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Ти не си болен, а просто си жаден 

ДД--рр  ФФ..  ББааттммааннжжееллиидджж  
ААввттоорр  ннаа  „„ТТяяллооттоо  жжааддуувваа  ззаа  ввооддаа””  

 

Вода за здраве, оздравяване и живот 

 

Водата – необходимост № 1 за здравето на човека 

 

На нашия Създател 

с благоговение, смиреност, преданост и любов. 

 

Посвещавам също на всички, 

които страдаха поради ограничеността 

на медицинските познания в миналото. 

 

„Най-тежкият грях спрямо ближните ни не е омразата, а безразличието ни към тях. Това е 

същността на безчовечността." 

Джордж Бърнард Шоу, 1897г. 

 

И алтруизмът, и егоизмът са характерни черти и механизми на самозащита. Егоизмът ни 

подтиква да се облагодетелстваме за сметка на другите. Когато в едно общество преобладават 

егоистите, там се развива омагьосан кръг от хаос. Алтруизмът пък е качество и продукт на 

самопожертвователността, подтикващ към усилия в полза на обществото и човечеството, чието 

просъществуване и прогрес работят за алтруиста. 

 

Тази книга е Предназначена да служи на обществото и на всички добри хора в него, които 

допринасят за неговата цялост, напредък, здраве, благосъстояние и просперитет. 
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пептичната язвена болест". Неговият интерес и подкрепа ме окуражиха да продължа изследователската 

си работа, плод на която е информацията във вашите ръце. 

 

БЕЛЕЖКИ НА АВТОРА 

Информацията и препоръките за приема на вода в тази книга се основават на обучението, личния 

опит, обширната научноизследователска работа и други публикации на автора върху метаболизма на 

водата в тялото. 

Авторът не раздава медицински съвети, нито предписва използване или спиране на каквото и да е 

лечение без получаването на пряк или непряк съвет от личния лекар. 

Намерението на автора е само да предложи информация за важността на водата за доброто 

физическо състояние и за вредния ефект на обезводняването от детството до старостта, която се базира 

на последните достижения на микроанатомията и молекулярната физиология. Тази книга няма за цел 

да измества добрите лекарски съвети. Напротив, споделянето на информацията, съдържаща се в тази 

книга, с личния лекар е препоръчително. Приложението на информацията и препоръките в нея е 

въпрос на индивидуален избор и трябва да става при стриктно спазване на указанията. Никой читател и 

особено хората със сериозни заболявания, изискващи лекарски контрол, или с тежко бъбречно 

заболяване не трябва да прилага информацията без лекарско наблюдение. 
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ПРЕДГОВОР 

ЗОРАТА НА НОВАТА ЕРА В МЕДИЦИНАТА 

Само ако започнете да страдате от здравен проблем, който може евентуално да ви убие, започвате 

да търсите обяснеше и решение на проблема си чрез определяне на „високо" и „ниско". Дотогава не сте 

осъзнавали какъв опустошителен емоционален ефект върху живота и душата може да има 

посещението при доктора, който съобщава на човека недобрите резултати от изследванията му. Да се 

надяваме, че вие или хората, които обичате, никога няма да се изправите пред тази ситуация, с която се 

срещат ежедневно хиляди хора. Причината за кризата в здравеопазването на Америка днес е в това, че 

много болести засягат рано и тежко и убиват милиони хора. През 2001г. кризата в здравеопазването ни 

струваше около 1,2 трилиона долара. Очаква се тази цена да нараства с 11% през всяка от следващите 

години. 

Наистина ние сме нацията с най-големи научни постижения и ежегодно изразходваме милиарди 

долари за изследователска дейност в медицината. Ако разлистите който и да е наскоро публикуван 

учебник, обаче, ще намерите много страници с обяснения за фатално завършващите болести, но когато 
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дойде ред за причините им, авторите обявяват, че „етиологията е неизвестна". Това означава, че 

повечето доктори не знаят какви са причините за основните болести на хората, а обществото им е дало 

лиценз да ги лекуват. Често прилаганото лечение не само че не помага на пациентите, но може да 

доведе е времето до преждевременна смърт. Добрата новина е, че този лиценз е на път да бъде отнет. 

Това, което ви предстои да прочетете, е ново разбиране, даващо нови перспективи на науката 

физиология, но не на тази форма на науката, използвана от производителите на лекарства, а на 

научната дисциплина, която дефинира естествените начини, по които функционират живите тъкани и 

органи в организма. Тази книга се занимава с причините и начините за коригиране на важни здравни 

проблеми. Дългите описания и трудният жаргон стават ненужни с изясняването на причините и 

начините за лечение на който и да е здравен проблем. Всичко, което ще прочетете тук, се основава на 

обширни клинични и научни изследвания. След завършване на медицинското си образование, което 

започнах през 1950г. в университетската болница „Сейнт Мери" на Лондонския университет, в 

продължение на 22 години аз продължих да уча, да се занимавам с научни изследвания и да пиша по 

въпросите, които излагам в книгата. 

Темата, която ще обсъдя, са физиологичните отклонения и метаболитните усложнения на 

хроничната непреднамерена дехидратация като първопричина за редица сериозни заболявания. Според 

някои това разбиране е най-голямото научно постижение в съвременната медицина. 

Настоящото простичко представяне на някои от здравните проблеми на съвременността 

представлява интродукция към евентуална научно и логично обоснована глобална промяна в 

медицината. То е изготвено с мисъл за жизнено важните нужди на обществото й особено на пет- 

надесетте милиона астматични деца, чиито родители спешно трябва да разберат причината за болестта 

на децата си, както и простото безплатно предотвратяване и лечение на астмата. 

 

ГЛАВА 1 

КЪДЕ БЪРКА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА? 

Най-голямата трагедия в историята на медицината според мен е схващането, че сухотата в устата 

е единственият признак за нуждата на тялото от вода. Въз основа на това погрешно схващане 

съвременната медицина е направила три други грешки, които струват скъпо на обществото. Да 

разгледаме четирите погрешни схващания. 

1. Цялата структура на съвременната медицина е изградена върху погрешното жалостиво 

убеждение, че пресъхването на устата е единственият белег на дехидратацията. Това погрешно 

убеждение е отговорно за неразбирането на различни здравни проблеми, водещи до преждевременна 

смърт на много милиони хора. Те страдат, защото не знаят, че са жадни. Съвременната 

„научнообоснована" медицина е изградена върху една грешка, възприета преди много години. През 

1764г. германецът Албрехт фон Халер пръв определи сухотата в устата като белег на жаждата. През 

1918г. английският лекар Уолтър Бредфорд Кенън подкрепи това схващане. Тъй като Кенън бе 

влиятелен човек, неговите възгледи бързо ставаха модерни и все още намират отражение в 

официалната литература. През 1867 г. обаче французинът Мориц Шиф изказа становището си, че 

жаждата е общо усещане: „Тя не е локално усещане повече, отколкото е гладът". Днес ние знаем, че 

Халер и Кенън не са били прави, но тъй като техните възгледи са се вкоренили в инфраструктурата на 

медицината, грешката им се предава от поколение на поколение студенти по медицина до наши дни. 

Този традиционен поток в научното разбиране за регулацията на водата в човешкия организъм изкриви 

хода на медицината. Шиф имаше по-правилно разбиране за функционирането на човешкото тяло. 

В действителност сухотата в устата не е надежден белег. Логиката на човешкия организъм е 

различна. За да може храната да бъде сдъвкана и преглътната, се произвежда обилно количество 

слюнка, дори ако в останалата част от тялото има недостиг на вода. Водата е твърде важна за 

организма ни, за да бъде сухотата в устата единственият му сигнал за недостига й. Човешкото тяло 

притежава много други фини сигнали за това. То може да страда от тежка дехидратация, без да 

има пресъхване на устата. Дехидратацията може да се прояви под формата на тежки симптоми, 

достигащи до животозастрашаващи кризи. Съвременната медицина бърка тези симптоми на вътрешно, 
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локално пресъхване и ги определя като различни болести. За лечението на тези „болести" се 

предписват токсични медикаменти и не се обръща внимание на дехидратацията. 

Сухотата в устата е един от най-късно появяващите се индикатори за дехидратиране на 

тялото. 

До появата на този индикатор за недостиг на вода много деликатни функции на организма 

са вече преустановени и подготвени за изключване. Точно по този начин — чрез загуба на 

функцията на някои ензими, настъпва и остаряването. Дехидратираният организъм губи 

съвършенството на функциите си и приспособимостта си. Един пример за това е ювенилният диабет, 

при който клетките на панкреаса произвеждащи инсулин, са станали жертва на 

продължителна дехидратация. 

2. Втората голяма грешка в научната медицина е схващането, че водата е проста субстанция, 

служеща само за разтваряне и разнасяне на веществата. Водата не е инертна субстанция. Тя изпълнява 

две основни роли в организма. Първата е животоподдържаща, а втората, която е по-важна, е 

животосъздаваща. Съвременната медицина признава само животоподдържащите свойства на водата, 

поради което хроничната непреднамерена дехидратация не се открива и може да доведе до 

жизнезастрашаващи процеси. Вие обаче можете да се научите да разпознавате и да разбирате тези 

процеси и да запазите по естествен път здравето и живота си. 

3. Третата сериозна грешка в медицината е схващането, че човешкото тяло е в състояние 

ефикасно да регулира приемането на вода през целия живот на индивида. С остаряването си ние 

губим чувството за жажда и преставаме да пием достатъчно вода. В резултат на това клетките във 

важните ни органи, имащи вид на синя слива, се сбръчкват, заприличват на сушени сливи и не могат 

да поддържат адекватно живота на тези органи. Трябва да се научим да разпознаваме началото и 

проявите на дехидратацията, за да предотвратим необратимите стадии на този процес. 

4. Четвъртият гвоздей в ковчега на съвременната медицина е твърдението, че всяка 

течност може да задоволи нуждите от вода на тялото. Това е голям проблем на нашето време. Някои 

от най-използваните купешки напитки не изпълняват функциите на естествената вода. Ще разберете 

проблема, като се замислите за съдържанието на тези напитки. Някои съдържат кофеин и дори кокаин. 

Информацията в тази книга се отнася за едно от най-големите открития в областта на здравето, 

тъй като разкрива една трагедия в историята на медицината — погрешното схващане, че сухотата в 

устата е единственият белег за нуждата на тялото от вода. Накратко, новото научно разбиране е, че 

хроничната непреднамерена дехидратация в човешкото тяло може да се манифестира по толкова 

начини, колкото болести сме измислили. Дадохме възможност за процъфтяване на лекарствената 

индустрия и създадохме днешното „лечебно" здравеопазване за сметка на скъпоценния живот на 

хората и много ресурси. Лечебното здравеопазване съществува и процъфтява, когато хората боледуват 

непрекъснато. Точно това е положението днес. 

За съжаление пробивът в медицината, извършен от откритието, че дехидратацията е причина за 

повечето здравни проблеми, не може да достигне до хората поради търговски ориентираната лечебна 

система на нашата страна. Ако тя възприеме това откритие, то ще я унищожи. Но няма разумна 

причина десетки милиони хора от нашето общество да бъдат тъпкани с лекарства, когато те 

просто страдат от обезводняване. 

Направените тук изявления не са насочени срещу самоотвержения персонал на лечебната здравна 

система, който осигурява ежедневни състрадателни грижи за болните хора. Той не може да бъде 

обвиняван за фундаменталните грешки в стандартните лечебни протоколи. Обвиненията ми са 

насочени към медицинските професионалисти на управленско ниво и към националните здравни 

институти, които имат властта да коригират проблема, но не желаят да го направят. 

Официалната медицина и нейните печеливши съдружници не биха направили доброволно това, 

тъй като то ще ликвидира лекарствената индустрия. Затова те не позволяват на естествените решения 

на здравните проблеми да достигнат до обществеността. Тази книга се противопоставя на 

печелбарската здравна система на нашето развито общество, която работи за себе си в ущърб на 

хората. 
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Вече е кристално ясно, че човешкото тяло има много различни начини да демонстрира общите и 

локалните си нужди от вода. Проявите, сигнализиращи за недостиг на вода в тялото, са индикатори за 

едно или друго болестно състояние. Протектирана и обгрижвана от фармацевтичната индустрия, 

официалната медицина игнорира тези индикатори и обозначава различните усложнения на дехид-

ратацията като „болести". Доверчивата американска общественост заплаща непрекъснато 

нарастващите здравни цени със здравето и трудно спечелените си пари. 

Трябва да разберем, че продължителната дехидратация води до трайни промени в тялото, 

завършващи с едно ново химично състояние. Когато това ново химично състояние стане 

необратимо, то обуславя много структурни промени, които могат да засегнат дори генетичното 

копиране. Поради това недопускането на продължителна дехидратация е жизненоважно. 

Затова за мен детската астма и несвързаните с инфекция ушни болки в кърмаческата възраст са 

сериозни здравни проблеми. Дехидратацията, довела до астма при децата, може с времето да 

причини генетични увреждания, автоимунни болести и дори рак в по-късна възраст. 

Разбирането на същността на хроничната дехидратация ще разчисти пътя за създаване на една 

много по-дружелюбна здравна система. Възможно е според моите пресмятания нацията ни да стане 

много по-здрава и продуктивна при използване само на 30% от влаганите понастоящем средства в 

здравната система. Както виждате, аз не предлагам продукт за печелене на пари. Аз само споделям 

един уникален медицински възглед и резултатите от многогодишната си изследователска дейност, 

които ще помогнат на медицинските специалисти и обществото да разберат основната причина за 

много прояви на лошо здраве. 

Въпреки че сме вече в 21 век, външните прояви на регионалната дехидратация са все още 

недобре разбирани от медиците. Както винаги, те продължават да търсят лекарствено решение на тези 

прояви. Медицината не е успяла да намали честотата им, но продължава да търси и да ги атакува с 

нови лекарства. Създали сме в името на медицината един скъпо струващ хаос, чийто край не се вижда. 

Изправени сме пред един значим проблем, който изисква спешно решение. Алберт Айнщайн е казал: 

„Важните проблеми, пред които сме изправени, не могат да бъдат решени на същото ниво на мислене, 

на което сме ги създали.” Очевидно е, че за решаването на здравните ни проблеми ние се нуждаем от 

нов подход в медицинската наука. 

Решаването на здравните проблеми на обществото, които са човешко дело, протектирано от 

фармацевтичната индустрия, може да стане само въз основа на физиологията. Бъдещата практика на 

клиничната медицина ще се преструктурира въз основа на разбирането на молекулярната физиология 

на дехидратацията. Възприемането на това разбиране ще промени фундаментално парадигмата на 

науката медицина. Фармацевтичният подход към нашите здравни проблеми ще бъде заменен с 

методи на физиологията за засилване на естествените оздравителни сили на организма. 

Превенцията на болестите ще заеме мястото на продължителните, скъпо струващи инва-зивни 

протоколи за лечение. 

 

НОВОТО НИВО НА МИСЛЕНЕ В МЕДИЦИНАТА 

Какво е парадигма и как може да бъде променена парадигмата на клиничната медицина? 

Парадигмата, на която и да е теоретична дисциплина, е онази основна инфраструктурна 

информация, схващане или разбиране, върху която се гради знанието. Въз основа на фундаменталното 

разбиране, че планетата Земя е кръгла, например, всички географски карти и модели отразяват 

кръглата форма на земята. Това разбиране е основна парадигма на дизайна на всички географски 

карти. Драматичните промени, последвали осъзнаването, че земята не е плоска, както първоначално се 

е смятало, доведе до революция в познанията ни за Вселената. Когато една парадигма води дадена 

теоретична дисциплина към задънена улица (както в случая с плоската земя), се намират хора, които 

съумяват да се отдръпнат, да подложат на безпристрастна преоценка инфраструктурата на познанието 

и да създадат нова парадигма. Всичко, което се изисква за това, е една пускова асоциация или 

наблюдение. 

Една добре обоснована нова парадигма, която е основна за дадена дисциплина, може да освети 

пътя към нов домейн на познанието така, както светкавицата прорязва нощната тъма и показва всеки 
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детайл. Новата парадигма премахва ограниченията и бариерите и прави възможен бъдещия прогрес в 

дисциплината. 

Новата парадигма се ражда по-лесно, когато има специфичен проблем и поставена цел за 

намиране на решение. Решението може да е вече на път, но не се вижда, докато не бъде осъзната 

нуждата от него. Ето една история, която ще ви помогне да разберете тази мисъл. 

Сър Александър Флеминг получи Нобелова награда за откриването на пеницилина. Той бе 

шотландски учен, който през петдесетте години работеше в института „Райт-Флеминг" на 

университетска болница „Сейнт Мери" при Лондонския университет, където се обучавах аз. Много 

студенти медици мечтаят да станат откриватели и аз не правех изключение. Още от дете изпитвах 

силно желание да уча медицина и да стана някой, който може да повлияе положително живота на 

болните хора. 

По време на въвеждащия курс по микробиология студентите бяха разделени на малки групички и 

придадени към различни асистенти. За мой късмет попаднах в групата на сър Александър. Той беше 

изискан и скромен човек. На края на обучението събрах кураж да му задам въпрос, чийто отговор оказа 

влияние върху целия ми живот. 

Попитах го: „Сър Александър, има ли някакъв специален начин човек да стане откривател в 

областта на медицината?" Той ме погледна, замисли се върху наивния ми въпрос и след кратка пауза 

ми отговори с идеален шотландски акцент: „Необходимост и цел.” Разказа ми за своето откритие. 

Честотата на фаталните бактериални усложнения нараствала непрекъснато с въвеждането на различни 

хирургични процедури в медицинската практика. Да се намери средство, което да спре бактериалните 

инфекции у оперираните е станало неотложна необходимост. Така била формулирана цел пред 

бактериолозите, занимаващи се с изследователска дейност. „Необходимостта" била майката на 

откритието, а „целта" била стремежът хората да се спасят от фатални инфекции. 

 

РАЖДАНЕТО НА НОВАТА НАУЧНА ИСТИНА В МЕДИЦИНАТА 

Историята ни учи, че често чрез разкриване на приложни техники на природата се постигат 

скокове в прогреса. Благодарение на такива случайности и вътрешни проблясъци човечеството е 

разкрило много от тайните на възникването си. 

Една такава случайност се осъществи през 1979 г. Бях затворен в качеството си на ислямистки 

революционер в иранския затвор „Евин". Една нощ, опасявайки се, че мога да бъда екзекутиран, 

открих, че две чаши вода могат да облекчат най-тежката коремна болка, дължаща се на пептична язва. 

Един затворник се нуждаеше от лекарство за острата болка от язвата си, която го караше да се 

сгъва на две и не му позволяваше да ходи сам. Подкрепяха го двама приятели. Надзирателите не 

обръщаха внимание на молбите му да го заведат в болницата на затвора. Беше вече след 23 часа, когато 

го доведоха при мен. Аз самият бях затворник и не разполагах с никакви лекарства. Когато му казах 

това, лицето му се изкриви от още по-силна болка. Дадох му две чаши вода и след няколко минути 

болката му намаля, а след осем минути изчезна напълно. Това потвърди моето наблюдение, че при 

стомашни „болести" водата има болкоуспокояващ ефект. (Бях вече облекчавал с вода болките в 

стомаха си по време, когато бях изолиран сам в килия и бях отказал да приемам храна в продължение 

на няколко дни.) Съветвах и други затворници, имащи тази класическа за затвора болка, да пият вода 

вместо лекарства, каквито имаше от време на време. 

През следващите две и половина години на престоя си в затвора успях да облекча само с 

чешмяна вода болките на над 3000 души, страдащи от пептична язвена болест в резултат на стреса. 

Това ми даде увереност, че в действителност тези хора бяха само обезводнени. Тяхната дехидратация 

се изразяваше в кризи от стомашни болки, на които медиците поставят етикета „болест". На последния 

ми съдебен процес (на петнадесетия месец от задържането ми) аз предоставих на съдията написаната 

от мен научна статия и помолих да не унищожава тази информация, дори да ме разстрелят. Казах му: 

„Това е най-голямото откритие в медицината." До онзи момент бях лекувал няколкостотин души от 

моя корпус на затвора. 

По-късно съдията дойде при мен и ми каза: „Направил си страхотно откритие. Желая ти късмет." 

Това беше знак, че имам бъдеще и ще мога да продължа,работата си. 
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Като признание за моето откритие не бях екзекутиран, а ми бе издадена тригодишна присъда. 

Животът ми бе пощаден заради откритието, което направих в затвора. Всичките ми лични вещи обаче 

бяха конфискувани. След двадесет и три месеца директорът на затвора ми каза, че властите са 

установили, че аз не съм „онзи лош човек", за когото са ме смятали, и че обсъждат предсрочното ми 

освобождаване. Благодарих му, но му казах, че бих искал да остана още малко. Бях на средата на  

клиничните си наблюдения върху ефекта на водата при различни здравни проблеми, дължащи се на 

стрес, включително кървящата пептична язва. Обясних му, че затворът „Евин" беше уникален в 

качеството си на своего рода лаборатория за стрес. Излишно е да споменавам за голямото учудване на 

директора на затвора, който мислеше, че ми прави огромна услуга, предлагайки да ме освободят 

предсрочно. Все пак се съгласи, че работата ми е важна и че трябва да ми се даде възможност да я 

довърша. След арестуването ми аз изживявах това в продължение на известно време като малшанс. 

Всъщност съдбата  ми бе предопределила да направя откритието, че в условията на стрес човешкото 

тяло се обезводнява и издава много фини сигнали за това. Останах в затвора още четири месеца и 

достигнах до някои клинични заключения, които се нуждаеха от научни обяснения. 

След две години и седем месеца в затвора бях освободен с поздравления за моето откритие. 

В затвора аз добих нови познания за физиологичните ефекти на водата и болестните прояви, дължащи 

се на недостига й. Публикувах първото съобщение за моето откритие в „Iranian Medical Association 

Journal" още докато бях в затвора. Превод на статията бе изпратен в Америка и бе публикуван през 

юни 1983г. като уводна статия на „Journal of Clinical Gastroenterology". 

 

СТЪПКИ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА МЕДИЦИНАТА НА НОВИЯ ДЕН 

Обясненията по-долу се основават на клинични наблюдения, извършени в една от най-лошите 

лаборатории за стрес по света. Тези наблюдения породиха ново обяснение за появата на болестите, 

основано на физиологията. Данните от наблюденията ми бяха обсъдени на няколко международни 

научни форуми. Публикувал съм и подробни научни обяснения в подкрепа на тези данни. 

Не е необходимо човек да има задълбочени научни познания, за да разбере, че при лечението на 

болести, дължащи се на дехидратация, трябва да се използва вода. Нито пък, че използването на вода в 

качеството на „лекарство" не изисква одобрение от FDA (агенцията за храните и лекарствата). Всеки 

знае, че водата е основният източник на живота. И все пак съществува учудващо игнориране на 

опасностите за здравето, на които се излагаме, когато не приемаме достатъчно вода. Това, което ни 

спасява, е, че човешкото тяло разбира ролята на водата за поддържане на неговата физиология и 

физическо равновесие. Докторите, обаче, изглежда не са добре информирани за физиологичните 

взаимоотношения на водата с човешкото тяло. Те не разбират кога тялото наистина има нужда от 

повече вода и какво става с него, когато не получава редовно адекватно количество вода. 

Клиничната медицина днес се основава на фармакохимията на човешкото тяло. В 

университетското обучение по медицина са заделени над шестотин учебни часа за приложението на 

фармацевтичните продукти и само няколко часа за рационалното хранене. Изглежда, че при повечето 

„болести" преподавателите се опитват да наложат като приоритет резултатите от лабораторните 

изследвания. 

Бедата е, че фармацевтичните или химични продукти не могат да излекуват повечето болести. 

Освен това при дълготрайна употреба повечето такива продукти не са безопасни. Те само временно 

маскират и заглушават външните прояви на проблема. Независимо от това, колко оправдано може да 

изглежда от научна гледна точка приложението им, те (с изключение на антибиотиците) не ликвидират 

медицинския проблем. Хората с хипертония, които започват да приемат диуретици или други хи-

микали, не се излекуват. Казва им се, че трябва да приемат тези вещества, докато са живи. 

Многобройните анал-гетици на пазара не могат да излекуват ревматоидния артрит. Хората с това 

заболяване трябва да ги взимат цял живот. Не се излекува диабетът. Никой не се е излекувал от 

миастения гравис или мускулна дистрофия. Как е възможно да не се намери лечение за нито едно от 

най-честите страдания като стомашните киселини, диспепсията, болките в гърба, ревматоидния артрит, 

мигрената или астмата въпреки огромната изследователска работа? 
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Дехидратацията може да доведе до загуба на някои функции и да причини увреждане 

(патология). Различните сигнали или симптоми, появяващи се по време на тежка и продължителна 

дехидратация, се тълкуват от лекарите като различни болестни състояния с неизвестен произход. 

Сигналите за недостиг на вода съответстват на локални увреждания, дължащи се на недостига 

на вода. И тъй като лекарите не разпознават хроничната дехидратация, болестните състояния 

получават различни обяснения и етикети и за всички се казва, че са с неясни причини. Това е 

основната грешка на съвременната медицина, която не позволява да се установи истината и обрича 

хората, нуждаещи се от професионален съвет, на излишно страдание. Това е пропастта, в която 

пропада цялата извършена изследователска работа върху произхода на болестните състояния. 

 

ГЛАВА 2 

 

Вода, вода навсякъде и все пак пием недостатъчно. Вода, вода навсякъде, 

 а телата ни зоват за помощ и се гърчат. 

 

ВОДАТА — ФАНТАСТИЧНА И ПРОСТА 

Човешкото тяло се състои от 75% вода и 25% твърда материя. Осемдесет и пет процента от 

състава на мозъка е вода и той е твърде чувствителен към каквото и да е спадане на количеството на 

вода в него. Мозъкът е потопен в солена цереброспинална течност. Водното съдържимо на тялото 

наричат разтворител, а твърдото съдържимо — разтворимо. Химическото разбиране за човешкото тяло 

е довело до почти пълна концентрация на изследователската работа в медицината върху молекулярния 

състав и незначителните варирания в солидната материя на тялото. Така оформилото се 

химикофармацевтичното схващане за човешкото тяло имаше за резултат развитието на „медико-

индустриалната система". Придържането към разбирането, че твърдата съставка на тялото ръководи 

всички негови функции, е свързано с разпространение на много невярна информация и допринася за 

съществуващия хаос в медицината. 

Предпоставка за придържането към това разбиране е все още слабото познаване на човешкото 

тяло въпреки натрупаните познания. Познанията ни за функционирането на човешкото тяло и 

химическата му интеграция са под 10%. 

Днешната клинична медицина облагодетелства производството на лекарства и комерсиалните 

клонове на здравната система. Практическата клинична медицина не се ползва от значителните 

постижения на физиологията. 

 

НИЕ СМЕ ВСЕ ОЩЕ ВОДОЗАВИСИМИ 

Ролята на телесната вода за живота на всички биологични видове, включително и на човека, не се 

е променила от времето, когато се е зародил животът във водата. 

Преминаването към живот на сушата, в непосредствена близост с водата, е стресиращо 

приключение. За справяне е този стрес постепенно се създават система за запазване на телесната вода 

и система за контролиране на обезводняването. С други думи тялото започва да се адаптира към 

временната дехидратация. С времето процесът за контрол на обезводняването става постоянен и днес 

ние го установяваме при съвременните хора. 

Дори днес, когато хората са изложени на стрес или попадат в ситуации, които очакват, че може 

да станат стресиращи, на физиологично ниво настъпва промяна в процеса на водна регулация. 

Изглежда, че нищо не се е променило от времето, когато живеещите във водата видове излизат на 

сушата. Подобен процес на режим за използване на водните резерви, при очаквано ограничено 

постъпване на вода в тялото, става отговорност на една сложна телесна система. Този процес се 

запазва, докато организмът получи ясни сигнали, че ограниченията в постъпването на вода са 

преодолени и че ще има достъп до адекватни на нуждите му количества. 

Един от неизбежните процеси във фазата на режим е безпощадността, с която се монйторират 

телесните функции. Никоя структура не получава повече от полагащия й се дял вода, предварително 
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определен въз основа на функционалната й важност. Мозъкът има абсолютен приоритет пред 

останалите телесни структури. 

Разбирането, че приемането на чай, кафе, алкохол и купешки безалкохолни напитки вместо чиста 

естествена вода може да задоволи нуждите на организма от вода, е елементарна грешка, особено ако 

човекът е подложен на ежедневен стрес. Вярно е, че тези напитки съдържат вода, но повечето 

съдържат и дехидратиращи субстанции като например кофеин. Тези субстанции отнемат от организма 

освен водата, в която са разтворени, и вода от резервите на тялото. Когато пиете кафе, чай или дори 

бира, от вашето тяло сеотделя повече вода от приетата с тези напитки. Ако измерите количеството 

на отделената след приемането им урина, ще установите, че количеството на урината е по-голямо от 

количеството на напитките. Друг начин, по който тялото губи вода след приемането на горещи 

напитки, е изпаряването през порите на кожата, за да се охлади затопленото отвътре тяло. 

Икономическите принципи в тялото са еднакви с тези в обществото. И при двете действа законът 

за търсенето и предлагането. Когато има недостиг на някоя необходима субстанция, се установява 

стриктен режим на разпределение. 

При настъпила дехидратация в организма става преразпределение на наличната вода. Сигналите 

за дехидратация в някоя част на тялото наподобяват алармените светлинни сигнали, включващи се в 

автомобила при спадане количеството на бензина или газта. Наличната вода се поставя под контрол и 

се отпуска на структурите, които в момента имат най-голяма необходимост. Намаляват функциите на 

местата, където има недостиг на вода. 

При започнала хронична дехидратация намаляването на зависещите от водата функции е 

мълчаливо, тъй като съществува резерв за такива случаи. С напредването на дехидратацията се.достига 

до определен праг, след който изпълнението на функциите вече не може да бъде подпомагано от 

резерва. В зависимост от типа на изискванията органът или органите на фронтовата линия започват да 

сигнализират за неадекватността на получаваната вода. 

Когато сигналите, подавани от разпределителите на вода и мениджърите на засушаването, 

показват регионален проблем, той лесно може да бъде решен по естествен път чрез приемането на 

повече вода. Често обаче вместо вода в организма се вкарват мощни химични продукти, тъй 

като много от докторите не са получили по време на обучението си информация за важността 

на течната съставка на тялото и как да разпознават дехидратацията, и вместо да установят 

обезводняването, поставят някаква диагноза. Какъв е резултатът? Фармацевтичните компании 

забогатяват, пациентите не се лекуват, а докторите се опитват да лекуват безуспешно рецидивиращи 

„болести". 

Опитите да се заглушат сигналите на тялото за недостиг на вода с химични средства може да 

доведе до пагубни последици за телесните клетки, включително до увреждане на генетичния им 

апарат. Хроничната дехидратация може да се отрази и на потомството. Човешкият организъм, 

който е напълно зависим от водата за изпълнение на жизненоважните си функции, не си е изработил 

механизми за складиране, както е това с мазнините. Загубата на химично „ноухау" и нарушенията в 

телесните функции могат да се предадат на потомството. Ако дехидратацията е в основата на дадени 

болестни прояви, неправилно функциониращите сетивни системи, които са позволили настъпването на 

трайна дехидратация, могат да се предадат, на някои от децата на конкретния индивид. Ето защо 

трябва да се обръща сериозно внимание и да се пристъпи към оводняване при такива болестни 

прояви като повишената стомашна киселинност, астмата и алергиите. Важно е хората да знаят за 

функциите на водата в тялото във всички възрасти. 

Само по този начин може да бъде предотвратявано възникването на болестите и предаването им 

на следващото поколение. 

Трябва да се научим да разпознаваме симптомите на дехидратация и да разберем, че лечението е 

просто — вода. Това е изключително важно за опазване на нашето здраве. 

В една статия, публикувана на 20 септември 1984г. в „New England Journal of Medicine", д-р Педи 

Филипс и седем съавтори съобщават за наблюдението си, че по-възрастните мъже разпознават много 

по-зле сигналите на организма си за дехидратация, отколкото по-младите мъже, поставени при същите 

експериментални условия. По-възрастните мъже не чувствали жажда въпреки наличната 
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дехидратация. Дори когато кръвните тестове показвали явен недостиг на вода и въпреки че е имало 

вода на разположение, някои от тези хора нямали желание да пият. Уводната статия на списание  

„Lancet" от 3 ноември 1984г. дискутира резултатите на д-р Филипс и колеги и споменава резултати от 

друго проучване, подкрепящо заключението, че усещането за жажда се губи с възрастта. Стийн, 

Лундгрен и Исаксон съобщават в броя на „Лансет" от 12 януари 1985г., че тяхното дълготрайно 

проследяване на възрастни хора е показало значителна загуба на вода — 3,5 до 6 литра за десет години. 

Тази голяма загуба на течност е главно за сметка на телесните клетки. 

Ще спомена накратко още една научна статия в подкрепа на новата парадигма. Неин автор е 

Ефрейм Качалски-Катзир от Вайтцмановия институт. Резултатите от изследователската му работа 

показват, че белтъците и ензимите изпълняват функциите си по-ефикасно в разтвори с по-нисък 

вискозитет. Те се нуждаят от адекватно количество вода, за да „дифундират" и функционират 

ефикасно. С други думи ензимните системи на клетките са по-малко ефикасни в разтвора с по-голям 

вискозитет, създаван от загубата ца вода. Може ли един добър плувец да тренира в басейн, пълен с 

деца? Очевидно не. Така е и с клетъчните ензими, които „плават в клетъчната вода", за да могат да 

осъществят контакт с химичните си партньори и да постигнат желания резултат. 

Постепенната загуба на телесните усещания засяга всички аспекти на сетивните механизми. С 

възрастта ние първо губим остротата на зрението си и ставаме зависими от очилата си.  Губим 

сексуалните си желания. Постепенно губим способността си да чуваме звуците от даден диапазон. 

Чувствата ни стават по-малко деликатни. Ставаме по-невнимателни. Трудно се настройваме и владеем 

чувствата си и т. н. 

Това са очевидните външни прояви на постепенната загуба на способността ни да различаваме и 

отговаряме на стимулирането на сетивните ни системи. 

Въпреки че не знаем как и кога започва притъпяването на сетивността, логичната интерпретация 

на горните научни експерименти и моите собствени наблюдения ме карат да мисля, че основният 

проблем е, че пием вода само когато почувстваме жажда. Най-значимото и основно усложнение на 

дехидратацията е загубата на много от незаменимите аминокиселини, необходими за изграждане на 

невротрансмитерите. 

Огромната полза от адекватната хидратация, незабележима външно, се състои в повишаване на 

ефикасността на хиляди протеини и ензими, физиологичните функции на част от които са все още 

неизвестни. Поради това, че всички те са зависими от наличието на свободна вода в клетките, 

адекватната хидратация води до по-ефикасното им интегриране. 

Следователно приемането на адекватно количество вода е може би най-добрата застраховка 

срещу преждевременното остаряване и ранната загуба на различните сетивни системи. 

 

МОЯТА НЕПРЕСТАВАЩА БИТКА С МЕДИЦИНСКАТА ВЪРХУШКА 

Вече сме в началото на 21 век, а имам чувството, че практическата медицина регресира все 

повече и повече. Вярно е, че хората усетиха, че се чувстват по-добре, когато пият вода, преди да 

усетят жажда, и вземат мерки да не допуснат дехидратиране на тялото си. Хората разбраха, че това ги 

прави по-енергични и им носи по-добро самочувствие. Те си вземат вода, когато излизат от къщи; 

вземат със себе си вода, когато правят упражнения; голяма част от хората вече предпочитат 

водата пред кучешките безалкохолни и алкохолни напитки; училищните ръководства започват 

да осъзнават вредния ефект от газираните напитки и изхвърлят автоматите. Последното е вече 

уредено законодателно в щата Калифорния и други щати възнамеряват да въведат забраната. Някои 

изследователи намират, че успеваемостта на учениците се подобрява драматично, когато 

престават да пият газирани напитки и приемат само вода. 

И изведнъж един заслужил професор на Дармутския медицински институт публикува статия в 

„American Journal of Physiology", в която казва, че не намира каквото и да е научно основание в това 

хората да пият вода, без да са жадни. Интересното е, че тази статия беше разпространена чрез интернет 

и изпратена на новите агенции за бързо разпространение преди публикуването й в списанието по-

късно през същата година. Медиите от цял свят захапаха и разпространиха тази дирижирана 

публикация. 
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Осъзнавайки, че публикуваното мнение може да навреди на милиони хора по света, аз написах 

кратко научно опровержение и се заех с разпространението му. Публикувах го в интернет, където то 

може да бъде црочетено от всеки. Очаквам реакция от медицинските списания, на които също го 

изпратих. Опасявам се, обаче, че официална реакция няма да има, тъй като моята позиция е противопо-

ложна на търговските интереси на лечебната здравна система. Представям тази статия по-долу за тези 

от вас, които искат да се запознаят с моята логика. Тя е основана на нови данни на молекулярната 

физиология за дехидратацията. 

Надявам се, че ще запазите тази информация, тъй като няма да можете да я получите скоро от 

другаде. 

 

Да чакаш да ожаднееш, означава да умреш преждевременно и мъчително. 

 

Д-р Хайнц Валтин, заслужил професор на Дармутския медицински институт, си позволи да 

изкаже мнението, че няма никакво научно основание зад твърдението, че човек не трябва да чака да 

ожаднее, за да предотврати дехидратацията, пиейки по осем чаши от по осем унции дневно (1 

американска унция за течност е 29,6 куб. см). Това негово мнение, публикувано през август 2002г. в 

„Атепсап Journal of Physiology", е фундаментът на всички грешки в съвременната медицина, струващи 

на нашата нация 1,7 трилиона долара годишно. Цената нараства ежегодно с 12%. Възгледът на д-р 

Валтин според мен е толкова абсурден, колкото е абсурдно да чакаш да настъпи крайният стадий на 

една смъртоносна инфекция, за да дадеш на болния подходящия антибиотик. Неговият възглед се 

основава на погрешното схващане, че сухотата в устата е единственият точен белег на 

обезводняването. 

Той, както и колегите му, с които казва, че се е консултирал, не е наясно с променената 

парадигма на медицината. В миналото, всички възгледи в медицината се базираха на погрешното 

схващане, че разтворените съставки в организма регулират всички функции, а разтворителят не играе 

никаква непосредствена роля в която и да е физиологична функция. В медицинските факултети учат 

студентите, че водата е само разтворител, опаковъчен материал и транспортно средство и няма 

никакви метаболитни функции. Попаднах на същото игнориране по отношение на физиологичната 

роля на водата и в медицинския факултет на Айви Лийг. Друг заслужил професор по физиология 

провеждаше изследователска дейност и изнасяше на студентите и докторите лекции върху 

водорегулаторните механизми на бъбреците. Само когато му задодох въпроса какво е „хидролиза", той 

се съгласи с научния факт, че водата е нутриент и има доминантна метаболитна роля при всички 

физиологични функции на тялото. 

Ударението, което поставя д-р Валтин върху водорегу-лиращата функция на бъбреците, 

ограничава неговото познание върху телесните механизми за „контрол на дефицита" от вода. Неговият 

възглед за справяне на тялото с недостига на вода се основава на жизненоважната роля на вазопресина, 

антидиуретичния хормон и ренинангиотензиновата система — елементи, които се включват в 

програмата за контрол на дехидратацията на организма, когато той вече е обезводнен. Той смята, че 

дехидратацията е състояние на тялото, при което то е загубило 5% от водното си съдържимо. Според 

него при такава загуба на вода настъпва желание за приемане на някаква течност, която е в състояние 

да коригира водния дефицит. Такъв възглед можеше да изглежда приемлив преди двадесет и пет 

години, но днес той демонстрира ограничеността на познанията по физиология на човека на един от 

престижните медицински институти на Америка. 

В своето наскоро публикувано и широко отразено твърдение д-р Валтин не взема предвид това, 

че водата е нутриент. Недостигът на вода в нейното осмотично „свободно състояние" би довело до 

загуба на всички физиологични функции, при които тя играе жизнено важна „хидролитична" роля. 

Д-р Валтин пропуска и факта, че при недостиг на вода настъпва дехидратация на телесните 

клетки. При дехидратация 66% от изгубената вода се вземат от вътрешността на клетките, 26% — от 

екстрацелуларната течност, и само 8% — от кръвта в съдовата система. Капилярите на съдовата 

система се свиват и така поддържат кръвната циркулация. 
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Филипа М. Уигин показа, че механизмът, който контролира или осигурява ефективно 

функциониране на катион-ната помпа, използва енерготрансформиращите свойства на водата, на 

разтворителя: „ Източникът на енергия за преноса на катиони или синтеза на АТФ е в повишаването на 

химичния потенциал при хидратирането на малките катиони и фосфатните аниони във високо 

Структурираната интерфациална водна фаза на две фосфорирани среди." Когато човек приема вода, 

след като почувства жажда, енергогенериращите свойства на водата в дехидрираните клетки на тялото 

му са вече загубени поради сгъстяването на телесните течности. Това е главната причина, поради 

която е по-добре да предотвратяваме дехидратацията, отколкото да я коригираме. Новото разбиране за 

ролята на водата при обмена на катионите е достатъчно основание да оставим тялото да се справи с 

приетата в повече вода, отколкото да се справя с недостиг на вода, както съветва хората д-р 

Валтин. 

Със своето изследване върху „структурните промени в биологичните макромолекули" Ефрейм 

Качалски — Катзир от Вайзмановия научен институт показа, че „протеините и ензимите на тялото 

функционират много по-ефикасно в разтвори с по-нисък вискозитет". Това означава, че загубата 

на вода от вътрешността на клетките ще се отрази неблагоприятно върху ефикасността на функциите 

им. Дори само тези данни обезсилват схващането на д-р Валтин, че трябва да позволим на дехидрата-

цията да настъпи и след това да пием вода. Тъй като безспорно е най-добре всички клетки на тялото да 

функционират ефикасно при изпълнение на физиологичните си функции, би било по-разумно да 

оводняваме тялото си оптимално, отколкото да чакаме жаждата да включи програмата за контрол на 

дехидратацията. За тялото е много по-лесно да се справи с малък излишък от вода, отколкото да е 

принудено да въведе режим и да снабдява приоритетно жизнено важните органи за сметка на други. 

Дълготрайното циркулиране на сгъстена кръв в съдовата система си е направо покана за 

катастрофа. 

За старите хора, които не знаят, че с възрастта чувството за жажда намалява и пият, 

когато ожаднеят, това може да се окаже трагично. Проучването на Филипс и колеги показа, че 

много стари хора не усещат жажда дори ако 24 часа не са приемали вода: „ Независимо от очевидната 

си физиологична необходимост старите хора нямаха силна жажда." Брус и колеги показаха, че ко-

ефициентът на водата в клетките намалява от 1,1 при двадесетгодишните до 0,8 при 

седемдесетгодишните. Без съмнение тази забележима промяна в баланса на вътреклетъчната вода не 

би се случила, ако осмотичното налягане би благоприятствало дифузията на водата през клетъчните 

мембрани със скорост 10 
-3

 см в секунда навсякъде в тялото. Може ли да настъпи такава драстична 

промяна във водния баланс на тялото само чрез обратен осмотичен процес за придвижване на 

екстрацелуларната вода в тялото така, че да се филтрира и инжектира „ненатоварена" вода в 

жизненоважните клетки под въздействието на ва-зопресина и ренин-ангиотензин-алдостероновите 

системи, когато тялото е принудено непрекъснато да разчита на програмата си за контрол на 

дехидратацията? 

Препоръчвайки на хората да пият вода, когато ожаднеят, д-р Валтин пренебрегва и други две 

научни открития. Първото. Механизмът на усещането за жажда не се задейства от вазопресина и 

системата ренин-ангиотензин. Тези системи участват само в съхраняването на водата и прину-

дителната хидратация на клетките. Усещането за жажда възниква при неадекватно хидратиране на №
+
-

К
+
-АТФ-азната помпа. Водата генерира волтажен градиент чрез адекватно хидратиране на протеините 

на помпата и невротрансмитерните системи на тялото. Поради тази причина водата в мозъка е 85% и 

той не може да понесе „жажда индуциращото" ниво на обезводняване, смятано от д-р Валтин за 

безопасно. 

Второ. Липсващото парче от научния пъзел във водо-регулиращите механизми на тялото, 

известни от 1987г., които д-р Волтин и колегите му трябва да познават, е скаченото действие на 

невротрансмитера хистамин с ефикасността на катионния обмен и неговата роля в инициирането на 

контролиращата дехидратацията програма и в катаболитния процес, по време на който тялото все 

повече и повече се обезводнява. Хистаминът играе главна роля във водорегулаторните функции, а 

водата — във всички физиологични и метаболитни функции на тялото като инициатор на хидролизата. 

Поради това симптомите на жажда се дължат на свръхактивност на хистамина и субординираните му 
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механизми, които се включват в телесната програма за контрол на дехидратацията. Те включват астма, 

алергии, паренето под лъжичката, болките при колит, рев-матоиден артрит, фибромиалгия, 

мигренозно главоболие, болки в гърба и дори стенокардиите болки. И тъй като вазопресинът и ренин-

ангиотензин-алдостероновото действие в тялото са субординирани на активирането на хистамина, 

тяхната роля за покачване на кръвното налягане е част от програмата за контрол на дехидратацията. 

Целта им — да се достави принудително вода на жизненоважните клетки — изисква по-голямо 

нагнетяващо налягане, противодействащо на осмотичното изтегляне на водата от клетките при 

обезводняване на тялото. 

От перспективата на моите 22 години клинична дейност и научни изследвания в областта на 

молекулярната физиология на дехидратацията и участието ми в промяната на парадигмата на 

медицинската наука, признаваща хистамина като невротрансмитер, отговорен за водната регулация на 

тялото, си позволявам да кажа, че шестдесетте милиона американци с хипертония, сто и десетте 

милиона, страдащи от хронични болки, петнадесетте милиона с диабет, седемнадесетте милиона с 

астма, петте милиона с алергии и около стоте, милиона със затлъстяване са правили точно това, което 

препоръчва д-р Валтин. Всички те са чакали да ожаднеят. Ако знаеха, че водата е естествен 

хистаминов антагонист и ефективен диуретик, тези хора биха си спестили страданията. 
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ГЛАВА 3 

 

ОСНОВИ НА НОВАТА МЕДИЦИНА ЗА СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ХИЛЯДОЛЕТИЯ 

Както вече споменах, водата (разтворителят) регулира всички функции на тялото, включително 

действието на всички разтворени в нея твърди съставки, които тя разнася. Тази променена парадигма е 

пробив във фундамента на медицинската наука. Изместването на акцента на парадигмата е ключ към 

радикално различен подход във всички научни дисциплини, включително основите на медицината и 

биохимията. Новият фокус ще доведе до промяна в структурата на мисленето при изследователската 

работа във всички научни дисциплини. 

По-нататък ще представя научната значимост на променената парадигма на медицината. Може да 

са необходими години преди дълбокият смисъл на нейните последици да достигне до обикновените 

хора, но тази промяна е неизбежна. Новата парадигма може да обясни причините и да покаже начините 

за излекуване на толкова много „болестни състояния", че официалната медицина на 2003 година да 

изглежда абсурдна. 

http://www.water-cure.com/
http://www.watercure.com/
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Има много причини, поради които трябва да обръщаме сериозно внимание на ежедневното 

приемане на вода. Ето някои от тях. 

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТ ПРИЧИНИ ЗА ЕЖЕДНЕВНАТА НЕОБХОДИМОСТ  

НА ВАШЕТО ТЯЛО ОТ ВОДА 

1. Няма живот без вода. 

2. Относителният недостиг на вода потиска и дори може да ликвидира някои телесни 

функции 

3. Водата е главният енергиен източник на тялото 

4. Водата генерира електрическа и магнитна енергия във всяка телесна клетка и така доставя 

жизнената й сила 

5. Водата е спойващият цимент в архитектурата на клетката 

6. Водата предотвратява увреждането на ДНК и прави възстановяването й по-лесно — по-

малко дефектна ДНК 

7. Водата усилва многократно ефикасността на имунната система в костния мозък, където се 

формира системата (всички нейни механизми) — включително ефикасността й срещу тумори. 

8. Водата е основният разтворител за всички храни, витамини и минерали. Тя участва в 

раздробяването на храната на по-малки частици, в нейния метаболизъм и асимилиране. 

9. Водата внася енергия в храната. Хранителните частици доставят енергия на тялото по 

време на храносмилането. Ето защо храната без вода няма никаква енергийна стойност за тялото. 

10. Водата увеличава степента на абсорбиране на важните вещества от храната. 

11. Водата транспортира всички субстанции в тялото. 

12. Водата повишава ефикасността на зареждане с кислород на червените кръвни телца в 

белите Дробове. 

13. Достигайки до клетките, водата им носи кислород и отнася от тях отпадъчните газове за 

отлагане в белите дробове. 

14.Водата отмива токсичните отпадъци от различните участъци на тялото и ги отнася до 

черния дроб и бъбреците за обезвреждане. 

15.Водата е основният лубрикант в ставните пространства и подпомага предотвратяването на 

артрита и болките в гърба. 

16.Водата превръща дисковете на гръбначния стълб във „водни възглавнички, поглъщащи 

сътресенията". 

17.Водата е най-доброто смазочно слабително и предотвратява запека. 

18.Водата намалява риска от сърдечни пристъпи и инсулти. 

19.Водата предотвратява запушването на артериите в сърцето и мозъка. 

20.Водата е жизненоважна за охладителните (изпотяване) и затоплящите (електрически) 

системи на тялото. 

21. Водата ни дава сила и електрическа енергия за всички мозъчни функции и особено за 

мисленето. 

22.Водата е непосредствено необходима за изработването на всички невротрансмитери, 

включително серотонина. 

23.Водата е непосредствено необходима за изработването на всички хормони, произвеждани 

от мозъка, включително мелатонина. 

24. Водата може да подпомогне предотвратяването на дефицита на вниманието при децата и 

възрастните. 

25.Водата повишава ефикасността на нашия труд; тя разширява продължителността на 

съсредоточаването ни. 

26.Водата е по-добро ободряващо средство от всички напитки по света и няма никакви 

странични ефекти. 

27.Водата помага за намаляване на стреса, безпокойството и депресията. 

28. Водата възстановява нормалния ритъм на съня. 
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29. Водата подпомага преодоляването на умората — дава ни младежка енергия. 

З0.Водата прави кожата по-гладка и намалява ефекта на стареенето. 

31. Водата придава светлина и блясък на погледа. 

32. Водата подпомага предотвратяването на глаукомата. 

33.Водата нормализира кръвотворната система в костния мозък — подпомага 

предотвратяването на левкемията и лимфома. 

34. Водата е жизнено необходима за ефикасността на имунната система в борбата с 

различните инфекции и раковите клетки. 

35. Водата разрежда кръвта и предотвратява съсирването й.  

З6. Водата намалява предменструалните болки и горещите вълни. 

37.Водата и биенето на сърцето поддържат съставките на кръвта в разтворено състояние и 

оформят „вълни", с което се предотвратява образуването на утайки в съдовата система. 

38. Човешкото тяло няма водни резерви, които да използва по време на дехидратация. 

Затова трябва да пиете вода редовно и в продължение на целия ден. 

39.  Дехидратацията намалява образуването на полови хормони и е една от основните причини 

за импотентността и загубата на либидото. 

40.  Питейната вода разграничава усещанията за жажда и глад. 

41. Най-лесно се отслабва с вода. Пийте вода в определено време и ще свалите телесното 

тегло без особени диети. 

42. Дехидратацията предизвиква отлагане на токсични утайки в тъканните 

пространства, ставите, бъбреците, черния дроб, мозъка и кожата. Водата ще прочисти тези 

отлагания. 

43. Водата намалява гаденето сутрин при бременни жени. 

44. Водата интегрира функциите на мозъка и тялото. Тя подпомага реализирането на 

целите и задачите. 

45.Водата подпомага предотвратяването на загубата на паметта с остаряването. Подпомага 

намаляването на риска от развитие на болестта на Алцхаймер, мултиплена склероза, Паркинсонова 

болест и болестта на Лу Герик. 

46. Водата помага да се преодолее зависимостта от наркотици, кофеин, алкохол и лекарства у 

прекъсналите употребата им. 

 

НЯКОИ ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ НА ВОДАТА 

В ОРГАНИЗМА 

1. Водата запълва празните пространства в организма. 

2. Водата е транспортното средство на кръвните клетки. 

3. Водата е разтворителят за всички вещества в организма, включително кислорода. 

4. Водата е циментът, който свързва твърдите части на клетките. Водата в клетъчните 

мембрани става леплива така, както е леплив ледът. Водата е отговорна за формирането на 

мембраната — защитна бариера около клетката. 

5. Невротрансмисионните системи на мозъка и нервите зависят от бързото придвижване на 

натрия и калия навътре и навън през мембраната по цялото протежение на нервите. Несвързаната 

вода преминава свободно през мембраната и задвижва помпата, придвижваща елементите. 

6.  Някои от помпите, придвижващи елементите, генерират напрежение. Така ефикасността на 

невротрансмисионните системи зависи от наличието на свободна несвързана вода в нервните тъкан. 

При осмотичния натиск за влизане в клетката водата генерира енергия, задвижвайки помпата, която 

вкарва калия в клетката и изкарва натрия точно така, както водата върти турбината в 

хидроелектоцентралата, за да произведе електричество. И до днес, обаче, на водата не се обръща 

голямо внимание като на източник на енергия в енергогенеририщите системи на тялото. Все още се 

смята, че целият енергиен запас на аденозинтрифосфата (АТФ) — веществото, което „изгаря" и ни 

дава „топлината", необходима за „сготвяне" на химичните реакции, необходими за функциониране 

на клетката — идва от храната. 
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7. Водата е главният регулатор на енергията и осмотичното равновесие в тялото. Натрият и 

калият прилепват за протеините на помпата и действат като „магнита на динамото", а водата върти 

протеините. Въртенето на тези катионни помпи генерира енергия, която се съхранява на различни 

места под формата на три типа запаси. 

АТФ е единият тип енергиен запас. Друг тип запас е гуанозин трифосфатът (ГТФ). Третият 

тип се намира в ендоплазматичния ретикулум, който залавя и натрупва калций. На всеки две 

единици складиран калций отговаря енергиен еквивалент от една единица АТФ, който се свързва с 

два атома калций. На всеки две единици калций, които се разделят и освобождават, се отделя една 

единица енергия, за да се образува нова единица АТФ. Този механизъм за залавяне на калций като 

начин за складиране на енергия прави костната структура не само скеле, но и Fort Knox — 

инвестиране на парите ви в златния резерв. При наличие на тежка дехидратация и последвало 

намалено снабдяване с хидроелектрическа енергия, тялото се обръща към костите да му отпуснат от 

складираната в тях енергия. Поради това аз смятам, че основна причина за остеопорозата е про-

дължителната дехидратация. 

8. Храната, която консумираме, е продукт на енергийно превръщане на първоначалното 

електро-енергогенериращо свойство на водата. Всички живи и развиващите се биологични видове, 

включително хората, се запазват благодарение на генериране на енергия от водата. Един основен 

проблем при научната оценка на тялото е неосъзнаването на размера на енергийната зависимост на 

нашето тяло от хидроелектричеството. 

9. Електричеството, продуцирано от клетъчните мембрани, също принуждава близките до тях 

протеини да се строят и подготвят за химичните си реакции. 

При нормално хидратирано тяло водата в кръвта е около 94%. Червените кръвни телца в 

действителност са „водни торбички", оцветени от хемоглобина. Идеалното съдържание на вода в 

телесните клетки е около 75%. Различното съдържание на вода отвън и вътре в клетките нормално 

обуславя осмотичен поток на водата отвън навътре. В клетъчните мембрани се намират стотици хи-

ляди помпички, генериращи напрежение, които наподобяват турбините на хидроелектрическите 

станции. Те се задвижват от водата, която преминава през тях. Това нахлуване на водата генерира 

хидроелектрическа енергия. В същото време елементи като натрия и калия се обменят като част от 

същия процес. 

Само свободната вода, която може да се мести — питейната вода, генерира хидроелектрическа 

енергия в клетъчните мембрани. По-рано приетата вода, която вече изпълнява други функции, е 

свързана и не може да се премества на друго място. 

Ето защо питейната вода е най-добрата напитка и трябва да се приема през целия ден на 

равни интервали. Водата изработва необходимата енергия за попълване резервите на клетките, а ако 

има излишно количество, то се изхвърля от организма (носейки със себе си токсични отпъдъци от 

клетките). Водата не се складира. 

Когато има дехидратиране поради неприемане на достатъчно вода, клетките изразходват 

произведената вече енергия. По-нататък те трябва да разчитат за генериране на енергия повече на 

приетата храна, отколкото на водата. Тялото се принуждава да натрупва мазнини и да използва 

белтъчните и въглехидратните си резерви, тъй като тези елементи се разграждат по-лесно от 

складираната мазнина. Това е причината, поради която 37% от американците са с много наднормено 

тегло. Техният организъм е зает с постоянно кризисно справяне с дехидратацията. 

Думата хидролиза (разделяне, разтваряне, разчупване или разцепване подредством участието на  

вода) се използва, когато водата се въвлича в метаболизма на други материали. Дейности, които 

зависят от хидролизата, са например разграждането на протеините до съставните им 

аминокиселини и на мазнините до мастни киселини. Хидролизата не може да се осъществи без вода. 

Следователно хидролитичната функция на водата е същевременно и нейният метаболизъм. Това 

означава, че самата вода трябва първо да бъде разцепена — хидролизирана, за да могат да бъдат 

използвани различните компоненти на храната. Ето защо трябва да снабдим тялото с вода преди 

приемането на твърди храни. 
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ВОДНА РЕГУЛАЦИЯ НА ТЯЛОТО ПО ВЪЗРАСТИ 

Водно ниво при пиене на 
обикновена вода 

Раждане 18—
232323

25 

Водно ниво 
при пиене на 
чай, кафе, 
газирани 
напитки и 
алкохол 

ГЛАВА 4 

РЕГУЛАЦИЯ НА ВОДАТА У ПЛОДА И КЪРМАЧЕТО 

 

Фигура 4.1: Графичен модел на водната регулация на организма през трите главни фази на 

живота: плод, растящо дете и човек в зряла възраст с адекватна консумация на вода и дехидрирани. 

Още от момента на зачатието, когато спермата на бащата навлезе в яйцеклетката, за да се 

образува една клетъчна единица живот, тази клетка трябва да се дели и дели, и дели милиони пъти, за 

да достигне състояние, при което се прикрепва здраво за стената на матката. Близо един трилион 

клетъчни деления се извършват, докато плодът се превърне в доносено бебе. За да стане това, той 

трябва да наложи на майката своя водорегулираща схема. Всяка новообразувана клетка трябва да се 

напълни предимно с вода. Налага се майката да приема повече вода, за да задоволи нарастващите 

потребности на плода. Даже след раждането майката трябва да задоволява нуждите от вода на 

бебето чрез кърмата си. Майчината гръд е едновременно своего рода воден фонтан и източник на 

храна за бебето. 

 

Сутрешно неразположение при ранна бременност 

 

Как бременната жена установява, че се нуждае от повече вода? Сутрешното неразположение 

при ранна бременност е първият и най-значим сигнал за започнало обезводняване на организма. 

В действителност неразположението сигнализира за обезводняване на организма не само на 

бременната жена, но и на плода. То се дължи на водо-регулиращото действие на хистамина. 

Това указание за нуждата от вода на растящия плод чрез сетивната система на майката е важен 

сигнал, който свързва сетивната система за нуждата от вода на детето с майчините регулаторни 

механизми. До третия месец повечето бременни жени успяват да приспособят приема си на вода към 

своите нужди и нуждите на плода и неразположението изчезва. Други обаче не го правят и 

дехидратавдь ята нараства. Последиците могат да бъдат катастрофални. 

Когато една бременна жена продължава да пие чай, кафе и алкохол и да не поема 

достатъчно вода, това нарушава физиологията на развиващия се в утробата й плод. Детето 

извлича необходимите за растежа му вещества от майчините резерви. Жизненонеобходимите вещества 

за плода са водата, кислородът и аминокиселините, които се намират в майчиното кръвообращение. 

Нормалното развитие на растящия плод зависи от приема на вода и състава на аминокиселините, които 

са на негово разположение по време на вътреутробния му живот. В зависимост от това се развива една 

мерна система, която регулира бъдещия растеж и развитие на детето. 

Съществува известно недооценяване на важната роля, която играе стилът на живот на майката по 

време на физиологичното развитие на плода. Майката е отговорна за създаването на здравословна 

естествена химична среда, в която да се развийа детето от стадия на единична клетка до стадия на 

доносено бебе. 
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Както ще видим по-нататък, физиологичните и химични команди на стреса веднага се превръщат 

в процеси на адаптация и справяне с очакваната дехидратация. Самата дехидратация е причина за 

сериозен стрес. Организмът реагира на стреса с определени физиологични и хормонални реакции. 

Плодът не е защитен от физиологичните сигнали за стрес у майката. Индикаторите за стрес, които се 

отразяват върху физиологията на бременната жена и предизвикват адаптивно поведение, се 

регистрират и от плода. 

Всички записи на майчината физиология се определят от химически куриерски системи. Всяка 

съобщителна; система, която се включва в процеса за справяне със стреса в организма на майката, 

може да има отражение и върху плода. Възможно е възникването на ответни химични реакции, 

подобни на тези у майката. 

Да не омаловажаваме влиянието и отговорността на майката за предоставяне на нормална 

химична среда за развитието, здравето и бъдещото нормално реагиране на плода в матката, която е 

подготвителното училище на живота. Обучението на детето през „училищните дни" в майчината 

утроба може да предопредели черти на поведение и настроение у възрастния. Всяка форма на 

поведение и мислене задейства комбинации от химични съобщения, които могат да се кодират в 

мозъка на плода. Така стилът на живот на бременната жена може да окаже влияние върху химията на 

развиващия се плод. Ако в организма на майката има химичен дисбаланс, това е проблем и за плода. 

Вярно е, че плацентата представлява една селективна бариера, но някои естествени химикали могат да 

я преминават дори да са в непропорционално високи количества у майката. 

Накратко, химичният спектър на майката е шаблон за развитието на детето й. 

Майки, които консумират алкохол по време на бременността си, могат да родят умствено 

увредени и проблемни деца. Развиващият се мозък се нуждае рт много вода. Един от начините за 

проникване на водата през клетъчната стена е чрез малки перфорации (подобни на тези на „главата на 

душ"), позволяващи преминаването само на вода. През тях не преминават разтворените в серума твър-

ди вещества. Тези малки дупчици се създават под контрола на хормона вазопресин — агент, ангажиран 

в програмата на тялото за справяне с дехидратацията. 

Алкохолът препятства образуването и действието на вазопресина. Когато бременната жена 

консумира алкохол, той влияе не само върху нейния вазопресин, но и върху този на плода, но нейният 

мозък е вече оформен, а този на плода — не. Липсата на -вазопресин може да доведе до аномалии в 

развитието на мозъка на плода. Могат да възникнат и аномалии в белите му дробове, изразяващи се в 

появата на кисти. Вероятно не всички аномалии в развитието се дължат на промени в ДНК, както се 

смята днес. Поради жизнено важната роля на водата за регулацията на всички телесни функции 

дехидратацията е може би допринасящ фактор за аномалиите. 

ФИЛТРИРАНЕ НА ВОДАТА 
ПРЕЗ КЛЕТЪЧНИТЕ 
МЕМБРАНИ 

Дълъг 

нерв 

Микроскопичен 
сегмент от мембраната 

на нервната клетка 
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Хормонът вазопресин 
и неговият рецептор 

Водни молекули, 
влизащи в 
клетката 

Рецепторите се превръщат в 
„глава на душ" и пропускат в 

клетката само водните 
молекули 

 

Фигура 4.2: Схематичен модел на нервна клетка, нейната мембрана и рецепторът на 

вазопресина, който се трансформира в „глава на душ", пропускаща през малките си дупчици само 

водата. Това е част от механизма на обратната осмоза, по който се доставя вода в жизнено важните 

клетки. 

 

Синдром на внезапна смърт на кърмачето 

Синдромът на внезапна смърт на кърмачето (СВСК) е наименование за необяснима внезапна 

смърт у кърмачето по време на сън. Да загубиш бебето си, докато спи, е една от най-големите 

трагедии, които можем да си представим. Всяка година 7-8 хиляди деца на възраст от няколко дни до 1 

година умират по време на сън. Най-голяма е честотата при бебетата между два и шест месечна 

възраст. Диагнозата се основава на изключване на друга причина за смъртта и на данните от 

аутопсията. 

Причините не са известни. Отхвърлени са както инфекциите, така и задавяне с повърнато мляко 

по време на сън. 

Мислих много върху това какви физиологични явления биха могли да причинят внезапна смърт 

на кърмачето по време на сън. Струва ми се, че единстваната правдоподобна причина може да е спазъм 

на бронхиолите, дължащ се на дехидратация и включване на програма за терморегула-ция поради 

прегряване на детето. Бих нарекъл това кърмаческа астма. Ако детската астма убива по няколко хиля-

ди деца годишно, въпреки наличното лечение, защо тя да не е главната причина за умирането на 

кърмачетата, които не могат да дадат никакъв знак, когато са дълбоко заспали? 

Изкуственото мляко, с което се хранят децата, може също да допринася за синдрома на 

внезапната смърт. Има съществена разлика между човешкото майчино мляко и кравето мляко. 

Кравето мляко е по-концентрирано и съдържа повече мазнини и протеини. Кравето мляко е 

предназначено за телето, което се изправя и започва да се движи и тича още от първите часове след 

раждането си. Бебето е неподвижно през първите няколко месеца от живота си. Това е причината за 

различията в консистенцията и съдържанието на човешкото и кравето мляко. Ако изкуственото мляко 

е единствен източник на вода за бебето, както често се съветват родителите, метаболитната система на 

кърмачето се задръства с концентрирано мляко. 

На една медицинска конференция чух, че при аутопсия на кърмачетата, загинали при катастрофа, 

при изкуствено хранените деца се наблюдавало частично запушване на коронарните артерии, каквото 

нямало при естествено хранените. Тези данни не се обсъждат публично и открито. По мое мнение 

запушването на артериите при изкуствено хранените деца се дължи на по-голямата 

концентрация на изкуствените млека. 

Нормална практика е кърмачето да се нахрани и да се сложи да спи. По време на сън с дълбокото 

дишане се отделя голямо количество вода през белите дробове. Водата, съдържаща се във 

възстановеното сухо мляко, вероятно е достатъчна само за неговото смилане. Загубата на вода при 

дишането предизвиква недостиг на вода, при което се задейства програмата за контрол на 



ИИИзззпппрррааатттееенннааа   оооттт    ЛЛЛюююбббооомммиииррр    ГГГоооррраааннноооввв    нннааа    wwwwwwwww... ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt    21 

дехидратацията. Тя включва секретиране на по-голямо количество хистамин, който и без това е в 

голямо количество, тъй като при при кърмачето хистаминът е и растежен хормон. Хистаминът е 

констриктор на бронхиолите. Възможно е комбинацията от прием на мляко и прегряване също да 

допринася за спазъм на бронхиолите. 

Това, което ме учудва, е издръжливостта и адаптивността на организма на кърмачетата, 

непозволяващи по-голяма честота на СВСК. Обяснявям си го единствено със силното храносмилане, 

което води до образуване на допълнително количество вода от разграждането на твърдите съставки на 

млякото. 

Мисля, че трябва да се върнем към практиката от миналото — да даваме вода на кърмачетата. 

Това е особено важно между втория и шестия месец, когато СВСК е най-чест. Трябва да има баланс 

между количеството на млякото и водата и тя да се дава по време на храненето или след него. Тази 

практика може да култивира вкус към водата и по-силно усещане за жажда и по-късно в живота да 

предотврати преяждането, когато хората са всъщност жадни, а не гладни. 

 

РЕГУЛАЦИЯ НА ВОДАТА ПРИ ДЕЦАТА И ПОДРАСТВАЩИТЕ 

След раждането на детето нуждите от вода за неговото нормално развитие и растеж 

първоначално се задоволяват от водата в млякото, а по-късно и от водата, която поема. Растежният 

хормон и други водни регулатори довеждат до развитие на сетивен механизъм за жажда и сигнали за 

недостига на вода. В същото време тялото започва да задържа вода на всяка цена. Бъбреците започват 

да концентрират урината и да извличат колкото е възможно повече вода в крайните стадии на 

образуването й. Движещите сили на водната регулация на растежа са растежният хормон и други 

сродни хормони, както и невротрансмитери като хистамина. . 

Поради това че растат, децата са постоянно и естествено дехидратирани. В поцеса на 

нарастване и деление на клетките се изразходва много вода. 75% от съдържанието на всяка клетка е 

вода. Тялото на всяко дете се нуждае постоянно от вода и сигнализира за нуждите си. Без адекватен 

прием на вода растежът му е невъзможен. Ако на естествените сигнали за вода се отговаря с 

приемане на течности, съдържащи химикали и на напитки, съдържащи захар, в растежа и 

развитието на детето могат да възникнат проблеми под формата на кризи като астма и 

алергии. Децата и подрастващите трябва да бъдат приучени да пият натурална вода и да не я 

заместват с купешки напитки. 

Будността на мозъка и способността за учене са право пропорционални на приема на вода. 

Когато тийнейджърите, които трябва да са пълни с живот, заспиват на чина с кутия газирано 

безалкохолно до главата им, това е белег за недостиг на вода. Функциите на мозъка се подобряват, 

когато тялото е постоянно адекватно хидратиране. 

Веднъж, когато имах лекции в една местна гимназия, надникнах в мъжката тоалетна. Исках да 

видя цвета на сутрешната урина в писоарите. Навсякъде тя бе много тъмна и очевидно концентрирана, 

което е белег на сериозна дехидратация. Родителите трябва да са наясно колко вода приемат децата им. 

Тяхна отговорност е да обяснят на децата си защо е важно да се пие вода, а не купешки оцветени 

напитки. Аз не твърдя това, защото съм пуритан. Моето разбиране се гради на науката. 

 

РЕГУЛАЦИЯ НА ВОДАТА ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ 

След завършване на физическото израстване растежният хормон престава да е доминиращ 

фактор за регулиране на приема на вода. На този стадий от живота регулацията на водата в тялото е 

задължение на нервни центрове в мозъка, използващи като химически посредник хистамина. 

На този стадий именно чувството за жажда престава да бъде достатъчно за регулиране приема на 

вода. Причината за намаляване на чувството за жажда е много деликатна, но проста. Въпреки че ни 

делят милиони години от ранните биологични видове, излезли на сушата, нашите тела продължават да 

са зависими от адаптивните процеси, които са развили нашите далечни предшественици. Те са си 

изработили мощни системи за контрол на водата, които са им позволявали да остават за все по-дълго 

време вън от нея. Въпреки че тялото не притежава начини за запазване на излишъци и складиране на 

вода, както е с мазнините, то все пак има механизми за справяне с периоди на временно обезводняване. 
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Физиологията на тялото е в постоянна зависимост от водата. Контролирането на обезводняването 

не означава, че телесните клетки са станали независими от водата, а просто, че някои части на тялото, 

които са по-малко взискателни и не функционират постоянно, получават вода, колкото да не загинат. 

Навлизането на водата в тези клетки не е постоянно, а следва разпореждането за начало на дейността 

им. Издаването на такава заповед се последва от отваряне на съдовата система и навлизане на вода в 

тези части.  

От 18-25 годишна възраст, когато спираме да растем, регулацията на водата започва да зависи от 

чувството ни за жажда и опитите да я утолим. За съжаление, чувството ни за жажда, което според 

днешните разбирания означава сухота в устата, не е точен индикатор за действителните 

нужди на организма. 

Ние сме склонни да не пием вода, докато усетим сухота в устата. Ние като че ли чакаме това, 

за да се сетим за съществуването на питейната вода. Началото на здравните ни проблеми е в самото ни 

отношение към приема на вода. Докато получим усещането за сухота в устата, тялото вече има 

дефицит от две-три чаши вода. Ако утолим чувството си за жажда с една чаша вода, 

недостигът от две чаши ще се запазш За съжаление, този дефицит се увеличава с годините. 

 

НАМАЛЯВАНЕ НА ЧУВСТВОТО ЗА ЖАЖДА 

Тялото има способност за известно адаптиране към трудностите. Малкото количество на 

приетата храна и временният недостиг на вода в тялото задействат един процес на адаптация. До 

получаването на достатъчно вода и храна предимство в снабдяването се дава на органите с жизнено 

важни функции. 

 

При този процес усещането за жажда може да се сбърка с това за глад,, тъй 

като и двете усещания имат еднакъв произход — ниски енергийни нива в мозъка. 

Това е най-сериозният фактор, допринасящ за затлъстяването и у младите, и у по-

възрастните хора, които се тъпчат с храна, за да утолят жаждата си. 

Такива хора реагират погрешно на сигналите за жажда и глад, разпознавайки 

ги като един — сигнал за глад. Те ядат, докато усещането за жажда стане много 

силно поради приемането на допълнителна храна и едва тогава посягат към 

водата. 

 

Този тип чувство за жажда не е е достатъчен да задоволи действителните потребности на тялото 

от вода, а само за временна адаптация към недостига й. Така недостигът на вода става задълбочаващо 

се хронично състояние, а на тялото се налага нов праг на адаптиране. Този процес води до постепенна 

загуба на чувството за жажда и с.времето човек просто забравя за необходимостта да приема редовно 

вода. 

Хистаминът може да действа като временен заместител на водата чрез освобождаване на енергия 

за някои особено важни функции на организма. Така тялото може да преживее известна степен на 

дехидратация. Изглежда обаче, че то може да започне да разчита на спешната помощ на хистамина и 

да позволи на дехидратацията да се засили. Настъпва увреждане на някои по-малко важни функции на 

организма. Промените стават трайни с развитието на хронична дехидратация, като първоначално са 

само физиологични, но могат да прерастнат в химични и тогава тялото започва да оцелява на ръба на 

провала. 

Мозъчните центрове, задействани от хистамина, изглежда познават какво количество вода 

постъпва в тялото. Ако това количество е достатъчно, центровете се освобождават от постоянната си 

отговорност за водната регулация. Задълженията на хистамина се поемат от някои 

енерготрансформиращи функции. Изглежда тялото разбира, че няма недостиг на вода, но става по-

чувствително и по-внимателно към сигналите за нейния недостиг. Струва ми се, че загубата на 

усещането за жажда е адаптивен процес към фалшивата информация за липса на вода, защото вода 

има, но ние просто не я пием. 
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Чувството за жажда се изостря и желанието за пиене на вода става силно, щом приемът на вода 

стане редовен и адекватен по количество. Тялото започва да сигнализира по-силно при недостиг на 

вода. Рехидратирането на клетките, обаче, изисква време. Те са като сюнгери, които се напояват 

постепенно. Не си въобразявайте, че само след първите една-две чаши вода, ще се оводните опти-

мално. Поетата вода няма да навлезе веднага в клетките. Пълна хидратация ще се достигне след 

няколко дни на редовно приемане на адекватни количества вода. Ще приемете сериозно 

необходимостта от последователно и добро оводняване на организма, само когато осъзнаете какви 

увреждания може да причини дехидратацията. Количеството на водата и времето на приемането й са 

много важни и ще бъдат обсъдени по-нататък. 

Всеки знае, че водата е жизненоважна. Това, което не се осъзнава напълно е какво става, когато 

тялото не получава редовно достатъчно количество вода. Не се вниква и в твърдението, какво 

точно означава: „тялото започва да оцелява на ръба на провала." 

Човешкото тяло е сложна структура, изградена от много различни системи. За изпълнението на 

функциите си всички тези системи зависят.от различни свойства на водата. Когато няма достатъчно 

вода за всички функции, Някои трябва да бъдат пожертвани. Какво ще стане, ако тялото успява да се 

справи само с ежедневните рутинни дейности и изведнъж възникне спешна ситуация? Представете си, 

че тялото се намира в равновесие в границите на някакъв диапазон и изведнъж му се наложат нови 

задължения, които водят до преминаване на горния праг на диапазона. Как ще демонстрира тялото 

дефицита си? Накратко — как ще се справи дехидратираното тяло с неочаквания стрес от спешната 

ситуация, изискващ допълнителни количества вода? 

Отговорът на този въпрос е основната тема на тази книга. Уврежданията в резултат на 

дехидратацията настъпват, когато протеините и ензимите станат недостатъчни. Отделните клетки в 

дехидратирания участък започват да фунционират по-неефективно и ако дехидратацията се 

задълбочава, могат да спрат да функционират. При каквото и да е ниво на загуба на свободна вода 66% 

от загубата е за сметка на клетъчното съдържимо, 26% — на междуклетъчната течност и само 8% се 

вземат от кръвния ток. Според проучването на Брус и сътрудници с напредването на възрастта между 

20 и 70 години количеството на водата в клетките става по-малко от това извън тях. С намаляването на 

водата в клетките осмотичното налягане променя посоката си. Обръщането на водния баланс прави все 

по-трудно абсорбирането и задържането на водата в клетките. Въпросът, който трябва да си зададем е 

— какво става с нашите тела, когато претърпят такава драстична про,мяна в съдържанието и състава на 

клетките си? Отговорът ще намерите по-нататък в тази книга. 

 

ГЛАВА 5 

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХРОНИЧНАТА ДЕХИДРАТАЦИЯ? 

Представете си една току що откъсната от дървото сочна синя слива, оставена на слънце. Скоро 

тя ще изсъхне. Дехидратацията е този процес, който води до свиването, набръчкването на кожицата й и 

превръщането й в сух плод. Липсата на вода променя вътрешната и външната структури на 

живите неща. 

В тялото на човека има около сто трилиона клетки. Клетките в обезводнения телесен участък 

се сбръчкват и функционирането им се нарушава. Недостигът на вода в който и да е участък на 

тялото се последва от различни сигнали, които са индикатори за местно или общо обезводняване. Все 

още обаче тези индикатори за дехидратация на тялото, някои от които изброих в предишната глава, не 

се познават добре и се третират като болестни състояния с неясен произход. 

 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕХИДРАТАЦИЯТА 

* Кои са най-честите индикатори на дехидратацията? 

* Какво става в нашия организъм, ако не приемаме достатъчно вода? 

* Какво означава „достатъчно" вода? 

Да намерим отговора на тези три важни въпроса. Преди да започнем, трябва задължително да се 

обърнете към логиката си и да оставите настрана всички свои евентуални предубеждения. Каквото и да 
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сте чели по отношение на здравето, вероятно то не отразява истинската значимост на водата за 

здравето и благополучието. 

Според мен има три различни групи усещания, които сигнализират за местното или общото 

обезводняване. На повечето от стадиите на дехидратацията следните симптоми са обратими без 

сериозни последици. 

1. Общи „чувства" 

Те включват умора, изчервяване, раздразнителност, напрегнатост, обезсърчаване, депресия, 

безсъние, тежест в главата, непреодолима жажда, страх за излизане от дома и от попадане след много 

хора. Някои от тях ще бъдат дискутирани в следващата глава. 

2. Програми за контрол на дехидратацията 

Тази група индикатори за обезводняване са включени в програмите за контрол на дехидратацията 

и управление на ресурсите. Има пет различни състояния, които свидетелстват за налични дехидратация 

и режим на разпределение на водата, които могат лесно да бъдат коригирани. В тази група има още 

едно шесто състояние, което в действителност се състои от многобройни автоимунни заболявания, но 

трябва да се разглежда като своего рода канибализъм на ограничителния режим по отношение на 

собствените тъкани. Тези състояния са: 

* Астма 

* Алергии 

* Хипертония 

* Запек 

* Диабет тип 2 

* Автоимунни болести 

3. По-драстични индикатори за локална дехидратация, изискващи спешни мерки 

Моето разбиране по този въпрос се основава на значителни клинични и научни изследвания и се 

състои в следното. В зависимост от локализацията на хроничната дехидратация, водеща до 

повишена кислинност в клетките, възникват болки, които са ранни индикатори за потенциални 

генетични увреждания. 

* Парене под лъжичката 

* Диспептични болки 

* Стенокардия 

* Болки в долната част на гърба 

* Ревматоидни болки в ставите, включително анкилози-ращ спондилит 

* Мигренозни главоболия 

* Колитни болки 

* Фибромиалгични болки 

* Булимия 

* Сутрешно- неразположение у бременните 

Има още една група състояния, крито включват усложнения, тъканни трансформации и органни 

увреждания, дължащи се на персистираща дехидратация на четвърто ниво. Всяко от тези състояния ще 

бъде подробно разгледано в някоя от следващите глави. 

 

ГЛАВА 6 

 

НОВООТКРИТИ УСЕЩАНИЯ ЗА ЖАЖДА 

Считам, че изброените по-долу усещания, някои от които наричат „психологични нарушения", са 

в действителност сигнали за дехидратация: 

1. ЧУВСТВО ЗА БЕЗПРИЧИННА УМОРА. Водата е главният източник за образуване на 

енергия в тялото. Даже храната, която се счита за добър източник на енергия, няма никаква стойност, 

ако не бъде хидролизирана от водата и заредена с енергия по време на този процес. Нещо повече, 

енергиен източник за трансмисията на нервните импулси и за директивите за действие, които правят 
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нещата да се случват, е хидро-електроенергията, образуваща се в нервните пътища и връзките им с 

мускулите и ставите. 

2. ЗАЧЕРВЯВАНЕ НА ЛИЦЕТО. Когато тялото е дехидратирано и мозъкът не може да 

извлече от кръвообращението достатъчно вода за задоволяване на нуждите си, той дава указания за 

разширяване на кръвните съдове, достигащи до него. Нещо повече, лицето не е просто част от тялото, 

даваща опора на две очи, уста, нос и две очи. То представлява една рецепторна чиния, снабдена с 

огромно количество нервни окончания, които непрекъснато мониторират околната среда и изпращат 

информация до мозъка. С други думи лицето може да се разглежда като продължение на мозъка, има-

що сетивни функции. Неговите нервни окончания също се нуждаят от хидратиране. Ето защо 

кръвоносните му съдове се разширяват по времето, когато снабдяването с кръв на мозъка се увеличава. 

Ако видите някого с червен нос и зачервени бузи (нещо често при алкохолиците, тъй като алкохолът 

дехидратира мозъка и води до главоболие), знайте, че този човек е дехидратиран и се нуждае от вода. 

3. ЛЕСНА РАЗДРАЗНИТЕЛНОСТ И ПРЕКОМЕРНА ИЗБУХЛИВОСТ. Това е начин за 

измъкване чрез прекъсване на консумиращия мозъчна енергия процес. Дайте на раздразнителните хора 

две чаши вода и ще видите как се успокояват и стават любезни. 

4. ЧУВСТВО ЗА НАПРЕГНАТОСТ. Това е перцептивен начин, по който фронталните 

части на мозъка изразяват опасенията си от недостига на вода за изпълнение на функциите им. Не мога 

да си представя по-красноречив начин, по който мислещият мозък би съобщил на нехайния си 

собственик за тревогата си от дехидратацията на тялото. Може би, когато тялото е искало вода, то е 

получило други напитки, неотговарящи на действителните му потребности. 

5. ОБЕЗСЪРЧЕНОСТ И НЕАДЕКВАТНОСТ. Най-важните авоари на тялото са резервите 

му от незаменими аминокиселини. Тези типове аминокиселини се ползват за толкова много различни 

функции, включително предаването на нервните импулси, че мозъкът оценява техния недостиг като 

липса и невъзможност да изпълнява функциите си. Изчерпването на някои незаменими аминокиселини 

в резултат на дехидратация води до чувство за обезсърченост. 

6. ДЕПРЕСИЯ. Тя е проява на по-сериозна фаза на дехидратацията, когато тялото е 

използвало част от антиоксидантите си, за да може да се справи с токсичните отпадъци от метаболизма 

си, неизведени от тялото поради недостатъчната продукция на урина. Между тях са аминокиселините 

триптофан и тирозин, които се използват в черния дроб за неутрализиране на токсичните отпадъци. 

Мозъкът използва триптофана за производството на серотонин, меланин, триптамин и индоламин, 

които са жизненоважни невротрансмитери, балансиращи и интегриращи функциите на организма. Тях-

ната недостатъчност води до депресия. Мозъкът използва тирозина за производството на 

„енергичните" невротрансмитери адреналин, норадреналин и допа-мин, чиито недостигът прави човека 

пасивен и тъжен. 

Докато подготвях книгата си за издаване, в Washington Post" (вторник, 7 май 2002г.) излезе статия 

върху депресията („Срещу депресията. Трудно е да се пребориш със захарното хапче."), разкриваща 

дълбоко вкоренени измами на фармацевтичната индустрия. Статията описва как лекарствената 

индустрия изопачава данните от клиничните опити в полза на Прозак, Паксил и Золофт, докато 

всъщност обикновеното захарно хапче — плацебо е дало по-добри резултати в облекчаването на 

депресията. Статията предполага, че чудесните резултати от прилагането на захарното хапче в 

сравнение с широко рекламираните лекарства, може да се дължи на много по-голямото внимание и 

грижи за хората в депресия по време на клиничните проучвания, отколкото за посещаващите доктора 

за по няколко минути месечно. Изглежда хората, за които се полагат повече грижи, се справят 

безкрайно по-добре без лечение, отколкото амбулаторно лекуваните с хапчета пациенти. Една 

забравена сентенция в медицината гласи: „Работата на доктора е да ободри пациента, а на 

природата — да го излекува." Докторите трябва да проявяват съпричастност към своите пациенти. 

Разглеждайки ролята на водата при емоционалните проблеми, ми се иска да цитирам писмото на 

един читател по повод моята книга „Тялото жадуваза вода", изпратено до уеб-сайта на Barnes Noble 

www.bn.com. М. С. пише: „Водата промени живота ми." М. С. бил с диагноза „Маниако-депресивна 

психоза — лека степен" и от-4-5 години се лекувал с литий. Пише, че започнал да приема вода, сол и 

http://www.bn.com/
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някои витамини според инструкциите в книгата и след два месеца спрял да взема литий. М. С. се 

лекувал от девет години без особен успех, но сега казва той „ наистина придобих сили за живот". 

7. ТЕЖЕСТ В ГЛАВАТА, Това е белег, че за изпълнение на функциите си мозъкът е 

разпоредил повишаване на кръвната циркулация. Тежестта в главата може да е предвестник на 

мигренозно главоболие. То настъпва, ако повишеният прилив на кръв към мозъка не успее да 

хидратира адекватно мозъчните клетки. Не забравяйте, че при постоянното си функциониране 

мозъчните клетки също произвеждат токсични отпадъци, които трябва непрекъснато да бъдат 

обезвреждани. Мозъчните клетки не могат да понесат натрупването на кисели вещества във 

вътрешността им. Тежестта в главата може да отразява тази фаза от физиологията на мозъка. 

8. НАРУШЕНИЯ НА СЪНЯ (особено у по-възрастните). Нощният сън не може да бъде 

спокоен, ако тялото страда от недостиг на вода. Един осем часов сън ще задълбочи дехидратацията 

поради загуба на вода при дишането и евентуално изпотяване. Приемането на вода и малко сол 

възстановява бързо ритъма на съня. Следващото писмо е от един човек, който намира, че моята 

„Програма за лечение с вода" е повлияла благотворно на много негови проблеми, включително на 

честото му събуждане. Неговият разказ илюстрира много от сетивните симптоми на 

дехидратацията, които вече описах. 

Писмо. 

Името ми е Д. X. Един приятел ме насочи към Вашия уеб-сайт в интернет. Прочетох голяма 

част от информацията в сайта и бях много впечатлен. Отворих си чатрум за приятели, 

посветили се на дискутиране на ползата от пиенето на подсолена вода и на насочване на хората 

към Вашия сайт. Досега съм провел триседмично „Лечение с вода " и мога да кажа, че определено 

се чувствам по-добре. 

Кръвното ми налягане е по-ниско, а пулсът — 58. Спя по-добре през нощта и съм по-бодър 

през деня. По-спокоен съм и по-малко се тревожа. Изобщо всичко досега е положително. 

Благодаря Ви за промоцията на „Лечение с вода ". Станах Ваш привърженик и ще 

разпространявам добрата новина. Благодаря Ви още веднъж за това, че помагате безкористно на 

хората. Д.Х. 

9. ГНЯВ И ИЗБУХВАНЕ. Тези по-експресивни начини за показване на дехидратацията бяха 

описани в точка 3 „Лесна раздразнителност и прекомерна избухливост" 

10.НЕОБОСНОВАНО НЕТЪРПЕНИЕ. За мозъка внимаването по време на урок или курс е 

задача, свързана с консумирането на енергия. Ако се изчерпи енергийният му резерв, мозъкът 

трябва да спре изпълнението на тази задача, колкото е възможно по-бързо. Този процес на бързо 

прекъсване на вниманието се нарича „нетърпение". Не забравяйте, че водата може да произведе 

хидроелектрическа енергия с такава скорост, че да попълни изразходваното количество. Енергията, 

получавана от разграждането на храната, трябва да премине много стъпки от молекулярното си 

преобразуване до складирането й в клетките. Но дори и този процес изисква вода за хидролиза, за да 

могат компонентите на храната да станат използваеми като източник на енергия. 

11.КРАТКО ЗАДЪРЖАНЕ НА ВНИМАНИЕТО. Това е друг процес, дължащ се на спиране 

изпълнението на задача за фокусиране на вниманието или за усвояване на информация от страна на 

мозъка. Колкото по-добре хидратиран е мозъкът, толкова повече енергия за запечатване на 

информацията в паметта се изработва. Дефицитът на внимание при децата нерядко се дължи на 

приемане на газирани напитки вместо вода. 

12.НЕДОСТИГ НА ВЪЗДУХ при иначе здрави хора без белодробно заболяване и инфекции. 

Хората, които искат да правят физически упражнения без да се задъхват, трябва да пият вода преди 

да се заемат с каквито и да е упражнения. 

13.СИЛНО ВЛЕЧЕНИЕ КЪМ КАФЕ, ГАЗИРАНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ. Това 

също е сигнал, който ви дава мозъкът за необходимостта от оводняване на тялото ви. Силното 

влечение към тези напитки е условен рефлекс, който асоциира хидратирането с тяхното приемане, 

но приемането им в действителност засилва дехидратацията. Продължителната дехидратация води 

до стрес, на който мозъкът отговаря с образуване на хормони на стреса, включително ендорфини — 

естествени опиати, помагащи на организма да преодолее кризата. Една от причините хората да 
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продължават да употребяват тези напитки е пристрастяването към нивото на собствените им 

ендорфини. Това е причината за пристрастяването към кофеина и алкохола и за симптомите на 

абстиненция. Следващият стадий от това пристрастяване е използването на лекарства, повишаващи 

секретирането на ендорфини. Затова предотвратяването на зависимостите трябва да започне още в 

детската възраст с изключване на напитките, съдържащи кофеин. 

14.СЪНУВАНЕ НА ВОДА (море, река и т.н.) е форма на подсъзнателна асоциация с 

намиране на източник на вода за утоляване на жаждата. По време дори на дълбок сън мозъкът има 

способността да симулира дейности, за да даде указания на човека да извърши нещо. 

Сънищата обикновено имат някакъв смисъл. Никога няма да забравя един сън от времето, когато 

работех в Университетската болница» „Сейнт Мери". Имах тридесет „остри" легла (както ги наричаха 

тогава) в едно много натоварено хирургично отделение на болницата. Никога не ми се събираха повече 

от 3-4 часа сън на нощ. Естествено заспивах дълбоко веднага, щом главата ми докоснеше 

възглавницата. Един ден закъснях за обяд и изядох храната доста часове след приготвянето й. Беше 

блюдо от раци с някакви зеленчуци. 

Бях твърде зает, за да почувствам някакъв дискомфорт, след като излапах набързо храната. 

Легнах си в малките часове и заспах като умрял. Не след дълго съм започнал да сънувам, че съм на 

лодка в бурно море. Морето подхвърляше лодката нагоре-надолу и от една на друга страна. Започна да 

ми се гади все повече и повече, докато накрая скочих, добрах се до умивалника и повърнах храната, 

която явно бе развалена. Очевидно мозъкът ми не е имал друг начин да ме накара да стана и да се 

освободя от стомашното хи съдържимо. Могъл е само да ме подготви чрез асоциации с гадене и 

повръщане. Какъв по-добър начин да ме избави от обезводняване чрез симулиране на морска болест? 

 

ГЛАВА 7 

 

ПЪРВИЧНО ОБЕЗВОДНЯВАНЕ И ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ 

От гледна точка на новата медицинска наука следните състояния трябва да се считат за етикети, 

поставени на физиологични процеси в организма, които свидетелстват за форми на режим на 

разпределение и управление на ресурсите при ограничено постъпване на вода и други основни 

елементи: 

1. Астма 

2. Алергии 

3. Хипертония (високо кръвно налягане) 

4. Диабет тип 2 

5. Запек 

6. Автоимунни болести 

Ако не приемате редовно вода през всеки ден от живота си и не разбирате значението на болката, 

недостига на въздух и алергиите като белези на дехидратацията, ще доведете организма си до някакво 

болестно състояние. Всяко от горните състояния може да е сигнал за увреждане, дължащо се на местен 

или общ недостиг на вода и свързаните с него химични промени. 

Обратното развитие на автоимунните болестни състояния не е лесно и не винаги е възможно. То 

изисква задълбочено познаване на киселинно-алкалното равновесие и метаболитните аспекти на 

дехидратацията като загуба на редица аминокиселини, недостатъчната абсорбция или загубата на 

жизнено важни минерали като цинк и магнезий, жизненоважни витамини и мастни киселини. 

 

АСТМА И АЛЕРГИИ 

 

Какво е астмата? Хората с астма получават без никакво предупреждение недостиг на въздух, 

достигащ почти до задушаване. Няколко хиляди души умират ежегодно от астма в нашата страна. 

Понякога пристъпът от астма започва със суха кашлица при всяко вдишване. Издишването е 

съпроводено винаги с хрипове без да има изразена белодробна инфекция. От астма боледуват около 

седемнадесет милиона американци, много от които са деца. 
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Аз гледам на астмата и алергиите като на зов на тялото за вода. Астмата и алергиите 

отразяват определена степен на дехидратация на човешкото тяло. Те предупреждават за това, че в 

организма е налице продължителна дехидратация, чието задълбочаване може до доведе до други 

усложнения и преждевременна смърт. 

Моят опит и изследователска работа ми разкриха голям брой фини сигнали за спешност 

при дехидратация на тялото. Трябва да познаваме тези новооткрити сигнали за недостиг на вода, за 

да можем да реагираме адекватно. Това, което можем да направим, за да ликвидираме някои от 

здравните проблеми, свързани с дехидратацията, е ДА ПИЕМ ВОДА ВМЕСТО ДРУГИ НАПИТКИ. 

 

Въпрос: Какво общо има всичко това с астмата? 

Отговор: Астмата и алергиите — състояния, основно лекувани с различни антихистаминови 

лекарства, са важни индикатори за дехидратация на тялото. Хистаминът е много важен 

невротрансмитер, който регулира преди всичко механизма за обезводняване чрез повишаване приема 

на вода. Освен това той въвежда система за режим на наличната вода в обезводненото тяло. 

Хистаминът е най-благородният елемент, участващ в механизма за справяне с дехидратацията. 

При дехидратация производството и активността на хистамина нарастват многократно, което 

води до възникване на сигнали за обезводняване и индикатори за включване на програмата за режимно 

разпределение на наличната вода. Повишеното освобождаване на хистамина в белите дробове 

предизвиква спазъм на бронхиолите. Това естествено спазматично действие на хистамина върху 

бронхиолите е част от начините на тялото за икономия на водата, която нормално се излъчва при 

дишането („парата", която виждаме зимно време). 

По време на дехидратация белодробната тъкан е много уязвима, тъй като стените на въздушните 

сакчета са много тънки и се нуждаят от вода, за да са непрекъснато влажни. Постоянният въздушен 

поток през тези сакчета също е свързан с изпаряване на вода от лигавицата им. Дехидратацията 

автоматично намалява количеството на водата и предизвиква увреждане на тези тъкани, в случай че 

въздушният поток не намалее. Хистаминът намалява силата на въздушния поток през дробовете 

посредством спазъма на бронхиолите, които са свързани с въздушните сакчета. Освен това той стиму-

лира продуцирането на допълнително количество гъста и вискозна слуз, която запълва отчасти 

бронхиолите и предпазва лигавицата им от увреждане. Всички тези действия на хистамина имат за цел 

да предпазят от изсушаване и увреждане деликатните въздухоносни пътища на организма, намиращи 

се в пряк контакт с външния въздух. 

Ще намерите още информация за хистамина в параграфа на глава 10, посветен на 

невротрансмитерите. 

 

АЛЕРГИИТЕ И ИМУННАТА СИСТЕМА 

При дехидратация хистаминът следи наличната вода да бъде разпределяна според приоритета на 

функциите. Със задълбочаване на дехидратацията степента на нарастване / на производството на 

хйстамин се увеличава експоненциално. 

Снабдяването с вода предизвиква изчезване на хистамина от частите на тялото, където не трябва 

да го има. Производството на хйстамин се инхибира и излишъкът намалява пропорционално на 

снабдяването с вода. То спира при постигане на адекватно оводняване. Взаимоотношенията между 

водата и хистамина са демонстрирани при няколко опита с животни. Днес вече е ясно, че водата има 

силни естествени антихистаминови свойства. 

 

Потискане на имунната система 

Има бели кръвни клетки, които са чувствителни към хистамина. Под неговото въздействие те 

подтискат костния мозък, който е централна станция за управление на имунната система. Тези 

клетки са двойно повече от клетките, които стимулират имунната система. Произведените в отговор на 

дехидрацията по-големи от нормалните количества хистамин с времето водят до подтискане на имун-

ната система. 
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При продължителна дехидратация опитите на организма за намаляване действието на 

хистамина върху имунната система в условията на неговото свръхпроизводство водят до 

освобождаване на хйстамин в тъканите. В същото време намалелите по време на дехидратацията 

продукция на антитела и ефикасност на имунната система не са в състояние да се справят с полените 

и другите антигени. Значимостта на този проблем става ясна през сезона на полените, когато очите се 

атакуват от тези чужди агенти. При отсъствие на достатъчно антитела за неутрализирането им, 

организмът се опитва да се справи с нашествениците чрез повишено производство на сълзи. Поради 

тази именно причина хистаминът води до свръхпродукция на вода върху нежните лигавици на очите 

и носа. Това е естествен отговор, инспириран от необходимостта. „Отмиването с вода" е 

единственият начин за отърваване от полените, които не могат да бъдат неутрализирани от 

антителата. Ето по този начин възниква алергията към полените. 

Ако ме попитате дали астмата и алергиите могат да бъдат предотвратени чрез приемане на 

повече вода, отговорът ми ще е „да, да и пак да". Можете да се предпазите от тях по естествен 

начин, без лекарства и безплатно. Водата ще направи това, препятствайки свръхпродукцията на 

хйстамин, който играе основна роля във водната регулация и в телесните програмите за контрол на 

обезводняването. 

Ясно е, че хроничната дехидратация е първопричина за алергиите и астмата. Повишеният 

редовен прием на вода, чрез сформиране на навици за това, трябва да стане лечение по избор на тези 

болестни състояния. Хората, които страдат от пристъпи на астма или имат алергични реакции към 

полени или храни трябва да обръщат сериозно внимание на ежедневното приемане на адекватно коли-

чество вода с добавка на малко сол. Тези хора със сигурност имат и други индикатори за наличие на 

дехидратация на организма им и ще развият други още по-сериозни здравни проблеми, ако не се 

отнесат сериозно към оптимизиране на приема си на вода. Ако все още имате някакви колебания, 

свързани с поднесената ви информация, можете да прочетете по-долу писмото на Андрю Бауман. 

 

Ако страдате от алергии и астма, трябва без отлагане да започнете да пиете редовно вода. 

Трябва да спрете кафето и алкохола, докато ликвидирате тези състояния. 

 

Тези от вас, които нямат нарушения в дейността на сърцето, и 

бъбреците, трябва да започнат да пият по две водни чаши вода половин час 

преди всяко хранене и по една чаша два и половина часа след нахранване.  

 

Повишавайки приема на вода, ще трябва да повишите и количествата на приеманата сол, за да 

компенсирате излъчването й с повишената продукция на урина. Повече информация за солта ще 

намерите в глава 13. 

Андрю Бауман страдал от различни прояви на дехидратация, възникнали една след друга, докато 

накрая му казали, че повече нищо не може да се направи. Неговият доктор дори му казал да сложи в 

ред делата си, имайки предвид, че не му остава дълго да живее. За негово щастие, той си открил 

лечебните свойства на водата и е още жив. Той успял да ликвидира всички последици от дехид-

ратацията с изключение на една, която постепенно се подобрявала. Историята на г-н Бауман 

подчертава значимостта на алергиите в детството, които в по-голяма възраст могат да доведат до по-

сериозни болестни състояния, ако не се предприемат стъпки за адекватно хидратиране на тялото. По-

подробна информация за астмата й алергиите, както и многобройни отзиви на хората, които са се отър-

вали от тези проблеми, можете да намерите в моята книга: „АБВ на астмата, алергиите и лупуса." 

 

13 ноември 1998г. 

Драги д-р Батманжелидж, 

Казвам се Андрю Бауман и съм на 42 години, въпреки че когато бях на 34, изглеждах на най-

малко 44! Прекарал съм по-голямата част от живота си в борба с различни страдания и болести, но 

днес празнувам всеки миг от всеки ден с нови сили и жизненост. 

Сега знам, че в продължение на години съм бил дехидратиран. 
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Роден съм на 29 октомври 1956 г. в Тейлър, Пенсилвания. Родителите ми полагаха всички 

необходими грижи за мен, включително ваксинации. Като бебе първоначално са ме хранили с 

адаптирано мляко, а след това са ми давали зърнени закуски, сокове и малко вода, когато съм имал 

колики. След получаване на първата полиомиелитна ваксина съм се парализирал от кръста надолу. 

Специалистите са ми поставили диагноза „абортивно полио". Парализата изчезна така внезапно, 

както се появи, но се появи отново след първата реваксинация на 5 годишна възраст в първи клас. 

През дългите месеци на болнично лечение напълнях, тъй като само лежах, посрещах посетители, 

ядях, пиех газирани напитки и от време на време пиех по малко вода. Парализата изчезна отново. 

Когато влязох в трети клас (на около осем години), ме нападнаха алергии. Често имах суха 

кашлица, към която се прибавиха известно затруднение в дишането, отпадналост, сърбеж и сълзене 

на очите, когато пролет и есен минавах край прясно окосени ливади. В началото на гимназиалния курс 

загубих на няколко пъти съзнание по време на алергичен пристъп. Някъде към 1979 г. отидох при 

специалист, който ми направи изследвания и ми постави диагноза „астма " и няколко вида алергии. 

Лекуваха ме с противоалергични инжекции и инхалации, но състоянието ми не само че не се подобри, 

но се и влоши. Устните ми бяха постоянно сухи и напукани. По онова време аз пиех по 2 до 4 чаши 

кафе дневно, по няколко чаши газирани напитки, както и по малко чай и алкохол. Случваше се да изпия 

и по някоя чаша вода. Алергиите и астмата не ме напустнаха до 1996 г., когато започнах да пия по 2-

3 литра вода дневно. Оттогава не съм имал алергии и пристъпи на астма. 

Проблемите ми с диабета започнаха, когато бях на 14 години. Диагнозата ми бе 

„инсулинозависим" или „ювенилен " диабет. Тогава започнах да пия диетични безалкохолни напитки, 

включително такива, съдържащи кофеин. По това време пиех не повече от 2-4 чаши вода дневно, 

пиех чай и започнах да употребявам кафе. Заради диабета съм постъпвал много пъти на болнично 

лечение. Към средата на осемдесетте години вече имах диабетна невропатия, поради която краката 

ми се подуваха. Направеното ми изследване с Доплеров радар показа запушване на вените на краката. 

След това ми направиха скенер. Инжектирането на контрастното вещество обаче влоши със-

тоянието ми, защото вените на краката се спукаха. Поставена ми бе диагноза „ венозна 

инсуфициенция.", а през 1994 г. ми казаха, че след около година може да се наложи да ми ампутират 

краката. 

Кандидатствах за участие в клинично изпитание на инсулин и първоначалното изследване, 

което ми направиха, показа разрастване на кръвоносните съдове на ретината, които кървяха 

(диабетна ретинопатия). През следващите 15 години ми бяха направени серия от лазерни операции за 

запечатване на кървящите съдове и предотвратяване разрастването на нови съдове. Това доведе до 

намаляване на периферното и нощното ми зрение. През 1992 г. получих доброкачествено увеличение 

на простатната жлеза и белези на бъбречно увреждане, а през 1993 г. ми се появиха проблеми с 

потентността. 

През 1994 г. започнах да посещавам доктор хомеопат, който освен алтернативната терапия 

ме посъветва да увелича количеството на приеманата вода. По това време дневната доза на 

инсулина ми бе 95 единици. 

От 1976 г. започнаха проблемите ми с имунната система. Заболях от инфекциозна 

мононуклеоза. През 1979г., по време на един от болничните ми престой ми поставиха отново същата 

диагноза! Докторите бяха много изненадани, защото не можело да боледувам втори път от „моно " 

и се посъветваха със специалист. Имунизираха ме срещу грип и ме изписаха, но само след един ден бях 

приет отново с температура 106 F.  Направиха ми много изследвания, които не показаха нищо. След 

известно време ми беше казано по повод на силна болка в корема, че ми се е появил втори далак, 

закачен за другия и че той също функционира. След това ходих на гости, пих непастъоризирано мляко 

й отново попаднах в болницата за бактериална чревна инфекция. Оказа се, че имам бруцелоза и 

протеусна инфекция (Proteus ОХ-19) и трябваше да бъда лекуван с няколко антибиотика. 

През 1980 или 1981 пак заболях от „моно " и пак ме приеха в болница. Специалистът по 

инфекциозни болести откри, че имам увреждане на голям брой специални антитела, което е причина 

за алергиите, астмата и честите инфекции. 
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През осемдесетте години претърпях много хоспитализации, уволнения от работа и стресови 

ситуации. Развих алергия към пеницилин и тетрациклин, започнах да покачвам кръвното налягане и 

ми бяха поставени диагнози „синдром на хронична умора ", „лимфоидна хиперплазия" 

(свръхстресирана имунна система), „артрит", „бурсит", „фибромиалгия", „стомашен рефлукс". 

Имах и редица проблеми с червата. Появи ми се доброкачествен тумор в лявата половина на гърба и 

развих възел в щитовидната жлеза. Откриха ми и високи стойности на олово, кадмий и алуминий, с 

каквито бе замърсена околната среда, където живеех. Имах свръхтегло и развих апнея по време на 

сън. Изследването показа, че дищането ми спира 300 пъти по време на шестчасов сън и това 

обуславя „ нарколепсия " (лесно заспиване през деня). Направиха ми трахеостомия и нощем се 

включвах на дихателен апарат, който държеше дихателните ми пътища отворени. През 

осемдесетте години аз все още пиех само по няколко чаши вода дневно, но консумирах големи 

количества кафе, захарин и НутраСуит. През 1987г., получих група инвалидност. 

През 1992г. на 36 години аз вече изглеждах, като че съм към края на четиридесетте, а се 

чувствах дори по-зле, отколкото изглеждах. Бях загубил сетивността в краката си, бях постоянно 

уморен с болки тук и там, депресиран и без особени надежди за бъдещето си. Тогава докторът 

хомеопат ме посъветва да увелича приема на вода и да намаля кафето. По негов съвет започнах да 

приемам и хранителни добавки с витамини, билки и други естествени продукти. Изпълних съветите 

му и към 1995г. започвах да се чувствам значително по-добре. Все още обаче пиех по 1-1,5 литра вода, 

още пиех кафе и не консумирах морска сол. 

През септември 1995 г. бучката на гърба ми се зачерви, нарстна и започна да ме сърби. 

Семейният ми лекар я отстрани и я  изпрати за изследване. През октомври се получи отговор, че се 

касае за кожен В-клетъчен лимфом. Междувременно на мястото на първата бучка се бяха появили 

нови двадесет и шест. Изпратиха ме в една голяма болница, където ми казаха, че лимфният рак на 

кожата е рядък и изследванията върху него не са много. Направиха ми скенер с галий, на който се 

видя, че цялата ми кожа свети от ракови клетки. Мястото на гърба ми, където беше първата бучка и 

кожата по средата на гръдния ми кош, откъдето ми бяха отстранени два меланома, светеха по-ярко 

(бяха „хиперпозитивни"). Беше ми предложено да ми направят местно облъчване („ако се появят 

нови тумори и тях ще облъчваме") или да ме изпратят във Филаделфия за лъчетерапия на цялото 

тяло. Съгласих се с облъчването на гърба, от което получих изгаряния от трета степен. 

Междувременно по средата на радиотерапията моят хомеотерапевт започна да ми прилага 

естествени прочистващи средства. Онколозите казаха, че мога да опитвам всичко да си помогна и 

ме посъветваха да си сложа нещата в порядък. Увеличих приема на вода и продължих да вземам 

хранителни добавки и естествени продукти. 

През ноември 1995г., докато пътувах, търсейки спасение, ме представиха на един човек, който 

ме запозна с вашата „Програма за лечение с вода" и ме посъветва да я спазвам стриктно, за да се 

излекувам. Увеличих съществено приема на вода, но все още се въздържах да приемам сол поради 

традиционните медицински противопоказания за хората с повишено кръвно налягане. По-късно 

разбрах, че това не е вярно и започнах да приемам и сол. През март 1996 г. си направих отново скенер 

с галий. Той не откри и следа от блещукащи ракови клетки никъде по кожата ми. Докторите решиха, 

че е имало грешка при първото изследване, но моят хомеопатичен доктори аз знаехме, че съм се из-

лекувал. Благодарение на приема на повече вода, ограничаването на кофеина, промяната на 

хранителните ми навици и вярата успях да се прибера в дома си. 

От тогава насам моето здраве непрекъснато се подобрява. Изчезна вторият ми далак, а 

другият е нормален по големина и функционира добре. Сега сутрин, преди да изпия първата чаша 

вода, ближа морска сол от шепата си и не се ограничавам в консумацията на сол. Пия около 5 литра 

вода дневно, приемам някои хранителни добавки и ям много пълнозърнести храни, пресни плодове и 

зеленчуци. Талията ми беше размер 43, а сега е 36. Тежах 113 кг, а сега съм 95 и имам солидна 

мускулна маса. Тенът и външният ми вид сана човек в началото на тридесетте си години, а 

потентността ми е като на мъж в двадесетте. Глезените ми не са подути. Появиха ми се пулсации 

на артериите на подбедриците, които преди това липсваха. Докато по-рано вземах по 15 медикамен-

та дневно, сега съм само на инсулин, и то на 35-45 единици (преди бях на 95 единици). Вече не 
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страдам от хронични инфекции и умора, спя по 6-8 часа вместо 12-14. Рядко вземам антибиотици, 

докато по-рано това бе непрекъснато. Нямам вече алергии, аст матични пристъпи и стомашен 

рефлукс. Не се оплаквам от болки в ставите и корема. След последния ми тест за стрес моят 

доктор, който е по-млад от мен, ми каза, че съм в по-добра форма от него. Кръвното ми налягане се 

подобри значително. Възелът в щитовидната ми жлеза и тежките метали в организма ми изчезнаха. 

Имам вече нов живот. Получих отговор на молитвите си. Бог ми показа естествения път да 

излекувам тялото, ума и душата си. Равновесието между водата, солта, минералите, хранителните 

добавки и здравословното хранене подобриха качеството ми на живот. Чувствам се благословен. 

 

. Искрено Ваш, Андрю Бауман 

 

Майкъл П. е в петдесетте си години. Той боледувал от алергии и астма от дете. С възрастта 

натрупал наднормено тегло и развил високо кръвно налягане. Неговите алергии били толкова тежки, 

че се замислял всеки път преди да излезе от къщи. Преди няколко години научил за лечебните свойства 

на водата по отношение на алергиите и астмата. Той започнал да пие редовно вода и спрял употребата 

на чай и кафе. Когато всички в офиса му пиели кафе, той пиел гореща вода. Оттогава не е получавал 

пристъпи от астма. Алергиите му станали по-слабо изразени и понякога дори забравял за тях. Всичко 

това станало след като оптимизирал ежедневния си прием на вода. Казва, че се счита за излекуван от 

всички свои здравни проблеми, включително и от хипертонията. 

Въпрос: Защо моят доктор не е наясно по въпроса за връзката между астмата и 

обезводняването? 

 

Отговор: Това, което споделих досега с вас, е ново. Отне ми двадесет години изследователска 

работи и учение, за да достигна до тези познания. Те още не се преподават в медицинските 

институти. Докторите препоръчват приемането на „течности", считайки, че която и да е течност 

действа по същия начин като водата. Това научават докторите по време на обучението си в 

медицинските институти. Те не са информирани за многообразните функции на водата в човешкото 

тяло и все още не разбират последиците от хроничната дехидратация. Те не осъзнават, че не всички 

течности са подходящи за нормалните физиологични функции, които изпълнява водата в организма. 

 

Нещо повече, течностите, които съдържат кофеин и алкохол, не само че не могат 

да заместят водата, но и ни дехидратират. Кофеинът и алкохолът принуждават 

бъбреците да изхвърлят част от водните резерви на тялото 

 

Натаниел С, млад човек, в двадесетте си години боледувал от астма от детските си години. На 

няколко пъти получил толкова тежки пристъпи, че се налагало да потърси помощ веднага в спешния 

сектор на най-близката болница. При един от пристъпите дори преценили, че трябва да го приемат на 

болнично лечение. Страхувайки се от нов тежък пристъп, той не само че държал непрекъснато до себе 

си инхалатора, но го и ползвал по-често, отколкото действително се налагало. Започвал деня с няколко 

впръсквания на инхалатора, веднага щом се събудел. Не можел да понася задимени стаи. Не можел да 

остане до края на нито една бизнес среща без помощта на инхалатора, а фитнесът не му носел 

удоволствието, което изпитвали неговите приятели. Умът на Натаниел бил винаги зает от страха от нов 

пристъп, което пречело на работата му. 

Когато чул за темата на моята изследователска работа —- хроничната дехидратация, той се 

свърза с мен, за да ме попита дали оводняването може да помогне в неговия случай. Беше много 

изненадан, когато му казах, че хроничната дехидратация е основна причина за астмата. Той почувства 

голямо облекчение веднага щом оптимизира ежедневния си прием на вода и намали пиенето на кафе. 

Можеше вече да прекара повече часове, без да използва инхалатора си. Той. се освободи от страховете 

си и на практика астмата му бе излекувана. 

Ж.Р., лекар, имал астма от ученическите си години, а по-късно вече на зряла възраст получил 

алергии. От време на време получавал толкова тежки астматични пристъпи със задушаване и шоково 
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състояние, че се налагало да бъде хоспитализиран. Алергията му към котки била най-силната от всички 

алергии. Никога не влизал в домове, където имало котки. Преди да приеме покана за гостуване, питал 

дали имат котка. 

Един ден, докато говорехме по телефона, забелязах, че има суха задъхана кашлица. Така узнах за 

неговата астма. Посъветвах го да изпие чаша вода и да сложи щипка сол на езика си. По-късно той ми 

каза: „Спомняш си, че имах пристъпи от кашлица, които ме принуждаваха да прекъсвам работата си. 

Направих каквото ми каза. Щипката сол на езика не само успокои кашлицата ми, но я и премахна. 

Сестрите коментираха, че пет минути след това съм спрял да кашля." През последните седем години 

той не е имал нито алергични прояви, нито пристъпи от астма. Изглежда, че престана да се страхува и 

от котки. Сега и той лекува астматичните си пациенти с вода и сол. 

По мое мнение астмата не е болест. Тя е кризисно усложнение на недостига на вода в 

тялото. Астматиците рискуват да получат пристъп винаги, когато не приемат достатъчно вода. Ако 

имаш астма, не можеш да си позволиш да бъдеш нехаен по отношение редовното приемане на 

достатъчно вода. Много хора, които са се лекували с вода и са получили голямо подобрение са 

шокирани, когато изведнъж отново получат пристъп от задух. Днес ние знаем причината за астмата — 

дехидратацията. Ако успеем да накараме американците да проумеят тази проста истина, можем за по-

малко от пет години да зачеркнем астмата от списъка на болестите в нашата страна, пък и по-целия 

свят. 

Иска ми се да споделя с вас една наскорошна случка. Говорех за усложненията от 

дехидратацията в едно популярно местно радиошоу, когато по телефона се обади някаква жена да 

изкаже благодарност на мой приятел за това, че разпространява информация за дехидратацията в друга 

част на света. 

Слушателката сподели, че в семейството им има две малки деца — на три и на четири години. 

Преди две години и двете деца получили през зимата тежки астматични пристъпи, което силно 

разтревожило семейството. В началото на миналата година тя увеличила количеството на приеманата 

от децата вода и през цялата миналогодишна зима те не са имали нито един пристъп. Жената разказа и 

за съпруга си, който имал инсулинозависим диабет. Той също започнал да пие повече вода и успял да 

намали значително дневната доза на инсулина. Нейната дъщеря имала силни болки в гърба и й била 

поставена диагноза „Дегенерация и атрофия на лумбален диск". Решила да премине курс на „Лечение с 

вода" и болката преминала. 

Виждате как един човек от семейството, приел насериозно информацията за хроничната 

дехидратация и действал в съответствие с препоръките на „Лечение с вода", спасява от сериозни 

усложнения четири члена на това семейство. Важно е, че тези хора са осъзнали независимостта си от 

съвременната медицина, която щеше да им предложи химични Продукти или инвазивни процедури за 

сметка на здравето и финансите им. 

Приемането на храна (без повишаване приема на вода) също увеличава податливостта към 

алергии. Претоварването с храна води до сгъстяване на кръвта, преминаваща през белите 

дробове, където тя губи още вода чрез изпаряване. Хората, страдащи от алергии и астма, трябва да 

си изградят навика да пият вода преди хранене — поне няколко минути преди това. Те не трябва в 

никакъв случай да позволяват храната да предизвиква концентриране на телесните им течности до 

такава степен, че организмът да реагира с постоянно продуциране на хистамин. 

 

Въпрос: Какво става, когато си свикнал да приемаш вода, едва след като ожаднееш? 

Отговор: Докато почувстваме жажда, тялото вече изпитва недостиг на вода. Пресъхването на 

устата не е точен белег за това. Възможно е дори при средно изразена дехидратация количеството на 

слюнката да остане непроменено. Причината за това е необходимостта от лубрикиране на храната в 

процеса на дъвчене и преглъщане. Погрешното схващане, че сухотата в устата е единственият 

индикатор за недостига на вода в тялото е довело до объркване в насоките на клиничната изсле-

дователска дейност. Затова днес не е ясно на кой стадий тялото изпитва недостиг на вода и кога 

настъпва патологична дехидратация. Не се осъзнава напълно до какво опустошително увреждане може 

да доведе бавно настъпващата хронична дехидратация. 
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Ако децата не са в състояние да регулират правилно приема си на вода, хистаминовата активност 

в техните бели дробове може да стане доминираща тенденция. Една от последиците от 

свръхактивността на хистамина в белите дробове на децата може да бъде развитието на възпалителен 

процес по време, когато белодробната тъкан трябва да е в крак с физическия растеж на тялото. 

Образуването на фиброзна тъкан и кисти на места, където е трябвало да се образуват алвеоли, може да 

е резултат от дехидратацията у растящото дете. Изглежда, че цистофиброзата на белите дробове не е 

изключително генетично заболяване. Дехидратацията може да е основен проблем и за системата за 

свързване на ДНК и за сформирането на белодробната тъкан. Дехидратацията е отговорна и за 

свръхпродукцията на слуз в бронхиолите, което е проблем при белодробната цистофиброза. Приема-

нето на вода и сол ще помогне за разреждането на слузта. 

Растежът на клетките у децата изисква вода. По време на растежа 75% от клетъчния обем трябва 

да се запълни с вода. Това е причината децата да развиват астма и алергии именно по време на растежа 

си. С остаряването ние губим чувството си за жажда и не осъзнаваме недостига на вода в тялото си. 

Хроничната дехидратация при по-възрастните хора може да причини сърдечни и бъбречни 

увреждания, придружени с недостиг на въздух. В този стадий недостигът на въздух се нарича 

кардиална астма. Хората със сърдечни и бъбречни проблеми трябва да увеличават постепенно приема 

си на вода и ако е възможно, това трябва да стане под лекарско наблюдение. Те трябва да са сигурни, 

че продукцията на урина нараства паралелно с повишения прием на вода. Ако в продължение на два 

дни те не установят увеличено отделяне на урина, трябва да се консултират с лекар. Цветът на урината 

у дехидратирания човек (невземащ витамини, които могат да оцветят урината) е тъмно жълт до 

оранжев. Урината на добре хидратирания човек е светло жълта. 

Децата и възрастните, които получават астматични пристъпи при тренировки или по-големи 

физически усилия, трябва да не забравят преди това да да пият вода и да не приемат газирани напитки, 

съдържащи кофеин. Те трябва да намалят и приема на портокалов сок (не повече от две чаши дневно), 

тъй като високото съдържание на калий в този сок предразполага към пристъп. 

 

Нуждите на организма от вода не могат да се задоволят със сокове й дори с мляко. 

 

Приемането на лекарства не трябва в никакъв случай да се спира рязко. Трябва да започнете да 

приемате лекарствата с повече вода, докато нуждата ви от лекарства намалее. Дръжте в течение на 

всичко, което правите, лекуващия си лекар. Заедно с него трябва да разработите план за постепенно 

намаляване на антихистаминовите препарати или инхалационните средства до евентуалното им спи-

ране. При упоритите и истински лекарственозависими случаи на астма и алергии повишеният прием на 

вода ще подобри ефекта от лекарствата до възвръщането на тялото към нормалния му ритъм. 

 

Изборът на вода не трябва да бъде ограничаващ фактор за приемането й. 

Ако чешмяната вода не съдържа олово, живак, пестициди, инсектициди и други опасни химикали 

или бактерии, тя е за предпочитане пред бутилираните води. Не трябва да се тревожите, ако във вашия 

район водата е твърда. Разтвореният във водата калций може дори да е полезен за организма ви. 

 

Ако водата има силна миризма на хлор, напълнете една кана без капак и я 

оставете да постои на въздух. Хлорът ще се изпари за не повече от половин час и 

водата ще стане годна за пиене. 

 

В последно време стана модерно да се препоръчва пиенето на дестилирана вода. Според мен това 

е свързано с интересите на производителите. Не намирам никакво предимство на дестилираната вода 

пред чешмяната при положение, че последната не съдържа токсични субстанции. Ако не сте напълно 

сигурни в това, сложете твърд въглероден филтър на крана в кухнята си. 

Повишеният прием на вода е свързан с увеличено производство на урина и евентуална загуба на 

сол, други минерали и водноразтворими витамини. Трябва да увеличим приема на тези витамини. Ако 
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получите крампи на прасците, това означава, че не приемате достатъчно количество сол. Необходимо 

е да добавяте сол към храната си, докато приемате допълнително количество вода. При астмата и 

алергиите приемането на сол е много важен компонент на лечениетоЛ При обилен прием на вода солта 

премахва гъстите слузни секреции от белите дробове и спира свръхпроизводството на секрети в носа. 

Тя разгражда слузта, като я прави водниста и така я подготвя за изхвърляне с храчките. 

 

Препоръчвам на астматиците, които чувстват, че ще получат пристъп, както и на тези, които вече 

имат пристъп, да изпият две чаши вода и сложат щипка сол на езика си. Водата и солта ще информират 

мозъка, че недостигащите компоненти в дехидратираното тяло са вече налице. Мозъкът веднага ще 

инструктира бронхиолите да се отпуснат и дишането ще се улесни чувствително. Когато солта 

достигне до белите дробове, солните помпи я излъчват в бронхиолите, където тя втечнява слузните 

запушалки и ги подготвя за извеждане, но това става само при наличие на достатъчно вода в 

организма. Твърде много сол и недостатъчно вода може да предизвика обратното — спазъм на 

бронхиолите. 

Ето защо храчките са винаги солени. Солта е много важна за поддържане на въздухоносните 

пътища чисти (включително носа, когато сте настинали). При алергични реакции солта отпушва носа и 

синусите и спира секретите от носа. 

 

КРЪВНО НАЛЯГАНЕ И ДЕХИДРАТАЦИЯ 

Измеримата сила, която придвижва кръвта по артериалната част на съдовата система, се нарича 

кръвно налягане. Тази сила има два компонента. 

Диастоличният компонент е онази постоянна основна сила в артериите, която поддържа 

кръвоносните съдове пълни и под постоянно налягане. Диастоличният компонент (налягане) е долната 

граница на апарата за измерване на кръвното налягане. Нормалните му стойности са между 60 и 90. 

Систоличният компонент на кръвното налягане е онова рязко нарастване на силата в артериите в 

резултат от свиването на лявата камера на сърцето, която изтласква кръвта, получена от лявото 

предсърдие във вече пълната и намираща се под налягане артериална система. Нормалните стойности 

на систоличния компонент са между 90 и 130. С други думи, нормалното кръвно налягане е между 130 

и 90 за систоличното и 90 и 60 за диастоличното. 

Разликата между систоличното и диастодичното кръвно налягане не е случайна. 

Кръвта в артериите се разбърква от нахлуването на нова кръв и така се предотвратява утаяването 

на по-тежките съставки на кръвта в местата с по-слабата й циркулация. Допълнителното налягане 

осигурява прочистване на кръвта чрез прокарване на чист серум през малките дупчици в капилярите и 

във филтриращите участъци на бъбреците. Ролята на диастоличното налягане е в напълването на 

всички кръвоносни съдове така, че да няма празни съдове. 

Ако диастоличното налягане се повиши над нормата, сърцето ще работи срещу много по-високо 

налягане при придвижване на кръвта в кръвообращението. Това не е особен проблем, ако е за кратко 

време. Представете си, обаче, какво ще стане при дълготрайно повишаване на диастоличното налягане. 

Шестдесет до осемдесет удара в минута ден след ден. Ще имате едно много преуморено сърце и 

претоварени кръвоносни съдове, които ще се удебелят и загубят еластичността си, за да могат да 

издържат на атаките. Кръвната циркулация (и особено тази на мозъка) страда при диастолично 

налягане под нормата. Недостатъчното налягане в отиващите към мозъка артерии означава по-малко 

кислород за жизнено важните мозъчни центрове. Резултатът е прилошаване и неспособност за добро 

концентриране. При ниско кръвно налягане е възможно човек да припадне внезапно. 

 

Високо кръвно налягане 

Около шестдесет милиона американци страдат от хипертония (високо кръвно налягане). Има 

различни причини за регистрирането на по-високо от нормалното кръвно налягане. Научно-

изследователската ми работа ми дава основание да считам, че най-честата причина е постепенната 

дехидратация на тялото, която става постоянна. Тази хипертония наричат „есенциална". Много от 

хората, страдащи от есенциална хипертония приемат лекарства, за да се справят с този сигнал за 
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дехидратация на тялото. Докато научат за връзката между хипертонията и недостатъчния прием на 

вода или погрешния избор на приеманите течности, те ще продължават да вземат фармацевтични 

продукти. Ако не разберат истинската причина за повишеното си кръвно налягане и не променят начи-

на си на живот, хипертониците ще приемат лекарства до края на съкратения си живот. 

Променената парадигма предлага нова перспектива за хората, страдащи от есенциална 

хипертония. Тя ни учи, че постепенно покачващото се кръвно налягане е индикатор за постепенно 

задълбочаващ се недостиг на вода в тялото. Кръвоносните съдове са устроени така, че да могат да се 

справят с многократни флуктуации в количеството на кръвта и изискванията на тъканите, които те 

кръвоснабдя-ват. Просветът им се разширява и свива, за да се адаптира към количеството кръв в тях. 

При загуба на вода от тялото и което е по-често, при недостатъчен прием на вода, 66% от дефицитът е 

за сметка на някои клетки, които се свиват и заприличват на сушени сини сливи, 26% е за сметка на 

междуклетъчната течност и само 8% — за сметка на обема на кръвта в кръвоносната система. Към 

този дефицит кръвоносната система се адаптира чрез свиване на капацитета си. За да се запазят пълни 

кръвоносните съдове, отначало се затварят периферните капиляри, а по-големите съдове реагират с 

повишаване напрежението на стените си. 

Увеличеното напрежение в стените на артериите води до измеримо покачване на налягането в 

тях. Ето това е хипертонията. Ако кръвоносните съдове не се свиваха при намаляване на кръвния обем 

в тях, от кръвта щяха да се отделят газове, които биха запълнили празното пространство с образуване 

на газови запушалки. Адаптацията на съдовете към количеството вода в съдовата система е най-

съвършеният дизайн в принципа на хидравликата, по който е моделирано кръвообращението. 

 

Фигура 7.1: Съдовата система на цялото тяло се адаптира към загубата на кръвен обем чрез 

селективно стесняване на просвета си. Една от основните причини за намаляване на кръвния обем е 

загубата на вода или намаленото снабдяване с вода поради загуба на чувството за жажда. 

 

Инжекционно налягане за филтриращите системи 

Друга основна причина за увеличаване на напрежението в артериалната стена е нуждата кръвта 

да се притисне така, че водата да се филтрира и инжектира в жизненоважни клетки като мозъчните. 

Увеличаването на напрежението в стената на кръвоносните съдове доставя необходимата сила за 

опериране на системата за обратна осмоза — кризисна програма за запазване живота на важните клет-

ки. Водата се изтласква в клетките през мънички „душчета"— струпвания на дупчици в клетъчната 

мембрана. Разликата между систоличната и диастоличната стойности на кръвното налягане 

представлява силата, необходима за доставяне вода на клетките при нормални обстоятелства. С 

напредване на дехидратацията налягането, необходимо за филтриране и инжектиране на вода в 

жизненоважните клетки, се увеличава. Колкото по-малко вода има в тялото, толкова по-голямо 

налягане е необходимо за хидратиране на жизненоважните клетки. 

Механизмът е прост. При стресови ситуации и постепенно нарастваща дехидратация се 

освобождава хйстамин. Хистаминът активира продукцията на вазопресин (антидиуретичен хормон). 

Някои клетки притежават рецептори, чувствителни към вазопресина. Когато хормонът попадне на 

такъв рецептор, в клетъчната мембрана се появява отверстие от типа „глава на душ" с миниатюрни 

дупчици в основата й. Серумът изпълва пространството и водното му съдържимо се филтрира през 

дупчиците, чиято големина позволява минаването само на водни молекули. Вазопресинът, както 

показва самото му име, предизвиква свиване на съдовете, което спомага за прецеждането на серума и 

съдържащата се в него вода през дупчиците в кръвоносния съд. 

Ренин-ангиотензинова система 

Друга водорегулираща система, имаща отношение към дехидратацията и продукцията на 

хйстамин е ренин-ангиотензиновата (РА) система на мозъка. Производството на РА е компонент на 

чувството за жажда и повишения прием на вода. РА системата предизвиква също свиване на 

кръвоносните съдове и се счита за основният фактор във възникване на хипертонията. Тя играе важна 

роля и при концентрацията на урината от бъбреците, с което се спестява вода. При недостиг на вода 

бъбреците активират местната РА система, за да се привлече повече вода за образуване на урината. 
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Тази система стимулира и желанието за приемане на сол, и задържането й до пълното хидратиране на 

тялото. 

Мозъкът има своя собствена независима РА система. При недостиг на вода се активират 

центровете в мозъка, чувствителни към нейния недостиг, и се продуцира хистамин, който пък активира 

РА системата на мозъка. 

При дехидратация на телесните клетки настъпва покачване на кръвното налягане. Появява 

се тенденция за задържане на сол, която играе ключова роля за оперирането на процеса на обратната 

осмоза. Тялото задържа вода под формата на едемна течност, от която се филтрира и инжектира 

свободна вода в жизнено важните клетки. Медиците не са наясно, че има взаимовръзка между вът-

реклетъчната дехидратация и физиологичната роля на РА системата. Те разпознават само 

увеличаването на водата в извънклетъчното пространство и считат задръжката на вода в тялото и 

повишаването на кръвното налягане за патологичен процес, причиняван от РА системата. Те не раз-

бират, че този процес представлява една адаптивна мярка за коригиране на дехидратацията в 

жизненоважни клетки като тези в мозъка, черния дроб, бъбреците, белите дробове и други важни 

органи и жлези. 

Чрез три последователни стъпки ангиотензинът се превръща в ангиотензин III Този химичен 

процес се извършва с участието на ангиотензин преработващите ензими (АПЕ). Ангиотензин III 

предизвиква задържане на сол в организма. Тази допълнителна сол води до допълнително задържане 

на вода в тъканите. Единственото нещо, което е в състояние да изключи механизма за задържане на 

сол в организма е постигането на баланс между течното съдържимо във и извън клетките чрез поемане 

на адекватно количество вода заедно с малко морска сол. Солта трябва да е нерафинирана, за да 

съдържа жизненоважните минерали, необходими за задържане на инжектираната или 

дифундирана вода в клетките. 

Когато количеството на водата е достатъчно, тя дифундира веднага през клетъчните мембрани и 

не се нуждае от подпомагане. Изчислената скорост на дифундиране на водата през клетъчните 

мембрани 10
-3

 см в секунда е доста добра. Естественият и бърз процес на дифундиране на водата в 

бъбреците обяснява защо самата вода е естествен диуретик и то много по-добър от химичните 

диуретици и АПЕ, използвани рутинно за отводняване. 

Моето мнение е, че с даването на диуретици на хората с есенциална хипертония, им се 

прави лоша услуга. 

Водата сама ще повиши образуването на урина и излишното количество сол ще се излъчи 

постепенно с урината. Ето защо водата е най-ефективното средство за отстраняване на отоците. 

Няма да е необходимо да разчитате изцяло на обратната осмоза и РА ситемата да вкара водата в 

жизненоважните клетки на организма ви (включително бъбречната тъкан, която концентрира урината 

и извежда токсичните отпадъци от тялото), ако разреждате кръвта чрез консумацията на достатъчно 

вода. Няма да се налага да се задържа течност в тъканите, която да служи като резервоар за спешно 

филтриране и инжектиране на вода в жизненоважните клетки. Именно това става при есенциалната 

хипертония. 

Терминът „есенциална хипертония" означава, че постепенното покачване на кръвното налягане 

с възрастта е неизбежна последица от доживяването до определена възраст. Това е остаряло схващане. 

Всъщност тази форма на хипертония се дължи на постепенната загуба на чувството за жажда 

с възрастта и намаления прием на вода, водещ до дехидратация на организма. 

Повишеното количество на приеманата вода с добавяне на морска сол, съдържаща и други 

минерали, ще коригира проблема. Сегашният начин на лечение на хипертонията е дълбоко 

погрешен. Предписването на диуретици на един човек с нормална бъбречна функция е абсурд. 

Тялото се мъчи да задържи вода чрез складиране на сол, а ние казваме на този природен механизъм: 

„Не, ти не разбираш. За да се освободиш от водата, трябва да вземаш диуретици." Намаляването на 

водата в организма чрез даването на диуретици снижава ефективността на системата за обратна 

осмоза, която снабдява с вода мозъчните, и други жизненоважни клетки. Водата е най-добрият 

естествен диуретик. Трябва да се разбере и не се забравя, че усложненията на хипертонията, 

включително коронарната тромбоза и повтарящите се мозъчни удари, са резултат от персистираща 
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дехидратация. Запомнете — хроничната дехидратация убива преждевременно и болезнено. 

Диуретиците подпомагат това. 

Шофьорът на камиони Джим Боулън, чието писмо следва по-долу, е един изключително 

интересен човек. Той е учил за пилот и е работил за една авиокомпания. Бил е принуден да спре да 

лети и да си потърси работа на земята поради високо кръвно налягане. Попаднал на „Лечение с вода", 

Джим успял без особени усилия да понижи кръвното си налягане. Не е ползвал никакви лекарства от 

тези, които обикновено се изписват при хипертония. По природа той е любознателен човек и има силна 

памет за подробности. Той е запаметил цялата информация за ролята на водата и лечебните й свойства 

и има желание да помага и на други хора да се излекуват. 

 

Ренин-ангиотензинова активност 

 

 
 

Фигура 7.3: Модел на физиологичните явления, които ще стимулират или инхибират 

продукцията на ренин-ангиотензин 

Пътувайки с камиона си надлъж и шир из страната, Боулън стана своего рода пътуващ мисионер 

за „Лечение с вода". Говори с други шофьори на местата за почивка или по радио-комуникациойната 

им система. Съветва ги да пият вода, когато са уморени или сънени по време на шофиране. Съветва ги 

да се откажат от кофеинсъдържащите и газирани безалкохолни и да пият само вода. Разказва им за 

важността на адекватния прием на сол по отношение на количеството вода, от която се нуждаят. Всеки 

месец той купува книги и касети за няколко стотин долара и ги раздава на колегите си, за да бъдат 

информирани и да съхранят по естествен път здравето си. По пътя си спира в църкви и говори със 
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свещениците. Дава ими книги и видеокасети за техните енориаши. Помогнал е на хиляди хора да 

научат за важността на водата за техния живот. 

 

До д-р Батман 

от Джим Боулън 

 

Открих ролята на водата и солта за човешкото тяло през 1997г., когато пропаднах на 

медицинския преглед за подновяване на лиценза ми за пилот. Кръвното ми налягане в състояние на 

почивка бе 230/110. Казаха ми да се обърна към личния си лекар. Той ми предписа медикаменти за 

понижаване на кръвното налягане, но аз реших да опитам да не започвам с лекарства. 

Бях разстроен и отказвах да повярвам. Кръвното ми налягане дотогава бе винаги 120/80. 

След като опитах с чесън, билки, витамини, упражнения, медитация и какво ли не още в 

продължение на няколко седмици, се обърнах към друг лекар. Кръвното ми налягане бе 180/100 и 

той ми каза, че ако не вземам лекарства, сърцето ми ще се уголеми и ще получа сърдечни пристъпи 

или инсулт, както сц вървя. 

Прибрах се в къщи потиснат. Не ми се искаше да приема, че на 54 години съм вече стар. 

Оплаках се на един приятел и той ме свърза с един пенсиониран хиропрактор, който от своя 

страна ми разказа за лечението с вода. Той дори ми даде назаем Вашата книга „ Тялото жадува 

за вода " и ми каза да спра за една седмица кафето, да пия по десет чаши вода дневно и да добавя 

към храната си 1/2 чаена лъжичка сол дневно. 

Помислих си, че не е наред, тъй като в продължение на години бях на безсолна диета. 

Благодаря на Бог, д-р Батманжелидж за Вашата книга и на д-р Лий Хобсън за времето, което ми 

отдели и за неговата сърдечност. 

Сега кръвното ми налягане е 117/75. Не вземам никакви лекарства и на 58 години се чувствам 

пълен с енергия. Изчезнаха главоболието и болките в долната част на гърба ми. Синусите ми са 

чисти и не страдам от запек. 

С благодарност, Джим Боулън 

Мога да пиша още много за хипертонията, но е достатъчно да добавя, че „есенциалната 

хипертония" е индикатор за вече установена хронична дехидратация. Коригирайте я чрез 

опимизиране на ежедневно приеманата от вас вода и адекватен прием на минерали, за да заместите 

излъчваните с урината минерали, и тялото няма да адаптира нуждите си чрез покачване на кръвното 

налягане. 

Дехидратацията е най-честият причинител на стрес, който покачва кръвното налягане при поне 

шестдесет милиона американци. Има и други мълчаливи причинители на стрес, които при определени 

обстоятелства могат да задвижат същите химични промени и да доведат до покачване на кръвното 

налягане. Те са много по-редки и се нуждаят от задълбочена изследователска работа за изясняване на 

значимостта им. Преди да търсим други причини за покачване на кръвното налягане трябва да 

изключим най-честата и основна причина — дехидратацията. 

 

Солта и хипертонията 

Неотдавнашни статии в няколко научни списания също поставят под съмнение схващането, че 

солта е вредна за хората, страдащи от хипертония. В статията си, публикувана през 1995г. в „ Journal of 

Hypertension", д-р X. Алдерман и негови сътрудници от медицинския колеж „Алберт Айнщайн" 

представят данни за това, че хората, придържащи се към безсолна диета, са с по-голям риск да умрат 

от инфаркт или мозъчни инсулти от тези, неспазващи ограничения в употребата на сол. В статята си, 

публикувана през 1997г. в „ American Journal of Clinical Nutrition" д-р Дейвид Мак Кърън от 

неврологичното отделение на Университета по здравни науки в Орегон, Портланд, показва, че при 

адекватен ежедневен прием на калий, калций и магнезий, солта не само няма да повиши кръвното 

налягане, но напротив, ще го понижи. Тази статия е в подкрепа на моето схващане, че е необходим 

баланс между вътреклетъчния и извънклетъчния обем на водата. Запомнете, че солта регулира 
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нивото на водата извън клетките, а калият, магнезият и калцият са жизненоважни за 

балансиране на водния обем вътре в клетките. 

За да разберете как петте елемента — вода, сол, калии, магнезий и калций участват в енергийната 

регулация на клетките, вие се нуждаете от допълнителна информация. Водата привежда в движение 

протеина на калиево-натриевата помпа и произвежда хидроелектическа енергия. Енергията се използва 

за непосредствените нужди на клетките, а излишъкът се съхранява за случаи на спешност. Калцият се 

намира в свързано състояние в костите и в ендоплазматичния ретикулум на клетките. Всеки атом 

калций свързва една единица енергия, която може да бъде използвана при нужда. Магнезият свързва 

много единици енергия под формата на магнезиев АТФ, 

Както виждате, мистерията на есенциалната хипертония е разгадана. За да решите този здравен 

проблем, трябва да приемате ежедневно толкова вода, че урината ви да бъде светложълта на 

цвят. Трябва да приемате с храната не по-малко от 4 грама сол, около 1 грам калций, 400 до 800 

мг магнезий и между 2000 и 4000 мг калий. Повечето хора страдат от тежък дефицит на магнезий, 

който трябва да бъде коригиран.  

Можем лесно да си доставим необходимия ни калий от продуктите, богати на калий, каквито са 

стафидите, картофите, авокадото, всички бобови растения, грахът, доматите, цветното зеле, бананите, 

хлябът, портокалите, гроздето, сушените кайсии, млякото, яйцата и сиренето. На практика всичко, 

което ядете, има по-малко или повече калий, но трябва да консумирате плодове и храни с високо 

съдържание на калий. 

Ако не консумирате кафеви водорасли, пшеничени трици, пшеничен зародиш, бадеми и други 

ядки, които са много богати на магнезий или зелени листни зеленчуци, в които магнезият е 

компонент на хлорофила, трябва да приемате ежедневно магнезиеви добавки.  

Най-богати на калций са кафевите водорасли, различните сирена, сусамовите семки, меласата, 

лещата, смокините, бадемите, пролетните зеленилки, кресът, магданозът, киселото мляко, скаридите, 

броколито, прясното мляко и маслините. Хората, които са, на диета за отслабване или нямат въз-

можност да спазват балансирана диета, трябва да приемат тези минерали под формата на хранителни 

добавки. 

Йодът е много важен елемент за регулиране на течностите в организма. Той е от най-голямо 

значение за изработване на хормона тироксин от щитовидната жлеза. Тироксинът стимулира клетките 

за производство на всички протеини на помпите, регулиращи баланса на натрия, калия и другите 

минерали в клетките и извън от тях и по време на този процес генерират енергия. При придвижването 

на натрия и калия през клетъчната мембрана се придвижва и вода, с което се поддържа балансът на 

осмотичното налягане между вътрешността на клетката и околната й среда. Освен това придвижването 

на тези елементи е сигнал за помпите, които регулират нивата на магнезия, калия и калция вътре и вън 

от клетките. 

Преди да започне йодирането на солта много хора страдаха от йоден дефицит и възловидно 

уголемяване на щитовидната жлеза, известно като тироидна гуша. Едно от основните усложнения на 

йодния дефицит е образуването на трудно подвижна и нееластична подутина на шията, известна като 

микседем. Други прояви на дефицита са суха кожа, косопад, спад в паметта, умора, сънливост и загуба 

на мускулна тъкан. Както виждате, йодът е жизнено важен за доброто здраве и добрия баланс на 

течностите. 

За голямо мое съжаление, открих, че нерафинираната морска сол не съдържа достатъчно 

количество йод. Приемах само морска сол, мислейки, че тя съдържа следи от различни важни 

елементи. Не бях много прилежен в приемането на храни и мултивитамини, които да ми доставят йод. 

Втората ми грешка бе, че в желанието си да споделя с колкото се може повече хора моето откритие от-

носно метаболизма на водата, аз престанах да забелязвам собствените си здравни проблеми. 

Неочаквано за мен бях развил начален стадий на йоден дефицит, без подуване на шията, но с 

дискомфорт в гръдния кош и недостиг на въздух. 

Компютърната томография на гръдния ми кош показа наличие на масивна тироидна гуша, която 

притискаше толкова силно трахеята, че почти я бе деформирала. Това беше преди три месеца. 

Оптимизирах ежедневния си прием си на йод под формата на сушени кафеви водорасли или 
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мултивитамини. Упоритото придържане към допълнителния прием на йод се увенча с изчезване йа гу-

шата и дихателните проблеми. Изчезна сънливостта ми, Възвърнах си енергичността, сънят ми се 

нормализира и кръвното ми налягане спадна до нормата. Сега се чувствам по-здрав и по-уверен в 

силите си. Свалих близо седем килограма от спадането на отоците, които бях натрупал. Всичко това 

стана благодарение на йода, който играе наистина жизнено важна роля в човешката физиология и на 

ежедневното приемане на посочените по-горе минерали. Виждате, че и докторите се разболяват и си 

вземат поуки от това. Отправям ви едно предупреждение обаче — не вземайте прекалено много йод. 

Това може да ви докара други проблеми. 

 

ДИАБЕТ 

 

Диабетът е резултат от крайна дехидратация на мозъка до степен на увреждане на 

невротрансмитер-ните му системи и особено на системата, регулирана от невротрансмитера 

серотонин. Мозъкът е устроен така, че при недостиг на вода в тялото, да покачва автоматично нивото 

на глюкозата, за да може да удовлетвори нуждите си от вода и енергия. Когато хроничната 

дехидратация се задълбочава постепенно, мозъкът е принуден да разчита повече на глюкозата като 

източник на енергия и на метаболитното й превръщане във вода. В условията на спешност, 

произтичаща от стрес, до 85% от допълнителните енергийни изисквания на мозъка се задоволяват 

само от захарта. Ето защо стресираните хора прибягват към сладки храни. Докато всички останали 

клетки се нуждаят от инсулин, който да вкара глюкозата през клетъчната стена, мозъчните клетки са 

независими от инсулина. 

Мозъкът е устроен така, че когато персистиращата дехидратация заплашва да му нанесе 

непоправими увреждания, насочва физиологичните механизми към по-високи нива на глюкозата. 

Мозъкът се спасява по същия начин, по който лекарят спасява пациентите си — с венозно вливане на 

разтвори, съдържащи захар и сол. Основният проблем произтича от един много важен фактор — при 

воден дефицит се засяга и метаболизмът на солите (и на натрия, и на калия). 

Това състояние трябва да се лекува с повишаване приема на вода и промяна в храненето, за да се. 

постигне равновесието на минералите и аминокиселините, необходимо за възстановяване на тъканите 

и задоволяване нуждите на мозъка. 

С опити върху плъхове бе доказано, че при диабет е нарушен балансът на аминокиселината 

триптофан, която на свой ред регулира приема на сол в тялото. Количеството на тази аминокиселина в 

мозъка на хората с диабет е много по-малко. Солта отговаря за регулиране количеството на водата вън 

от клетките. Недостигът на триптофан води до общо намаляване на солта в организма. Намаленото 

задържание на сол в организма в резултат на недостига на триптофан поставя отговорността за 

задържане на водата във и извън клетките върху кръвната захар. Съдържанието на захар в кръвта 

нараства, за да може тя да изпълни новото си задължение и да компенсира намаленото съдържание на 

сол. Това става по един невероятно прост начин. 

Един от заместниците на хистамина, чиято активност в разпределението на водата нараства 

прогресивно, е простагландин Е. Това химично вещество инхибира произвеждащите инсулин клетки 

на панкреаса и производството и секретирането на инсулин спира. Поради неадекватното секретиране 

на инсулин телесните клетки не получават достатъчно количество захар и някои аминокиселини. 

Калият, а заедно с него и съпътстващата го вода остават вън от клетките. Количеството на водата и 

тези аминокиселини в клетките намалява и те постепенно се увреждат. По този начин диабетът става 

причина за много болестни състояния. 

Диабетът е добър пример за вторичните увреждания от дехидратацията. Дължащият се на 

обезводняване диабет, който настъпва обикновено при по-възрастни хора, често е обратим. При 

младите хора се наблюдава друг структурно по-сериозен и необратим вариант на диабета, наречен 

ювенилен диабет. Той изисква сериозно лечение преди развитието на трайни структурни промени, 

които са необратими. Причината за двата варианта — у възрастните и децата — е една и съща, но 

възрастните имат повече резерви за възстановяване. Физическият растеж при децата изчерпва бързо 
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техните резерви. Децата с диабет са постоянно обезводнени, а количеството на аминокиселините в 

организма им непрекъснато флуктуира. 

Понастоящем доминира схващането, че диабетът, особено младежкият вариант, е генетично 

обусловен. Един важен фактор, който не трябва да забравяме е, че ДНК структурите запазват целостта 

си благодарение на протеини, подчиняващи се също на разпорежданията на най-важния регулатор —- 

водата. Водата е общ фактор за всички функции на протеините в организма, включително про-

изводството на ДНК. Следователно, генетичният маркер на диабета може да не е определящ за 

развитието на болестта, а да е индикатор за тежка дехидратация, предизвикваща увреждане и на ДНК 

записващата система. 

Панкреасът — органът, който фалира при диабет 

Панкреасът — органът, който произвежда инсулин, участва пряко в регулирането на водния 

баланс в организма. Количеството на водата във всяка клетка зависи от количеството на калия, 

проникващ в клетката. Инсулинът проявява голяма ефективност при вкарването на калий и 

аминокиселини в клетките. Ако калият остане вън от клетките и в кръвообращението, при достигане на 

определен праг той ще предизвика нарушения в сърдечния ритъм, внезапен сърдечен припадък и 

неритмичност на сърдечните контракции. Следователно, инсулинът регулира количеството на водата 

вътре и вън от клетките. Той изпълнява тези си задължения чрез изтласкване на калия и захарта в 

клетките, притежаващи инсулиночувствителни входни врати на външната си мембрана. 

Панкреасът има и друга не по-малка отговорност. Той събира вода от някои от своите клетки, 

смесва я с произведените бикарбонати и панкреатични ензими и секретира сместа в червото, за да 

неутрализира киселината, изливана там от стомаха й да инициира следващата фаза от храносмилането. 

Тази смес се нарича воднист бикарбонатен разтвор. 

Ролята на водата в условията на воден режим 

При недостатъчно снабдяване с вода воднистият бикарбонатен разтвор може да се окаже 

недостатъчен за неутрализиране на цялата стомашна киселина, изливаща се в червото за започване на 

храносмилането. Поради това един от двата процеса трябва да бъде преустановен. Трябва да спре или 

постъпването на стомашна киселина, или на панкреаса трябва да се достави достатъчно вода за 

изпълнение на поне една от функциите му. Намалената секреция на инсулин спира навлизането на вода 

и хранителни вещества в периферните клетки, чието хранене зависи от наличието на инсулин. По този 

начин в циркулиращата кръв остава повече вода за снабдяване на панкреаса и производството на 

воднист бикарбонатен разтвор. Когато инсулиночувствителните врати на клетките престанат да 

изпълняват функциите си за доставяне на вода и суровини в клетките, клетките загиват. Това е 

механизмът на дегенерация, стоящ в основите на диабета. 

При наличие на диспепсия, в стомаха ще продължи да се натрупва киселина. Пръстеновидният 

мускул между стомаха и червото ще се затвори и в червото няма да постъпва нищо. Колкото повече се 

опитва стомахът да прокара съдържимото си, толкова по-плътно се стяга мускулът и пропуска все по-

малка част от съдържимото. С времето възникват разязвявания на мускула. Поради малкото 

количество на стомашната киселина, проникваща в червото, панкреасът получава по-малка заявка за 

производство на воднист бикарбонатен разтвор. 

При диабет инсулинът престава да вкарва вода в клетките. Това става на два етапа. На 

първия, който е обратим, на клетките в панкреаса не се дава възможност да секретират инсулин, но те 

запазват тази си способност. 

Този тип диабет се нарича инсулинонезависим. На втория, който е необратим, се увреждат 

клетките, продуциращи инсулин. Процесът на увреждане включва разрушаване на ядрата на тези 

клетки. Голяма част от ДНК/РНК системата им се накъсва и това прави клетките негодни да 

продуцират инсулин. 

Инсулинонезависим диабет 

Тази форма на диабет е обикновено обратима. Когато дейността на клетките, произвеждащи 

инсулин, е инхибирана от простагландин Е, други агенти могат да отменят инхибирането и да 

възстановят освобождаването на инсулина. Познаването на този процес доведе до създаване на 
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алтернативи на заместителната терапия с инсулин. Агентите, водещи до освобождаване на инсулин са 

под формата на таблетки, приемани обикновено веднъж дневно. 

Това лечение е подходящо за по-възрастните пациенти. То може да има някои странични ефекти 

като аномалии в броя и състава на кръвните клетки, жълтеница, стомашно-чревни симптоми, нарушени 

чернодробни функции и кожни обриви. Едно усложнение на лечението, дължащо се най-често на 

случайно предозиране на таблетките, е хипоглйкемията. Необходимо е особено внимание при заболя-

вания на черния дроб и нарушени бъбречни функции. 

Най-доброто лечение на инсулинонезависимия диабет се състои в редовно приемане на 

достатъчно вода (не по-малко от два литра) и малко повече сол. При тази форма на диабет, когато 

панкреасът произвежда известно количество инсулин, но то не се освобождава поради действието на 

простагландин Е, необходимостта от повишеното ниво на кръвната захар може да изчезне и болестта 

може да претърпи обратно развитие с оптимизиране приема на вода и минерали и промени в 

храненето. 

Инсулинозависим диабет 

При увреждане на ДНК/РНК системата диабетът може да стане необратим. При този тип диабет 

клетките на панкреаса са загубили способността си да произвеждат инсулин. Ако простагландин Е 

остане достатъчно дълго в кръвообращението, той активира хормона интерлевкин-6. Този хормон 

прониква в ядрата на инсулинпродуциращите клетки и постепенно уврежда ДНК/РНК скелета им. Яд-

рата се свиват и функциите им намаляват. Така, ако не се коригира своевременно недостигът на вода, 

той може да доведе до увреждане (понякога необратимо) на инсулинпродуциращите клетки. 

С времето могат да настъпят увреждания и на други органи и тъкани — на съдовете на краката, 

мозъка (кисти) и очите (ослепяване). 

Диабет у децата 

При децата процесът е принципно същият, но започва много по-рано и се превръща в 

„автоимунно" заболяване. Инсулинпроизвеждащите клетки се унищожават, за да се избегне 

необходимостта от постоянен контрол на дейността им (виж фигура 7.4). Детското тяло има много по-

малки водни резерви от това на възрастния човек. Логично е и времето между инхибирането на 

освобождаването на инсулина и увреждането на клетките, произвеждащи инсулин, да е по-кратко. 

Освен това растящото тяло е винаги дехидратирано. За да функционира нормално, водата трябва да 

представлява 75% от обема на всяка клетка. 

Детският организъм е под постоянен стрес поради действието на растежния хормон и други 

необходими за растежа хормони и поради действието на хистамина, участващ в регулацията на 

снабдяването с хранителни вещества и вода. Стресът стимулира чувството за жажда и желанието за 

поемане на течности. 

 

Родителите  трябва да дават на децата си чиста вода, а не да им налагат 

собствените си предпочитания към газирани напитки, чай и сокове. 

Нищо, абсолютно нищо не може да замени водата в задоволяване нуждите на тялото от вода. 

Вярно е, че и другите напитки съдържат вода, но ефектът им не е същият. Витамините, съдържащи се в 

пресния плодов сок са много полезни, но приемането на много сок и особено портокалов и 

грейпфрутов, може да бъде вредно. Соковете могат да засилят първо киселинността в червата, а след 

това и в цялото тяло. Високото съдържание на калий в соковете може да активира драстично 

секретирането на хистамин. Това ще доведе до фалшив сигнал за стрес и въвеждане на воден режим. 

Физическото развитие на детето представлява адаптивен отговор на стреса и поставяните от него 

изисквания. Детето расте в резултат на стреса, а действието на хистамина е важна част от процеса на 

израстване. 

 

ЗАПЕК И УСЛОЖНЕНИЯТА МУ 

 

Чревният тракт използва много вода за раздробяване на твърдата храна. Той трябва да втечни 

разтворимите компоненти на твърдите храни, за да могат да бъдат екстрахирани техните 
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жизненоважни съставки. Разтворените копоненти на храната се абсорбират в кръвта и отнасят за 

преработване в черния дроб. Хранителните остатъци, които не подлежат на по-нататъшно разграждане, 

попадат в различни сегменти на червото, уплътняват се и се подготвят за изхвърляне. 

Отпадъците запазват известно количество от водата, използвана за втечняване на храната. 

Количеството на водата в тях зависи от адекватността на количеството свободна вода в тялото. Тази 

вода служи като лубрикант и улеснява придвижването на остатъците по продължение на дебелото 

черво. Под въздействието на водните регулатори последните сегменти на тънкото черво и дебелото 

черво реабсорбират от остатъците вода, която да бъде използвана за нуждите на други части на тялото. 

Колкото по-голяма е дехидратацията, толкова по-слаба е двигателната активност на дебелото 

черво, за да се даде време за реабсорбиране на колкото е възможно повече вода. Този процес 

представлява още един от механизмите на тялото за справяне с обезводняването и за запазване на 

водата чрез нагаждане на консистенцията и скоростта на придвижване на екскрементите. Когато 

придвижването на остатъците се забавя, лигавицата на дебелото черво абсорбира голяма част от 

водата, изпражненията стават твърди и трудно подвижни, а изхвърлянето им — трудно. Единственото 

естествено решение за облекчаване на запека е приемането на допълнителни количества вода и фибри, 

който имат свойството да задържат водата. Запомнете, че хемороидите, дивертикулйтът и 

полипите са по-чести при хората, страдащи от хроничен запек. 

Хроничната дехидратация и последващата констипация предразполагат към рак на 

дебелото черво и ректума. 

В реабсорбцията на водата в храносмилателния тракт участва и клапата, намираща се между 

крайната част на тънкото и дебелото черво, известна като илеоцекална клапа. Със затварянето на 

клапата се дава възможност на тънкото черво да извлече колкото е възможно повече вода от още 

неоформените хранителни остатъци. На определено ниво на дехидратацията затварянето на клапата 

може да стане толкова енергично, че да доведе до спазъм, който се усеща като болка в долната дясна 

част на корема. Тази болка може да се сбърка с възпаление на апендикса, който се обслужва от същите 

сетивни нерви. При жените болката може да се диагностицира погрешно като произхождаща от 

яйчника или матката и да доведе до напълно излишни скъпи и сложни изследвания. Ето един пример. 

Джой е една от моите асистентки в „Глобални здравни решения". През последните няколко 

месеца тя имала болки в областта на апендикса — ниско долу в дясната част на корема. Личният й 

лекар я посъветвал да си направи лапароскопия за изясняване причината за тези болки. Лапа-

роскопията е визуално изследване на коремната празнина, състоящо се във вкарване на оптичен 

инструмент през малък разрез на коремната стена. Тя не показала нищо, което да обясни болките. 

Лекарят й изписал болкоуспокоителни лекарства, но болката не преминавала, а напротив — започнала 

да я безпокои все повече и повече. Джой решила да си направи изследване със скенер. Тя решила да 

използва времето до излизане на резултатите като дойде в офиса ми да се консултира нещо във връзка 

с работата. Аз забелязах, че нещо я боли и я попитах. 

Срещал съм се с този тип болка и преди и съм успявал да я облекча с вода. Използвал съм 

водата, за да различа истинската болка при апендицит от болката, дължаща се на дехидратация. 

Описал съм това в моята уводйа статия върху лечението на пептичната язва, публикувана в „Jour-па! of 

Clinical Gastroenterology" през 1983 г. Предложих на Джой да изпие чаша вода. Само за минути 

болката намаля, а след втората чаша изчезна напълно. Тя повиши ежедневния си прием на вода и 

престана да получава болки. Жените с болки в долната част на корема, на които са поставени 

диагнози като яйчникови кисти, възпаление на Фалопиевите тръби и дори фиброиди, могат да 

проверят верността на диагнозата си като изпият една или две чаши вода. Възможно е те просто да са 

жадни и болките в тази част на тялото да сигнализират за локална дехидратация. 

 

АВТОИМУННИ БОЛЕСТИ 

Много дегенеративни състояния, които не разбираме, носят етикета „автоимунни болести". Това 

буквално означава, че тялото само атакува себе си без видима причина или по-скоро без причина, 

известна на медицината. И тъй като никога не сме считали дехидратацията за състояние на телесната 

физиология, водещо до някаква болест, не сме достигнали поне досега и до простото и естествено ре-
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шение на тези проблеми. Аз изучих едно от тези болестни състояния, носещо етикета „лупус" и 

публикувах резултатите в книгата си „АБВ на астмата, алергиите и лупуса." В тази книга аз обясних 

защо считам, че автоимунните болести трябва да се разглеждат като състояния, възникващи в резултат 

на продължителна непреднамерена дехидратация и нейните метаболитни усложнения. 

При дехидратация някои жизненоважни елементи се използват като антиоксиданти, за да 

неутрализират токсичните отпадъци, които не са могли да бъдат екскретирани поради намаленото 

продуциране на урина. С времето резервите от тези жизненоважни елементи стават оскъдни. В същото 

време някои от по-малко важните тъкани на тялото притежават такива елементи в асимилирана форма. 

Тези тъкани се разделят със скъпоценните си елементи, за да бъдат използвани те на други по-важни 

места. Целият процес се основава на принципа на приоритетите. В условията на недостиг на жизнено 

важни елементи тялото изпада в състояние на автоканибализъм, който може да доведе до развитие на 

т.нар. автоимунни болести като например лупус. 

Някои тъкани в тялото претърпяват процеси на химическо разграждане, за да се компенсира 

нуждата на тялото и специално на мозъка от липсващите елементи. Тялото винаги поставя мозъка на 

първо място.Увреждането на инсулинпродуциращите клетки на панкреаса например води до 

повишаване нивото на захарта в кръвта и развитие на диабет, но в същото време този процес води до 

дехидратиране на други тъкани. Така до мозъка достигат по-големи количества захар и вода. 

Някои неврологични състояния като мултиплената склероза, болестта на Алцхаймер, мускулната 

дистрофия, Паркинсоновата болест и болестта на Лу Герик (амиотропна латерална склероза) се 

развиват по подобен начин. Те ще бъдат разгледани по-подробно в глава 10, посветена на мозъка. 

СПИН е друго състояние, което аз считам по-скоро за автоимунно, отколкото за вирусно заболяване. 

Дехидратацията причинява болки, болести,  упадък и преждевременна смърт 

Продължително секретиране на хормони на стреса 

Фигура 7.4. Схематично представяне на последователността на явленията на водна регулация в 

тялото по време на тежка дехидратация 

 

Вазопресинът (ВП) е много силен фактор за освобождаване 
на кортизон (ФОК) 

Вазопресинът и интерлевкин-1 започват и осъществяват 
процеса, докато тялото е дехидратирано 

В никои клетки нитсрлевкнн-6 и туморнскротизнращият фак-
тор (ТНФ) активират различни протеази, започва! да фрагмен-
тират тяхната ДНК, да изяждат собствените клетки иа тялото 
и ла вродуцират биоактивии фрагменти ДНК-РНК, наречени 
вируси. Този процес води до развитие яа много болести като 
автонмунннте диабет и лупус, неврологичните мултнилениаа 
склероза, болей на Алцхаймер, Паркинсонова болест и дори 
СПИН. При СПИН първата стъпка на процеса е имунна cvпре-
сни на дех идратацннта. 
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ГЛАВА 8 

ВИКОВЕ НА ТЯЛОТО ЗА ВОДА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА 

 

Третата категория състояния, свидетелстващи за локална дехидратация, са основна причина за 

болките. Преди дехидратацията да увреди необратимо клетките ви, тялото ви ще ви покаже спешната 

си нужда от вода посредством различни типове болка. Болките са драстичен начин, по който тялото 

сигнализира за обезводняването си. 

Моето схващане (основаващо се на голямата ми клинична и научноизследователска работа) е, че 

ранните индикатори за повишена киселинност във вътрешността на клетките и потенциалните 

генетични увреждания са болки, различни по форма и интензивност. Класическите болки възникват в 

зависимост от степента на дехидратацията, както и на количеството на киселините и локализацията на 

клетките, където става натрупването. Това са: 

1. Парене под лъжичката 

2. Диспептична болка 

3. Стенокардна болка 

4. Болка в долната част на гърба 

5. Ревматоидни болки в ставите, включително анкилози-ращ спондилит 

6. Мигренозни главоболия 

7. Колитна болка 

8. Фибромиалгични болки 

9. Сутрешно неразположение при бременност  

10..Булимия 

Сто и десет милиона американци днес се нуждаят от болкоуспокоителни, за да направят живота 

си поносим. Не е трудно да се разбере как дехидратацията води до болки (с изключение на болките при 

наранявания и инфекции). Този прост механизъм за възникване на болките постоянно ни се изплъзва 

още от древните времена, когато хората са започнали да търсят начини за справяне със силните болки. 

Лекарствената индустрия влага милиарди долари за откриване на нови болкоуспокояващи лекарства и 

още повече — в рекламирането на своите продукти. Аз не вярвам, че решението е в медикаментите. 

Дехидратацията се лекува с вода, при това напълно безплатно. 

 

БОЛКА 

 

За да разберем механизма на болката, първо трябва да разберем как действа киселинно-алкалното 

равновесие в организма. Киселата среда предизвиква дразнене на определени нервни окончания в 

тялото. Дразненето сигнализира на мозъка за химичните промени в средата, които се превръщат в 

усещания за болка. С други думи, повишената киселинност в тялото е причина за болките. 

Когато кръвта, съдържаща нормално количество вода, циркулира около клетките, част от водата 

навлиза в тях и извежда молекули водород. 

Водата отмива киселината от клетките и прави вътрешната им среда алкална, което е 

жизненоважно за клетките. За да бъде човек в оптимално здраве, вътрешната среда на тялото му 

трябва да е с рН 7,4. 

Защо 7,4 и какво е рН? Взаимоотношението между кисело и алкално се измерва научно по скала 

със стойности от 1 до 14. Тази скала е известна като рН. Стойностите от 1 до 7 съставляват киселия 

диапазон, като 1 е по-кисело от 7. Стойностите от 7 до 14 съставляват алкалния диапазон, като 7 е по-

малко алкално от 14. На рН скалата 7 е неутрално, което означава оптимално. Така че, рН 7,4 във 

вътрешността на клетките означава естествено и слабо алкално състояние. Това рН съдейства за 

доброто здраве, тъй като вътреклетъчните ензими са най-ефикасни именно при такова рН. 

Непрекъснатият ток на водата навътре и навън от клетките поддържа здравословното за клетките леко 

алкално рН във вътрешността им 
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Фигура. 8.1: Нервните окончания регистрират в мозъка химичните промени на средата. Мозъкът 

превръща информацията в усещане за болка. 

 

Вероятно сте виждали исторически паметници и сгради с художествени статуи и изваяна 

зидария, увредени от кацащите по тях и замърсяващи ги с изпражнения гълъби. Екскрементите на 

птиците са с висока киселинност и разяждат камъка. С времето художествените произведения по 

сградите губят очертанията си и постепенно се разрушават. ДНК в ядрата на клетките има алкална 

реакция и също като каменните сгради е чувствителна към корозивния ефект на киселините. 

Бъбреците ни поемат от кръвта излишните водородни йони, които са причина за киселата 

реакция и ги излъчват с урината. Колкото повече урина се образува, толкова по-лесно тялото 

запазва алкалността на вътрешната си среда. Ето защо светлата урина е индикатор за 

ефективен механизъм за освобождаване от киселините, а тъмно жълтата или оранжева урина е 

застрашителен белег за вероятни киселинни изгаряния във вътрешността на тялото. Хората, 

които намират за неудобно уринирането повече от два три пъти дневно и поради това се въздържат от 

пиене на вода, нямат представа за това как жестоко нараняват тялото си. 

Мозъкът е сравнително по-добре защитен от натрупване на киселини поради приоритета му за 

снабдяване с вода. При дехидратация всички останали части на тялото страдат в една или друга степен. 

При хронична дехидратация, обаче, мозъчните клетки също се увреждат от отлагане на киселини в тях. 

Това е причина за възникване на болестни състояния като болестта на Алцхаймер, мултиплената 

склероза и Паркинсоновата болест. 

 

Някои специфични за дехидратацията болки 

Както вече бе обяснено в предишните глави, много болестни състояния се дължат на факта, че 

ние неволно се обезводняваме и не го забелязваме, докато тялото ни започне да демонстрира недостига 

си на вода по странни, но непогрешими начини. Естествено, не е възможно в една книга да се обхванат 

всички последици на многото „болести", дължащи се на дехидратирането на човешкото тяло. Затова аз 

ще се опитам да обясня достатъчно подробно най-честите, така че у вас да не остане съмнение за 

причинната им обусловеност от дехидратацията. Ще започна със стомашно-чревните болки. 

 

ПАРЕНЕ ПОД ЛЪЖИЧКАТА И ДИСПЕПТИЧНИ БОЛКИ 

 

Паренето под лъжичката и диспептичните болки са сред най-важните болки, дължащи се на 

обезводняването на човешкото тяло. Паренето под лъжичката е ранен стадий на постепенно 

засилващата се болка, известна като диспептична и евентуално на болката при пептична язва. Тя се 

усеща в горната част на корема. Понякога болката е толкова силна, че човекът, който я изпитва, се 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА БОЛКАТА 

Алкална                                                               Кисела 

(тъмна урина) 
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страхува да се помръдне. В такива случаи често се мисли за остро състояние, изискващо хирургична 

намеса. Диспептичната болка, наричана „гастрит", „дуоденит", „езофагит", „парене под 

лъжичката" и „лошо храносмилане" трябва да се лекува само с повишен прием на вода. Когато 

болката е придружена с увреждане на тъканите или разязвяване, става необходимо да се промени 

храненето така, че да се улесни заздравяването на увредените тъкани. Все пак и при напреднали стадии 

на местно увреждане, диспептичната болка е пряк сигнал за дехидратация. Разязвяването е резултат от 

нарушение в метаболизма на протеините, причинено.от хроничната дехидратация и свързания с нея 

стрес. 

Болката от обезводняване се възприема по същия начин, както болката от глад. Ние почти 

винаги бъркаме сигнала за обезводняване със сигнала за недостиг на храна. Оттам идва 

преяждането. Когато сигналът за обезводняване настъпва след нахранване, говорим за диспепсия или 

naperie под лъжичката и докторите, пък и медиите препоръчват вземането на лекарства за облекчаване 

на болката. След години хората с диспептични болки могат да развият язва. Междувременно до 

развитието на язва, което зависи от различни фактори, болестното състояние на човека се определя 

като гастрит или дуоденит. 

Поради изолирането от разязвяванията на. една бактерия, наречена хеликобактер, до неотдавна за 

първопричина на язвата се приемаше инфекцията и хората, страдащи от язва все още се лекуват с 

антибиотици. По-късно обаче се установи, че хелибактер принадлежи към естествената флора и 

обитава чревния тракт на почти всички животни. Разглеждането на пептичната язва като инфекциозно 

състояние според мен предоставя нова възможност за комерсиализиране на лечението й. 

Тъй като паренето под лъжичката все още не е общоприет белег за обезводняване на организма, 

неговата значимост не се оценява, докато се развие язва. Последиците от хроничната дехидратация не 

се ограничават само със стомаха и червата. Много здравни проблеми дават да се разбере за тях с 

времето. Всеки човек трябва да бъде нащрек, ако получи парене под лъжичката, защото то е основен 

симптом на обезводняването, което може да възникне на всяка възраст. 

При някои хора обезводняването може да не се прояви веднага с болка, а да бъде под формата на 

дискомфорт в горната част на корема. При други болката може да бъде толкова силна, че неопитният 

клиницист да реши, че има индикации за хирургична намеса и дори да бъде направена операция, при 

която да не се открие нищо патологично. Понякога болката е в областта на апендикса и имитира 

апендицит. Лекарите трябва да имат предвид тази болка, дължаща се на обезводняване при 

диференциалната диагноза на болките в долната част на корема. При някой хора може да има много 

силна болка отляво над дебелото черво, която да бъде диагностицирана като „колит". Преди да се 

мисли за нещо друго, обаче, трябва да се изключи вероятността тази болка да е сигнал за 

обезводняване. Ако болката не се облекчи от изпиването на една или две чаши вода и не изчезне 

напълно след няколко дни на повишен прием на вода, тогава вече трябва да се направят изследвания за 

друга локална патология. Не трябва да се забравя, че са необходими няколко дни, за да може 

повишеният прием на вода да намали частично клетъчната дехидратация. 

Нашето съзнание има проблеми с разпознаване нуждите на тялото ни от вода. Пълното и 

адекватно оводняване зависи от остротата на усещането за жажда. За съжаление с годините тялото ни 

загубва способността да осъзнава собствената си дехидратация. Старите хора могат неусетно да 

развият хронична дехидратация, просто защото не осъзнават силната си жажада. Колкото повече 

напредва дехидратацията, толкова повече химичните вещества в мозъка, регулиращи водата — 

хистаминът и подчинените му „местни служители" —се включват в регулиране на водата чрез 

преразпределението й и установяване на воден режим. 

 

Една типична история 

Ж. Б., административен секретар в една компания развила пептична язва, когато била на тридесет 

и три години. Не й помагали обикновените лекарства, които се изписват в такива случаи — антиациди 

за неутрализиране на стомашната киселина. Дори мощни медикаменти като блоке-рите на хистамина, 

които временно спират продукцията на стомашна киселина, облекчавали частично болките. Година 
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след година болките се появявали по няколко пъти годишно. Много пъти се налагало да посещава 

всяка седмица личния си лекар заради болките, но и заради стреса, който изживявала. 

Преди няколко години през един от периодите на непрекъснати болки в стомаха, непреминаващи 

и от най-силните лекарства, личният й лекар й казал много предпазливо, че силните болки при 

пептична язва изглежда се облекчават от обикновената чешмяна вода. Ж.Б. решила да провери дали 

това е така и започнала да пие повече вода винаги, щом се появявала болката. Лечението проработило 

и в продължение на следващите години и до днес тя спазва съвета на личния си лекар. В началото тя 

увеличавала приема на вода при най-малкия знак, че болките могат да се повторят. По-късно започнала 

да прилага програмата за лечение с вода, изискваща приемането на осем чаши вода дневно и оттогава 

няма никакви болки. Вече няма нужда да приема каквито и да е лекарства. 

Обяснението за появата на парене под лъжичката като сигнал за недостиг на вода в тялото е 

много просто. Когато пием вода, тя веднага преминава в червата, където се абсорбира. След половин 

час водата се секретира отново в стомаха през власинките на стомашната лигавица. Обратният ток на 

водата промива стомашната лигавица, в която се съхраняват естествено продуцирани бикарбонати, 

неутрализиращи киселината на повърхността й. 

Стомашната лигавица изолира и предпазва подлежащия й слой от клетки от киселината, 

изливаща се в стомаха в процеса на храносмилането. Обратният ток на водата, която пием, играе важна 

роля за предпазване на стомашната стена от корозивното действие на киселината. Водата, пре-

минаваща през лигавичния слой, разширява и уплътнява този защитен слой. Слузта съдържа 98% вода 

и 2% твърд материал, задържащ водата. Водата на свой ред разтваря бикарбоната, който служи като 

буфер за киселината, която би се опитала да премине през слузта. Това е един непрекъснат активен 

процес. Дехидратацията променя консистенцията на слузната бариера, лишавайки я от буферните й 

свойства. Тя позволява на киселината да премине през лигавицата и да достигне до клетките на 

подлежащия слой, предизвиквайки болка — парене под лъжичката. 

 

ДИАФРАГМАЛНА ХЕРНИЯ И ПАРЕНЕ ПОД ЛЪЖИЧКАТА 

Един куполообразен мускул, наречен диафрагма, разделя гръдната и коремната кухина. 

Диафрагмата е прикрепена за гръдния кош и гръбначния стълб. На задната й част, там, където тя се 

залавя за гръбначния стълб, има отверстие, през което преминават хранопроводът и главните 

кръвоносни съдове. Това отверстие представлява една припокриваща се мускулна лента, която се 

нарича хиатус и изпълнява функциите на „връв на кесия". Този мускул държи „вратата" затворена. 

Вратата се отваря, само когато през хранопровода преминава храна, за да достигне стомаха, който 

нормално се намира в коремната кухина под диафрагмата. Автоматичното отваряне и затваряне на 

„вратата" е синхронно с движението на храната през хранопровода. Когато няма преминаване на храна, 

„вратата" е затворена плътно и гръдната и коремната кухина са надеждно разделени. При някои хора 

обаче „вратата" се разхлабва, горната част на стомаха преминава през нея и попада в гръдната кухина. 

Това състояние се нарича диафрагмална или хиатална херния (от хиатус). Причината за разхлабването 

на „вратата" е хроничната дехидратация. 

Стомашно-чревният тракт от устната кухина до ректалното отверстие представлява една дълга 

тръба, чиито отделни сегменти изпълняват различни функции. Той работи като конвейер, който 

придвижва храната надолу. Храносмилателният тракт може да обърне посоката на движение и да 

избута съдържимото си нагоре. Това става, когато стомашното съдържимо не трябва да продължи 

надолу, а трябва да се изхвърли. Изхвърлянето се предшества от гадене, последвано от повръщане. 

В пилорната клапа има сензори, приличащи на спици на колело, които се подават, когато 

стомашното съдържимо преминава в дванадесетопръстника. Те регистрират консистенцията и 

киселинността на стомашното съдържимо. Пилорната клапа се отваря и позволява преминаването на 

стомашното съдържимо в дванадесетопръстника, само ако киселината в него може да бъде напълно 

неутрализирана от алкалните секреции на панкреаса. При достигане на критична точка в 

дехидратацията, проявяваща се с парене под лъжичката или диспептична болка, повишеното 

количество киселина в стомаха не може да премине в червата, но не може да остане задълго и в 

стомаха. 
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Фигура 8.2: Схематична рисунка на стомаха и мускулния му слой. Хидратираната слузна 

бариера е с еднородна консистенция и предотвратява проникването на киселината. Дехидратираната 

слуз става жилава и позволява проникването на киселината. 

 

При това положение част от киселото съдържимо на стомаха може да поеме нагоре, което се 

улеснява при легнало положение. Тогава човек чувства парене под лъжичката. Възможно е и горната 

част на стомаха да се приплъзне в гръдната кухина през хиаталната клапа. Някои хора облекчават това 

неприятно усещане с приемане на анотацидни лекарства, а други с повръщане. Диагнозата е ясна — 

диафрагмата (хиатална) херния. Приемането на достатъчно вода ежедневно може да доведе до 

обратно развитие на страданието с изчезване на болката и хернията. 

 

Фигура 8.3 Панкреас — мястото, където се произвежда воднистият бикарбонатен разтвор, който 

се излива в дванадесетопръстника. 

 

Булимия 

Сигурно изпитвате симпатия към хората с диагноза „булимия", които ядат и след това повръщат 

всичко изядено. Най-известна сред тях е може би покойната принцеса Даяна. Страдащите от булимия 

са постоянно гладни, депресирани и необщителни, какъвто е случаят с принцесата в личния й и семеен 

живот. 

Тяло на панкреаса 

на жлъчния   и                            Дванадесето 

панкреатичния канали              пръстник 

 

 
 

Стомах 

 
Части, нуждаещи се 

от най-голяма защита 

от киселината 

 
Киселина и храна 

 

 
Нормален защитен 

слой – промивани от 

водата слуз и 
бикарбонати 

 

Дехидратирана непромита 
жилава слуз, която ще позво-
ли на киселината да достигне 
до подлежащите слоеве 
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Сред учените глави, претендиращи, че познават булимията, битува схващането, че целият 

проблем се дължи на подтиснати в подсъзнанието на булимиците психотравми. Тъй като от булимия 

боледуват повече жени, някои подозират още, че повръщането на изядената храна е начин да не 

напълняват. Аз не съм съгласен с тези твърдения. 

Неконтролируемото многократно повръщане, носещо етикета „булимия", може да е един от 

начините на тялото за предотвратяване на непоправимите увреждания от тежката дехидратация. 

Според мен булимиците не са непрекъснато гладни, а объркват усещанията за жажда и глад. Когато 

трябва да пият вода, те ядат. Естествено, тялото отхвърля храната, защото няма достатъчно вода за 

нейното смилане и асимилиране. Поради тази причина именно булимиците са толкова слаби. 

Дехидратацията е вероятно причина за някои от съпътстващите булимията емоционални и 

психологични проблеми. 

Срещнах Амир в затвора по времето, когато започнах да изучавам лечебната сила на водата при 

хората с язвена болест. Той страдаше от повече от десет години от периоди на парене под лъжичката. 

При изостряне на проблема, той повръщаше по време на сън, при което част от стомашното 

съдържимо излизаше през носа му. Понякога не сварваше да скочи навреме от леглото. Можете да си 

представите неспокойния му сън, страхувайки се, че може да повърне в леглото и да изпоцапа всичко. 

Тъй като обикновените лекарства срещу повръщане не му помагаха, той се бе примирил с мисълта, че 

заболяването му е нелечимо. 

Аз го посъветвах да пие по една чаша вода половин час преди всяко хранене и да увеличи 

дневния си прием на вода. Парещата болка в стомаха и повръщанията изчезнаха и не се появиха повече 

през времето, което прекарахме заедно в затвора. 

Иска ми се да ви запозная с неговата семейна история. Интересното е, че дъщерята, жената и 

братът на Амир имали същите проблеми — парене под лъжичката и повръщане в периоди на 

изостряне. Никой от тях не беше в добро здраве, защото всички се страхуваха, че Амир няма да 

излезе скоро от затвора. Няма съмнение, че роднините на Амир бяха много стресирани. Всяка 

седмица те изминаваха много километри и чакаха с часове пред стените на затвора в летните 

горещини и зимните студове, за да го видят за пет-десет минути. 

При едно от посещенията им той споделил с тях, че повишеният прием на вода е излекувал 

„болестта" му и настоявал да опитат и те. Един след друг те се отърваха от мъчителните киселини и 

социалните усложнения на страданието си, които бяха изпитвали в продължение на години. Амир бе 

късметлия. Най-неочаквано го освободиха. Преди да си отиде, той дойде да ми благодари за това, ко-

ето направих за него. Каза ми: „Струваше си да попадна в 
 
затвора, за да се излекувам." 

 

Опасността от антиацидите 

Антиацидите, съдържащи алуминий, могат да бъдат опасни. Те не трябва да се използват 

нашироко за облекчаване на диспепсията — едно състояние, което може да бъде излекувано чрез 

увеличаване приема на вода. Има данни, че повишеното количество на алуминий в кръвта е фактор, 

ускоряващ развитието на болестни състояния от типа на Алцхаймеровата болест. Наложително е да 

се разбере връзката между дълготрайното приемане на антиациди и възможните странични ефекти 

като локални мозъчни увреждания и плаките при болестта на Алцхаймер, проявяващи се години по-

късно. Плаките представляват сплъстени тъканни маси, в които има големи отлагания на 

алуминий. За щастие фармацевтичната индустрия в Америка произвежда вече антиацидни средства, 

несъдържащи алуминий. 

Цинкът е много важен за генетичното транскрибиране и производството на важни хормони и 

химични елементи в мозъка. Металите имат специални транспортни системи за преминаване през 

клетъчните мембрани. Ако през мембраните на мозъчните клетки се пренася алуминий вместо цинк, в 

тях могат да възникнат сериозни увреждания. За разлика от другите телесни клетки, които са спо-

собни да се възстановяват от уврежданията или да се заменят с нови, мозъчните клетки не 

регенирират и не се създават нови клетки на мястото на увредените. След смъртта им на тяхното 

място остават кисти или се заместват от съединителна тъкан — патология, каквато виждаме при 

болестта на Алцхаймер. 
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По-старите антиациди съдържаха от 60 до 150 милиграма алуминий на една супена лъжица 

течност. Считаше се, че този метал има само местно действие върху стомаха, без да се абсорбира от 

организма. Фактът, обаче, че при болестта на, Алцхаймер има големи концентрации на алуминий в 

мозъчната тъкан, е тревожен. Той говори, че при дълготрайно приемане на лекарства, съдържащи алу-

миний, е възможно дй се абсорбират количества, достатъчни за увреждане на мозъчните клетки. 

Когато дехидратацията на организма в резултат на загуба на чувството за жажда достигне степен, 

при която се развива диспептична болка, сигнализираща за обезводняване, много от телесните 

функциите са вече засегнати. Най-увредени са мозъчните функции. Засяга се нервната система — 

„телеграфната инсталация" на мозъка. Най-засегнатата част на нервната система са точките на 

съединяване. В тези непрекъснато използвани връзки тече постоянна регенерираща работа. При 

болестта на Алцхаймер алуминият е отложен точно на тези места. 

Друг проблем при редица неврологични нарушения като мултиплената склероза, Паркинсоновата 

болест и болестта на Лу-Герик (амиотропна латерална склероза) са разпръснатите в мозъчната тъкан 

плаки, които се виждат при скенер на мозъка. За тези нарушения ще говорим по-късно. 

В Гуам, където има много залежи от алуминий в почвата, бе открита високостепенна 

контаминация на водата. По това време на острова бяха широко разпространени болести от типа на 

Алцхаймеровата болест, като боледуваха и по-млади хора. С отстраняване на източника за замърсяване 

на питейната вода с алуминий, случаите от тези заболявания намаляха. Изглежда има корелация между 

отравянето с алуминий и честотата на подобните на Алцхаймеровата болест заболявания. 

 

Вредата от антихистаминовйте препарати 

Както вече изтъкнах, хистаминът участва в развитието на алергии и болкови състояния. 

Възможността за комерсиализиране на това важно откритие не закъсня. 

Започна скоростно производство на различни антихистаминови препарати. Хистаминът е 

вещество с много полезни действия. Той управлява главната сетивна система на мозъка за приема на 

вода, разпределението и режима на разпределение на водата в тялото. Освен това той е мощен 

регулатор на енергийните разходи в тялото. Когато организмът е добре снабден с вода, дейността на 

хистамина е ограничена до местните му функции по маневриране на кръвния ток така, че по-активните 

части на тялото и особено мозъкът да получават достатъчно кръв. 

Количеството на хистамина се увеличава при повишаване на мозъчната активност, изискващо по-

голям приток на кръв. Увеличеното количество хистамин може да доведе до повишено производство 

на стомашна киселина и парене под лъжичката, което е първоначален сигнал за недостиг на вода в 

организма. Антихистаминовите препарати, които облекчават временно болката чрез намаляване 

въздействието на хистамина върху стомашно-чревния тракт, не коригират основния проблем — 

дехидратацията и с времето предизвикват увреждания. В същото време тези препарати могат да 

подтиснат мозъчната активност. При мъжете те намаляват либидото и могат да причинят хормонален 

дисбаланс с уголемяване на гръдните жлези (гинекомастия — бел.пр.). При по-възрастните хора 

антихистаминовйте препарати могат да причинят объркване и нарушения в ориентацията. 

Първоначално болката е периферен маркер за обезводняване, но ако не се вземат мерки за 

доставяне на повече вода, тя става основен мозъчен маркер за обезводняване. В ранните стадии някои 

субстанции като антаацидни лекарства, храна и хистаминови блокери могат да притъпят този перифе-

рен маркер и да заглушат сигналите за обезводняване. По-късно, обаче, при достигане на известен праг 

на дехидратация, инициираната от мозъка болка не може да бъде залъгана с антиацидни средства, 

храна или антихистаминови препарати. Единствено водата е в състояние да я облекчи. 

Ще ви разкажа историята на един млад човек. Този случай е пример за мозъчен маркер за 

дехидратация на тялото. Описах го в уводната си статия в броя на Journal of Clinical Gastroenterology от 

юни 1983г. Оттогава насам съм виждал много подобни случаи. 

Късно вечерта ме извикаха при един млад мъж. Той боледувал от дълго време от пептична язвена 

болест. Десет часа преди да ме извикат, бе получил класическата за това страдание болка високо в 

корема. Болката ставала все по-силна. Когато отидох при него, той вече бе изпил цяло шише 

антиацидно лекарство и три таблетки Тагамет без никакъв ефект. Младият човек лежеше свит на пода 
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със затворени очи, стенеше и очевидно не забелязваше нищо около себе си. Изглеждаше в 

полусъзнание. Говорех му, но той като че ли не ме чуваше. Трябваше да го разтърся силно, за да ми 

отговори. На въпроса какво му е, той отговори: „Язвата ми ме убива." Прегледах го, за да видя дали 

няма симптоми на перфорирала язва. След като се убедих, че няма перфорация, го накарах да изпие две 

големи чаши вода. След около десет минути болката намаля. Дадох му още една чаша вода петнадесет 

минути след като бе изпил първите две. Двадесет минути след началото на моето лечение болката бе 

намаляла дотолкова, че той вече седеше и разговаряше с околните. 

Той и присъстващите хора наблюдаваха с удивление чудото, сътворено от водата. Клиничната 

оценка на този случай показва, че централната нервна система притежава сигнална система за болка, 

задействаща се от недостига на вода в тялото. В миналото много подобни случаи стигаха до 

операционната маса на свръхактивните хирурзи. Сигурен съм, че и сега има такива случаи. Според 

моите наблюдения и опит някои от централно продуцираните болкови симптоми за обезводняване се 

проявяват в областта на апендикса. Имал съм възможности да демонстрирам диагностичната стойност 

на чашата вода при съмнителни случаи и нетипични болки в долната част на корема, какъвто е случаят 

с Джой, описан в предходния текст. 

Индуцираният от дехидратацията диспептичен болков сигнал може да премине в стадий на 

недостиг на триптофан. Триптофанът принадлежи към т.нар. незаменими аминокиселини. Повече 

информация за него има в глава 14. При продължителна дехидратация може да се стигне до изчерпване 

на резервите от триптофан, който играе много важна роля за възстановяване на уврежданията. Освен 

това триптофанът е основен материал за изграждането на редица потискащи болката 

невротрансмитери. Ако водата не успее да облекчи диспептичната болка, трябва да се промени хране-

нето така, че да се повиши приемът на храни, богати на триптофан. Повече детайли можете да 

намерите в глава 14. 

 

КОЛИТНИ БОЛКИ 

Произходът на тези болки бе обсъден в частта за запека в глава 7, но няколко думи и тук, при 

обсъждане на големите болки, няма да са излишни. Болката отляво и ниско долу (в корема), наричана 

най-често колитна, се повлиява благоприятно от повишения дневен прием на вода. Водата изпълнява 

различни функции в процесите на храносмилане. Важни са нейните лубрикиращи свойства за прид-

вижване на крайния продукт от смилането на храната по червата. В същото време долните сегменти на 

дебелото черво са отговорни за финалната абсорбция на вода от екскрементите. Този процес става по-

активен в периоди на дехидратация. По време на смилането на храната и придвижването й по червото 

се осъществява централен контрол върху перисталтиката. При дехидратация перисталтиката се забавя 

и засилва така, че да се изцеди повече вода от твърдите материи. Този процес е болезнен. Ако болката 

се дължи на дехидратация, тя ще изчезне при приемане на три чаши вода сутрин, веднага след ставане 

от сън. Постепенно ще изчезне и запекът, а перисталтиката на червото ще се нормализира. 

 

ГЛАВОБОЛИЕ И МИГРЕНА 

Както вече споменах, мозъкът е много чувствителен към процесите на дехидратация и 

топлорегулация в организма. Той не понася прегряване, тъй като ензимните му системи са много 

чувствителни към температурните промени. При недостиг на вода или прегряване (например при 

завиване с много одеала) мозъкът налага собствените си приоритети за сметка на други телесни 

тъкани. Той си осигурява прилив на повече кръв. Кръвоносните съдове, водещи към мозъка — сънните 

артерии — се отделят от главната артерия на сърцето — аортата. Преди да снабдят мозъка с кръв, 

сънните артерии снабдяват скалпа, лицето и езика. Когато мозъкът разпореди повишен приток на кръв 

за себе си, сънните артерии се разширяват и притокът на кръв към лицето и скалпа също се увеличава. 

Това е причината за поява на главоболие с пулсиране на артериите около слепоочията. 

Хистаминът въздейства пряко върху рецепторите на капилярната система на мозъка. Освен 

прякото му участие във водната регулация на тялото, хистаминът участва и в топлинната му регулация. 

Той изпълнява две охлаждащи функции и понижава вътрешната температура на тялото и улеснява 

изпарението й от кожата и изпотяването. 
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Хистаминът, който се освобождава поради опасенията на мозъка от собственото му 

обезводняване или прегряване, активира някои системи, участващи в регулиране на кръвообращението 

за решаване на тези проблеми. Когато мозъкът е обезводнен, независимо от причината за това 

(недостатъчен прием на вода, стрес, алкохол или прегряване на тялото), именно хистаминът е този, 

който причинява болките, наричани от нас главоболие или мигрена. За да се облекчи това главоболие, 

е необходимо изпиването на две, три и дори четири чаши вода. Водата трябва да е хладка, за да 

позволи по-добра циркулация на разредената кръв в мозъка. 

Интересно е да се отбележи, че всички болкоуспокояващи медикаменти прекъсват връзката 

между хистамина и една от неговите основни подчинени системи. Според моите разбирания мигрената 

е централен сигнал за дехидратация и прегряване на мозъка. Поради тази причина повечето 

болкоуспокояващи лекарства не облекчават мигренозното главоболие. 

 

БОЛКИ ПРИ РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ 

Не е правилно да се разграничавт болките в долната част на гърба от ревматоидните болки в 

ставите. Механизмът на болките при тези състояния е един и същ, тъй като те отразяват един и същ 

физиологичен феномен. Разграничаването на тези проблеми от медицинската индустрия се прави за 

удобство, за да се включат различни специалисти. За едното отиващ на ревматолог, а за другото —-на 

ортопед или хиропрактор. Изходът е един и същ — облекчаване на болките, но не и излекуване. В 

основни линии патологията е една и съща, но с различна локализация. 

Около петдесет милиона американци (200 000 от които деца) страдат от някаква артритна болка и 

30 милиона имат болки в гърба. Ежегодно болките в гърба изваждат от строя няколко милиона 

американци. Годишните загуби в Съединените щати от проблема „болки в гърба" се изчисляват на 16 

милиарда долара за лечение и 80 милиарда поради загуба на производство и заплащане. Тази често 

цитирана статистика, която е приблизителна, показва колко опустошителен е този проблем за 

американската нация. 

 

Ново прозрение за феномена ставни болки 

Рецидивиращите болки в долната част на гърба и ставите на ръцете и краката са сигнал за воден 

дефицит в съответната област. Болката се появава поради липсата на достатъчно вода, която да отмие 

местните кисели и токсични продукти. Тези регионални болки са част от серията новооткрити сигнали 

за кризисно обезводняване на тялото. Къде ще възникне болката, зависи от мястото на локалното 

обезводняване. 

Болката в долната част на гърба има два компонента. Първият е мускулният спазъм, който е 

причина за 80% от болките в долната част на гърба, а вторият — дегенерация на дискове, която 

увеличава напрежението върху сухожилията и връзките на гръбначния стълб. И двата компонента 

водят началото си от хроничната дехидратация. Защо да позволяваме на болките в гърба и ставите да 

ни съсипват, когато разполагаме с нова информация за спешните сигнали за обезводняване, които ни 

изпраща нашето тяло? Вече имаме прозрение и познания защо се появяват тези болки и как да ги 

предотвратим. По-подробна информация за причините и предотвратяването им може да се намери в 

моята книга „Как да се справим е болките в гърба и ставите" и във видеокасетата ми „Как да се 

справим с болките в гърба". 

Всички ставни повърхности имат хрущялни пластинки, които покриват и разделят костите, 

участващи в ставата. Този твърд хрущялен слой съдържа голямо количество вода, която му придава 

способността да се хлъзга по хрущялния слой на отсрещната кост и доставя лубрикант за улесняване 

на движенията в ставата. Продължителната дехидратация, водеща до недостиг на вода в хрущялите, ще 

увеличи триенето им и натоварването в контактните им точки. 

 

Разумът в дизайна на нашето тяло 

Дехидратирането на хрущяла намалява способността му да се хлъзга. Хрущялните клетки 

чувстват дихратацията си и изпращат сигнали за помощ под формата на болка, тъй като ако продължат 

да работят в условията на дехидратация, те скоро ще загинат и ще се излющят от контактните 
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повърхности на костите. При дехидратация нормалната алкална среда на хрущяла се променя в кисела. 

Киселината изостря чувствителността на нервните окончания за болка. Този тип болка трябва да се 

лекува средовен прием на повишено количество вода до пълно хидратиране на хрущялите и 

отмиване на кеселините и токсините. Често болката се мести от става на става. Понякога тя като че 

ли преминава в съответната става на другия крайник. Хроничните болки имат два компонента—

периферен и централен. Болката, имаща локален произход, се облекчава от аналгетици като аспирин и 

Тиленол. Болката на мозъчно ниво не се повлиява от медикаменти. И двата типа болка обаче се 

облекчават от приема на адекватно количество вода. 

Хрущялът представлява жива желатинозна тъкан, чиито клетки се чувстват най-добре в алкална 

среда. Алкалността на средата зависи от това, дали количеството вода, преминаваща през хрущяла, е 

достатъчно да отмие киселите продукти. Солта подпомага екстрахирането на киселините от 

хрущялните клетки. Извлечените от клетките киселини попадат в извънклетъчната вода, която ги 

отнася. За да е ефективен.този непрекъснат процес, той се нуждае от два елемента — вода и сол. 

Приемането на адекватно количество сол е изключително важно за предпазване от болки в 

ставите, както на крайниците, така и на гръбначния стълб. Именно достатъчното ниво на солта в 

серума увеличава обема му и прави промиването на хрущялите ефективно. 

 

Какво става в дехидратираната става? 

Постоянното абразивно търкане в дехидратираната става води до бързо умиране на хрущялните 

клетки. Тези клетки трябва да бъдат подменени. Когато хрущялът се увреди поради свръхупотреба и 

забавено възстановяване, местните сетивни клетки започват да сигнализират за спешната нужда от 

възстановяване. Тялото се опитва да достави вода на хрущялните клетки от кръвта. Тази вода е 

достатъчна за лубрикиране (смазване — бел.пр.) на вътрешността на ставата, но не и за поддържане 

растежа на хрущяла и заместване на мъртвите клетки с нови. В облицовката на ставната капсула 

има клетки, които секретират локални хормони, стимуларащи възстановителните процеси. Ето 

какво става при секретирането на тези хормони: 

1. Мъртвите клетки се натрошават, а фрагментите им се поглъщат от белите кръвни клетки 

(„колекторите на остатъци") и се рециклират. 

2. Кръвната циркулация в засегнатата област се засилва и това води до оток, опъване на 

ставната капсула, скованост в ставата и в някои случаи до засилванена болката. 

3. В същото време настъпва разграждане на протеини, при което се мобилизират повече 

аминокиселини за възстановяване на уврежданията. 

4. Във възпалителната среда вътре в ставата някои бели кръвни клетки започнат да 

продуцират водороден прекис и озон. Целите за продуцирането на тези субстанции са: първо, да 

поддържат стерилност в ставното пространство и да предотвратят бактериална инфекция на став-

ната кухина й второ, да осигурят достатъчно кислород на клетките, участващи във 

възстановителния процес. 

5. Възловидните изменения на ставите се дължат на един локален реконструиращ растежен 

фактор, целта на който е да стимулира растежа на тъканите. 

6. Познанията, придобити от мозъка чрез опита му с промените в една става, се използват при 

проблеми и в. други стави. Мозъкът прилага начините за реконструиране и укрепване чрез 

възловидно деформиране и в тези стави. Това е причина за огледалния образ на засегнатите стави на 

ръцете или краката. 

 

БОЛКИ В ДОЛНАТА ЧАСТ НА ГЪРБА 

 

Както вече споменах, болката в долната част на гръбначния стълб има два компонента мускулен 

спазъм, предизвикващ болка и дегенерация на дисковете, увеличаваща напрежението върху 

сухожилията и връзките на гръбначния стълб. 

Болката в долната част на гърба има същия механизъм на възникване, както болката в ставите на 

крайниците с изключение на по-трудното кръвоснабдяване на дисковото пространство и зависимостта 
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на дисковото ядро от създаването на интермитентен вакуум в дисковото пространство. Този естествен 

процес е компонент на двигателната активност. Разбира се, за да напусне водата кръвния ток и да 

навлезе в дисковото пространство, тялото трябва да е много добре хидратирано. 

Тежестта на тялото се носи от 23 диска и 24 гръбначни прешлена. Дисковете се намират между 

хрущялните пластинки, покриващи срещуположните плоски повърхности на прешлените. Хрущялните 

пластинки, които са закрепени за плоските носещи теглото повърхности на прешлена, са част от 

структурата на всеки прешлен. При движението на който и да е от прешлените дискът се хлъзга леко 

между хрущялните пластинки на горния и долния прешлен. 75% от теглото на горната част на 

тялото се поддържа благодарение на хидравличните свойства на дисковете, които абсорбират и 

задържат вода в централните си ядра. При дехидратация изразходваното по време на движение 

водно съдържимо на дисковете не може да се възстанови напълно. Дехидратираните дискове с техните 

свили се ядра постепенно намаляват подкрепящата си функция по отношение на телесната маса. 

Дисковете губят заклинващото си свойството и ставите на гръбнака стават по-малко стегнати. От друга 

страна, когато са добре хидратирани и в изпънато състояние, дисковете не се движат физически, а от 

тях непрекъснато се изцежда вода. После, чрез създалия се вакуум, отново се абсорбира вода и 

прешлените се връщат към нормалната си функция на абсорбери на сътресения, за която са и 

предназначени. 

Когато са дехидратирани, дисковете могат да се преместят назад и да притиснат нервите на това 

ниво. Ако това стане в долната част на гръбначния стълб, болката се излъчва по единия или двата 

крака. Тази болка се нарича исшиадична и е по-сериозна от болката в долната част на гърба. Тя 

показва, че гръбначната структура е дотолкова нарушена, че един диск е излязъл от мястото си и е 

притиснъл нерва на това ниво. Освен дехидратацията за това допринася и лошата стойка. За повече 

информация, както и за да научите нова техника за намаляване изместването на диска и облекчаване на 

исшиадичната болка, ви препоръчвам да прочетете книгата ми „Какво да правим при болки в гърба и 

ревматоидни болки в ставите." 

 

ОСТЕОАРТРИТ 

 

Когато загине ставният хрущял, в ставата се срещат кост с кост. За разлика от хрущялните 

клетки, които притежават еластичност, дължаща се на водата и които издържат на триенето на 

хрущялните пластинки една в друга, търкането на костните повърхности е свързано с възникване на 

възпалителен процес и разрушаването им. Така възниква остеоартритът като втора фаза на 

дехидратацията, през първата фаза на която е настъпило увреждане на хрущялните повърхности. 

Една наскорошна статия под заглавие „Предполагаема връзка на хипертонията с 

болкоуспокояващи лекарства" привлече вниманието ми поради факта, че на страдащите от остеоартрит 

се изписват различни болкоуспокояващи.  Статията е публикувана в броя на „New York Times" от 28 

октомври 2002г. и се позовава на публикация на група автори от Харвардския медицински институт в 

„Archives of Internal Medicine". Проучването на авторите включва над 80 000 медицински сестри на 

възраст между 31 и 50 години, които не са имали високо кръвно налягане в началото на проучването. 

Всички те са започнали да приемат болкоуспокояващи лекарства през 1995г. Две години по-късно 1650 

от тези жени са били с хипертония, като използвалите ацетаминофен (влизащ в състава на 

Тиленола) и ибупрофен (продаван под различни имена като например Мотрин и Бруфен) били с 

86% по-висока склонност за развитие на хипертония от жените, които не били използвали тези 

препарати. Проучването не показало връзка между аспирина и хипертонията. 

Нямам представа кой е финансирал проучването и коя компания ще спечели от резултатите му, 

но съм смутен от срамното ниво на познанията на един от най-престижните медицински институти в 

света -— Харвардския върху разнообразните начини, по които тялото демонстрира обезводняването 

си. Изследователите явно не са наясно, че болката е един от сигналите на тялото за критичен недостиг 

на вода и че хипертонията представлява процес на адаптиране към дехидратацията — една от 

програмите на тялото за справяне с обезводняването. Те не осъзнават, че хипертонията и болката 
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оповестяват един и същи проблем — недостиг на вода в тялото. Болкоуспокояващите медикаменти 

просто временно замаскирват един от местните сигнали за обезводняване — хипертонията. 

Смятам моето заключение от това проучване за по-обосновано от научна гледна точка, а то е: 

„Пийте вода вместо да отдавате предпочитание на аспирина пред ацетофена." Надявам се, че 

когато завършите четенето на тази книга, ще сте вече убедени в правотата на това ми твърдение. Кой 

знае, вие самите може да сте в състояние да спасите много хора от тежките им страдания, предоста-

вяйки им тази информация. 

 

ГЛАВА 9 

ДЕХИДРАТАЦИЯ И БОЛЕСТ 

 

Персистиращата дехидратация води до различни болестни прояви в четвъртото измерение — 

времето. Постепенното подкопаване на здравето с напредване на времето от началото на 

дехидратацията се демонстрира по различни начини. Болестните състряния, които са всъщност стадии 

на дехидратацията, са получили от официалната медицина етикета „болести с неизвестна причина". 

Създаването на жаргон относно различните прояви на дехидратация като че ли е дало лиценз на 

официалната медицина да лекува тези състояния по стандартни странни и ненужни протоколи. Някои 

от тези състояния са: 

1. Затлъстяване 

2. Повишен LDL-кръвен холестерол 

3. Повишени триглицериди 

4. Образуване на холестеролови плаки в артериите 

5. Коронарна тромбоза 

6. Остеопороза 

7. Остеоратрит 

8. Сърдечна недостатъчност 

9. Повтарящи се мозъчни удари  

10. Ювенилен диабет 

11.Болест на Алцхаймер 

12.Мултиплена склероза 

13.Амиотропна латерална склероза (Болест на Лу Гериг) 

14.Мускулна дистрофия 

15.Паркинсонова болест 

16.Склеродермия 

17.Рак 

18.СПИН 

За първи път в историята на съвременната медицина бе открит прост и естествен начин за 

предотвратяване и лечение на дегенеративните болести у човека — с вода. Открита бе причината на 

тези здравни проблеми и откритието е достъпно за всеки, който желае да се възползва от него. 

Накратко — предотвратете дехидратацията, за да предотвратите болестта! 

Някои от изброените по-горе състояния бяха вече обсъдени. 

В тази глава ние ще обсъдим затлъстяването. Останалите болестни състояния ще бъдат обсъдени 

в други глави. 

 

ЗАТЛЪСТЯВАНЕ 

Намирането на едно просто решение на проблема „затлъстяване" е от интерес за милиони хора. 

Мисля, че то може да бъде намерено, ако разберем връзката между преяждането и дехидратацията. 

Това е първата стъпка към лечението и предотвратяването на затлъстяването. Втората стъпка е в 

намирането на начин за редуциране на натрупаните тлъстини. Отговорът на тези две загадки е прост. 

Съветите ми ще ви помогнат, обаче, само ако проявите дисциплина и решителност. Трябва да имате 

също предвид, че здравословното сваляне на наднорменото тегло е бавен процес. Изключително важно 
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е, преди да пристъпите към това, да си създадете мислен образ за това как ще изглеждате след 

отслабването. Съхранете този образ в подсъзнанието си, за да можете да внушавате на мозъка силното 

си желание за успех. 

Две усещания са свързани с хранителните ни навици. Първото — усещането за глад, което 

често наричат гладна болка и второто — усещането за жажда. И двете усещания възникват на едно 

и също място и се дължат на хистамина. Поради това не е трудно усещането за жажда да се сбърка с 

усещането за глад. Мислим си, че сме жадни, едва когато почувстваме сухота в устата. 

 

В действителност пресъхването на устата сигнализира за напреднал стадий 

на дехидратация. Често устата ни пресъхва след обилно нахранване. Най-добрият 

начин да разграничим тези две усещания е да пием вода преди да поемем храна. 

 

Някои животински видове следват това правило — сутрин първо отиват до водоизточника, а след 

това — на паша. Те правят това дори и растителността, която поемат, да е много сочна. При хората 

обратното е станало навик. Ние често първо приемаме храна, а след това вода. 

 

Понякога дори се сещаме за водата, след като тялото ни е вече 

дехидратирано поради изразходване на цялата свободна вода за смилане на 

твърдата храна. Мисля, че това е коренът на злото при затлъстяването. 

 

Затлъстелите хора ядат, за да заситят първоначалния зов на хистамина за вода. Храната 

също се превръща в АТФ и носи по-голямо удоволствие на вкусовите папили от водата. Водата обаче 

задоволява нуждите на мозъка от АТФ несравнимо по-ефикасно и ефектът настъпва веднага. Ние 

генерираме енергия за мозъка само от захарта, но консумираме пет пъти повече захар, отколкото са 

нуждите на мозъка. Само около 20% от циркулиращата в тялото кръв отива в мозъка. Останалите 80%, 

натоварени със захар, отиват до други органи и до мастните клетки, където захарта се съхранява под 

формата на мазнини. 

 

Колкото повече храна приемаме, толкова повече захар се натрупва под 

формата на мазнини, докато всъщност за енергийните нужди на мозъка е необхо-

дима хидроелектроенергия, която може да се получи от най-чистия източник — 

водата. 

 

С времето хистаминовият отговор на дехидратацията — физическият или психически стрес — 

може да стане основа за преяждане. Така че, дехидратацията на тялото е основната причина за 

затлъстяването, често придружено от развитие на хипертония, а с времето и на диабет. Информацията 

за диабета в глава 7 допълва разбирането за затлъстяването. 

 

Има едно много просто решение на проблема. Изпивайте по 2 чаши вода 30 

минути преди всяко хранене и 2,5 часа след всяко хранене. Водата, приета 

половин час преди хранене, спомага за разграничаване на чувството за глад от 

това за жажда. 

Водата ще ви засити и ще приемете толкова храна, колкото ви е 

необходима. Постепенно ще започнете да се нуждаете от по-малко количество 

храна. Ще се променят и предпочитанията ви. 

С приемането на повече вода нараства желанието за белтъчни храни и 

намалява влечението към въглехидрати и мазнини. 

 

Следващата стъпка е освобождаването от вече натрупаните мазнини. 

Повишеният прием на вода сам по себе си ще започне да редуцира телесното тегло. За по-

малко от три седмици могат да бъдат свалени между 3,5 и 6 килограма. 
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Това първоначално бързо сваляне на килограми се дължи на премахване на ненужната вече 

едемна течност, която при дехидратация се събира в тъканите с цел приоритетно снабдяване на 

жизнено важните клетки с вода. Ако освен повишения прием на вода успеете и да активирате чувстви-

телните към хормони и ензими, изгарящи мазнините, загубата на тегло ще е още по-изразена и 

пропорционална. 

37% от американците страдат от тежко затлъстяване. Днес такова затлъстяване се наблюдава 

дори и при децата. Около 400 000 американци годишно умират от преждевременна смърт в резултат на 

тежко затлъстяване. 

 

Правилната хидратация е в състояние не само да предотврати, но и да излекува 

тази смъртоносна болест (затлъстяването). Причините за затлъстяването се свеждат 

до следното. Натрупването на мазнини е едно от основните усложнения на 

дехидратацията. То настъпва, когато човек обърква чувството за жажда с 

чувството за глад и яде, вместо да пие вода 

 

Мозъкът предпочита да получава чиста енергия, каквато е хидроелектрическата енергия. Когато 

организмът е принуден да използва мръсната енергия от храната, мозъкът получава 20% от нея. 

Остатъкът от тази енергия, която не е използвана за движение, тренировки или физически труд, се 

натрупва под формата на мазнини. 

Разграждането на складираната мазнина се инициира само от специфични химични команди. 

Липазата е ензим, който разгражда мазнините. Тя превръща бучките мазнина в малки частици мастни 

киселини, които се използват от мускулите и черния йроб. Някои хормони, които регулират телесната 

активност, стимулират действието на липазата. На върха на този списък е адреналинът на 

симпатиковата нервна система. Доказано е, че една чаша вода стимулира симпатиковата нервна 

система за един и половина до два часа. Крайният резултат от секрецията на адреналина са видимата 

постепенна загуба на отложените мазнини и драматичният спад на телесното тегло. Това спадане на 

телесното тегло е по-стабилно и дълготрайно, отколкото е отслабването чрез диети и ограничаване 

приема на калории. 

Ензимите, изгарящи мазнините, са чувствителни към хормоните на физическата активност 

— адреналина и неговото семейство. Тези хормони се образуват и изгарят мазнините при работа 

на мускулите. Оттам и значението на редовните разходки. 

Срещал съм хора, отслабнали с 11 до 20 килограма за сравнително кратък период от време само 

чрез повишен прием на вода и редовни физически упражнения. 

Познавам един мъж, който свали 131 килограма за една година й друг, който свали 138 килограма 

за шестнадесет месеца. При единия се наложиха две операции за отстраняване на излишната кожа. По-

нататък можете да прочетете едно писмо, свидетелстващо за драматично спадане на теглото при 

използване на моята методика. Моята методика за отслабване не изисква спазване на някаква особена 

диета. Свободни сте да ядете всичко, което пожелае вашето тяло. Ще забележите обаче, че тялото ви 

само започва да подбира храните. По време на лечението с вода всички сетива се изострят и участват в 

избора на храна. 

Пряката връзка между мускулната активност и стимулирането на чувствителната на хормони 

липаза е открита в Швеция. Преди няколко години шведската армия направи полеви изследвания 

върху физиологичните процеси на рота войници, извършваща триседмичен поход. Изследванията 

показаха, че чувствителната на хормони липаза се активира след един час маршировка и остава 

в кръвообращението за поне дванадесет часа. Те установиха също, че продължителното ходене има 

кумулативен ефект, като при това липазата запазва активността си през цялото денонощие. 

 

Освен това при продължителното ходене активността на липазата е още 

по-висока. Резултатите от това изследване показват, че две разходки дневно 

биха програмирали тялото за денонощно изгаряне на мазнините   . 
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Така че ходенето трябва да бъде част от която и да е програма за отслабване. Ето една история за 

драматичния ефект на лечението с вода върху телесното тегло. 

 

Драги д-р Батман, 

През целия си живот съм била с наднормено тегло. Всяко семейство има „ дете дебеланко " и 

аз бях това дете в нашето семейство. Успокояваха ме, че просто имам едър кокал и трябва да съм 

доволна от външния си вид. После чух за „Лечение с вода ". Отначало бях скептична. Мислех си — 

какво лошо може да има в пиенето на леден чай и кола? Но в крайна сметка се реших да опитам 

Вашата методика, тъй. като смятах, че единственият ми проблем е теглото ми. За година и 

половина отслабнах с около 45 килограма и вече не. съм дебелото дете, което всички познаваха. 

Освен това забелязах, че беше изчезнал киселинният рефлукс, който ме бе мъчил цял живот. 

Мога вече да се наслаждавам на храни, които в миналото ми носеха само страдание. Спасих се и 

от ушните инфекции, които преди това ми бяха ежедневие. Чувствам се по-енергична. Все едно, че 

съм напълно нов човек. Правя много неща, които по-рано ме уморяваха. 

Благодаря Ви, д-р Батман, за това, че ми помогнахте! 

 

Отслабването чрез правилно хидратиране на тялото и прием на малко сол е много по-

благоразумно от прилагането на драстични диети. Усложненията от тези диети и фиксирането 

върху показанията на теглилката могат да доведат до небалансиран прием на хранителни добавки и 

недоимъчни болестни състояния. При използване на водата като основен източник на чиста енергия 

няма никаква опасност от предозиране. Излишната вода се отделя с урината. Изгарянето на мазнините 

преминава през много стъпки докато те се превърнат във въглероден двуокис и се излъчат от белите 

дробове. Списанието „Woman's World Magazine" от 4 септември 2001г. посвети корицата си и две 

страници във вътрешността на броя на сензационната програма за отслабване с вода. Заглавието бе:" 

РЕВОЛЮЦИОНЕН ПРОБИВ В МЕДИЦИНАТА! НОВ НАЧИН ЗА ОТСЛАБВАНЕ С ВОДА! 

НАУЧЕТЕ КАК ДА ОТСЛАБНЕТЕ С 40 И ПОВЕЧЕ ЛИБРИ!" На корицата бе поставена снимка на 

Финола Хю, телевизионна звезда от сериала „Всички мои деца", която отслабна с 13,5 килограма без 

диети. 

В статията се описваха няколко истински истории, между които и историята на една водеща на 

радио токшоу, която отслабнала с 18 килограма без особени усилия и намалила размера на дрехите си 

от номер 20 на номер 14. Тя не само се освободила от „възглавничките" си, но се отървала и от 

горещите вълни, умората, болките в ставите и главоболието си, свързано с възпаление на синусите — 

всичко е един замах. 

За съжаление американските деца днес са с тревожна тенденция за наднормено тегло. Това е 

тема, нашироко обсъждана не само от медиите, но и от правителството. Дебелите деца и подрастващи 

показват тенденция за развитие на някои болести, характерни за възрастните, като инсулинонезависим 

диабет, например. Причините са според мен две. Едната е, че те преяждат, тласкани от натрапчивите 

реклами на хранителната индустрия, а другата, че децата се подтикват да пият подсладени напитки 

вместо вода. Всяко нещо, възприето от езика като сладко, стимулира панкреаса да секретира инсулин. 

Инсулинът е хормон, увеличаващ телесното тегло (анабол). Той подтиква мастните клетки към 

превръщане на захарта и въглехидратите от храната в мазнини. 

Ще спомена накратко ролята на солта при загубата на тегло. Когато тялото е дехидратирано и се 

нуждае от попълване на водните му резерви, то може да направи това само при наличие на сол, която 

да задържи вода в извънклетъчните пространства. При дехидратация организмът се стреми да поеме 

повече сол (търси сол в храната) и това е също една от причините за преяждане. 

Ако някога имате колебания относно естествената предпазна сила на водата по отношение на 

надебеляването и многото изброени по-горе заболявания, припомнете си, че дехидратация означава 

недостиг на вода в тялото, водещ до въвеждане на воден режим, при който става преразпределение на 

наличната вода в зависимост от приоритетите на тялото. Естествено е, че при наличие на воден режим 

областите с ограничено водоснабдяване не могат да функционират нормално. Областите с нарушени 

функции често реагират на недостига на вода с болка, а понякога и с дегенеративни промени. 
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Можем да сравним ефекта от дехидратацията на тялото с недостига на паричен поток на бизнес 

общността, в която и да е страна. При криза в икономиката, когато хората харчат по-малко пари, 

всички нейни сектори страдат повече или по-малко. Хората не могат без храна, поради което 

производителите на храна няма да фалират, но бизнесът им няма да процъфтява. Строителната 

индустрия ще се свие, в банковата индустрия ще има банкрути, производителите на коли ще 

претърпят загуби, а транспортната и туристическата индустрии ще оцеляват трудно и т.н. 

Друга причина, поради която мозъкът има приоритет. при разпределението на водата е 

неспособността на мозъчните клетки да се делят и образуват дъщерни клетки. Нервните клетки, с 

които се раждаме, са за цял живот. Ако някои от тях умрат, тяхното място не се заема от други 

клетки. От раждането ни до смъртта ни едни и същи клетки се обучават, култивират и 

придобиват все повече и повече отговорности за контролиране на рутинните функции на тялото. 

За да бъде сигурно, че няма да страдат или да се увредят, мозъчните клетки получават 20% от коли-

чеството на кръвта в тялото, въпреки че представляват само 2% от телесното тегло. 

Дехидратацията причинява също увреждане и смущения в производствените функции на черния 

дроб, който е производител и износител на много от жизненоважните елементи на тялото. Той е и 

център за обезвреждане на химичните отпадъци. Ако се обезводни черният дроб, това може да доведе 

до загуба на много функции, някои от които безвъзвратно. Двигателната система на тялото — 

мускулите и ставите — също получават сериозни поражения при недостиг на вода в тялото. 

За повече информация върху затлъстяването можете да прочетете моята книга „Затлъстяването 

— тази смъртоносна последица на дехидратацията", чието излизане е предстоящо. 

 

ГЛАВА 10 

 

ДЕХИДРАТАЦИЯ И МОЗЪЧНО УВРЕЖДАНЕ 

Заболяванията на нервната система са унищожителни. Никога няма да разберете това, ако не сте 

срещали хора с такива заболявания. Имената на някои от тези страшни болестни състояния са: 

Паркинсонова болест, болест на Алцхаймер, болест на Лу Гериг, мултиплена склероза, хе-миплегия, 

квадриплегия, афазия, аутизъм, дефицит на вниманието и епилепсия. 

Моето мнение е, че някои от тези заболявания се дължат на персистираща дехидратация на 

тялото. За да разберем колко лесно могат да бъдат предотвратени и дори излекувани тези от тях, които 

не се дължат на катастрофа или нараняване, а само на постепенно настъпващи дегенеративни 

увреждания, трябва да разгледаме ролята на водата за нервната система. Предотвратяването на 

мозъчните заболявания чрез оптимално хидратиране на мозъка има още едно предимство — 

повишаване на неговата ефикасност при обработването на постъпващата в него информация. 

Мозъкът тежи средно 1,4 кг. Счита се, че 85% от съдържимото му е вода, докато всички останали 

тъканни клетки съдържат около 75% вода. Мозъкът е изключително чувствителен към загубата на 

вода. Той не може да понесе дори 1% загуба. Ако съдържанието на вода спадне до 84% и това 

продължи дълго, мозъкът няма да е в състояние да функционира правилно. Не забравяйте, че мозъч-

ните клетки не се възстановяват. За разлика от останалите клетки на тялото, те не създават 

дъщерни клетки. Поради това ако се стигне до увреждания на мозъка от продължителното му 

дехидратиране, то остава трайно. 

И все пак природата е по-мъдра, отколкото мислим. За да бъде сигурно, че мозъкът, който 

представлява около една пета от теглото на тялото, ще получи всичко необходимо за неговите нужди, 

му се заделят 20% от кръвта, циркулираща в тялото. В допълнение към това мозъкът е постоянно 

потопен в една специална течност, която е различна от кръвта или серума. Тя се произвежда от мозъч-

ните капиляри и има специфичен точно определен състав. По-голямата част от тези капиляри се 

намират в големите камери на мозъка. Течността, която те произвеждат, се нарича цереброспинална 

течност. Тя съдържа повече сол и по-малко калий. Цереброспиналната течност предоставя шок 

абсорбираща физическа защита на мозъка от удари по главата. Освен това течността около мозъка го 

предпазва от блъскане в стените на черепа при рязка смяна на положението на главата. Мозъчните 
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капиляри филтрират и отнасят токсичните отпадни продукти от постоянната работа на мозъка. 

Мозъчните клетки работят денонощно. Тялото спи, но Мозъкът — не. 

 

КРЪВНО-МОЗЪЧНА БАРИЕРА 

 

Мозъкът е органът, който е най-ефективно предпазен от флуктуациите в състава на кръвта. За 

разлика от капилярите в другите части на тялото стените на мозъчните капиляри нямат перфорации, 

позволяващи дифузия на кръвните елементи. Всичко, което трябва да премине от мозъчната страна на 

кръвната циркулация, се транспортира чрез един високо специализиран и специфичен механизъм през 

подплатяващите капилярите клетки. Може да се каже, че капилярите са част от филтриращата система, 

която регулира навлизането на материали в черепната кухина. Това предпазва мозъка от възможни 

внезапни промени в състава на кръвта. Естестваната бариера пред мозъка, осигурявана от кръвните 

капиляри, се нарича кръвно-мозъчна. 

Дехидратацията може да доведе до поражения в кръвно-мозъчната бариера. Всяко такова 

поражение компрометира нормалното функциониране на мозъка. Моето категорично становище е, 

че именно дехидратацията, увреждаща целостта на кръвно-мозъчната бариера, е в основата на 

повечето заболявания на централната нервна система. Отпадъчните материали от 

микроскопичното кървене се превръщат в плаки, които са отличителни белези на неврологичните 

заболявания като мултиплената склероза, Паркинсоновата болест и болестта на Алцхаймер. Смятам, че 

същият процес е в основата и на мигренозното главоболие. 

Един и същ спешен начин за хидратиране се реализира в различни органи и тъкани. При кървене 

в горната част на червата или мускулната тъкан, например, 94% от обема на кръвта е вода, която 

веднага се връща в кръвообращението. Смисълът на този тип микроскопично кървене в бъбреците и 

белите дробове е, че тези органи се нуждаят от много прясна вода, за да започнат отново да функцио-

нират нормално. В условията на дехидратация това е единственият начин, по който те могат да получат 

вода за своите нужди. 

Процесът на едновременно микроскопично кървене в белите дробове и бъбреците е болестно 

състояние, наречено пулмоналноренален синдром. Същият процес се наблюдава при едно от 

автоимунните заболявания, известно като лупус. При по-често и по-голямо кървене в стомашно-

чревния тракт се поставят диагнози като гастрит, дуоденит и улцерозен колит. Когато това се случва 

под кожата и особено при деца, процесът се нарича пурпура. 

При кървяща язва голяма част от кръвта попада в червата. Водата от кръвта се реабсорбира, за 

да се предотврати голямото сгъстяване на кръвта и катастрофалното развитие на съсиреци в мозъка и 

на други места. Имам голям опит с кръвоизливите в стомашно-чревния тракт, тъй като съм лекувал над 

три хиляди случая само с вода. Някои от пациентите ми имаха кървяща язва. 

По-късно имах възможност да проведа научноизследователска работа върху процеса на кървене и 

да опиша механизма на развитието му. По онова време лекувах пациентите си със силно подсладена 

вода. Давах им по 8 унции (около мл) на час до спиране на кървенето. Причините да използвам захар 

бяха следните. Първо, предположението ми, че мозъкът ще се нуждае от по-концентрирана енергия, за 

да се справи с проблема и второ, да превърна механизма на тъканно увреждане във физиологичен 

процес на образуване на тъкан под въздействието на секретирания инсулин. Кръвоизливите спираха 

бързо. След това продължавах лечението с чиста вода. Аз препоръчвам това лечение при кръвоизливи 

с неясна причина. Процесът на микроскопично кървене в тъканите, се нарича васкул 

 

НЕВРОТРАНСМИТЕРИ И ДЕХИДРАТАЦИЯ 

 

Невротрансмитерите са мозъчни химични вещества, които се произвеждат и секретират в една 

или друга от много нервни мрежи и представляват средства за предаване на кодирана информация. 

Нервната система на тялото прилича на телеграфните жици, които свързват различните части на една 

страна, С помощта на различни химични вещества нервната система разпознава действието на един 

мозъчен център от действието на друг така, както кодовете и различните дължини на вълната 
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различават една кабелна телевизия от друга. Допреди петдесет години учените нямаха ясна представа 

за ролята на химичните посредници, служещи за предаване на информация между два нерва и дори 

между един нерв и мускулните фибри, които той контролира и управлява.  

Днес се знае, че много аминокиселини —- компоненти на протеините, които консумираме - се 

разграждат в клетките от специфични ензими, а отпадни продукти от тяхното разграждане изпълняват 

ролята на химични посредници. В следващите няколко параграфа ще ви представя важна ин-

формация. Обърнете й особено внимание, тъй като тя ще ви обясни защо човек е продукт на 

това, което пие и яде. 

Всички знаем, че благодарение на мрежите от кабели телефонните компании и кабелните 

телевизионни оператори са в състояние да предоставят и други услуги като интернет и други 

информационни и комуникационни системи, които да се свържат с домашните компютри. Едни и 

същи проводници могат да се използват за едновременно изпращане на различна кодирана 

информация. За да стане това, информацията трябва да бъде пакетирана в определени дължини на 

вълната на електромагнитната енергия. Благодарение на кабелното предаването на пакетираната в 

различни диапазони и комбинации на електрическите импулси (дължини на вълната) информация ние 

вече сме в особено напреднал стадий на общуване. Ефикасната комуникация и предаване на 

информация между генериращия източник и потребителите определя степента на прогреса и развитие 

на обществото.Това ще направи възможно предвиждането и своевременния отговор на събитията. 

Напредъкът на технологиите, позволяващ предаването на различни пакети от информация по един и 

същ кабел и по едно и също време, представлява солидна основа за бъдещия прогрес на човечеството. 

Човешкото тяло използва същата техника за предаване на информация в своите нервни системи. 

Този миниатюрен процес се осъществява от химични и електрически импулси. Нервните клетки 

произвеждат химични вещества — невротрансмитери, които се съхраняват в нервните 

окончания. Електрическите импулси се предават по стените на нерва и достигат до мястото, където се 

съхраняват и очакват да бъдат освободени невротрансмитерите. Електрическите импулси, предаващи 

се по стената на един нерв, не се предават на другите нерви от същия пакет. Запазването на 

поверителността и предназначеността на информацията само за съответната дестинация се обезпечава 

от цилиндричния изолационен външен слой, която притежава всеки нерв. Този слой се състои 

предимно от холестерол. Това е една от жизнено важните роли на холестерода в тялото. Загубата 

на изолационния слой е важен фактор за развитието на редица неврологични болестни състояния. 

Увреждането на този слой стои в основата на група болестни симптоми, които при определени 

обстоятелства наричат „мултиплена склероза". 

Друго съвършенство на човешката нервна система е предаването на излизащата от мозъка 

информация по различни нерви от тези на пристигащата от други части на тялото информация. 

Усещанията за болка, горещина, студ, миризма, влага, звук, светлина и слънчева топлина са 

пристигаща информация. Различните химични вещества, използвани в нервните окончания, определят 

основната функционална линия на централната станция. Това са различни по-големи и по-малки 

химично манипулирани нервни системи. Независимо от това съществуват пет основни различни по 

своята дейност групи нерви. Те са: 

1. Серотонергична система: тази система използва като посредници химичните вещества.от 

семейството на серотонина. 

2. Хистаминергична система: тази система използва хистамина като химичен посредник. 

3. Адренергична система: тази система използва адреналина, норадреналина и допамина като 

химични посредници. 

4.  Холинергична система: тази система използва ацетилхолина като химичен посредник. 

5. Опиатна система: тази система използва ендорфини и  енкефалини като химични посредници 

и е ангажирана с намаляване на болките. 

Това са най-големите и високо специализирани комуникационни корпорации в човешкото тяло. 

Има и много други по-малки комуникационни системи, но те служат като сървъри на основните 

системи. 
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Бих искал да спомена някои от тези второстепенни сървъри. Техни посредници в мозъка са 

аспартатът и глутаматът. За разлика от останалите невротрансмитери, коиго имат сложен процес на 

производство и се използват в нервните окончания, аспартатът и глутаматът нямат нужда да 

претърпяват промени, за да се регистрира тяхното присъствие. Те действат директно върху мозъчните 

клетки, които регулират някои аспекти на репродуктивните системи, а вероятно и растежа. 

Аспартатът е непосредствен страничен продукт на аспартама — този поу-лярен изкуствен 

подсладител, използван в поне 5 000 различни хранителни продукти. 

Много хора, които употребяват редовно изкуствени подсладители, развиват фалшиво 

чувство за глад и до деветдесет минути след това търсят храна, като ядат повече от обикновено. 
В резултат на това такива хора често натрупват излишни килограми. Аспартамът може също да 

причини сериозно нарушение в комуникационните системи на тялото, което да има пагубни здравни 

последици. При хора с диабет, т. е. въс сериозна дехидратация, употребата на аспартам може да 

причини диария и интестинално кървене. 

Преди да бъде абсорбиран, аспартамът отделя в червото формалдехид и метилов алкохол. 

Количеството им зависи от количеството на подсладителя в консумираните храни, газираните и 

другите напитки. Има съобщения, че формалдехидът и метиловият алкохол могат да увредят оч-

ния нерв и в някои случаи да се стигне дори до ослепяване. 

Друго усложнение на този подсладител е образуването на мозъчни тумори. Д-р X. Ж. 

Робъртс от Уест Палм Бийч, Флорида, е провел много изследвания върху страничните ефекти на 

аспартама. Той е идентифицирал значителен брой болестни състояния, които той определя като 

„аспартамови болести". В статията си, публикувана през юни 2002г. в „Journal of Townsend Letter for 

Doctors and Patients", д-р Робъртс изброява неврологичните проблеми, свързани с аспартама. От 1200 

пациенти 43% са имали главоболие, 31% — виене на свят и нестабилност, 31% — обърканост и 

забравяне, 13% — сънливост, 11% — големи епилептични припадъци, 3% -— малки епилептични 

припадъци и абсанси, 10% — неясен говор, 8% — тремор, 6% — силна „хиперактивност" и 

„неспокойни крака" и 6% — атипични болки по лицето. Той съобщава, че след изключване на 

подсладителя от диетата на пациентите, те се подобрявали, а при някои симптомите изчезвали 

напълно. Както може би знаете, метиловият алкохол и формалдехидът увреждат нервните 

клетки, а увреждането на очния нерв може да бъде необратимо. 

 

СЕРОТОНИНЪТ — ПРЕДВОДИТЕЛЯТ НА ВСИЧКИ НЕВРОТРАНСМИТЕРИ 

 

Когато триптофанът премине кръвно-мозъчната бариера и попадне от страната на мозъка, той 

бързо се изтегля и се включва в производството на невротрансмитери. Най-добре изученият 

трансмитер, продуциран от триптофана, е серотонинът — диригентът на оркестъра на всички 

мозъчни дейности, изпълнявани от местните невротрансмитери и главен контрольор на 

телесните функции. 

Един страничен продукт на триптофана, който стана мания на хората и медиите, тъй като се 

продава без рецепта, е сънотворното лекарство мелатонин. В миналото самият триптофан бе 

използван като приспивателно средство. Той бе изваден от употреба, за да се отвори пазар за 

антидепресанта Прозак. 

Триптофанът продуцира повече серотонин и е по-евтин от Прозака. Според рекламата на този 

антидепресант той спира неутрализирането на серотонина веднага след секретирането му в нервните 

цепнатини. Защо? Защото хората с депресия имат ниски нива на серотонин в мозъка. 

Много от нарушенията в човешката физиология, както и стресът, са последица от 

непропорционалния пренос на някои материали в мозъка. При определени обстоятелства някои 

аминокиселини, които трябва да достигнат до мозъчните клетки и да бъдат използвани за производство 

на химични посредници, не са в достатъчно количество или не достигат достатъчно бързо до нервните 

клетки, за да отговорят на потребностите им. Основните причини за това са дехидратацията и 

повишеното използване на тези аминокиселини за други цели. Дехидратацията затруднява транспорта 

на аминокиселините през кръвно-мозъчната бариера. 
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Триптофанът е жизненоважна за човешкото тяло аминокиселина. От него се произвеждат 

серотонин, триптамин, индоламин и мелатонин. Триптофанът не се произвежда в тялото и трябва да 

бъде внасян с храната. Адреналинът, норадреналинът и допаминът се произвеждат от тирозин. 

При дехидратация се засяга производството на шест невротрансмитера и един 

хормон/невротрансмитер — мелатонинът. Техният недостиг се манифестира с поява на различни 

болки и астма. Причините за загубата на тези жизнено важни елементи са прости. 

Когато няма достатъчно вода за детоксикиране на тялото чрез адекватен дренаж на тъканите и 

образуване на урина, черният дроб използва тези две аминокиселини като антиоксиданти. Какво 

представляват антиоксидантите? Представете си какво става с преносимите тоалетни, ако се 

използват без дренаж и промиване. Септичният резервоар на тоалетната съдържа химикал, който 

дезодорира, хигиенизира и дезинфекцира екскрементите от момента на попаданенето им в резервоара 

до неговото напълване и последващото му изпразване със септични помпи. При липса на вода черният 

дроб използва триптофана и тирозина за детоксикиране на страничните продукти от химичните 

реакции и отмиване на токсините от тялото по същия начин, както се използва химикалът в 

тоалетните. Това е грубо, но вярно сравнение, целящо да покаже колко тежко може да увреди мозъка 

липсата на вода. При дехидратация материалите, от които се нуждае мозъкът, могат да станат крайно 

недостатъчни и това може да увреди функциите му. Когато черният дроб не получава достатъчно 

кислород, той може да получи този елемент, необходим за неговото функциониране чрез разграждане 

на триптофан! 

 

ХИСТАМИНЪТ - ПЪРВИЯТ НЕВРОТРАНСМИТЕР В НАШЕТО ТЯЛО 

Още след оплождането на яйцеклетката и започване формирането на нов организъм, той е в 

състояние да инициира производството на хйстамин. Хистаминът изпълнява много функции за 

развитието на новия организъм. Чрез директно въздействие върху кръвоносната система, хистаминът 

увеличава кръвоснабдяването и така осигурява на новите клетки вода и хранителни вещества. Хиста-

минът „напомпва" ритмично новите клетки с калий. Осъществяването на тази хранителна 

програма по време на непрекъснатото делене на клетките е абсолютно необходимо до превръщането на 

новия живот във фетус. Хистаминът е най-благородният елемент в нашето тяло. 

Хистаминът участва и в защитата на тялото от бактерии, вируси и чужди агенти. При нормално 

количество на водата в тялото защитните дейности се запазват на обичайното ниво. При дехидратация 

се продуцира много хистамин, който активира имунната система. Активираната имунна система от 

своя страна освобождава допълнителни количества хистамин от клетките, които го произвеждат. 

Допълнителните количества хистамин се съхраняват за изпълнение на програмата за контрол на 

обезводняването. Независимо от това, обаче, количествата са по-големи от необходимите, тъй като 

щом се освободят от изработения хистамин, произвеждащите го клетки започват да се делят и създават 

нови хистамин продуциращи клетки. Новите клетки също започват да произвеждат и излъчват хиста-

мин. Предназначението на този механизъм е справяне със спешната нужда от вода. Достигайки до 

определена област, водата донася със себе си и всички други необходими субстанции. Водата е общият 

фактор за стандартизиране на всички регулиращи системи. 

При поставяне на хистамин продуциращи клетки в разтвор с високо съдържание на вода се 

наблюдава изчезване на техните гранули и спиране производството на хистамин. Поради това аз 

считам водата за най-ефективното естествено антихистаминово средство. Свръхпроизвод-ството 

на хистамин е основният проблем при астмата и. алергиите. Тези болестни състояния са 

сходни и трябва да се регулират чрез повишен прием на вода. 

Естественият отговор на излишъка от хистамин при алергии и астма е секретирането на 

адреналин или химическите му заместители. Единственият естествен начин за предотвратяване 

на пристъпите от астма и на алергичните реакции е адекватното продължително хидратиране 

на тялото. Приемането на достатъчно вода ще намали свръхпродуцирането на хистамин. Изпиването 

на една — две чаши вода стимулира симпатиковата нервна система, която ще секретира адреналин в 

продължение на поне деветдесет минути. Това е главният начин за бързо противодействие на водата 

спрямо повишеното действие на хистамина. Важно е освен това да се правят фиически 



ИИИзззпппрррааатттееенннааа   оооттт    ЛЛЛюююбббооомммиииррр    ГГГоооррраааннноооввв    нннааа    wwwwwwwww... ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt    66 

упражнения, при които също се увеличава излъчването на адреналин в организма. Адреналинът е 

естественият антидот при свръхпродукция на хистамина. 

 

ВОДАТА — ЕНЕРГЕТИКЪТ НА МОЗЪКА 

 

За разлика от кожата, която е относително суха и твърда, вътрешността на тялото е напоена с 

вода. Клетките във вътрешността на тялото са потопени във вода, така че все едно са в океан и всички 

функции на тялото трябва да се подчиняват на морските закони. Всички транспортни и ко-

муникационни системи в клетките и извън тях са проектирани за водна среда, подобно на живота на 

рибите в морето. 

Всички функции на тялото зависят от взаимоотношенията между помпените системи на 

тялото и водата. Представете си хората, живеещи в близост с река. 

Представете си също, че техниката е напреднала дотолкова, че всяка къща има собствен малка 

хидроелектрическа станция, инсталирана на реката. Водата на реката е в състояние да върти водните 

колела на турбините, които произвеждат електричество за всички къщи. Понастоящем турбините са 

монтирани отделно от водните колела. Те трябва да са на сухо място. Електричеството, което 

произвеждат, протича до къщите по проводници. При използването на хидроелектрическа енергия за 

нуждите на клетките си, тялото е достигнало завидно постижение, надминаващо човешкото 

въображение. То е проектирало специални „турбини", инсталирани в самите водни колела, които са 

потопени дълбоко във водата. 

Миниатюризирането на „турбините" е друго голямо постижение в генерирането на енергия за 

тялото. Благодарение на него е станало възможно инсталирането на турбина на всяко място, имащо 

нужда от хидроелектрическа енергия. Отпадането на необходимостта от проводници или 

електроизолация за получаване на енергия за цялото тяло от хидроелектрическия източника прави 

възможно реализирането на големи икономии. Енергогенериращите Турбини се инсталират на местата, 

където се осъществяват функциите, изискващи енергия. Тези генериращи хидроелектрическа енергия 

единици, изпълняващи още редица други функции, се наричат катионни помпи. 

Но човешкото тяло има още едно забележително постижение. В индустриалните предприятия 

енергията се произвежда на едно място, а се използва за задвижване на двигател, разположен на друго 

място. В човешкото тяло зависимите от водата генериращи енергия компоненти са на мястото, където 

се извършват функциите. 

За осъществяване на още по-големи икономии произведеното по-голямо от необходимото 

количество енергия се складира в тялото. При приток на повече вода произведената в повече енергия 

се съхранява в батерии по същия начин, както се съхраняват въглищата и коксът в близост с елект-

ростанциите. Батериите, съхраняващи излишната енергия, са разпръснати из цялото тяло и се 

наричат аденозинтрифосфат (АТФ) и гуанозинтрифосфат (ГТФ). Има още едно място за 

съхраняване на енергия — калциевите отлагания в клетката, известни като ендоплазматичен 

ретикулум. 

Ще ви помоля да си представите за миг, че сте риба и обитавате една специално проектирана за 

вас къща в средата на океана, а всичките неща, които притежавате, плават около вас. Представете си, 

че сте много организиран, не можете да търпите безпорядъка и искате всичко около вас да ви е тип-

топ. Ще трябва да си инсталирате автоматизирана, почистваща къщата система, и очевидно ще из-

ползвате хидроелектрическа енергия. Човешкото тяло е преминало през всички тези стъпки в 

проектирането на всяка от многотрилионните си клетки. То използва за тази цел катионната помпа. 
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Катионните помпи поддържат равновесието във вътрешността на клетките. Те използват 

хидроелектрическата енергия, генерирана от преминаващата през тях вода, за да изнесат от клетката 

някои елементи и да подпомогнат преноса на необходими за клетката елементи. Катионните помпи 

произвеждат повече енергия, отколкото е необходима за техните функции. Излишната енергия се съх-

ранява за по-нататъшно използване. Свръхенергия се образува само при адекватен приток на вода и 

адекватно водно налягане. Всички функции на мозъка зависят в най-висока степен от този източник на 

енергия. 

Фигура 10.1: Напречен разрез на аксон, показващ микротубулите в зоните с по-нисък 

вискозитет, позволяващ функционирането на „салова" транспортна система по протежението на нерва. 

 

Микротубулите в каналите на всички клетки, включително и на дългите нерви, са изградени от 

слепени една за друга катионни помпи. Сега разбирате защо притокът на вода от външната във 

вътрешната страна на микротубулите задвижва и всички енергозависими катионни помпи, изграждащи 

микротубулите. 

Водата е на второ място по важност (след кислорода) за ефикасната работа на мозъка. Тя е най-

важното хранително вещество за всички мозъчни функции и за предаването на информация. Именйо 

поради това водата представлява 85% от състава на мозъка. Също поради това мозъкът е поместен в 

една „водна торба", която се спуска надолу по гръбначния стълб до долната част на гърба. Катионни 

помпи има не само в нервната система, а и във външните мемрани и мембраните във вътрешността на 

всички клетки. 

Преди няколоко години получих писмо, което ми се струва, че си заслужава да спомена. Пишеше 

ми една жена със слухов проблем, който излекувала. Историята илюстрира моите обяснения за 

увреждането на нервите при хронична дехидратация. Тя бе 71 годишна жена с младо сърце. Била 

концертиращ музикант, а в момента преподавала в местния университет. 

Тя била много внимателна към здравето си. Хранела се здравословно, но пиела доста зелен чай и 

само по две чаши вода дневно и не консумирала сол. Правела и физически упражнения. Един ден 

установила, че не чува добре с лявото си ухо и не може да разграничава някои близки звуци. 

Направила си изследване на слуха в два различни центъра. И на двете места заключението било, че 

намалението на слуха се дължало на увреждания на ушния нерв, но не било толкова напреднало, че да 

Транспортен протеин „Еднорелсов" 
микротубул, 
дренираш 
водата в 
околността 
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се налага носене на слухов апарат. Направила си шест акупунктури без никакъв ефект. След това чула 

в едно мое радиоинтервю обясненията ми за дехидратацията като причина за много здравни проблеми 

и си купила моята книга „Тялото жадува за вода." След като я прочела, увеличила дневния си прием на 

вода. Ето ,как описва резултата: „След около месец открих, че чувам с лявото си ухо тиктакането на 

ръчния си часовник." Това простичко наблюдение, направено от човек, разтревожен от загубата на 

важна телесна функция в резултат на хронична дехидратация, демонстрира от една страна пагубния 

ефект на дехидратацията върху един нерв, а от друга, възможността за обратно развитие на една 

потенциална перманентна патология при корегиране на дехидратацията. 

 

ДЕХИДРАТАЦИЯТА - ПРИЧИНА  ЗА  ИНСУЛТИТЕ  

Като говорим за перманентна патология, ми се иска да ви разкажа историята на моята сестра 

Шала. Членовете на нашето семейство поддържат тесни връзки помежду си. Ние с Шала имаме 

тринадесет години разлика и сме особено близки. Аз бях отговорен за двама ни по време на нашето 

обучение в Англия. Но дори и след това винаги, когато сестра ми трябва да вземе сериозно решение, тя 

се обръща за съвет към мен. Нашето семейство емигрира в Америка от родната ни страна Иран през 

1979 г., когато молите взеха властта и в Иран се въведе теократска диктатура. Повечето от нас се 

заселиха в северна Вирджиния. 

Шала е работохолик и администратор, на когото можеш да се довериш. Въпреки многото 

катаклизми в живота й на изгнанник, тя не е загубила жизнерадостта и ентусиазма си. Напоследък 

обаче тя започна да пуши, пренебрегвайки съветите ми. Започна да пие и по чаша червено вино 

отвреме навреме. Тя дойде да започне работа във Виржиния с по-малкия ми брат, който се беше 

устроил вече като строител. 

През лятото на 1989 г. на нея й се прииска да релаксира след много неудачи в емоционалния й 

живот. Реши да прекара известно време край басейна в жилищния комплекс, където живее. Освен това 

тя се опитваше да свали някой и друг килограм. Прекарваше повечето от свободното си време и 

уикендите на слънце край басейна. Пийваше и по някоя чаша вино, изтягайки се на скарата край 

басейна. Това е идеалът на много хора за тиха релаксираща ваканция. 

Един понеделник сутрин, докато работила в офиса си, след като била прекарала уикенда край 

басейна, Шала почувствала изтръпване на лявата ръка. Постепенно почувствала цялата лява половина 

на тялото си по-тежка и по-трудно подчиняваща й се. Тя се изплашила и ми позвъни. Закарали я до 

дома й. Когато пристигнах при нея, левият крак и лявата и ръка вече имаха частична парализа. Беше й 

много трудно да ги движи и вече беше смъртно изплашена. След като я прегледах набързо и позвъних 

на един от моите приятели лекари, започнах да й давам вода. Успях да я накарам да изпие две кани 

вода и една кана портокалов сок — общо шест кварти (6,8 литра). Постепенно тревогата й намаля. 

Докато дойде лекарят, слабостта в ръката бе много намаляла и можеше да движи малко крака си. 

Сигурно си мислите, че е трябвало да извикам линейка и да настаня сестра си в интензивно 

отделение. Не го направих, защото знаех, че щяха да й включат една инфузионна система и докато 

чака да й обърнат пбвече внимание, щеше да получи други усложнения. В къщи подобрението и вър-

веше бързо и привечер беше се почти оправила. Независимо от това трябваше да бъдат направени по-

задълбочени изследвания, за да се види дали няма някаква местна патология, проявила се със слабост в 

мускулите на крака и ръката. 

Направихме консултация с един местен невролог. Той я прегледа внимателно и установи, че има 

остатъчна слабост в левите крайници. Приеха Шала в болницата. Кръвните изследвания, скенерът и 

магнитният резонанс не откриха никаква патология. Тогава решиха да й направят ан-гиография на 

мозъка, за да се изключи кървяща аневризма на мозъчна артерия. 

Процедурата бе извършена на следващия ден. Артериите й.се оказаха съвсем чисти. Нямаше 

аневризма, нито плаки, нито запушвания, нямаше нищо, което да обясни временната слабост в лявата 

половина на тялото й. Прекара три денонощия в болницата и плати 13 000 долара. По това време тя 

нямаше здравна осигуровка, която да покрие тази сума. Така Шала заплати за почивката си край 

басейна със здравето и спестяванията си. Защо? Поради погрешното си разбиране за физиологичните 

функции на организма. 
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Тя бе обезводнила жестоко мозъка си с употреба на алкохол, прегряване от слънчевите бани, 

диета с ограничено приемане на вода и омагьосания кръг от физиологични процеси, задвижвани от 

дехидратацията. Това, което бе направил мозъкът й, бе да я откаже от вредните й навици, които 

можеха да имат още по-тежки последици. 

Дори в случаи, когато има запушване на артерия в някой участък на мозъка с възникване на 

„мъртва" мозъчна тъкан, адекватната венозна хидратация води до бързо подобряване. В 

експерименти на животни при блокиране на главната мозъчна артерия, което води до увреждане на 

около 20% от снабдяваната от тази артерия мозъчна област, ако се направят венозни вливания до 

един час след инцидента, размерът на увредената част намалява чувствително. Такава е силата на 

водата за съживяване дори на нарочно лишената от кислород и кръв област от мозъка. 

Именно затова веднага щом пристигнах при Шала, започнах да й давам вода. Мислех си, че дори 

и да има запушване на някоя от главните артерии на мозъка, водата ще спомогне за отваряне на 

капилярите в съседство и ще предотврати разширяването на увреждането. Ако пък неврологичните 

прояви се дължаха на съдов спазъм, водата би облекчила спазъма, както и стана. 

Нямаше време да чакам и наблюдавам. Трябваше да взема решение и да действам колкото е 

възможно по-скоро след появата на мускулната слабост. Днес тя е добре. Отказа цигарите и пие по 

малко вино само на празници, но пие много вода, която я изпълва с енергия. 

Едмунд, съпругът на моята секретарка Джой, е млад мъж, който получи точно същия тип 

парализа като сестра ми и го приеха в болница. Бях близо до жена му, когато й съобщиха за инцидента. 

Попитах я дали Едмунд пие достатъчно вода и отговорът бе отрицателен. Казах й да отиде в болницата 

и веднага да го накара да пие много вода, за да се спре развитието на увреждането. Тя направи това и 

Едмунд се възстанови напълно. Оттогава минаха четири години. 

 

Поуката от тези истории е: давайте на кандидатите за мозъчен удар много вода, 

за да ги предпазите от образуване на тромби в мозъчните артерии. 

 

ГЛАВА 11 

 

ХОРМОНИ И ДЕХИДРАТАЦИЯ 

Стресът се трансформира веднага в дехидратация. С други думи, стресът е равен на 

дехидратация и дехидратацията е равна на стрес. 

И стресът, и дехидратацията отключват една и съща поредица от физиологични стъпки за 

справяне с кризисната ситуация. Тези бързи автоматични стъпки подготвят тялото за битката. 

Наличните ресурси от вода и хранителни продукти ще бъдат разпределени в зависимост от разпре-

делението на ролите в битката. Как става това? Задействат се пет главни регулатора. Тези регулатори 

имат индивидуални кодове, които са индикатори за един или друг начин на действие (чрез каскада от 

химични реакции), наподобяващи директивите на централното командване, доставяни на командирите 

на бойното поле. 

 

Вазопресинът 

Вазопресинът се излъчва при недостиг на вода. Той налага режим на разпределение на водата 

до различните клетки в зависимост от плана за приоритетите. Той отваря малките дупчици в 

клетъчните мембрани и прокарва през тях водата, така че клетките, чувствителни към него, ще получат 

по-голямо количество от наличната вода. Това позволява на мозъка, бъбреците, черния дроб и други 

органи да запазят ефикасността си, особено когато кръвта стане по-концентрирана поради разпадането 

на мускулите и мазнините. Вазопресинът продължава да регулира разпределението на водата до 

момента, в който се получи ясен сигнал за достатъчно ниво на водата, обезпечаващо изпълнението на 

всички телесни функции. Вазопресинът свива артериите, за да принуди кръвта да изкара серум вън от 

съдовете. Този серум навлиза под формата на вода в дехидратираните клетки през дупчиците на 

мембраните им. Веднъж секретиран, вазопресинът действа като силен стимулант за освобождаване на 

кортизон. Вазопресинът е много силен кортизон освобождаващ фактор. Именно това негово 
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действие превръща персистиращата дехидратация в метаболитен проблем, който може да предизвика 

сериозни нарушения в резервите на тялото от жизненоважни елементи (виж фигура 7.4). 

 

Кортизонът - освобождаващ фактор 

Кортизон освобождаващият фактор подбужда секрецията на хормони от адреналните жлези, 

които са разположени на върховете на бъбреците, Кортизонът усилва разграждането на протеините и 

мазнините и складирането на първичните компоненти на скорбялата, някои от които се превръщат в 

захар и се използват за нуждите на мозъка. Този процес може да доведе до изчерпване на някои неза-

меними аминокиселини като триптофана и тирозина от резервите на тялото. В резултат на това могат 

да се развият много здравни проблеми, които са последици от хронично обезводняване. Кортизонът 

потиска директно имунната система. Това е механизмът за потискане на имунната система при 

продължителна дехидратация на организма. Кортизонът инхибира производството на естествените 

активатори на имунната система интерферон и интерлевкин-2. 

Възстановяването на изгубените незаменими елементи не е лесно. Тялото може да започне да 

изпитва недостиг на най-важните аминокиселини, необходими за производството на белтъци. Някой от 

загубите могат да останат непоправими. Може да се окаже невъзможно пълното възстановяване дори 

да бъдат доставени необходимите суровини. Крайно необходима за ликвидиране на последиците от 

стреса е мускулната активност. Затова трябва да ходите много, но още по-важно за ликвидиране на 

нарушената физиология е да увеличите приема на вода. 

 КОРТИЗОН R-F 

 

 

         РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН (индиректно) 

                                  Фигура 11.1 

 

Ендорфини 

Това са естествените опиати на тялото. Те водят до бързо облекчаване на болките и засилват 

ефикасността на тялото по време на битката с дехидратацията или стреса. Ендорфините се 

освобождават, когато тялото е претърпяло увреждане или сериозен стрес. Ендорфините повишават 

прага на стреса така, че тялото да издържи и да продължи да функционира ефективно независимо от 

физическата травма. 

Бегачите на дълги разстояния са зависими от освобождаване на ендорфини, за да могат да 

достигнат до финала. Когато няма увреждане или травма, излъчването на ендорфини създава чувство 

на благополучие и удовлетвореност. 

Жените често са по-зависими от ендорфиновите кодове за облекчаване на болките въобще и 

особено по време на бременността и раждането. Поколение след поколение жени предават тази висока 

способност за експресия на ендорфиновите кодове на децата си. Индивидите от женски пол на всички 

биологични видове и в частност при човека имат по-силен хромозомен код за ендорфини. Поради това 

жените са по-устойчиви на болка й живеят по-дълго. 

ХИПОФИЗНАТА ЖЛЕЗА ПРОИЗВЕЖДА: 

ВАЗОПРЕСИН 

ЕНДОРФИНИ 

ПРОЛАКТИН 
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Майчината гръд е воден 

фонтан, който природата е 

създала за новороденото дете 

Алкохолът е дехидратиращ агент. Нещо повече, той подтиска пълното и разпространено действие 

на вазопресина и по този начин съдейства за задълбочаване на дехидратацията. Пристрастяването към 

алкохола вероятно се дължи на освобождаването на ендорфини при дехидратация на организма. 

Колкото по-голямо е количеството на приетия алкохол, толкова повече ендорфини се отделят . поради 

дехидратиране на клетъчно ниво. Въпреки че процесът е един и същ при двата пола, жените се 

пристрастяват по-лесно и по-бързо. Причината е в способността на жените да задействат по-бързо 

системата за активиране и освобождаване на ендорфините в условията на обусловения от алкохола 

стрес. Поради тази причина жените се ал-кохолизират за две-три години, а мъжете —  за около седем. 

 

Ренин-ангиотензин (РА) 

Ренин-ангиотензиновата система кодира приема, задържането и разпределението на водата чрез 

повишаване на желанието за сол и натрупване на солта в междуклетъчните пространства. Тя е 

отговорна за затварянето на някои периферни кръвоносни съдове, с което се пренасочва кръв към 

други жизненоважни части на тялото съгласно плана за приоритетите. Тя е отговорна и за намаленото 

производство на урина. РА системата се продуцира в бъбреците, които участват в запазването на 

водата в тялото. Тази система е във фокуса на вниманието на фармацевтичната индустрия за 

производство на антихипертонични средства. Дават се химични продукти, които блокират задържането 

на сол чрез РА системата вместо простото увеличаване приема на вода за излъчването на РА чрез 

урината. 

Пролактин 

Пролактинът кодира симулирането на клетките на гръдните жлези и продуцирането на кърма. 

Във взаимодействие с други хормони той поддържа репродуктивните органи в добро функционално 

състояние. Тъканта, която продуцира кърма, е водосекретираща жлеза, чиято способност за 

млечноводна секреция трябва да се поддържа. Жлезистите клетки трябва да бъдат активирани и да им 

се придадат секреторни свойства. Ако клетките вече функционират, дейността им трябва да бъде 

поддържана. По време на стрес, когато е задействана системата за режим на водата, функциите на 

млечните жлези трябва да се запазят, за да се запази живота на потомството. При много тежък стрес, 

стимулиращите млечната секреция свойства на пролактина могат да се окажат недостатъчни и 

продукцията на мляко да спре. Включва се балансиращ механизъм. 

При хронична дехидратация или продължителен нискостепенен стрес повишената продукция на 

пролактий, индуцирана от стреса, може да окаже постоянно и продъл-жителено, въздействие върху 

жлезистата тъкан на гърдата. Ако гръдните жлези са напълно развити и вече са про-дуцирали мляко, 

жлезистата тъкан може да нарастне. Ако жлезистата тъкан не е започнала да функционира или от 

времето, когато е била секретирана кърма до началото на стреса е минало много време, резултатът от 

индуцирания вследствие на стреса пролактин може да бъде формирането на кистозен аденом. С 

времето при продължаващи стрес/дехидратация, респективно дълготрайно високо ниво на пролактина, 

е възможно аденомът да се трансформира в карцином. По това време, поради другите увреждащи 

ефекти на дехидратацията и загубата на протеини, редица други контролиращи и противоракови 

клетъчни защитни системи са вече вън от строя. Освобождаването на твърде много кортизон е довело 

до подтискане на имунната система и намаляване продукцията на интерферон. Според мен ракът на 

гърдата при повечето жени е последица от хронична дехидратация в резултат на стрес. 
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Секрецията на пролактин се увеличава поради дехидратация, стрес и повишен прием на 

аспартам (диетични газирани напитки). 

Доказано е, че повишеното количество на пролактина  предизвиква тумори на млечната 

жлеза у мишки. 

Фигура 11.2 

 

ДЕПРЕСИЯТА И СИНДРОМЪТ НА ХРОНИЧНАТА УМОРА 

Както вече бе казано, мозъкът използва голямо количество електрическа енергия, произвеждана 

от задвижваните от водата енергогенериращи помпи. При дехидратация количеството нд енергията, 

която се генерира в мозъка, намалява. Запасите от АТФ постепенно се изчерпват, като това става на 

някои места по-рано отколкото на други. Много функции на мозъка, зависещи от хидроелектрическата 

енергия, стават непълноценни. Ние наричаме това състояние депресия. 

Действието на кофеина в човешкото тяло много напомня на усилвателната система на двигателя. 

Опитвайки да увеличи скоростта на колата или самолета, тя изгаря горивото по-бързо, но неефективно. 

Кофеинът предизвиква повишена консумация на АТФ. Кофеинът в кафето, чая и други безалкохолни 

напитки води до свръхразход на АТФ от мозъка. Мозъкът винаги има известни енергийни резерви за 

случаи на спешност, както е при бегачите на дълги разстояния за последните километри, например. 

Освен това кофеинът дехидратира тялото. Една чаша кафе, чай или алкохол предизвиква 

отделянето на повече урина от приетото количество течност. Отгоре на всичко, опитвайки се да 

снижи телесната температура, за да се приспособи към горещия чай или кафе, организмът губи още 

вода чрез изпотяване. Пристрастените към чая са винаги жадни, но продължават да се наливат. 

Ниските нива на АТФ дават продължителни и постоянни сигнали за понижаване на енергията. 

Тези сигнали за изтощаване на батериите поставят системата нащрек и не позволяват изчерпване на 

голямо количество АТФ от клетките. Така всяка клетка ще сигнализира самостоятелно за изтощението 

си. Ще е необходим по-голям стимул отпреди, за да се заредят тези изтощени клетки. Следователно 

умът е лишен от възможността да оцени енергийния заряд на клетките и ще функционира с намален 

капацитет. Той губи дори желанието си за функциониране. Не трябва да се забравя, че от 

изразходването на резервите от АТФ до възстановяването им минава време, през което мозъкът ще 

функционира с намалена ефективност. 

Кофеинът и останалите химични стимуланти променят прага, при който мозъкът 

регистрира сигналите за изчерпване на АТФ. Тези стимуланти обаче не могат да преодолеят 

инхибиращото действие на недостига на АТФ. Може да се стигне дори до ситуация, при която не е 

останал почти никакъв АТФ за каквато и да е функция. 

Всичко, което могат да направят клетките, за да оживеят в тази ситуация, е да прекратят почти 

всички свои функции. Тялото губи все повече и повече способността си да използва мозъчната енергия 

за умствена или физическа работа и човекът става социално пасивен до степен на вегетиране. Нещо, 

което е започнало като депресия, завършва като генерализирана умора. Добавите ли към умствената 

умора хронична дехидратация, възниква конгломерат от много различни симптоми, обединявани под 

названието „синдром на хроничната умора" (СХУ). 

СХУ е изфабрикуван етикет за серия от крайно различни симптоми. В различни части на света 

тези симптоми се обединяват под различни названия като „поствирусен синдром на умора", 

„невромиастения", невроенцефаломиелит" и други трудни за произнасяне съчетания без особен 

смисъл. За известно време се допускаше, че синдромът на хроничната умора може би се причинява от 

Епщайн-Бар вирус, но това не се потвърди. 

Има ясна връзка между стреса, свързан с начина на живот, довел до катаклизъм в метаболитния и 

физиологичен баланс на тялото и състоянието, известно като СХУ Препоръчвам на хората, които са 

склонни да вярват, че синдромът на хроничната умора е вирусно заболяване, да прочетат главата за 

лупуса в книгата ми „ АБВ на астмата, алергиите и лупуса." Там е описано как първоначалната 

дехидратация фрагментира ДНК на някои клетки на малки частици, които биват класифицирани като 

вируси (виж фигура 7.4). 
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Не трябва да забравяме, че тялото представлява конгломерат от химични системи. То е в 

състояние да изгражда нови тъкани или да разрушава съществуващи вече структури като начин за 

рециклиране на суровините. Нито една част от тялото, с изключение на мозъка, не е неприкосновена. 

Дори може да бъде разградена мускулна тъкан, за да се използват складираните в нея аминокиселини. 

Точно това става при продължителни стресови ситуации, независимо дали стресът е емоционален или 

е резултат от вирусна инфекция. Дехидратацията, стресът и диетите за отслабване (без физически 

упражнения) са в основите на СХУ, особено ако се използват стимуланти като кафе и алкохол вместо 

вода. 

Солта е сред най-големите необходимости на организма. Тя се изчерпва при дехидратация и 

безсолна диета. Солта е от изключителна важност за работата на мускулите и нервите. В страните с 

горещ климат, където обилното потене предизвиква дефицит на сол, хората страдат често от липса на 

енергия и нежелание да вършат каквото и да е. Често те се оплакват и от мускулни болки и крампи. 

Хората, страдащи от синдрома на хроничната умора, трябва да опитат да увеличат приема на сол 

паралелно с повишаване приема на вода и напълно да изключат стимулантите, съдържащи кофеин. 

Резултатите няма да дойдат веднага. Необходимо е време за възстановяване на резервите от АТФ и за 

пълното възстановяване на системите за доставянето му до нервните влакна. 

 

СУХОТА И ПАРЕНЕ В ОЧИТЕ 

Продуцирането на сълзи е изключително важно за нормалното функциониране на очите. При 

намалено продуциране на сълзи хората се оплакват от парене в очите. Учестеното мигане може да 

подпомогне доставянето на кръв до слъзните жлези и да стимулира продукцията на сълзи. Ако това не 

помогне, очите ще трябва да се затворят, за да се предотврати изпаряването на вода. При някои хора с 

пареза на Бел (обструкция на лицевия нерв, причиняваща парализа на лицевите мускули от 

съответната страна), какъвто съм и аз, се нарушава образуването на сълзи от окото от тази страна. Това 

око остава по-сухо от другото дори и мускулите да са се възстановили частично. Даже силното 

разтъркване на окото не подпомага образуването на сълзи. Моят собствен опит показва, че изпиването 

на две чаши вода облекчава бързо положението. Паренето и болката изчезват за броени минути. 

Изкуствените сълзи или честото миене на лицето, като се оставя малко вода да проникне през 

очните цепки, също помагат. 

 

ПОВИШЕН КРЪВЕН ХОЛЕСТЕРОЛ 

Днес всеки знае, че повишеният холестерол е маркер за риск от сърдечни и мозъчни заболявания, 

дължащи се на запушване на артерии. През 1987 г., на международна среща на изследователите в 

областта на рака в Гърция, аз изложих научните основания за това, че повишеното производство на 

холестерол в организма е последица от хроничната му дехидратация. 

Генетичната структура на всяка клетка й дава възможност да действа самостоятелно при 

неблагоприятни условия на заобикалящата я среда. Телесните клетки имат способността да се 

адаптират към околната си среда чрез промяна в мембранната си структура, както правят това 

бактериалните клетки. За да предотвратят неконтролираното преминаване на вода навън и навътре, 

телесните клетки променят съдържанието на холестерол в своите мембрани. При нормални 

обстоятелства водата се просмуква в клетките с точно определена невисока скорост. 

Освен това клетките притежават механизъм за освобождаване от излишната вода. Ако обаче 

поради засушаване на околната среда се налага да се задържи водата вътре в клетката, това става чрез 

запечатване на външната й мембрана. Запечатват се същите онези пори, които позволяват 

дифундирането на водата в клетките. 

За смилането на храната в стомаха и червата в тях се изливат вода и ензими. Ензимите 

разграждат хранителните частици до техните най-малки съставни части чрез добавяне на една 

молекула вода към многобройните места за свързване на протеините. За да стане това, е необходима 

свободна вода. Намалява количеството на вода в тялото, а се увеличава количеството на втечнените 

твърди субстанции, които трябва да се поемат от вече сгъстените кръв и лимфа. 
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Кръвта достига до черния дроб, където се задържат част от хранителните вещества. След това 

кръвта достига до дясната половина на сърцето. На входа на тази половина в нея се влива и лимфата, 

идваща от червата. От дясната половина на сърцето концентрираната кръв достига до белите дробове. 

Тук кръвта се сгъстява още повече поради изпаряване на вода в процеса на дишането. 

От белите дробове сгъстената кръв преминава в лявата половина на сърцето, откъдето се 

изпомпва първо в артериите, захранващи сърцето, след това — в мозъчните артерии и след това — в 

главната артерия на сърцето, наречена аорта. Когато концентрираната кръв достигне мозъчните 

центрове, които регулират осмотичното равновесие в тялото, тя сигнализира за недостига на вода и 

възниква усещане за жажда. 

От излагането на чернодробните клетки и на клетките на артериалните лигавици на действието на 

сгъстената кръв до приема на вода минава значително време. 

Времето между приема на вода и дехидратиращото въздействие на концентрираната кръв 

е достатъчно за натрупване на холестерол и последиците от това за клетките на черния дроб и 

артериалната лигавица. С времето се създава физиологична пътека за производството и отлагането 

на холестерол в лигавицага на кръвоносните съдове. Единственият начин, по който могат да се 

предпазят клетките, непроизвеждащи холестерол, е да го вземат от кръвообращението и да го отложат 

в мембраните си. 

Повишеният холестерол е белег, че телесните клетки са развили защитен механизъм срещу 

повишеното осмотично налягане в кръвта. Без него сгъстената кръв ще продължи да извлича вода от 

вътрешността на клетките. Холестеролът-е своего рода естествена водонепропусклива глина, която, 

запълвайки порите на клетъчната мембрана, запазва целостта й и предотвратява свръхзагубата на вода. 

При хронична дехидратация чернодробните клетки произвеждат допълнителни количества хо-

лестерол, които чрез кръвообращението достигат до всички клетки, нямащи собствено 

производство. Така клетъчните стени стават водонепропускливи. 

За да предотвратите отлагането на холестерол в клетките на лигавицата на артериите и черния 

дроб, е достатъчно да приемате обилно количество вода половин час преди хранене. Така 

телесните клетки ще бъдат добре хидратирани преди да влезат в допир с концентрираната в резултат 

на храносмилането кръв. 

 

Приемането на вода преди хранене ще обезпечи достатъчно вода за 

храносмилането и дишането, без да се налага изтегляне на вода от вътрешността на 

клетките на съдовата лигавица. 

 

След период на редовен адекватен прием на вода и постепенно пълно хидратиране на клетките 

защитната система на холестерола става по-малко необходима и производството му намалява. В 

светлината на тази информация може да се окаже, че нормалното ниво на кръвния холестерол е по-

ниско от официално приеманото. Същественото намаляване на холестерола в кръвта може да ускори 

прочистването на вече сформираните плаки. 

Пример. Имах възможност да дам съвет на един мъж на около четиридесет години, който имаше 

болки в гърдите. Ангиограмата му показала частично запушване на коронарна артерия. Посъветвах го 

да не прибягва до хирургичен байпас, докато не опита с консервативно лечение. Той се съгласи с 

предложението ми да повиши дневния си прием на вода. 

 

Започна с по две чаши вода (около половин литър) точно половин час преди 

всяко хранене. Посъветвах го също да се разхожда сутрин и вечер по половин час, а 

по-късно да удължи разходките с по още половин час. 

 

Обясних му, че наскорошни изследвания са показали, че хормонозависимите 

ензими, разграждащи мазнините, се активират след ходене в продължение на 1 час и 

запазват активността си за не по-малко от 12 часа. Съветът ми за двукратни разходки 

по един час се основава на равномерно активиране на ензимите и на кумулативното 
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им действие. 

 

Три месеца по-късно мъжът отиде на контролен преглед в един от най-известните центрове на 

Хюстън, за да се вземе решение за необходимостта от байпас. Новата ангиогра-ма непоказа и следа от 

запушване на коронарната артерия. 

 

КОРОНАРНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО 

Основната причина за това болестно състояние — формирането на холестерол и отлагането му в 

коронарните артерии — беше вече обяснена в предишната част. Като добавим към това хипертонията и 

повишената концентрация на циркулиращата кръв, ще стигнем до обяснението за причините за 

коронарната сърдечна болест и мозъчния удар. 

Не трябва да се забравя, че тази информация се отнася до всички телесни клетки. При 

дехидратация клетките на всички органи чувстват проблема, но при някои той е по-остър. Сърцето не 

прави изключение. С напредване на дехидратацията функционирането му се затруднява и може да 

се стигне до сърдечна недостатъчност. Често заболяването започва с преходен спазъм и продължава 

до пълна обструкция. Спазъмът се манифестира с болка в гърдите. Ако в този момент на човека се 

даде вода, това ще бъде по-ефективно от приемането на какъвто и да е медикамент. Ако не 

ликвидира напълно проблема, водата все пак ще намали размера на увреждането. Високият кръвен 

холестерол може да бъде индикатор и за загуба на костна тъкан. Повече информация ще намерите в 

частите „Повишен кръвен холестерол" и „Остеопороза". 

 

ГОРЕЩИ ВЪЛНИ 

Както вече споменах, сетивните клетки на лицето получават равностойно на мозъчните клетки 

кръвоснабдяване, тъй като те участват пряко в събирането на информация. Откъм страната на мозъка 

те са свързани със серотонин-регулираната нервна система. Така че те участват в регулирането на 

хормоналния баланс на тялото. Нивото на триптофана и действието на серотонина в организма се 

влияят директно от регулаторната функция на водата. 

Поради загуба на чувството за жажда с възрастта и постепенно настъпващата дехидратация в 

някой момент от живота ни, това автоматично ще наруши хормоналния баланс в тялото. При жените 

хормоналният дисбаланс се проявява със симптоми на менопауза, между които и най-характерния за 

менопаузата симптом — горещите вълни. 

Известни са случаи на жени, родили деца след навършване на седемдесет години. Няма твърди 

правила за възрастта, когато настъпва менопаузата. При подходящ начин на живот и балансирано 

хранене е възможно отлагане на менопаузата и облекчаване на субективните й симптоми. 

За да премахнете горещите вълни, трябва да хидратирате добре тялото си. Препоръчителна е 

аминокиселинна диета, която засилва действието на серотонина в мозъка. Необходимо е също да 

приемате витамин B6, който участва пряко в преработването на аминокиселините: триптофана в 

серотонин, мелатонин, триптамин и индоламин; тирозина в допа, допамин, норадреналин и адреналин; 

хистидина в хистамин. Тези невротрансмитери са жизненоважни за балансиране на хормоналните 

функции на тялото и регулиране приема на вода. Всички хора с дехидратация имат дефицит на 

витамин B6 и цинк. Приемането на хранителна добавка от 100 милиграма витамин B6 дневно ще 

предотврати появата на горещи вълни и всички останали субективни симптоми на менопаузата. 

 

ПОДАГРА 

Състоянието, при което в тялото се натрупва пикочна киселина, включително в някои стави и 

възникването на болки в тези стави, се нарича подагра. Пикочната киселина е продукт от непълния 

метаболизъм на протеините. Подаграта е проява на напреднал стадий на дехидратация. Моите 

клинични наблюдения показват, че приемането на много вода, докато урината стане безцветна, 

предотвратява кризите от болка. Формирането на кристали от пикочна киселина и отлагането им 

в ставите е пряк резултат от хронично обезводняване на тялото. 
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КАМЪНИ В БЪБРЕЦИТЕ 

Неадекватният прием на вода и сгъстяването на урината са отговорни за образуването, на 

пикочна киселина и отлагането на калций в бъбречната тъкан. Върху образувалите се кристали от тези 

елементи се наслагват нови количества пикочна киселина и калций, при което се образуват все по-

големи и по-големи парченца, които в определен момент предизвикват запушване. Инфекциите на 

уринарния тракт съдействат за образуването на камъни. Ако имате камъни в бъбреците или 

изкарвате песъчинки, трябва да знаете, че това са отдалечени последици на хроничната 

дехидратация.  

Не трябва да се допуска урината да стане дотолкова концентрирана, че да се формират 

кристалчета, които да нарастнат до камъни. 

 

КОЖА И ДЕХИДРАТАЦИЯ 

При дехидратация на тялото първото място за запазване на вода е кожата. Кожата регулира 

телесната температура чрез отделяне на вода с потта. При дехидратация водните резерви на кожата 

могат да се изчерпят, а възстановяването им да се забави. Така че основните причини за сухотата на 

кожата и загубата на блясъка й са: първо, намалената влага, която кара кожата да се сбръчка, както то-

ва става при един плод, оставен на слънце, и второ, намалената кръвна циркулация в кожните 

капиляри, поради което кожата става бледа. Най-важното нещо, което можете да направите, за да 

оздравите кожата си, е да увеличите ежедневния си прием на вода. 

Човешката кожа е изложена на неблагоприятното въздействие на външната среда, поради което 

нейните клетки се нуждаят от непрекъснато оводняване. Кожните клетки губят вода чрез изпаряване и 

изпотяване. Подмяната на клетките се забавя и тялото се покрива с дехидратирани клетки, ако до тях 

не достига вода от кръвните капиляри, намиращи се в основата на кожата. 

Това е една от причините да виждаме млади жени с кожа, отговаряща на по-голяма възраст и 

жени на средна възраст с набраздена кожа на лицето. Лицето е най-силно изложено на 

въздействието на вятъра и слънчевите лъчи, които засилват загубата на вода от кожната 

повърхност. Мъжете имат по-груба кожа от жените. Поради това при тях пораженията на кожата от 

дехидратацията не се демонстрират толкова бързо. Тяхната кожа има още едно предимство. Растежът 

на космите по лицето им изисква по-добро кръвоснабдяване, което става под въздействието на 

мъжките хормони. Независимо от това, продължителната дехидратация набраздява и мъжките лица. 

Най-тежкият проблем за дехидратираната кожа е склеродермията, при която кожата атрофира и 

изтънява или става люспеста като на алигатор. В по-ранните стадии първо се забелязва залющването, 

което е най-изразено по кожата на откритите части на тялото — ръце, колене, пищяли и стъпала. 

Първоначално кожата е удебелена, а по-късно изтънява силно и се опъва върху подлежащите ана-

томични части на тялото. Когато е засегната кожата на лицето, настъпват деформации на носа, устата и 

очите и човекът изглежда като че ли си е сложил бледа, лъскава маска. Това болестно състояние е 

доста болезнено. 

Добрата новина е, че склеродермията в ранен стадий може да претърпи обратно развитие, ако се 

увеличи приемът на вода. Наблюдавал съм това при една млада жена, която беше ужасена от 

перспективите за развитие на заболяването си, считано за нелечимо. Тя беше в екстаз от обратното му 

развитие. 

Непрекъснато ме изумяват многобройните начини, по които човешкото тяло демонстрира 

обезводняването си. В същото време се учудвам на това, че съвременната медицина не може да разбере 

значението на липсващата вода при състояния, определяни от нея като болести. 

Най-големият дразнител за човешката кожа са остатъците от детергенти в недобре 

изплакнатите изпрани дрехи. Детергентите се разтварят от потта и могат да причинят контактен 

дерматит и обриви. Винаги изплаквайте двукратно изпраните дрехи. 

 

ОСТЕОПОРОЗА 

Остеопорозата обикновено се диагностицира в шестото десетилетие от живота, но често започва 

15-20 години по-рано. Това болестно състояние се наблюдава при хората от двата пола и от всички 
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социални групи. Състоянието се демонстрира е намаляване на общата маса на костите и е свързано с 

по-голяма скорост на костната резорбция от скоростта на образуване на костната тъкан. В резултат на 

това намалява и костната консистенция. Няма обяснение защо този процес настъпва с напредването на 

възрастта. Ще ви представя моето становище, което вероятно ще е различно от това на другите 

изследователи. 

Сигурно ще си навлека гнева на много мои колеги за това, че свързвам остеопорозата с 

хроничната дехидратация и постепенното повишаване на холестерола, но това е моето научно 

убеждение и аз съм готов да приема нападките. Ако моето виждане за остеопорозата се докаже, 

нейното лечение ще стане много просто и с времето профилактиката на състоянието ще стана водеща. 

За да разберем връзката между остеопорозата и обезводняването, първо трябва да разберем  как става 

образуването на костната тъкан. 

Наличието на суровини на строителната площадка е много важно за строежа на една сграда. 

Използването на бетон за изграждане на скелета на сградата е най-практичният, дълготраен и 

икономичен метод. Ако има местно производство на пясък, чакъл и цимент, водата е единственият 

друг елемент, необходим за смесването на компонентите. Добавените стоманени пръти служат като 

вътрешни подпори за цимента и придават необходимата устойчивост и трайност на сградата. Точно 

този принцип е в основата на изграждането на костите. 

Архитектурата на плътните кости включва десетки хиляди колагенови фибри. Отделните фибри 

се сплитат в трипластови ивици, които се нареждат една до друга и също се сплитат. Получават се 

наподобяващи въже структури, в които има празнини. В празнините се натрупват калциеви и натриеви 

кристали. Еластичните колагенови фибри доставят вътрешното скеле за калция, а калцият осигурява 

необходимата твърдост, за да могат костите да носят тежестта на тялото. Освен това в костите се 

съхранява голяма част от неразтворените в екстрацелуларната течност калций и магнезий. Това са 24% 

от запасите на тялото от тези минерали, които се съхраняват в костите под формата на кристали. Така 

че изграждането на костите зависи от калция, натрия и в по-малка степен от други минерали. 

Бих искал да спомена един важен факт за натрия. Натрият, натриевият хлорид и натриевият 

бикарбонат представляват 90% от всички твърди вещества, разтворени в течността на 

междуклетъчните пространства. Така че натрият е най-важният ингредиент за поддържане на обема 

на екстрацелуларната течност. 24% от количеството на натрия в тялото е в кристална форма и се 

съхранява най-вече в костите. Складираният в костите натрий представлява всъщност натриевият 

резерв на тялото, но бидейки в кристална форма, допринася за твърдостта на костите. Следователно 

натрият играе важна роля в процеса на изграждане на костната тъкан. Ето защо недостигът на 

натрий в организма може да е допринасящ фактор за възникването на остеопороза. Безсолната 

диета и продължителното приемане на диуретици вероятно подпомагат развитието на 

остеопоророзата. 

Колагеновите фибри са изградени от линейно подредени аминокиселини. Изграждането на 

фибрите се регулира от количеството на тези аминокиселини в тялото. Фибрите са всред калциеви 

отлагания, които ги предпазват от разграждащото действие на ензимите. Намаляването на калциевите 

отлагания осигурява достъп на ензимите до фибрите. Освободените при разграждането на фибрите 

аминокиселини постъпват отново в резервите на организма. Нормално в тялото съществува баланс 

между разграждането и образуването на костна тъкан. Изместването на баланса в посока на образуване 

води до уплътняване и увеличаване твърдостта на костите, а изместването в посока на разграждане, до 

отслабване и олекотяване на костната конструкция. 

 

Как става костната резорбция и каква е връзката й с дехидратацията? 

Има много фактори, допринасящи за увеличената костна резорбция до степен на възникване на 

остеопороза. Няма да се спирам на различните състояния, при които настъпва костна резорбция и 

които могат непряко да обусловят остеопороза. Ще се концентрирам само върху възможната директна 

връзка на дехидратацията с остеопорозата. Както вече знаете, обикновено минава време от излагането 

на някакъв болестотворен фактор до възникването на болестното състояние. Този период между 



ИИИзззпппрррааатттееенннааа   оооттт    ЛЛЛюююбббооомммиииррр    ГГГоооррраааннноооввв    нннааа    wwwwwwwww... ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt    78 

началото на хроничната дехидратация и манифестирането на остеопорозата може да е между едно и 

три десетилетия. 

Според моите наблюдения постепенната загуба на чувството за жажда, което е главната 

причина за хроничната дехидратация, започва след третото десетилетие, а повечето случаи на 

остеопороза се манифестират през шестото десетилетие. Така че балансът между изграждането и 

разграждането на костната тъкан започва да се измества към разграждането далеч преди ди-

агностицирането на остеопорозата. Бездействието и ненатоварването на костната система ускорява 

настъпването на остеопорозата, а физическите натоварвания благоприятстват отлагането на калций в 

костите и укрепването на костната система. 

Един от главните фактори за остеопорозата е остеолизата — процесът на разграждане на костната 

тъкан, който се осъществява от простагландин Е (ПГЕ). 

Както вече бе казано, ПГЕ е подчинен на невротрансмитера хистамин и се активира под неговата 

команда. В костния мозък има много клетки, които произвеждат хистамин. 

Продължителната активиност на ПГЕ води до проникване в калциевите резерви чрез разграждане 

на костна тъкан и извличане на калций от костта. Това от своя страна лишава колагеновите фибри от 

защита срещу разграждащото действие на ензимите. Така дехидратацията, която е причина за 

активирането на хистамина, е основна причина и за остеопорозата. Остеопорозата е израз на 

негативния баланс между скоростта на образуване и разграждане на костната тъкан. 

Единственият начин за инактивиране на хистамина и предотвратяване на костната резорбция е 

увеличаването на дневния прием на вода  до осем чаши дневно (от по 300 мл всяка). 

За възстановяване на баланса в полза на изграждането на костна тъкан е необходимо 

извършването и на физически упражнения. Разбира се, физическите упражнения имат и други 

положителни страни освен укрепването на костната система. Те укрепват ставите и мускулните връзки 

и подобряват циркулацията на кръвта. При необходимост от повече вода и суровини, както е при 

физическите упражнения, се отварят капилярите, създава се по-широка мрежа от капиляри и се 

повишава обемът на кръвта. Именно поради това добре тренираните хора са по-устойчиви на 

трудности и стрес. При тренираните хора последиците от стреса не са така опустошителни. 

От много голямо значение за поддържане на добър аминокиселинен резерв е и балансираната проте-

инова диета. Количеството на аминокиселините определя скоростта на произвеждане на колагеновите 

фибри. 

 

РАЗВИТИЕ НА РАК 

 

През септември 1987 г. бях поканен да изнеса лекция на конференция и работна група по рака. 

Поканата за този престижен форум бе продиктувана от факта, че аз бях вече формулирал ново 

разбиране за този сериозен проблем на нашето общество. На този форум аз поднесох научно 

обосновани данни в подкрепа на моето схващане, че хроничната непреднамерена дехидратация е 

основна причина за болките и болестите на човешкото тяло, включително и рака. Обясних, че 

дехидратацията води до драстични нарушения на физиологичните системи и причинява четири 

основни увреждания, които позволяват формирането на рака и инвазивния му растеж в нови тъкани. 

Лекцията ми бе публикувана през 1987 г. в броя септември-октомври на „Journal of Anticancer 

Research." Можете да намерите тази статия на моя уеб-сайт www.watercure.com. Още научна 

информация може да бъде намерена в статията ми „Невротрансмитерът хистамин — една алтернативна 

гледна точка". Тази информация представих и през 1989 г. на Третата междудисциплинарна 

международна конференция върху възпалението. През 2002 г. бях поканен да представя моето 

схващане за връзката между дехидратацията и рака на Тридесет и първата годишна конференция на 

обществото за борба с рака в Лос Анджелис. 

Детайлите са твърде сложни за обема и целите на тази книга и ще ви ги спестя, но бих искал да 

хвърля светлина върху следното. Персистиращата дехидратация причинява мултисистемни нарушения 

на цялостната физиология на тялото като тези: 

1. Увреждания на ДНК на клетъчните ядра 
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2. Увреждане и евентуална загуба на системата за възстановяване на клетъчната ДНК 

3. Аномалии на клетъчните рецептори и загуба на балансиращите функции на хормоналните 

контролни системи. 

4. Общо подтискане на имунната система (дори на нивото на костния мозък), водещо до 

неспособност за разпознаване и унищожаване на анормалните клетки и до загуба на филтриращата 

способност за отстраняване на анормалните и примитивните гени от генофонда на организма. 

Накратко - дехидратацията води постепенно до загуба на защитата срещу разрушителната 

каскада от химични комбинации при временно осъществяващите се процеси до възвръщане на 

химичните процеси към нормата. Разбирате, че тялото е една химична рафинерия. В него се извършват 

най-фини и сложни химични реакции, които зависят от наличието на достатъчно вода и хранителни 

съставки. Ако не му осигурите водата, необходима за изпълнение на десеткихилядите химични 

реакции, които се извършват през всяка секунда от живота, ще се създат нови химични пътеки, водещи 

до болки, болести и преждевременна смърт. Формирането на рака е краен резултат от серия такива 

химични процеси и пътеки. Четири от тези основни пътеки бяха споменати по-горе. 

Не е трудно да се разбере връзката между дехидратацията и увреждането на ДНК. Във всяка 

клетка съществува тенденция за образуване на силно кисели странични продукти от химичните 

реакции, протичащи в нея. Работа на водата е да ги отмива и отнася за преработка в черния дроб и 

бъбреците. Когато кръвният ток не доставя достатъчно вода до клетките, в тях се постепенно се 

натрупват кисели странични продукти, които могат да разядат фините транскрипционни 

структури в ДНК на клетъчните ядра. Ерозиите могат да станат трайни и разрушителни, при 

което се образуват аберантни клетки, имащи способността да се репродуцират. Този тип клетки са 

по-примитивни и репродукцията им не може да бъде контролирана. 

За тези, които искат повече научни данни, ще добавя, че в нормалните клетки има протеинкиназа 

С, която в аберантните клетки е превърната в протеинкиназа М. Последната е автономен по-малък 

ензим, който стимулира репродукцията на аберантните клетки до безкрайност. Ето защо раковите 

клетки се натрупват под формата на по-големи или по-малки буци, прорастват в съседните тъкани и 

пречат на нормалното им функциониране.  

Системата за ДНК възстановяване е комплексна и включва много различни механизми. При един 

от тях един малък ензим срязва и снажда погрешната ДНК репликация и така коригира грешката. 

Ензимът се състои от лизин-триптофан-лизин и е открит от Клод Елен, който публикува откритието си 

през 1985г. Както, вече споменах, дехидратацията предизвиква драстична конкуренция за 

триптофановите резерви на тялото. Нарушеното снабдяване с триптофан на микроскопичните 

дехидрирани места може също да допринася за засягане на контрола върху качеството на репликацията 

на ДНК. 

Протейнкиназните ензими (протеазите) участват в изработването на нови протеини в клетките. 

Протеазите са клас протеини, които разграждат вече готови протеини с цел рециклирането им. Този 

процес, чрез който се постига баланс с произвежданите протеини, се извършва във всички клетки и по 

всяко време. Ако правите физически упражнения, вие активирате ензимите за производство на 

нови протеини и развивате мускули, а ако сте обездвижени, активирате ензимите, които 

разграждат мускулите. И в  двата случая водата, пренасяща суровините, играе важна роля за 

процеса на балансиране между изграждането и разграждането на протеините. 

Протеазната активност се засилва и процесите на разграждане на протеините доминират при 

персистираща дехидратация. Клетките произвеждат все по-малко рецептори за получаване на 

разпореждания от различните телесни хормони. Това е процес на снижаване на регулацията поради 

недостиг на рецептори. На определено ниво на протеазната активност започва да се продуцира един 

нов клас протеаза, известна като протеинкиназа М, която е по-подходяща за примитивните клетъчни 

функции. Това е ензимът, който кара клетките да се репродуцират до безкрайност. Ако искате да 

получите повече информация по този въпрос можете да се запознаете със статията ми 

„Рецептороснижена регулация" на уеб-адреса ми www.watercure.com. 

За съжаление експертите, извършващи научноизследователска работа в областта на рака, не са 

наясно с потискането на имунната система при хронична дехидратация. Не се осъзнава, че 

http://www.watercure.com/


ИИИзззпппрррааатттееенннааа   оооттт    ЛЛЛюююбббооомммиииррр    ГГГоооррраааннноооввв    нннааа    wwwwwwwww... ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt    80 

хистаминът може да потиска пряко или непряко имунната система. Когато хистаминът участва в 

телесната програма за контрол на дехидратацията, той задържа собственото си въздействие върху 

имунната система дори на костномозъчно ниво. Това е много - важен процес, тъй като в противен 

случай хистаминът би взривил имунната система. При неефективност на тази защита възникват 

болестни състояния като лимфоми, миеломи и левкемия. 

Начинът, по който свръхактивността на хистамина по време на дехидратация подтиска имунната 

система е прост. Всички бели кръвни клетки имат рецептори за хистамина. Две основни групи бели 

кръвни клетки участват в механизмите за контрол върху имунната система. Те са известни като 

хелперни и супресорни лимфоцити. Супресорните клетки в костния мозък са два пъти повече от 

хелперните. Както се вижда от названието им, супресррните клетки подтискат процесите на 

изграждане в костния мозък. Ето как става инхибирането на нормалната костно-мозъчна активност при 

дехидратация на тялото. 

Вазопресинът, който е мощен кортизоноосвобождаващ фактро, също играе важна роля за 

подтискане на имунната система по време на дехидратация. При повишена активност на кортизона 

стават две неща. Първо, произвежда се повече интерлевкин-1 (химичен продукт на някои бели кръвни 

клетки). Второ, засилва се разграждането на протеини от резервите на тялото за целите на ос-

вобождаването на суровини. Тези два елемента са жизне/ новажни за ефикасната защита на имунната 

система. Те обслужват преди всичко клетките, които са в първите редове на битката срещу 

инфекциите, чуждите агенти и аберантните клетки, несъответстващи на нормалните тъкани, каквито са 

раковите клетки.  

Функцията на интерферона за имунната система е решаваща. Той предизвиква освобождаване 

на водороден прекис и озон, които унищожават микробите и раковите клетки. 

В продължение на години учените се опитват да осъществят производство на интерферон за 

лечение на рака. Синтетичният продукт обаче не е толкова ефективен колкото естествения. Учените не 

отчитат ролята на дехидратацията и други нейни ефекти върху имунната система. 

Това обяснение за директното въздействие на дехидратацията върху тъканната трансформация и 

развитието на рак, в което аз съм убеден, ми дава основание да твърдя, че най-доброто естествено 

предпазно и  лечебно средство за рака е водата. 

Ако имате някакви колебания за казаното по отношение на рака, можете да си направите справка 

с научните ми статии, публикувани в уеб-сайта www.watercure.com. 

Когато искаме да използваме вода за лечение на рака, ние трябва да доставим на тялото и 

необходимите ингредиенти за коригиране на метаболитните усложнения, които са довели до 

изчерпване на резервите от суровини. Трябва също да се убедим, че киселинността на тялото е повече 

в алкална посока. Раковите клетки се продуцират при повишна киселинност на тялото. Раковите 

клетки са някакси анаеробни. Те не обичат кислорода. В действителност той ги убива. При 

наличие на достатъчно вода, тя донася до раковите клетки освен всички защитни агенти и кислород. 

Това е още едно основание за становището ми, че водата е най-доброто противораково средство. 

\ Повече информация можете да намерите също на моите DVD и видеокасета „Чудесата на водата 

и солта за здравето". 

 

ГЛАВА 12 

ЛЕЧЕНИЕТО С ВОДА — КОЛКО И КОЛКО ЧЕСТО? 

 

Позволете ми да ви дам единствената най-ефективна рецепта за добро самочувствие, по-добро 

здраве, предотвратяване на болестите, оздравяване от дегенеративни болести и за най-доброто 

болкоуспокояващо лекарство на света. За него не е необходима лекарска рецепта. То е напълно 

достъпно за всеки и не струва нищо. Няма опасни странични ефекга.Това е лекарството, за което моли 

вашето тяло, когато е изложено на стрес. Това е обикновената естествена вода — инвестиция за 

производствените системи на вашето тяло. 

За поддръжка на нормалните си физиологични функции вашето тяло рециклира за 24 часа 

еквивалента на 40 000 чаши вода. Това то прави всеки ден от вашия живот. При този модел на воден 
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метаболизъм и процеси на рециклиране тялото губи от шест до осем чаши вода дневно. Тази 

загуба би трябвало да се възстановява чрез дневния прием  на вода. 

Правите голяма грешка, ако си мислите, че вашето тяло е различно и вие не се нуждаете от 

толкова вода. 

 

Тялото изразходва еквивалента на 6-8 чаши от собствената си вода за жизнено 

важните си функции. Дневното количество на водата, от която то се нуждае, е равна на 

половината от теглото му в унции — минимум осем до десет чаши 

Водата трябва да се пие на порции от по осем до шестнадесет унции (приблизително 240 до 

470 мл, бел.пр.). Както не оставяте колата си без бензин, а зареждате преди да се е свършил съвсем, 

по същия начин трябва да приемате вода, преди тялото ви да се е обезводнило. 

* Водата трябва да се пие преди хранене. Оптималното време е тридесет минути преди 

това. Така стомашно-чревният тракт се подготвя за храносмилането. Това се отнася особено за 

хората, страдащи от гастрит, дуоденит, парене под лъжичката, пептична язва, колит и метеоризъм. 

* Водата трябва да се пие винаги, щом усетите жажда — дори и по време на хранене. 

Водата трябва да се пие и два и половина часа след нахранване, за да се завърши процесът 

на храносмилане и да се коригира дехидратацията, дължаща се на разграждането на храната. 

* Водата трябва да се пие сутрин веднага след събуждане от сън, за да се коригира 

дехидратацията, възникваща при продължителния сън. 

* Водата трябва да се пие преди извършване на физически упражнения, за да 

компенсира  изпотяването по време на упражненията. 

* Водата трябва да пият хората със запек, които не консумират достатъчно плодове и 

зеленчуци. Две-три чаши вода сутрин на гладно са най-доброто лаксативно средство. 

 

ВОДА ИЛИ ТЕЧНОСТИ 

 

Естествено е да се питате защо трябва да пием вода, а не приятните и допълнително овкусени 

напитки, непрекъснато създавани от съвременната индустрия. Нали те са произведени от вода и служат 

за утоляване на жаждата ни — или поне ние си мислим така. В действителност голяма част от 

проблемите на недоброто здраве се дължат на това погрешно схващане. За организма ни вода и теч-

ности са две различни неща. Купешките безалкохолни напитки съдържат някои химикали, които 

променят химичните процеси в тялото чрез въздействието си върху контролните центрове в 

централната нервна система. Дори приемането на мляко не е равнозначно на приемането на вода. 

Млякото е храна и трябва да се възприема като храна. 

 

Тялото се нуждае от вода. Нищо не може да замени водата. Кафето, чаят, 

безалкохолните напитки, алкохолът и дори млякото и соковете — всички са различни 

от водата. 

 

 

КОФЕИНЪТ В НАПИТКИТЕ 

* Чаша кафе съдържа около 80 милиграма кофеин, а чаша чай — 50. 

*    Шоколадът съдържа кофеин и теобромин, който има подобно на кофеина действие. 

* Кофеинът обезводнява тялото, защото след приемане на съдържащите го напитки човек 

отделя по-голямо количество урина, отколкото е приел с напитката. 

* Кофеинът блокира продукцията на мелатонин в мозъка. Д-р Кенет Райт младши доказа 

това през 1994 г. Блокиращият ефект на кофеина върху произвеждания от хипофизата мелатонин 

продължава шест до девет часа. Мелатонинът има сънотворен ефект и регулира телесните функции 

по време на сън. Неговото инхибиране е една от причините за безсънието след пиене на кафе. 

* Редовната консумация на кафе през време на бременността увеличава риска от раждане на 

дете с поднормено тегло. Възможни са и спонтанни аборти и увреждания на плода. . 
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* Кофеинът инхибира ензимите, използвани при запаметяване и може.да намали паметта. 

Доказано е, че кафето инхибира ензима фодфодиестераза, който участва в процесите на заучаване и 

развитие на паметта. 

* Кофеинът може да бъде токсичен за мозъчните клетки. Някои растения го използват като 

защита срещу враговете си. Токсичното действие на кофеина в тях се изразява в намаляване на 

естествената им съобразителност и способността им да избягват своите врагове. Те забравят как да 

се замаскирват и стават жертва на враговете си. Ето така кафееното растение се отървава от 

вредителите си. 

* По-възрастните хора и децата не трябва да пият кафе, защото кофеинът може да увреди 

мозъчните им функции и способността им да се приспособяват. 

* Хората, пиещи по пет-шест кафета дневно, имат два пъти по-висок риск от сърдечни кризи. 

* Кофеинът може да увреди ДНК и да причини аномалии в ДНК чрез инхибиране на ДНК-

възстановителните механизми. 

* Доказано е при растения и животни,че кофеинът причинява генетични аномалии. 

* Кофеинът атакува енергийните резерви на мозъчните клетки и понижава прага на контрол, 

поради което мозъчните клетки могат да изразходват значителна част от резервите си. 

Безразборното включване на енергоконсумиращи функции може да доведе до пълно изтощаване на 

енергийните резерви на мозъчните клетки. Когато в такива случаи се наложи да се посрещне 

ситуация, изискваща мобилизация на мозъчните клетки, може да се окаже, че те не са в състояние 

да го направят. След прекалена консумация на кофеин се наблюдава забавяне на мозъчния отговор, 

изтощение и раздразнителност. 

Кофеинът може да доведе до дефицит на внимание при млади хора, консумиращи големи 

количества безалкохолни напигки. 

* Водата от своя страна генерира хидроелектрическа енергия. Кофеинът в същата вода 

стимулира бъбреците и предизвиква отделянето на повече вода от приетата със съдържащата 

кофеин напитка. Това изтощава енергийните резерви на мозъчните клетки. 

 

Диетичните кофеинсъдържащи напитки, приготвени с изкуствени подсладители, са по-опасни от 

тези, съдържащи захар. Изкуствените подсладители са химични вещества, които мамят мозъчните 

клетки, маскирайки се като захар. Сладостта се възприема като навлизане на енергия в тялото. Чрез 

вкусовите брадавици подсладителите програмират мозъка да се държи така, като че ли в тялото е 

постъпила истинска захар, която ще достигне до него чрез кръвообращението. Тъй като кръвното ниво 

на захарта се контролира стриктно, мозъкът изчислява колко захар ще постъпи в кръвта и инструктира 

черния дроб да не произвежда захар, а да я складира. Когато не намери обещаната от вкусовите 

брадавици захар, мозъкът и черният дроб възбуждат чувството за глад, за да се достави обещаната 

носеща енергия храна. Това предизвиква у човека силно желание, за приемане на храна. 

 

Доказано е, че хората, употребяващи подсладители, около деветдесет минути 

след приемането им започват да търсят храна и ядат повече от обикновено. Това е 

една от причините за затлъстяването на 37% от американците. 

 

Поради това кофеин съдържащите диетични безалкохолни напитки крият 

двойна опасност — от многобройните увреждащи действия на кофеина и от 

химичните последици на подсладителите. 

 

Декофеинизираните диетични безалкохолни напитки могат да бъдат особено опасни при 

прилагане на диетични програми за отслабване. Това се отнася особено за подсладителя аспартам, за 

когото има данни, че повишава честотата на мозъчните тумори и припадъците. 

 

 

АЛКОХОЛЪТ В НАПИТКИТЕ 
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* Алкохолът в напитките причинява дехидратация — бъбреците изхвърлят повече вода, 

отколкото е приета с алкохолната напитка. 

* Алкохолът предотвратява включването на системата за спешно снабдяване на мозъка с 

вода. Той инхибира действието на вазопресина и причинява дехидратация на мозъчните клетки. 

Махмурлукът е сигнал, подаван от мозъка, за настъпилата в него дехидратация. 

* Алкохолът може да доведе до пристрастяване и подтискане на редица функции на 

организма. 

* Алкохолът причинява импотентност. 

* Алкохолът уврежда черния дроб. 

* Алкохолът може да подтисне имунната система. 

* Консумацията на алкохол увеличава рисковете от развитие на рак. 

* Алкохолът продуцира свободни радикали (киселиноподобни субстанции), които, ако им се 

позволи да циркулират свободно, атакуват и увреждат чувствителните тъкани. Между другото за 

отстраняване на тези радикали се използва мелатонин. Това води до намаляване на съдържанието 

му в тялото. 

* Алкохолната зависимост може да се дължи отчасти на дехидратирането на клетъчните 

мембрани и особено на мембраните на нервните клетки. 

* Дехидратацията подтиква секретирането на естествени ендорфини — фактор на 

пристрастяването. 

Според мен алкохолиците в действителност несъзнателно търсят вода. Водата оказва 

насищащ ефект, осъществяващ се чрез хормоните мотилин, серотонин и адреналин, които засилват 

излъчването на естествени ендорфини. Дехидратацията на мозъка при употреба на алкохол също 

причинява секретиране на ендорфини. Това е начинът, по който хората стават зависими от алкохола. 

Ако алкохолиците започнат да увеличават приема си на вода или изпиват чаша вода вместо 

чаша бира или чаша от любимия си твърд алкохол, те биха могли да намалят 

пристрастеността си или дори да се спасят от алкохолната си зависимост. 

Естественото въздействие на алкохола върху мозъка се състои в потискане на всички негови 

функции, включително на центъра за болка. Първо се подтискат инхибиращите центрове на мозъка. 

Ето по този начин някои хора освобождават емоциите си в присъствието на други хора. Ако са сами, те 

вероятно биха заспали. Накратко, алкохолът е депресант. Хората, страдащи от депресия не трябва в 

никакъв случай да консумират алкохол. Водата има много по-задоволяващ и насищащ с енергия ефект 

върху мозъка. 

 

СОКОВЕ И МЛЯКО ВМЕСТО ВОДА 

 

Опитите за задоволяване на потребностите от вода със сокове или мляко създават различни 

проблеми. Консумирането на твърде много портокалов сок води до повишаване продукцията на 

хистамин и вероятност от развитие на алергии и астма както при децата, така и при 

възрастните. 

Даже естествената захар на натуралните сокове програмира черния дроб за складиране на 

мазнини — рецепта за надебеляване. 

Млякото трябва да се счита за храна. Изкуственото мляко, което се дава на бебетата, трябва да е 

много по-разредено, отколкото препоръчва производителят. Бебетата, които не се кърмят от 

майките си, трябва да получават по-голямо количество вода. При аутопсия на починали, 

изкуствено хранени кърмачета, се откриват зачатъци на холестеролови отлагания по стените на 

сърдечните артерии. 

Вярно е, че млякото е добър течен източник на калций и протеини за поддържане на добро 

здраве, но то не трябва да замества тотално водата, от която се нуждае тялото. Не трябва да се 

забравя, че кравето мляко е предназначено за теленцата, които се изправят на крака и започват да 

ходят часове след раждането си. Даването на неразредено мляко на децата, които още не се движат 

много, неминуемо ще доведе до проблеми. 
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Ясно е, че човешкото тяло има много отчетливи начини да покаже общите и локалните си нужди 

от вода, включително чрез развитие на много местни усложнения като астмата и алергиите. Други 

драстични признаци на локална нужда от вода са хроничните болки като парене под лъжичката, 

диспепсия, болки в ревматоидни стави, болки в гърба, мигренозно главоболие, болки в краката при 

ходене, колитни болки и ангинозна (стенокардна) болка, която е белег на напреднала дехидратация. 

Усложнения на дехидратацията са хипертонията, болестта на Алцхаймер, мултиплената склероза, 

мускулната дистрофия, холестероловата блокада на артериите, водеща до сърдечни пристъпи и 

мозъчни удари и диабетът. Накрая аз смятам, че развитието на рака може би е един от най-тежките 

здравни проблеми, свързан с персистиращ недостиг на вода в човешкото тяло. 

Хроничната дехидратация е в основата на много симптоми, някои от които са обединени под 

етикетите на различни дегенеративни „болести". Физиологичният резултат на дехидратацията, 

причинила който и да е от по-рано описаните в книгата проблеми, е почти един и същ. Ранните 

симптоми на дехидратацията могат да показват известни индивидуални различия, но при 

персистираща дехидратация характерните симтоми се появяват въпреки маскирането им от 

предписаните медикаменти. Често се оказва, че хората с персистираща дехидратация имат многоброй-

ни „болести". 

Съвременната медицина поставя на тези болестни състояния диагнози на „болести" или ги 

групира в синдроми. През последните години някои от синдромите са обединени според наличието на 

някои характери кръвни тестове в диагнози на автоимунни болести като лупус, мултиплена склероза, 

мускулна дистрофия, инсулинозависим диабет и др. 

Според досегашните научни проучвания много от тези състояния, които аз считам за стадии или 

усложнения на дехидратацията, са болести с неясна етиология. По отношение на тези състояния не ни 

е позволено да използваме думата „излекуване". В най-добрия случай може да „третираме" проблема и 

ако състоянието се подобрява, да казваме, че болестта е в „ремисия". 

Моето схващане е, че повечето болезнени дегенеративни болести са всъщност състояния на 

локално или регионално обезводняване, които могат да показват известни разлики в манифестирането 

си. От това следва естественото заключение, че при корегиране на обезводняването, проблемът ще 

бъде решен. В повечето случаи, ако дехидратацията не е обхванала цялото тяло, болестите 

могат да бъдат излекувани. Считам също, че при оценка на дефицитните болестни състояния, 

включително дефицита на вода, не е необходимо да следваме същите изследователски протоколи, 

както тези, прилагани за оценка на лечебните препарати. Всичко, което трябва да направим, е да 

идентифицираме недостига и да го коригираме. 

Лечението на всички болестни състояния, дължащи се на дехидратация, е едно и също. Един 

единствен лечебен протокол се използва при много състояния. Не е ли страхотно? Една програма 

решава толкова много проблеми, като при това се избягват скъпи и ненужни интервенции. 

Първата стъпка в тази лечебна програма е ясното и решително уточняване на необходимия 

дневен прием на вода. Персистиращата дехидратация причинява също и непропорционална загуба на 

някои елементи, които трябва задължително да присъстват в резервите на тялото. Идеалният лечебен 

протокол трябва да включва адекватно корегиране и на метаболитните нарушения. Накратко, лече-

нието на болестните състояния, дължащи се на дехидратация, трябва да включва и корекция на 

вторичните дефицити, наложени на някои телесни тъкани от първичния воден дефицит. Явлението 

множествен дефицит, произтичащо от дехидратацията, е в основата на много дегенеративни болести. 

Промяната в начина на живот е жизнено важна за корегирането на което и да е нарушение, 

дължащо се на дехидратацията. Гръбнакът на програмата за „Лечение с вода" се състои в: 

* Достатъчен прием на вода и сол 

* Редовни физически упражнения 

* Балансирана диета, богата на минерали 

* Изключване на кофеина и алкохола 

* Изключване на изкуствените подсладители 

* Медитация за прогонване на стресиращйте мисли 
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Диетата трябва да включва много плодове и зеленчуци и незаменими мазнини. Мазнините са 

необходими за изграждане на клетъчните мембрани, продуциране на хормони и изолационни обвивки 

на нервите. Изключването на изкуствените подсладители е абсолютно необходимо за подобряване 

на здравето. 

Трябва да се запомни, че типът дехидратация, която се проявява под формата на астма, нанася и 

други увреждания. Ето защо астматичните деца са изложени и на други рискове за здравето в по-

нататъшния им живот. Разбирането ми за сериозните увреждания, нанасяни от дехидратацията на 

детския организъм, е причина за съсредоточаване на усилията ми за ликвидиране на детската астма. 

Първият нутриент, от който се нуждае тялото, е водата. Водата е нутриент. Тя генерира 

енергия. Водата разтваря всички минерали, протеини, въглехидрати и други водоразтворими 

компоненти. Като основен компонент на кръвта водата разнася разтворените в нея вещества по цялото 

тяло. Кръвта може да бъде оприличена на морска вода, в която няколко вида риби — червени клетки, 

бели клетки, тромбоцити, протеини и ензими плуват към дестинациите си. Кръвният серум има почти 

същия минерален състав като морската вода. 

Човешкото тяло непрекъснато се нуждае от вода. То губи вода през дробовете при издишване, с 

потта, чрез урината и екскрементите. Добър критерий за нуждите на тялото от вода е цветът на 

урината. Урината на добре хидратирания човек е безцветна, ако не се счита цветът, който й придават 

витамините и оцветителите в храната. 

Частично обезводненият човек има жълта урина, а истински обезводненият — оранжева. 

Изключение правят хората, приемащи диуретици. Те изхвърлят още вода от вече обезводнения си 

организъм, но урината им остава безцветна. 

За да компенсира естествената загуба на вода с дишането, изпотяването и продуцирането на 

урина, тялото се нуждае от не по-малко от две кварти вода (2,3 литра) и половин чаена лъжичка 

сол дневно. Количества, по-малки от тези, натоварват бъбреците, които ще трябва да работят по-

усилено, за да концентрират урината и екскре-тират колкото е възможно повече токсични отпадъци с 

колкото е възможно по-малко вода. Този процес струва скъпо на бъбречните клетки. 

 

По груби изчисления набитите хора трябва да пият по половин унция (14,8 мл) 

вода на всеки паунд (0,453 кг) телесно тегло. Човек, тежащ 200 паунда (90,6 кг) ще се 

нуждае от 100 унции (3 литра) вода дневно. Трябва да пиете вода всеки път, 

когато усетите жажда, дори и по време на хранене. 

Приемането на вода по време на хранене не засяга драстично храносмилателния 

процес, но дехидратацията по време на храносмилането го прави. Трябва да приемате 

и по две чаши вода сутрин веднага след ставане от сън, за да компенсирате загубата 

на вода по време на осем часовия си сън. 

 

ГЛАВА 13 

МИНЕРАЛИТЕ СА ЖИЗНЕНО ВАЖНИ 

 

За да могат да бъдат абсорбирани от червата, някои витамини трябва да преминат през киселата 

среда на стомаха. Тези минерали са цинк, магнезий, селен, желязо, мед, хром и молибден. 

Подредил съм минералите по важността, която според мен имат за човешкия организъм. Тялото се 

нуждае от най-големи количества натрий, калий, калций и магнезий. 

Натрият контролира осмотичното налягане и баланса на течностите около клетките, което е 

жизнено важно за нервните клетки. 

Ако човек се преоводни и излъчи много сол, без да я замени с нова, мозъчните клетки 

постепенно ще се подуят и увредят и човекът ще умре. Това става понякога, когато хората правят 

редовно физически упражнения, потят се обилно, губят сол и пият вода, но не приемат сол. Както 

казах вече неведнъж, солта не е вредна. Тя не покачва кръвното налягане. Покачването на кръвно-

то налягане се дължи на дефицит на други минерали, които нормално се свързват с водата и я 
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задържат в клетките. Ако водата се дава заедно с тези минерали, солта ще понижи кръвното налягане 

до нормата. 

Калият, калцият, магнезият и цинкът са главните минерали, които задържат водата вътре 

в клетките. Тези химични елементи са необходими за запазване на осмотичното равновесие и 

поддържане работоспособността на клетките. Това са елементите, които заедно с натрия запазват 

кръвното налягане в нормални граници. 

Всички съвременни хранителни добавки за ежедневна употреба са съставени така, че да 

задоволяват дневните нужди от незаменими минерали с изключение на натрий, калций и калий, които 

се намират в много храни. Хранителните добавки, съдържащи витамини и минерали, се препоръчват в 

случаите, когато диетата не съдържа достатъчно плодове и зеленчуци. 

Токсичните елементи, които трябва да се избягват, са живакът, оловото, алуминият, 

арсеникът, кадмият и желязото, ако е в големи количества. Те се абсорбират по-добре при 

понижена стомашна киселинност. 

 Стомашната киселинност при някои хора намалява с възрастта. Това състояние се нарича 

ахлорхидрия. Хората с ахлорхидрия могат да страдат от дефицит на жизнено важни минерали. Тези 

хора имат трудности и в смилането на месото. 

У някои народи съществува традиция за ядене на туршия, която запазва киселинността на 

стомаха. Оцетът в салатите изпълнява същата функция. Ако в приетата храна има много месо, 

стомахът секретира голямо количество киселина, за да раздроби месото до по-малки смилаеми 

частици. Тези частици се разграждат в червата до аминокиселини, които се абсорбират през чревната 

лигавица. Препоръчително е за хората, които имат проблеми с храносмилането, да придобият 

навик да добавят лимонов сок към храната си или да включват в диетата си салати и туршии. 

Една добра туршия е например тази, съдържаща ситно нарязан карфиол, зелени доматчета, 

моркови, целина, лук, гъби, патладжан, зеле, чушки и сол. Съставките се слагат в буркан, заливат се с 

оцет и се оставят да престоят няколко дни. Когато се използва туршия по време на ядене, 

парченцата й се смесват с останалата храна и я под-кисляват, което активира 

храносмилателните ензими. В близкия Изток готови туршии се намират на пазара. 

 

СОЛТА — ВЕЧНОТО ЛЕКАРСТВО 

Солта е жизненоважно вещество за всяко живо същество и особено за човека. Хората с астма, 

алергии и автоимунни заболявания имат още по-голяма необходимост от сол. 

Солта е „лекарство", използвано от лечителите от древността до наши дни. В някои култури 

цената на солта е равна на цената на златото. В пустинните страни хората знаят, че солта е тяхната 

застраховка за живот. В тези страни „солница" е синоним на златна мина. 

След много години на злословения за солта от невежи медици и папагалски пригласящи им 

медии, днес тя е отново е оценена и призната за диетична добавка. Моят глас бе един от най-рано 

издигнатите в нейна защита. 

Водата, солта и калият заедно регулират водното съдържимо на тялото. Водата навлиза във всяка 

клетка, до която достига и така регулира водното съдържимо на клетките. Тя ги прочиства, като 

екстрахира токсичните продукти от клетъчния метаболизъм през клетъчните мембрани. Щом водата 

навлезе в клетката, калият се свързва с нея и я задържа. Дори в растителното царство калият е този, 

който придава твърдост на плодовете чрез задържане на вода във вътрешността им. Плодовете и зе-

ленчуците, които приемаме ежедневно, съдържат големи количества калий, но никаква сол. Ето защо 

трябва да добавяме сол към храната си. Запомнете — не приемайте твърде много калий под 

формата на хранителна добавка. Това може да ви създаде проблеми. 

Солта в извънклетъчното пространство привлича и задържа известно количество вода за 

запазване на осмо-тичното равновесие. 

Може да се каже фигуративно, че в тялото има два океана. Единият е в телесните клетки, а 

другият е извън тях. Доброто здраве зависи от поддържането на твърде деликатното равновесие между 

обемите на двата океана. Равновесието се поддържа чрез редовен прием на вода и сол и консумиране 

на богати на калий и витамини плодове и зеленчуци. За предпочитане е използването на 
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нерафинирана морска сол, в която се намират и други минерали, важни за физиологичните 

процеси на организма. Тя обаче може да не съдържа достатъчно количество йод, който е необходим 

за нормалното функциониране на щитовидната жлеза. За да се избегне йодния дефицит, в резултат на 

който щитовидната жлеза се увеличава (гуша), йодът трябва да се приема като хранителна добавка 

в състава на някой витаминозен препарат. Добър източник на йод са и кафевите морски водорасли, 

които могат да бъдат намерени под формата на капсули в дрогериите. Когато няма достатъчно вода за 

свободното й проникване в клетките, тя се взема от външния солен океан, филтрира се и се инжектира 

в клетките, които работят усилено въпреки недостига на вода. Това спешно снабдяване на важните 

клетки с вода при тежка дехидратация е причина за задържане на солта и образуване на отоци. Целта е 

да има повече вода за филтриране и инжектиране във важните за оцеляването клетки. 

Нашето тяло е проектирано така, че нивото на океана вън от клетките да се попълва постоянно, за 

да има в случаи на воден недостиг повече резервна вода, за филтриране и инжектиране в 

жизненоважните клетки. За да стане това, мозъкът разпорежда на бъбреците да увеличат задръжката на 

сол и вода. Това е причина за появата на отоци при недостатъчно консумиране на вода. 

Когато недостигът на вода в тялото достигне критично ниво и снабдяването с вода на все повече 

и повече клетки става главно чрез инжектиране, възниква необходимост от увеличаване на 

инжекционното налягане. Значително нарастналото налягане, необходимо за инжектиране на вода в 

клетките, става измеримо и се означава като хипертония. 

Първоначално процесът на филтриране и инжектиране на водата е по-ефикасен нощем, когато 

тялото е в хоризонтално положение. При това положение на тялото не се налага водата, която денем се 

събира основно в краката, да преодолява гравитацията, за да постъпи в кръвообращението. Ако се 

разчита дълго време на този процес за спешно хидратиране на клетките, нощно време може да започне 

да се задържа вода в белите дробове и да се затрудни дишането. За да заспи, човекът се нуждае от 

няколко възглавници.Това състояние, което е последица на дехидратацията, се нарича кардиална 

астма. Въпреки изразената дехидратация, обаче, хората с кардиална астма не трябва да започват 

изведнъж да натоварват организма си с много вода. Количеството на водата трябва да се увеличава 

постепенно, като се следи количеството на отделената урина (диуреза). Приема се толкова вода, 

колкото е отделената урина. 

Считаме, че количеството на приетата вода е достатъчно, ако урината, която отделяме, е 

безцветна. Количеството и липсата на оцветяване на урината са индикатор за това, че се отделя и 

задържаната сол. Така ние се избавяме от отоците не чрез диуретици, а чрез пиене на повече вода! 

Водата е най-добрият естествен диуретик. 

При хората с голяма задръжка на вода и неравномерна сърдечна дейност или сърцебиене при 

незначителни усилия, количеството на водата трябва да се увеличава бавно, като се следи диурезата. 

Не се дава сол през първите 2-3 дни, тъй като обезводненото тяло все още има склонност да я задържа. 

Солта се включва в диетата след изчезване на отоците. Ако човекът има сърцебиене или не-

равномерна сърдечна дейност, но няма отоци, постепенно повишаваното количество на приеманата 

вода заедно със сол, магнезий, калций и калий ще ликвидира проблема. 

 

НЯКОИ ОТ СКРИТИТЕ ЧУДЕСА НА СОЛТА 

Солта има и други важни функции освен регулирането на водата. Те са следните. 

* Солта е силно естествено антихистаминово средство. Тя може да се използва за 

облекчаване на астматични пристъпи чрез изпиване на една или две чаши вода и поставяне на 

щипка сол на езика. Този метод е толкова ефикасен, колкото е инхалаторът, но без токсичните 

ефекти на инхалирания медикамент. Преди поставянето на солта на езика задължително се 

изпиват една или две чаши вода. Солта се използва по този начин само в случаи на спешност, 

какъвто е астматичният пристъп. Обикновената й употреба е чрез добавяне към храната или водата 

преди приемането й. 

* Солта е силно антистресово средство. 

* Солта е жизненоважна за екстрахиране на излишната киселинност от вътрешността на 

клетките. Нормалната киселинност на средата е изключително важна за мозъчните клетки. Ако 
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искате да се предпазите от болестта на Алцхаймер, не спазвайте безсолна диета и не 

използвайте прекалено дълго диуретици! 

* Солта е жизненоважна за бъбреците, за да могат да излъчат излишната киселинност с 

урината. Без достатъчно сол в организма, неговата киселинност ще се увеличава все повече и 

повече. 

* Солта е много важна при лечение на различни емоционални и афективни състояния. При 

лечението им традиционната медицина използва литий като заместител на солта. 

* Солта е важна за запазване нивото на серотонина и мелатонина в мозъка. Когато се позволи 

на водата и солта да изпълнят естествените си задължения на антиоксиданти за отстраняване на 

токсичните отпадъци от тялото, незаменимите аминокиселини като триптофанът и тирозинът няма 

да бъдат пожертвани в ролята на антиоксиданти. В добре хидратирането тяло триптофанът се 

използва приоритетно от мозъчната тъкан за производство на незаменимите антидепресантни 

невротрансмитери серотонин, мелатонин и триптамин. 

* Солта според мен е изключително важна за предотвратяване и лечение на рака. Раковите 

клетки са анаероби. Килородът ги убива. За да живеят, те се нуждаят от нискокислородна среда. 

В добре хидратирането тяло водата и солта увеличават обема на циркулиращата кръв, достигаща до 

всички части на тялото. Кислородът и имунните клетки достигат до раковите клетки и ги 

унищожават. Както вече изтъкнах, дехдратацията (недостиг на вода и сол) подтиска имунната 

система и активността на белите кръвни клетки, борещи се с инфекциите. 

* Солта е много важна за поддържане на мускулния тонус и сила. Лошият контрол върху 

пикочния мехур и неволното изпускане на малко урина може би са последици от недостатъчния 

прием на сол. В тази връзка реших да публикувам писмото на Дотли Райд, една жена на малко над 

шестдесет години. 

То разказва как приемането на сол й е помогнало да се освободи от колянна болка и от 

постоянното неволно отделяне на малки количества урина. Реших да споделя добрата новина с 

милионите възрастни граждани на Америка, които може би са на диуретици. Тя е, че адекватният 

прием на сол може да ги спаси от неудобството да носят памперси. 

 

Драги д-р Батманжелидж, 

На 25 юни 1999г. се наложи да си тръгна по-рано от работа поради това, че болката в 

коляното ми стана нетърпима. Имам старо нараняване на коляното, което ми бе причинено от един 

хиропрактор, а сегашната болка се дължеше на нова травма. Наложи ми се да прекарвам дълго 

време в леглото, защото ходенето ми бе твърде болезнено. 

Купих си Вашата книга и видеокасетите („ Тялото жадува за вода ") и започнах да се лекувам 

по Вашата методика. На 3 юли 1999г. реших да се порзходя край блока, в който живея. Направих го, 

а на следващия ден отидох до църквата, която е на шест блока от моето жилище. На 5 юли 1999г. 

карах кола в продължение на седем часа, като спрях само на два пъти, за да отида до тоалетнта. 

Имам много слаб пикочен мехур и когато излизам, си нося бельо за смяна, защото често ми се налага 

да го правя. Само че този път нямаше и капка на бельото ми. За пръв път в живота си не бях 

изморена и дори се поразходих преди лягане. 

Бях много слаба, но сама си поставях ограничения по отношение на много храни. Изведнъж 

открих, че мога да ям храни, които бях избягвала с години — праскови, пъпеши, домати, ананас и дори 

сладкиши. Те вече не ми даваха никакви оплаквания. 

От години пия само вода, но се въздържах от употреба на сол. Голяма грешка! Мускулите ми, 

пък и други части на тялото ми, са страдали от това. Все още имам проблеми за решаване, но се уча 

да се вслушвам в сигналите на собственото си тяло и се надявам един ден да нямам газове, лошо 

храносмилане, нарушено кръвообращение и алергия. Мога искрено да кажа, че през повечето дни, след 

като започнах лечението по Вашата методика, се чувствам по-добре, от когато и да е било преди 

това. Никога няма да мога да Ви се отблагодаря за помощта. 

* Солта в съчетание с вода и минерали е в състояние да стабилизира неравномерната 

сърдечна дейност и да регулира регулира кръвното налягане противно на погрешното схващане, че 
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солта повишава кръвното налягане. Естествено, за да стане това, много важно е спазването на 

пропорциите между тези вещества. Безсолната диета при голям прием на вода може да доведе до 

покачване на кръвното налягане. Лесно е да се разбере защо. Ако пиете вода, но не приемате сол, 

в кръвообращението не може да се задържи такова количество вода, че кръвоносните съдове да се 

напълнят изцяло. При такова съотношение между водата и солта на някои хора им прилошава, а 

други покачват кръвното си налягане в резултат на свиване на кръвоносните съдове. Една или две 

чаши вода с малко сол на езика ще укроти бързо и ефикасно сърцебиенето и ще понижи малко 

по-късно и кръвното налягане. Препоръчвам ви да разговаряте с личния си лекар за балансиране 

на солта и водата във вашата диета. 

* Солта играе важна роля в регулирането на съня. Тя е естествено сънотворно средство. Ако 

изпиете една пълна чаша вода, поставите няколко зрънца сол на езика си и ги оставите да се стопят, 

ще усетите как ви се доспива и ще имате естествен и дълбок сън. Не забравяйте да изпиете чаша 

вода преди да сложите зрънцата сол на езика си! Използването на сол без предварително приемане 

на вода може да причини кръвотечение от носа. Редовното приемане на вода с добавяне на сол към 

храната ще урегулира съня ви. 

* Солта е жизнено важен елемент за диабетиците. Тя подпомага снижаването на 

кръвната захар и намалява дозата на инсулина, необходим за регулиране на кръвната захар. 

Приемът на вода и сол може да намали степента на вторичните увреждания на очите и 

кръвоносните съдове. 

* Солта е жизненоважна за генерирането на хидроелектрическа енергия във всички телесни 

клетки. 

Солта е жизненоважна за процесите на комуникация и обработване на информацията в 

нервните клетки от зачатието до смъртта. 

* Солта е изключително важна за абсорбиране на хранителните частици в червата. 

* Солта е много важна за прочистване на белите дробове от слузестите запушалки и 

лепкавите храчки. Това е жизненоважно при страдащите от астма, емфизем и цистофиброза. 

* Солта, поставена на езика, може да подпомогне излекуването на персистиращата суха 

кашлица. 

* Солта е много важна за лечението на възпалителните процеси в синусите. 

* Солта може да подпомогне лечението на подаграта. 

* Солта е изключително важна за предотвратяване на мускулните крампи. 

* Солта намалява свръхпродукцията на слюнка. Тя може да ликвидира изтичането на слюнка 

по време на сън и да облекчи страдащите от това. Хората, които сутрин намират възглавницата си 

мокра от слюнка, трябва да знаят, че това се дължи на недостиг на сол. 

* Остеопорозата може да се дължи на недостиг на вода и сол. 

* Солта е абсолютно необходима за придаване на твърдост на костната структура. 

* Солта помага за поддържането на добро самочувствие и позитивни нагласи към 

собствената ни личност — серотонин и мелатонин контролирано поведение. 

* Солта може да подпомогне поддържането на либидото. 

* Солта може да подпомогне премахването на двойната брадичка. Когато в тялото 

съществува дефицит на сол, това значи, че има дефицит и на вода. Слюнчените жлези чувстват 

недостига на сол и произвеждат повече слюнка, за да се улесни сдъвкването и преглъщането на 

храната и да се достави на стомаха необходимата за смилането на храната вода. За да се осъществи 

това свръхпроизводство на слюнка, е необходимо повишаване на кръвната циркулация в тях. 

Кръвоносните съдове, снабдяващи слюнчените жлези, стават „пропускливи", с което се доставя 

повече вода за производството на слюнка. Пропускливостта на съдовете обаче обхваща и съседни 

тъкани — брадичката, бузите на лицето, шията. 

* Приемането на сол може да подпомогне предотвратяването на появата на варикозни вени и 

повърхностни спуквания на вените на краката и бедрата. 

* Морската сол съдържа около 80 минерални елементи, от които се нуждае нашият 

организъм. Необходимостта от някои от тях е минимална („следи")- Нерафинираната морска сол е 
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най-добрият избор от всички предлагани на пазара типове сол. Обикновената трапезна сол, 

която намираме в магазините, е лишена от допълнителните минерални елементи. Освен това тя 

може да съдържа алуминиев силикат, който се добавя За поддържане на праховидна консистенция. 

Алуминият е много токсичен елемент за нервната система. Счита се, че той е една от основните 

причини за възникване на Алцхаймеровата болест. Тъй като морската сол е бедна на йод, този 

елемент трябва да се приема като хранителна добавка. 

Колкото солта е полезна при случаите на астма, толкова е вреден калият. Консумирането на 

твърде много портокалов сок, банани или „спортни" напитки, съдържащи големи количества калий, 

могат да провокират пристъпи от астма, особено ако се приемат преди физически натоварвания. Това 

са така наречените астматични пристъпи, индуцирани от физически упражнения. Приемането на малко 

сол преди започване на упражненията увеличава дихателния капацитет на белите дробове и намалява 

прекалено силното потене. 

С добавянето на малко сол към портокаловия сок може да се постигне баланс между калия 

и натрия, необходим за запазване на адекватния обем на водата в клетките и вън от тях. Някои 

народи имат обичай да засилват сладостта на пъпеша и други плодове чрез прибавяне на сол. В 

действителност тези плодове, към които прибавят сол, съдържат много калий. Прибавяйки сол към тях 

непосредствено преди консумацията им, хората балансират съдържанието на калий и натрий. 

Един ден ми се обади мой читател и ми разказа как неволно е навредил на сина си. Знаейки, че 

портокаловият сок съдържа много витамин С, той карал сина си да пие по няколко чаши всеки ден. 

Момчето получило дихателни проблеми и имало многобройни астматични пристъпи, докато 

постъпило в колеж и излязло от сферата на влияние на баща си. Пристъпите му изчезнали и дишането 

му се нормализирало. Бащата ми каза, че се извинил на сина си за трудния му живот като дете. 

Колкото повече се съпротивлявало детето на пиенето на портокалов сок, толкова повече настоявал 

бащата, считайки, че го прави за негово добро. 

Грубо изчислено, нуждата от сол е 3-4 грама на десет чаши вода. Три грама са около половин 

чаена лъжичка. По-лесно е изчисляването на кварт (1,14 литра) вода —1/4 чаена лъжичка на всеки 

кварт. Познавам човек, който контролираше астматичните си пристъпи с приемане на една 

чаена лъжичка сол дневно. Количеството сол трябва да се разпредели за целия ден. Ако правите 

физически упражнения и се потите повече, ще трябва да увеличите количеството на солта. Същото се 

отнася и за хората, живеещи в страни с горещ климат, където с потта се губи много сол. В такива 

страни приемането на сол е въпрос не само на добро здраве, но и на оцеляване. Човек може да загине 

от изтощение, ако не възстановява количествата на изразходваната сол. 

Внимание! Не трябва да прекалявате със солта. Трябва да се придържате към оптимално 

съотношение между солта и водата. Уверете се, че винаги пиете такова количество вода, което изкарва 

излишната сол от тялото. Ако теглото ви нарастне изведнъж в рамките на един ден, без да сте 

преяждали този ден, значи сте поели повече от неоходимата ви сол. Това, което трябва да направите в 

този случай, е да не приемате сол един ден и да увеличите приема на вода. Количеството на урината 

ще се увеличи и ще изхвърлите вътрешните отоци. Разговаряйте с личния си лекар, който ще ви 

посъветва какво да бъде при вас съотношението между солта и водата. 

Ако пиете вода, спазвайки моя лечебен протокол, ще ви посъветвам да вземате и по една 

таблетка поливитамини дневно. Това е особено важно за хората, които не правят физически 

упражнения и за тези, които не консумират достатъчно плодове и зеленчуци.  

Месото и рибата са добър източник на селен и цинк. Ако сте изложени на стрес, трябва да 

добавите към диетата си витамин Вб и цинк извън количествата на поливитамините в таблетката. 

Трябва да добавите към диетата си витамин B6 и цинк и ако ви излизат херпеси по устните, очите 

или гениталиите. Те могат да се дължат до известна степен на дефицит на цинк. 

 

ГЛАВА 14 

 

ДРУГИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ ВЪПРОСИ  

ЗА ЗДРАВЕТО И ЗА ОЗДРАВЯВАНЕТО 
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Освен водата, солта и минералите, има и други важни неща за нашето здраве и оздравяване. Това 

са хранителните вещества и физическите упражнения. В тази глава ще направя кратък преглед на 

протеините, мазнините, плодовете, зеленчуците, слънчевите лъчи и физическите упражнения. 

 

ПРОТЕИНИ 

Много експерти са на мнение, че тялото се нуждае от минимум 1,1-1,4 грама качествени 

протеини на килограм (2,2 паунда) телесно тегло дневно. За поддържане на мускулната си маса, един 

човек, тежащ 200 паунда (около 90 килограма) се нуждае от 4,5 унции (120 грама) протеини дневно. 

При такъв прием на протеини тялото запазва нормалния състав на протеиновите си резерви и не посяга 

към тях. Децата се нуждаят от 1 грам протеини на паунд (0,453 кг) тегло. 

Трябва да имате предвид, че съдържанието на протеини е различно в различните богати на 

протеини храни. Например: едно яйце от около 50 грама съдържа само 6 грама чист протеин; 

месото съдържа средно 7 грама чист протеин на унция (28,3 грама); твърдите сирена съдържат 

около 7 грама чист протеин на унция; Меките сирена съдържат около 3 грама чист протеин на 

унция; тофуто съдържа около 5 грама чист протеин на унция. С други думи има съществена 

разлика между теглото на белтъчните храни и теглото на протеина в тях. 

В развитите общества, отличаващи се с висока производителност на труда, няма недостиг на 

храна и консумацията на протеини може да отговаря на препоръките за оптимален прием. Колкото по-

висока е физическата активност на един човек, от толкова повече протеинсъдържащи храни се нуждае 

той. Допълнителното количество протеини е необходимо за възстановяване на тъканите и 

производството на ензими и невротрансмитери. Диетите с голямо съдържание на протеини днес са на 

мода в програмите за отслабване. 

 

СТРЕС И АМИНОКИСЕЛИНИ 

Аз съм публикувал мнението си, че безропотното понасяне на стреса лишава тялото от някои 

незаменими аминокиселини като триптофан, тирозин, цистеин и особено метионин. За да се 

изпълняват координирано телесните функции, тези аминокиселини трябва да са в определени 

пропорции. Координирането на функциите е част от това, което аз наричам регулиране на тялото като 

интегрална система. Да разгледаме някои аспекти от ролята на тези аминокиселини за тялото. Тогава 

ще можем да разберем по-добре отражението на стреса и да бъдем нащрек по отношение на главните 

сигнали на тялото. 

Преди да пристъпим към разглеждане на отделните аминокиселини, бих искал да ви запозная с 

някои основни факти. В изграждането на протеините участват двадесет различни аминокиселини. 

Чрез смесване на различни аминокиселини в различни съотношения се произвеждат различни 

протеини. Протеините са триизмерни структури с различна форма и големина. Те се извиват и въртят 

постоянно, излагайки различни свои плоскости, които са атрактивни за техните предетерминирани 

химични партньори. При свързването или взаимодействието на протеините с партьорите им се 

получава желаният отговор. Сумата от всички желани отговори е в основата на живота и проявите на 

всички живи същества. 

С храната ние получаваме не само част от енергията, необходима за нашите функции, но и някои 

от основните аминокиселини за производството на протеини. Когато протеините и ензимите се 

намират в по-разредени разтвори, те се движат и въртят по-свободно й се свързват по-ефикасно с 

химичните си партньори. Дехидратацията забавя тези естествени движения и води до забавяне на те-

лесните реакции и загуба на някои усещания, което е по-изразено при възрастните хора. 

Човешкото тяло произвежда 12 от двадесетте аминокиселини, но за да може да произведе 

пълния набор от протеини и невротрансмитери, се налага да внася останалите осем 

аминокиселини. Тези осем аминокиселини се наричат незаменими. Тялото не може да функционира 

без тях или по-точно без тяхната .„точна достатъчност". Използвам израза точна достатъчност, за 

да е ясно, че повече не значи по-добре. Фактът, че тези аминокиселини са незаменими, не означава, че 

трябва да претоварваме организма си с тях. Това може да бъде опасно. Степента на асимилиране на 

една аминокиселина зависи от присъствието на останалите в съответните пропорции. 
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Свръхколичеството на една от аминокиселините може да има разрушителен ефект като промени 

метаболизма на останалите. Така че бъдете внимателни, когато решите да купувате аминокиселинни 

препарати. 

Незаменимите аминокиселини са изолевцин, левцин, лизин, метионин, фенилаланин, 

треонин, триптофан и валии. Но тъй като тирозинът се произвежда от фенилаланина, а цистеинът се 

произвежада от метионин, то и тирозинът и цистеинът трябва да се причислят към незаменимите 

аминокиселини. Тъй като собственото производство на аргинин и хистидин е твърде ограничено и при 

младите, и при по-възрастните хора, тези аминокиселини трябва също да се считат за незаменими. В 

крайна сметка има дванадесет аминокиселини, които трябва да бъдат внасяни на един или друг 

етап от човешкия живот, за да се гарантират нормалните функции на тялото. Ще се спра само на 

някои от тях, за да илюстрирам някои аспекти на нарушаването на метаболизма при хронична 

дехидратация или стрес. 

Триптофанът е незаменима аминокиселина, която е силно чувствителна към топлината. При 

покачване ка телесната температура само с няколко градуса, тя започва да се върти с много по-голяма 

скорост. Тя изглежда реагира на температурата на активирането, дължащо се на водата. Триптофанът 

изпълнява функциите си много по-ефикасно, когато в тялото има повече вода и особено, когато водата 

е необходима за активиране на хидроелектрическите помпи в клетъчната стена и за генериране на 

енергия и топлина. Механизмът за преминаване на триптофана през стената на кръвоносните съдове в 

мозъка е сложен. Консистенцията на кръвта в посока на по-голямо разреждане подпомага 

изключително много преминаването на триптофана в мозъчните центрове. Триптофанът дава начало 

на невротрансмитера серотонин и на неговите заместители триптамин и мелатонин. 

Освен това триптофанът играе роля в разпознаването и възстановяването на увредените, 

неестествени и неточни ДНК структури. ДНК е материалът, който стои в основата на 

възпроизводството на живата материя. Тайните на възпроизводството се съхраняват в ДНК на тялото. 

Правилният й препис е изключително важен за създаване на новото поколение, независимо от това 

дали се касае за дъщерни клетки на някой орган или за потомството. 

Аз смятам, че раковите клетки са дъщерни клетки, трансформирали се по погрешка в нови 

клетки поради неадекватност на системата за възстановяване на ДНК (нарушение на процесите, 

регулирани от триптофана). Д-р Жауед Икбал, световно известен изследовател в областта на рака, 

който живее в Англия, е проучил критично научните факти, стоящи зад това твърдение. След 

многократни проверки, той потвърди верността на тази концепция и написа редица статии, които мо-

гат да бъдат намерени в научния раздел на уеб-сайта www.watercure.com. 

Днес се приема, че триптофанът, заедно с две единици лизин (друга аминокиселина), формират 

един ензим, който действа като качествен контрол на линията за сглобяване на ДНК. Изглежда че 

триптофановата проекция на ензима е отговорна за отрязването и възстановяването на увредената част 

от ДНК веригата. 

Що се отнася до мозъка, щом триптофанът премине кръвно-мозъчната бариера, той веднага се 

превръща в различни невротрансмитери. Научни изследвания показват, че повечето проблеми на 

човешкото тяло настъпват, когато се наруши скоростта на навлизане на триптофана в мозъчните 

центрове, които използват невротрансмитерни деривати на триптофана. 

Моите проучвания показват пряка взаимовръзка между нивото на водата в тялото и скоростта на 

преминаване на триптофана през кръвно-мозъчната бариера. Нивото на триптофана, достигащ до 

мозъка, определя интензивността на усещането за болка. 

Болката е по-силна при наличие на по-малко триптофан в мозъка. С увеличаване 

количеството на триптофана болката намалява постепенно и накрая изчезва. Болката като сигнал 

за обезводняване изглежда показва намален приток на триптофан в мозъка. Това обяснява как се 

регистрира болката, свързана с определено ниво на дехидратация, което надминава прага, достигнат 

чрез режимното разпределение на водата и адаптацията към хроничната дехидратация. 

При дехидратация, свързана със стрес, от резервите на тялото се освобождава повече триптофан в 

свободна форма. Черният дроб притежава мерителна система за свободния триптофан. Когато той 

достигне определено ниво, черният дроб го разгражда, рециклира и изхвърля отпадъчните продукти. 

http://www.watercure.com/


ИИИзззпппрррааатттееенннааа   оооттт    ЛЛЛюююбббооомммиииррр    ГГГоооррраааннноооввв    нннааа    wwwwwwwww... ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt    93 

Това е много драстичен начин за освобождаване от излишъка от една незаменима аминокиселина. То 

обаче трябва да се направи, защото в противен случай свободният триптофан се изразходва за 

почистване на токсичните отпадъци, когато не достига отговорната за това вода. 

Стрес индуцираното изразходване на триптофана може да доведе до изчерпване на резервите от 

тази най-важна незаменима аминокиселина. За да предотвратите това, при изпадане под какъвто и 

да е стрес трябва веднага да започнете да пиете много вода. Дехидратацията на тялото води до 

стрес, а стресът е в основата на редица болестни състояния. Триптофанът участва във 

формирането на цвета на ириса на окото. Ирисът изпълнява роля на филтър за интензивната светлина и 

ултравиолетовите лъчи, които могат да увредят ретината. 

Друга важна роля на триптофана за поддържане на нормален метаболизъм е свързана с 

мускулното движение. Големите мускули на тялото демонстрират силен афинитет към 

аминокиселините с разклонена верига — валин, . левцин и изолевцин. Те използват тези 

аминокиселини като източник на енергия за двигателната си активност. Валинът, левцинът и 

изолевцинът се конкурират с триптофана за минаване през кръвно-мозъчната бариера и достигане до 

мозъка. Само когато триптофанът навлезе в мозъчната тъкан, там настъпва мир и покой. Затова са 

толкова важни разходките в продължение на поне един час дневно. По време на физически усилия 

тези конкуренти на триптофана се изгарят от мускулната тъкан и на триптофана се дава възможност да 

регулира физиологичните функции на тялото. 

Тирозинът е друга много важна аминокиселина. Той е основната суровина за производството 

на адреналин и но-радреналин — невротрансмитерите, които координират дейност-ориентираните 

функции на тялото. Тирозинът е важен и за производството на невротрансмитера допамин, на 

тироидните хормони и на кожния пигмент меланин — пигментът на слънчевия загар. Тази 

аминокиселена участва в състава на някои много важни протеини, включително на рецептора за 

инсулин. 

При стрес се активира прекомерно ензимът, разграждащ тирозина. Ако на ензима се позволи да 

изразходва резерва от тирозин с по-голяма скорост от натрупването му, някои телесни функции ще 

бъдат увредени сериозно. При дехидратация/стрес настъпва прекомерно разрушаване на тирозина и 

триптофана. 

 

Източници на качествени протеини 

 

Качествени протеини има в яйцата, млякото и бобовите растения. Лещата, бобът и соята 

съдържат около 24% висококачествени протеини. Прясното месо — пуешко, пилешко, телешко, 

свинско и риба, както и Зеленчуците, също съдържат качествени протеини (спанакът - около 13%). 

Казвам прясно месо, защото месото съдържа различни ензими, които бързо разграждат някои 

аминокиселини на протеините. Продължителното излагане на кислород също разгражда някои от 

незаменимите аминокиселини на протеините. Излагането на Кислород води до гранясване на добрите 

мазнини и ги прави неизползваеми за тялото. 

Не заменяйте балансираната протеинова диета с приемане на отделни аминокиселини като 

хранителни добавки. В по-голяма концентрация някои от тях оказват странични ефекти върху баланса 

на минералите и витамините в организма. Телесните аминокиселини функционират по-ефикасно, 

когато са представени пропорционално. 

Яйцата са здравословна храна. Едно средно голямо яйце тежи 50 грама, от които около 33 

грама се падат на белтъка и 17 грама на жълтъка. Едно такова яйце дава осем калории енергия. Яйцата 

съдържат около 6 грама протеини от най-високо качество. Те не съдържат никакви въглехидрати и 

фибри. Протеинът им е изграден от един балансиран диапазон от аминокиселини. Яйцата са богати 

на витамини като биотин и на минерали като магнезий, селен, фосфор и мед. Жълтъкът е богат на 

сяра, която е естествен антиоксидант и днес се признава като изключително важен елемент за доброто 

здраве и самочувствие. 

Липидите или мазнините представляват около 10% от състава на яйцето. Липидният състав на 

жълтъка е уникален. Той е богат както на лецитин (прекурсор на невротрансмитера ацетилхолин), така 
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и на докозахексаеноева киселина (ДХК). Тази киселина е изключително важна за поддържане на 

мозъчните функции. Тя е необходима за постоянното ремонтиране на клетъчните мембрани и на тех-

ните междуклетъчни контакти — синаптозомите. Нервните структури на окото използват много ДХК 

за разпознаване на цветовете и за доброто качество и острота на зрението. Освен в яйцата, ДХК се 

намира и във водораслите и рибите, обитаващи студени водни басейни. 

Все повече се приема, че кръвният холестерол не се влияе от богатата на яйца диета. Имаше една 

медицинска публикация за стар човек, който в продължение на години е ял по двадесет и четири яйца 

седмично и е нямал никакви данни за наднормен холестерол в кръвта. 

Следващият път, когато някой ви заговори за „лошия холестерол" като причина за заболяване на 

сърцето, го попитайте: „Не е ли вярно, че определяме нивото на холестерола в тялото чрез вземане на 

венозна кръв?" Ако е истина , че нивото на холестерола е причина за образуване на плаки и запушване 

на кръвоносните съдове и че забавянето на кръвния ток засилва по-нататъшното отлагане на 

холестерол, би трябвало да очакваме и по-голямо запушване на вените. Тъй като няма нито едно 

научно съобщение за наличие на холестеролови отлагания, предизвикваши запушвания на вените, 

значи приемането на холестерола за „лош" е погрешно и ненаучно. 

Ще обясня още веднъж защо има холестеролови отлагания в артериите на сърцето и мозъка и 

дори в по-големите артерии. Запомнете, че терминът дехидратация се отнася за концентрирана кисела 

кръв. Киселата концентрирана кръв извлича вода от клетките на артериалната лигавица. Кръвната 

вълна, удряща се в деликатните клетки на артериалната лигавица, вече отслабени от загубата на вода, и 

повишената токсичност поради концентрираната кръв предизвикват микроскопични абразии. 

Една от многото функции на холестерола е да осигурява своего рода непромокаема превръзка на 

увредените места в артериалната стена до тяхното възстановяване. 

Тази превръзка („мазна марля") предпазва лигавицата от разкъсване и обелване. Ако погледнете 

на холестерола от тази перспектива, ще разберете каква благословия е всъщност той. Това действие на 

холестерола в действителност има предназначението да запазва живота на хора, чийто организъм е 

тежко увреден в резултат на персистираща дехидратация. 

Моето мнение е, че всички статистики за нивото на кръвния холестерол при хората, загинали от 

сърдечни заболявания отразява степента на убийствената дехидратация, която е причина за 

покачването на холестерола. 

Основавайки се на това ново разбиране за холестерола, аз нямам никакво колебание да 

препоръчам яйцата като много добър източник за задоволяване на нуждите от храна на човека. 

 

Млечни продукти 

За хората, които нямат проблеми съо смилането на млечните продукти, естественото 

неподсладено кисело мляко е добър източник на висококачествени протеини. 

То съдържа и много витамини и добри бактерии. Добрите бактерии в киселото мляко поддържат 

чревния тракт в добро здраве и предотвратяват растежа на токсични бактерии и гъбички като например 

кандида. Разбира се, хора с алергии към млечните продукти, не трябва да консумират кисело мляко. 

Сирената са също добър източник на протеини. Прясно приготвените сирена се смилат по-лесно 

и по мое мнение са много по-здравословни отколкото зрелите сирена. Соевото мляко е добър 

заместител на кравето мляко за хората, имащи проблеми със смилането му. Ако не харесвате вкуса на 

соевото мляко, смесето го със сок от моркови и се насладете на обогатеното с витамини и други храни-

телни вещества мляко. Тази комбинация е вкусна и здравословна. 

 

НЕЗАМЕНИМИ МАЗНИНИ 

 

Тялото има нужда от получаване на мазнини с храната. Някои жизненоважни мастни киселини, 

влизащи в състава на определени мазнини, се използват като основни материали в производството на 

клетъчните мембрани. Освен това те са основни ингредиенти, от които са изградени много от 

хормоните. 
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Производството на половите хормони зависи от наличието на някои важни мазнини, 

Включително зловредния холестерол. Нервните клетки се нуждаят от „добри" мазнини за 

производство на техните непрекъснато изразходващи се нервни окончания. 

Незаменимите мастни компоненти са омега-6 (ненаситена мастна киселина, известна като 

линолова киселина) и омега-3 (свръхненаситена мастна киселина, известна като алфа-линоленова 

киселина). Тези мастни киселини са течни. Нашето тяло не може да ги изработва и трябва да ги 

получава с храната. 

Средните дневни нужди на организма от линолова киселина са между 6. и 9 грама, а от 

линоленова киселина (най-важната от всички мастни киселини) — между 2 и 9 грама. Тези мастни 

киселини са особено необходими на мозъчните клетки и на дългите нерви за изработване на 

изолационните мембрани, които трябва да бъдат непропускливи и да предотвратяват смесването на 

посоката и скоростта на нервните импулси, Нервните окончания в ретината, които участват в 

разпознаването на обектите и ясното виждане имат висока оборотна скорост на незаменимите мастни 

киселини и особено на ДХК. Докозахексаеноевата киселина, която е изградена от омега-3 мастна 

киселина, е жизненоважна за състава на мозъчните клетки. Установено е, че хората е неврологични 

нарушения имат недостиг на ДХК. 

Както вече бе споменато, яйцата, водораслите и рибите, обитаващи студени водоеми, са 

добър източник на ДХК. Друг прекрасен източник на омега-6 и омега-3 мастни киселини в идеалното 

съотношение 3:1 е лененото олио, получено чрез студено пресоване и поставено в тъмни шишета за 

предпазване от пряка светлина. Подобни качества има олиото, изготвено от гроздови семки. То се 

предлага в тъмни капсули също с цел предпазване на чувствителните към светлина мастни киселини. 

Сусамовото олио съдържа свръхненаситени мастни киселини. То е предпочитаното олио в кухнята на 

много древни народи. Олиото е по-добро от маслото, тъй като при нормална телесна температура 

остава течно, докато маслата се втвърдяват. 

За подробна информация върху незаменимите мастни киселини и храните, които са най-добър 

източник на тези киселини, можете да се обърнете към книгата на д-р Удо Еразмус „Мазнините, които 

лекуват, мазнините, които убиват." Друга добра, лесна за четене книга на тази тема е „Интелигентните 

мазнини" от д-р Михаел А.Шмидт. Препоръчвам още една лесна за четене книга, посветена на 

витамините и минералите, която съдържа много полезна информация. Това е „Пълен илюстрован 

справочник за витамините и минералите" от Дениз Мортимър. 

Маслото е богат източник на мастноразтворими витамини като витамин К, А, витамин Е, 

фолиева киселина и др. Маслото е богат източник и на калций и фосфор. Тялото се нуждае ежедневно 

от известно количество мазнини. Не можете да се лишите напълно от мазнини и да живеете дълго. 

Тялото не е в състояние да произведе някои мастни компоненти, необходими за изграждането на 

изолационните мембрани. Ако не доставите на организма необходимите му мастни киселини, той ще 

се опита да си ги достави от въглехидратите в храната. Но тъй като организмът не е в състояние да 

завърши процеса на производство на мастни киселини, той оставя на склад тези незавършени 

продукти. Ето така някои хора стават непропорционално дебели. Ако искате да отслабнете, трябва 

да приемате по малко мазнини ежедневно. Всеки грам мазнини доставя на организма 9 калории 

енергия. Неотдавнашни проучвания потвърдиха важността на адекватното съдържание на мазнини в 

диетите за отслабване. 

 

ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И СЛЪНЦЕ 

Тялото се нуждае от ежедневен прием на плодове и зелени зеленчуци. Те са идеален източник 

на естествени витамини и важни минерали. Зелените зеленчуци съдържат също голямо количество 

бета-каротини и дори някои ДХК мастни киселини, необходими на мозъка. Плодовете и зеленчуците 

са важни за поддържане на баланса на рН в тялото. Хлорофилът съдържа много голямо количество 

магнезий. За хлорофила магнезият е това, което е желязото за хемоглобина — носител на 

кислород. 

За астматиците, хората с остеопороза и рак слънчевата светлина е лекарство. Тя въздейства 

върху холестероловите отлагания в кожата и ги превръща във витамин D. Витамин D стимулира 
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образуването на костна тъкан и задръжката на калций в костите, което подпомага растежа на децата. 

Освен това витамий D стимулира абсорбцията на калция в червата. Калцият неутрализира киселините 

и балансира рН на клетките — ефект, който подпомага предотвратяването на усложненията при астма. 

Ако приемате ежедневно адекватни количества вода заедно със съответното количество сол и 

правите достатъчно физически упражнения (за предпочитане на чист въздух и на светло място), 

вашето тяло ще се започне само да приспособява приема си на протеини, въглехидрати и мазнини към 

енергийните си потребности. Ще нарастне нуждата ви от протеини, ще намалее нуждата от въглехид-

рати, а ензимите, изгарящи мазнините ще разграждат по-голямо количество мазнини, отколкото са 

били приети с храната. Аз намирам схващането, че веднъж отложен, холестеролът не се разгражда, за 

погрешно. Отлаганията от холестерол в артериите могат да изчезнат по-бавно, отколкото ни се иска, но 

това ще стане, тъй като тялото има необходимия химичен „ноу-хау" как да направи това. 

 

Холестерол и остеопороза 

Запомнете, че холестеролът е жизненоважен за физиологията на човека. Как се обяснява 

свръхпродукцията на холестерола? 

Точно както става при малък приток на речна вода в електрогенериращия язовир, при недостиг на 

вода в тялото се произвежда по-малко хидроелектрическа енергия за енергозависещите функции на 

организма. След време язовирът няма да може да задвижва всички генератори. При реални ситуации, 

когато евтината енергия от хидроелектрическата станция не е достатъчна, генераторите започват да 

изгарят нафта или въглища за производството на електроенергия. 

Алтернативен източник на енергия в организма са калциевите отлагания в костите или във 

вътрешността на клетките. Към два свързани калциеви атома се добавя една единица енергия под 

формата на АТФ. В телесните клетки на различни места в тялото има много свързани калциеви атоми, 

чиито връзки се разкъсват и се отделя енергия. Идва време, когато в организма се натрупват много 

свободни калциеви молекули, подобно на пепелта от изразходваното гориво. За щастие калциевата 

„пепел" се рециклира лесно и при наличие на енергия калциевите молекули се свързват отново и 

запазват енергия За бъдеща употреба така, както се зареждат батерии. 

Слънчевата енергия превръща холестерола в кожата във витамин D. Витамин D е отговорен за 

улесняване захващането на калций и отлагането му в костите й клетките. Витамин D прилепва към 

калциевите рецептори върху клетъчната мембрана. Едновременно с това една единица калций се 

прикрепва към „опашката" на витамин D, който в този момент влиза през клетъчната мембрана. 

Съединените калций и витамин D заедно с техния мембранен рецептор изпълняват роля на магнитна 

пръчка, която привлича цяла верига от други незаменими елементи и ги вмъква в клетката. По този 

начин енергията на слънчевата светлина, превръщаща холестерола във витамин D, има пряк 

физиологичен ефект върху храненето на телесните клетки. Влизайки в клетките, калцият води със себе 

си други незаменими елементи. Така клетките получават суровини за възстановяване и енергиен 

метаболизъм. Свръхенергията, която навлиза в клетките се използва за сливане на калциевите 

молекули и съхраняване на енергия в калциевите връзки за бъдеща употреба. 

След като разберете веднъж логиката зад каскадата от химични реакции, протичащи в тялото, ще 

се убедите във важността на холестерола за клетъчния метаболизъм и доброто здраве на телесните 

клетки. Трябва да използвате повишеното ниво на холестерол в организма си за производство на 

повече витамин D, снабдяване на активните клетки с максимално количество енергия и подобряване 

на функционирането им. Използвайте слънчевите лъчи за намаляване на холестерола и укрепване на 

костната си система. Някои от вас сигурно ще реагират негативно на тази препоръка с аргумента за 

риска от меланома. Моето становище е, че ракът се дължи на дехидратиране, бездействие и лош 

подбор на приеманите храни и напитки. В продължение на над двадесет години съм играл тенис 

под лъчите на слънцето в Техеран. По три часа дневно в ранните следобеди шест дни от седмицата и 

не съм развил никакъв рак. 

Не можете да си седите зад бюрото в изкуствено осветения си офис и да очаквате да имате 

нормален кръвен холестерол и нормална плътност на костите. Повишеният холестерол ще ви накара да 
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се обърнете към някой лекар, който вероятно няма да разбира как слънчевата светлина се превръща в 

енергия и ще нарече жизненоважния холестерол „лош". 

Слънчевите лъчи са използвани за лечение за пръв път при деца, боледуващи от рахит 

(деформирани кости). Това лечение е наречено хелиотерапия. Аз разглеждам постепенното покачване 

на холестерола с възрастта през призмата на моето разбиране за многото роли на холестерола. Според 

мен това се дължи на повишеното му образуване от черния дроб при постепенно намаляване на 

костната плътност. 

Смятам, че повишеното ниво на LDL — холестерол е съществен индикатор за начална 

остеопороза. Остеопорозата може да се предотврати с постепенно излагане на слънце рано 

сутрин. Това е един естествен начин за повишаване абсорбцията на калция в тялото и костите. 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

След въздуха, водата, солта и храната, физическите упражнения са най-важният фактор за 

оцеляване. 

Упражненията са по-важни за здравето от секса, забавленията и всички други удоволствия. 

Ето причините, поради които твърдя, че упражненията са изключително важни за постигане на добро 

здравето и дълъг живот, ненарушаван от болки. 

* Упражненията увеличават кръвоносните съдове в мускулите и съдействат за 

поддържане на кръвното налягане в нормални граници. 

* Упражненията отварят капилярите в мускулната тъкан и намаляват 

съпротивлението в артериите, което води до спадане на кръвното налягане и намаляване 

нивото на кръвната захар. 

* Упражненията подобряват азотния баланс, което води до натрупване на мускулна 

маса и предотратяване използването на мускулите като гориво. 

* Упражненията усилват действието на ензимите, разграждащи мазнините, с което се 

доставя енергия за работата на мускулите. Когато тренирате, вие фактически сменяте 

енергийния източник. Вместо да използвате кръвната захар, вие използвате мазнините, 

намиращи се в самите мускули и в други места на тялото. 

* Упражненията карат мускулите да използват като допълнителен източник на 

енергия някои аминокиселини, които иначе биха могли да достигнат токсични нива. 

Повишените нива на някои аминокиселини с разклонена верига например могат да причинят 

разпад и изчерпване на запасите от други жизненоважни аминокиселини, някои от които са 

постоянно необходими на мозъка за производството на невротрансмитери. Две от тези 

аминокиселини са триптофанът и тирозинът. Мозъкът използва триптофана за производство 

на серотонин, мелатонин, триптамин и индоламин, които са антидепресанти и регулатори на 

кръвната захар и кръвното налягане. Тирозинът се използва за производство на адреналин, 

норадреналин и допамин, които са жизненоважни за физиологичните процеси, свързани с 

мускулна активност — борба, бягане, спортуване и т.н. Изчерпването на тирозина е главната 

причина за възникване на Паркинсонова болест. Количеството на аминокиселините с 

разклонена верига се увеличава непропорционално при заседнал начин на живот. 

* Мускулите, които не се използват, се разпадат. С излъчване на мускулните частици 

от тялото се излъчват и част от резервите на тялото от цинк и витамин В6. При достигане на 

определена степен на дефицит на цинк и витамин В6 се развиват неврологични и психични 

нарушения. В действителност това се случва и при т.нар. автоимунни заболявания, 

включително лупус и мускулна дистрофия. 

* Упражненията карат мускулите да задържат повече вода и предотвратяват 

сгъстяването на кръвта, което би довело до увреждане на лигавицата на артериалните съдове. 

* Упражненията понижават кръвната захар на диабетиците и намаляват нуждата 

от инсулин или медикаменти. 

* Упражненията заставят черния дроб да произвежда захар от циркулиращите в кръвта 

или отложените в различни части на тялото мазнини. 
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* Упражненията повишават подвижността на ставите и създават периодичен вакуум в 

ставните празнини, чрез? което в тях се засмуква вода. Засмуканата в ставните; празнини 

вода съдържа необходими за хрущялните клет-' ки хранителни вещества. Повишеното водно 

съдържимо на ставните кухини улеснява движенията на костите една спрямо друга. 

*  Мускулите на прасците действат като вторични „сърца". Чрез тяхното свиване и 

разпускане ние се изправяме и вървим. Мускулите на краката преодоляват гравитацията. Те 

изпомпват от вените кръвта, която е достигнала до краката. Честите свивания на мускулите 

на краката, подпомогнати от еднопосочните клапи във вените на краката, изтласкват кръвта 

нагоре в посока обратна на гравитацията. Това е смисълът на споменатата по-горе функции 

на мускулите като вторични „сърца" на венозната система. Мускулите на краката 

изпълняват същата функция и по отношение на лимфната система. Упражненията 

ликвидират отоците по краката. 

* Упражненията укрепват костите и съдействат за предотвратяване на остеопорозата. 

* Упражненията повишават производството на всички хормони, усилват либидото и 

подобряват секса. 

 

* Един час ходене активира ензимите, изгарящи мазнините. 

Активността на ензимите се запазва в продължение на дванадесет часа. Две 

разходки на ден — сутрин и вечер осигуряват двадесет и четири часова 

активност на тези ензими. Това води до постепенно прочистване на 

холестероловите отлагания в артериите и разграждане на натрупаните в 

различни части на тялото мазнини. 

 

* Упражненията усилват активността на адреналин-контролираната симпатикова 

нервна система. Адреналинът ще намали свръхсекрецията на хистамин и ако при това 

тялото е добре оводнено, ще предотврати алергичните реакции и пристъпите от астма. 

*  Упражненията ще повишат продукцията на естествените телесни опиати — 

ендорфините и енкефалините, като при това нивото им е толкова високо, колкото е желаното 

от наркоманите ниво. 

 

Кои са най-добрите упражнения? 

Упражненията за подобряване на издръжливостта са по-добри от тези за постигане на 

скорост или трупане на мускулна маса. Когато си избираме упражнения, трябва да ги оценяваме в 

перспектива. Един бегач на дълги разстояния може да практикува бягане и това да му доставя удо-

волствие и в по-напреднала възраст, но същото не може да се каже за спринтьора. 

Най-доброто упражнение е ходенето, тъй като можете да го практикувате до дълбока 

старост, без риск от увреждане на ставите. Други упражнения, повишаващи издръжливостта са 

плуването, голфът, карането на ски и кънки, катеренето, тенисът, скуотът, карането на 

колело, тай-чи, танците и аеробиката. Когато избирате упражненията, трябва да оценявате и 

способността им за дълготрайно активиране на ензимите, разграждащи мазнините. Упражненията на 

открито са по-полезни за тялото. Чрез тях тялото се свързва с природата. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Четири прости стъпки за постигане на сияйно здраве. 

Четирите най-важни стъпки за постигане на по-добро здраве са: 

* Поддържане на баланс между водата и солта в тялото 

* Упражняване на мускулите за засилване ефикасността на мозъчните функции 

* Избягване на дехидратиращи напитки, които увеличават токсините в тялото 

*  Придържане към балансирана диета от протеини и зеленчуци/плодове в процентно 

съотношение 20 към 80. От зеленчуците особено полезни са бобовите растения. Балансираната 

диета трябва да съдържа съвсем малко скорбяла и захар. 
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Скорбялата и захарта са тези, които са виновни за надебеляването. 

Протеините и мазнините в диетата не водят до натрупване на мазнини! 

 

Аз съм убеден, че ако се придържате към тези препоръки, ще боледувате рядко и ще имате дълъг 

и продуктивен живот. 

Надявам се, че ще споделите информацията, която намерихте в тази книга с други хора, които 

може да се нуждаят от нея. 

 


