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                               Лікування водою 
     Знайдений розв'язок проблеми стрімко зростаючих витрат на медичні послуги. Це вода. 

                                                                                                             ПОЛ ХАРВІ 
     Спасибі вам, доктор Батмангхелідж. Я тримаю вашу книгу поруч із Біблією й читаю 
обидві. 

                                                                                                            ДІК ГРЕГОРІ 
      Ще раз спасибі. Ви зробили світ кращим. 
           «AGGRESSIVEPEACE» (АГРЕСИВНИЙ МИРЯНИН) «AMAZON.COM REVIEWS» 
      Найбільше відкриття вченого-одинака за всю історію світу. 

ТРЕВОР ДЖЕЙМС КОНСТЕБЛЬ, ПИСЬМЕННИК, ІСТОРИК, ЛЕКТОР, 
УЧЕНИЙ, «BORDERLANDS QUARTERLY JOURNALOF BORDERLAND 
RESEARCH» 

     Теорія води заснована на переконливій логіці, але вона ставить практику сучасної 
медицини з ніг на голову. Чи працює ця теорія? Відкрийте водопровідний кран – і 
переконайтеся самі. 

                                                     «EUROPEAN», ЛОНДОН, ГРУДЕНЬ 1995 р. 
     Особливо мене вразило те, наскільки ясно доктор Батмангхелідж описав, чому нестача 
води стає головною причиною гіпертензії, від якої страждають 50 мільйонів американців. 

ДЖУЛІАН УИТЕЙКЕР, ДОКТОР МЕДИЦИНИ, «HEALTH & HEALING» 
      Говорять, що риби, як видно, не усвідомлюють присутності води; ця книга показує, що 
ми, подібне на те, пішли від них зовсім недалеко. У більшості випадків ми лікуємо 
симптоми й часто робимо це неправильно, але на те й з'являються на світло шедеври, щоб 
робити зрушення в парадигмі наукових знань. Якщо ми це зрозуміємо, то зможемо 
призупинити занадто швидке просування пацієнтів по тому шляху, яким рухається будь-
яка плоть. 

«JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY», РОЗДІЛ 
«КНИЖКОВИЙ ОГЛЯД» 

      Після читання останніх робіт доктори Батмангхеліджа, у тому числі й діаманта його 
творчості – «Ваше тіло просить води», – стає зовсім очевидно, що його теорія дійсно 
революційна й здатна змести з лиця землі майже всі хвороби, проти яких спрямована. Як 
інтерн-кардіолог я знаходжу цю книгу актуальною, проникливою й фундаментальною. Її 
послав нам сам Господь. 

ДЕН С. РЕМ, ДОКТОР МЕДИЦИНИ, ЧЛЕН КОЛЕГІЇ АМЕРИКАНСЬКИХ 
ТЕРАПЕВТІВ 

      Як люблять розумники ходити навколо так близько й створювати собі складні 
головоломки, ігноруючи глибоку мудрість простих розв'язків! Обставини допомогли 
докторові Батмангхеліджу звернути увагу на елегантну значимість одного фактора, який 
ми часто залишаємо без уваги, – фактора води. 

ЖУЛЬ КЛОТТЕР, ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ «TOWNSEND LETTER 
FOR DOCTORS» 

     Доктор Батмангхелідж досліджував зв'язок болю з водним обміном в організмі. 
Проведені ним дослідження, результати яких опубліковані в різних наукових журналах, 
привели Батмангхеліджа до висновку, що біль – це однозначний, але рідкісно правильно 
сприйманий сигнал нестачі води в організмі. 

                                                                                              «ROTARIAN» 
     Лікар знаходить засіб від виразки. 
     Усе почалося пізньою ніччю, коли до нього привели пацієнта, що страждав від 
нестерпного виразкового болю. Доктор змусив його випити 500 мл води. Біль ослабнув, а 
потім зовсім пройшов. Лікар був настільки окрилений успіхом, що прописав пацієнтові 
випивати по дві склянки води шість раз у день. У результаті хворий повністю позбувся 
виразкових нападів. 

                            «NEW YORK TIMES», РОЗДІЛ «НАУКОВИЙ ОГЛЯД» 
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     Коли доктор Батмангхелідж думає про склянку води, він не думає про наполовину 
повну або наполовину порожню посудину. Він думає про посудину, яку переповнює 
рідина, даруюча життя. Батмангхелідж вважає воду джерелом здоров'я, у якому 
розчиняються всі наші хвороби. Він думає про воду як про хвилю, що несе нас у 
майбутнє. 

                                                                           «WASHINGTON TIMES» 
     Атомна бомба в медицині! 
     Новинка! Ця книга вельмишановного доктора медицини зробила в медичній науці 
ефект атомної бомби, що розірвалася. Зовсім нова парадигма поглядів на причину й 
профілактику багатьох захворювань! Кожний, кого хвилює власне здоров'я, просто 
зобов'язаний прочитати цю неймовірну книгу! 

                                                          ВИДАВНИЦТВО «NUTRI-BOOKS» 
     Як не сумно, але середній американець майже нічого не знає про воду. Більшість людей 
вважають, що п'ють досить води, але це не так. Книга доктора Батмангхеліджа неодмінно 
приверне суспільну увагу до чудодійних властивостей води. 

                                                                  «CONNECTION NEWSPAPER» 
     У своїй новій, що викликала люту полеміку книзі «Ваше тіло просить води» доктор 
Батмангхелідж говорить, що ми забули, як потрібно реагувати на численні сигнали спраги. 
Але якщо замість того, щоб приймати знеболюючі та інші ліки, ми станемо просто пити 
більше води, то, можливо, виявимо, що не тільки біль, але й сама хвороба піде назавжди. 

                                                      «INDEPENDENT», ЛОНДОН, АНГЛІЯ 
      Болі в шлунку, мігрень, алергія, астма й навіть артрит – усі ці хвороби можуть 
виявитися симптомами зневоднювання, від якого можна позбутися за допомогою 
декількох склянок звичайної водопровідної води. Однак якщо ви будете пити воду тільки 
тоді, коли відчуваєте сухість у роті, то не зможете забезпечити організм достатньою її 
кількістю. Так стверджує доктор Батмангхелідж, автор нашумілої книги «Ваше тіло 
просить води», десятки тисяч екземплярів якої були розкуплені в 2004 році в одних тільки 
Сполучених Штатах. 
                                                                                   «DAILY MAIL», ЛОНДОН, АНГЛІЯ 
     У книгах доктора Батмангхеліджа багато здорового глузду й правильних медичних 
порад. Запропонований ним спосіб лікування хвороб усуває їхню головну причину, і 
кожний, кому повезе прочитати ці книги, не пошкодує про те, що придбав їх. 

ЛОУРЕНС А. МЭЛОУН, ДОКТОР МЕДИЦИНИ, ДОКТОР 
ФАРМАКОЛОГІЇ, ЗАВІДУВАЧ НАВЧАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЦЕНТРУ 
НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИМ НАУКАМ, ШТАТ ОГАЙО 

     Я вважаю ваші висновки зовсім вражаючими. Шістнадцять років приватної 
акушерсько-гінекологічної практики й вісім років загальної практики дозволяють мені по 
гідності оцінити потенціал ваших пропозицій. 

Л. Б. УОРКС, ДОКТОР МЕДИЦИНИ, ЧЛЕН АМЕРИКАНСЬКОЇ КОЛЕГІЇ 
АКУШЕРІВ І ГІНЕКОЛОГІВ 

       У результаті екстенсивних клінічних і наукових досліджень автор дійшов висновку, 
що організм може демонструвати багато різних ознак спраги. До останнього часу ці 
симптоми зневоднювання вважалися захворюваннями. 

ВИДАВНИЦТВО «FRONTIER PERSPECTIVES», ГАЗЕТА ЦЕНТРУ 
ПРИКОРДОННИХ НАУК ПРИ УНІВЕРСИТЕТІ ТЕМПЛ 

       Після довгих років досліджень і медичної практики було надзвичайне приємно й 
корисно відкрити для себе спосіб лікування багатьох станів, що отримали чудове 
пояснення в книзі доктора Батмангхеліджа «Ваше тіло просить води». Інформація такого 
роду заповнює вакуум, залишений традиційною освітою. 

                                                      РОБЕРТ БАТТЛ, ДОКТОР МЕДИЦИНИ 
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     Спасибі вам за своєчасну пораду використовувати комбінацію води й солі для 
лікування астми. Мій кашель не тільки став слабкіший, але й пропав зовсім. Ще раз 
величезне вам спасибі за розповідь про можливість вирішення таких складних проблем. 

                                                  ХОЗЕ А. РІВЕЙРА, ДОКТОР МЕДИЦИНИ 
     Це добре написана й легка для розуміння книга. Я вважаю, що її слід включити в 
програму для обов'язкового читання у всіх школах. Вона допоможе запобігти безлічі 
хвороб і страждань майже без яких-небудь додаткових витрат. 

ХАЙТЕН ШАХ, ДОКТОР МЕДИЦИНИ, МЕДИЧНА КЛІНІКА САН-
ДЖАСІНТО, ШТАТ КАЛІФОРНІЯ 

     Батмангхелідж крок за кроком проводить нас через об'єктивну реальність і створює 
чудовий гобелен, який цілком може виявитися саваном для алопатичної медицини. Правда 
повинна бути тільки на одній стороні. 
                                                                   ВИДАВНИЦТВО «BIOTRON CONNECTION» 
     Обидві ці книги, як і фірма-видавець, повідомили новину, яка може змінити ваше 
життя. Якщо залишити осторонь аргументи й контраргументи, то можна з усією 
визначеністю заявити: доктор Батмангхелідж дійсно щось намацав. 

                                                                                          «BOOK READER» 
    Динаміт! Ваша теорія семимильними кроками повела вперед етіологію захворювань. 

ЕДМУНД X. ХАНДВЕРГЕР, ДОКТОР ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ 
     Батмангхелідж наводить приклади пацієнтів, які прислухались до його поради 
використовувати просту воду й отримували позитивні результати, такі як зниження 
кров'яного тиску, полегшення алергії, втрата зайвої ваги й рятування від депресії. 

                                                                                                  «IRISH TIMES» 
    Логіка природності й простоти в медицині, запропонована автором книги «Ваше тіло 
просить води», видається мені цілком розумною. 

                                                                       МОНСЕНЬЙОР ФІЛІП А. ГРЕЙ 
    Ваша книга – як ковток свіжого повітря: вона дарує людству надію! 

                                                    СУДДЯ ДЖОН Б. МОРГАН, КАЛІФОРНІЯ 
    Я вважаю, що книга доктора Батмангхеліджа послана нам Богом. Я молюся за те, щоб 
ви також витягнули максимум користі з його відкриттів. 

                   ЛЛОЙД ПАЛМЕР, «STRAWS IN THE WIND», ЛЮТИЙ 1996 р. 
    Він успішно лікує алергію, стенокардію, астму, артрит, головний біль, гіпертензію, 
виразку й багато чого іншого за допомогою найпростіших ліків – води. 

                                     «NEXUS MAGAZINE», АВСТРАЛІЯ, СІЧЕНЬ 1996 р. 
    У міру того як книга Батмангхеліджа продовжує викликати люті суперечки й потроху 
здобуває нових прихильників в усьому світі, лікар, що висунув одну із самих 
екстраординарних теорій у медицині, пояснює, чому він повстав проти загальноприйнятої 
точки зору, щоб лікувати своїх пацієнтів водою, а не ліками. 

                           «DAILY MAIL», ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 27 АВГУСТА 2001 р. 
    Революційний прорив у медицині: нова програма схуднення за допомогою води! 
Позбудьтеся 40 кг жиру. 

ФІНОЛА ХЬЮЗ, ЗІРКА ТЕЛЕСЕРІАЛУ «УСІ МОИ ДІТИ», «WOMAN’S 
WORLD», 4 ВЕРЕСНЯ 2001 р. 
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                                  Вираження вдячності 
 

      Прагну виразити саму щиру вдячність двом всесвітньо відомим дослідникам раку – 
докторові М. Джаведу Ікбалу й докторові Джону Дж. Делінассіосу, які в 1987 році 
допомогли мені познайомити видатних фахівців у цій області з моїми поглядами на зміну 
парадигми в медичній науці й опублікувати текст лекції, з якою я виступив на їхній 
конференції. 
     Про зроблені мною відкриття, що показало, що зневоднювання є головною причиною 
хворіб і захворювань, доктор медичних наук М. Джавед Ікбал уперше почув в 1986 році. 
Тоді він займав пост керівника науково-дослідних робіт і завідувача кафедри пухлинної 
біології на хірургічному факультеті медичної й стоматологічної школи Королівського 
коледжу Лондонського університету. Фонд « За прості рішення в медицині» попросив 
його проаналізувати мої висновки про те, що головним винуватцем розвитку раку в 
людському організмі є хронічне ненавмисне зневоднювання. Дотримуючись традицій 
великих хіміків минулого, Джавед Ікбал протягом шести місяців намагався з'ясувати, яка 
саме речовина стає активним фактором, що викликає рак. Після того як йому не вдалося 
виявити жодного конкретного елемента, здатного підстьобнути процес виникнення цього 
захворювання, він вирішив, що даремно витратив час на перевірку моєї теорії. Тоді я 
звернув його увагу на те, що хронічне зневоднювання, що й постійно підсилюється, 
порушує практично всі процеси в організмі. У результаті біохімічна система стримувань і 
противаг в організмі повністю руйнується й створюються ідеальні умови для розвитку 
раку. 
     Ось як він сам описує те, що відбулося потім: «Раптово мені відкрилися зовсім нові 
обрії наукових пошуків. Наступні шість місяців комплексних досліджень допомогли мені 
створити точну картину можливого виникнення хвороби. Зовсім зненацька я усвідомив, 
що використаний співробітниками фонду системний підхід може послужити найкращою 
основою майбутніх досліджень і що він доводить повну неспроможність підходу сучасної 
науки до цієї теми». 
      Доктор Ікбал зв'язався з доктором медичних наук Джоном Дж. Делінассіосом, 
засновником Міжнародного інституту ракових досліджень у Греції й головним 
редактором авторитетного журналу «Anticancer Research», і вони разом вирішили 
провести Міжнародний симпозіум дослідників раку, щоб вислухати й обговорити мій 
підхід до питання формування раку в організмі. Ця конференція відбулася 15-18 жовтня 
1987 року в місті Халкіс, Греція. Моя лекція «Біль: Необхідність зміни парадигми» була 
опублікована у вересневому номері журналу «Journal of Anticancer Research» за 1987 рік. 
      У числі видатних дослідників раку, що визнали цінність системного підходу для 
майбутніх онкологічних досліджень, був професор Дж. П. Мерфі, який займав у той час 
пост голови Суспільства досліджень ракових захворювань. 
      Як не гірко про це говорити, але якби використання води для профілактики раку 
представляло хоч який-небудь комерційний інтерес, то до сьогоднішнього дня цей процес 
був би вже ретельно вивчений і ця книга – єдина опублікована інформація про зв'язок між 
хронічним ненавмисним зневоднюванням і виникненням раку в організмі – виявилася б не 
потрібна. 

                                                                       Ф. БАТМАНГХЕЛІДЖ, 
                                                                         ДОКТОР МЕДИЦИНИ 
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                                      Примітка автора 
      Представлена в цій книзі інформація й рекомендації із уживання води засновані на 
моїх професійних знаннях, особистому досвіді, всебічних дослідженнях і інших 
публікаціях на тему метаболізму води в організмі людини. Я не беру на себе сміливість 
давати медичні поради й виписувати рецепти на використання або відмову від 
використання яких-небудь лікарських препаратів без консультації з лікарем. Мій намір 
полягає тільки в тому, щоб, опираючись на найостанніші знання в області мікроанатомії й 
молекулярної фізіології, запропонувати вашій увазі інформацію про значення води для 
здоров'я й допомогти інформувати широку громадськість про руйнівний вплив хронічного 
зневоднювання на організм людини з юності до похилих років. 
       Ця книга жодним чином не може служити заміною кваліфікованої медичної 
допомоги. Навпаки, обмін представленою отут інформацією з лікарем найвищою мірою 
бажаний. Відповідальність за використання відомостей, що втримуються в даній книзі, і 
рекомендацій цілком і повністю несе сам читач. Застосовувати цю інформацію потрібно 
тільки в строгій відповідності із представленими інструкціями. Нікому із читачів, а 
особливо тим, хто в минулому переніс серйозні захворювання й перебуває під медичним 
спостереженням, тим, хто страждає важкими захворюваннями нирок, не слід 
використовувати пропоновану далі інформацію без попередньої консультації з лікарем. 
       Ціль цієї книги полягає в тому, щоб відкрити вам очі на нові можливості, які 
неминуче звільнять народи всього світу від засилля медичного обскурантизму, 
заснованого на зневажливому відношенні науки до природньої природи людського 
організму, і від шахрайської діяльності тих, хто всіма силами намагається зберегти 
існуюче положення речей і зробити на цьому гроші. Перш ніж використовувати 
представлену тут інформацію для вирішення власних проблем зі здоров'ям, настійно 
рекомендуємо вам прочитати якнайбільше по даній темі. Це допоможе вам стриматися від 
поспішних висновків без попередньої оцінки всіх перспектив використання доступних 
можливостей. 
      Усі процедури, що містяться в даній книзі є рекомендації й, не мають на увазі ніяких 
гарантій з боку автора, видавця, їх агентів або співробітників. Автор і видавець знімають 
із себе всяку відповідальність за використання представленої далі інформації. 
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                                           Передмова 
      Як лікареві і як людині, що прожила на цій землі 73 роки, мені соромно, що ми 
дозволяємо воротилам фармацевтичної індустрії брати за горло представників нашої, у 
свій час шановної, професії й змушувати їх виписувати пацієнтам хімічні препарати, які 
однозначно калічать і вбивають людей. Далі я це доведу. А поки прагну виразити своє 
обурення поведінкою тих представників академічної науки, які завзято зберігають 
мовчання у відповідь на критику їх власних, явно помилкових висловлень. При ближчому 
розгляді подібних заяв відразу стає ясно, що насправді вони намагаються захистити 
статус-кво в медицині, що виявилася під владою безсердечного диктатора – 
фармацевтичної промисловості. 
       Але совість не дозволяє мені мовчати. В 1982 році я приїхав в Америку з надією, що 
моє революційне відкриття знеболюючих властивостей води буде помічене яким-небудь 
навчальним закладом і після ретельної перевірки зможе внести позитивні зміни в життя 
людей усього світу. На жаль, я помилявся. Цього не трапилося, але я не опустив руки. 
Щоб дати мені можливість продовжити роботу, один з моїх близьких друзів заснував 
фонд « За прості рішення в медицині». Подальші дослідження дозволили з'ясувати, де 
саме медицина XX століття звернула із правильного шляху й відхилилася від істини 
настільки, що прояви зневоднювання стали вважатися хворобами невідомого походження. 
Їх лікували, і лікують по сьогоднішній день, токсичними хімікатами – у той час як 
організму потрібно всього тільки втамувати спрагу! 
     На жаль, ані Національний інститут здоров'я, ані Американська медична асоціація, ані 
міністерство охорони здоров'я й соціального забезпечення США не виявили до моїх 
відкриттів ніякого інтересу. Мало того, Національний інститут здоров'я піддав цензурі 
мою доповідь про нейротрансміттер гістамін як головний регулятор води й виключив його 
зі звіту 1-й Конференції з питань альтернативної медицини, що відбулася в Шантільї, 
штат Віргінія, 14-16 вересня 1992 року. Крім того, інститут змусив Національну медичну 
бібліотеку не включати в каталог статті, які публікувалися фондом. Але навіть це мене не 
зупинило. Я заснував організацію « За глобальні рішення в медицині» і став поширювати 
інформацію про свої відкриття прямо, у формі книг і аудіокасет. Використовуючи 
можливості розмовного радіо, я став розповідати людям про значення оптимального 
ступеня гідратації й закликати їх не чекати появи спраги, щоб наситити організм водою. 
     Менш чим через 10 років обсяги продажів бутильованої води злетіли до небес і люди 
почали частіше брати із собою питну воду. Мабуть, ця зміна звичок молодих людей 
стривожила систему, яку я називаю системою охорони хвороб і якій дуже вигідно, щоб 
люди продовжували страждати від спраги й накачували себе ліками, наближаючи свою 
смерть. Щоб люди перестали пити воду для завчасного запобігання спраги, була 
розв'язана кампанія, яку я не можу назвати інакше, чим злочинною. До речі, виробники 
газованих напоїв, швидше за все, не мають до неї ніякого відношення, тому що «круті 
хлопчики» у цій індустрії роблять на питній воді набагато більше грошей, чим на 
газуванні. 
       Раптово, немов за помахом палички невидимого диригента, усі провідні газети й 
національні телепрограми підняли галас навколо статті професора Хайнца Валтіна з 
Дартмутського медичного коледжу, опублікованої в «Journal of Physiology». Її 
представляли як найбільший прорив у медицині, який урятує життя мільйонів людей. 
Стаття вселяла людям, що їм слід пити воду тільки тоді, коли вони відчувають спрагу. 
Метою розповсюджуваної з такою надзвичайною наполегливістю рекомендації могло 
бути тільки відродження віджилого свій вік, безпомічного й абсурдного з наукового 
погляду підходу до питання спраги – підходу, покликаного врятувати майбутнє системи 
охорони хвороб і викликати новий бум у медичному бізнесі за рахунок здоров'я й 
добробуту членів суспільства. 
      Я не міг байдуже дивитися на те, як результати моїх багаторічних досліджень в області 
болю й води знищувалися за допомогою добре організованої пропаганди помилкових і 
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шкідливих поглядів доктори Валтіна. Він рекомендував людям чекати, поки в них не 
з'явиться спрага, і тільки потім пити воду – тобто робити те, що вони вже робили раніше й 
що затягло нас у ту жахливу трясовину, з якої ми ніяк не можемо вибратися. Я написав 
наукове спростування на статтю шановного доктора й послав його редактору журналу, у 
якому вона була надрукована. Я навіть зустрівся із цим редактором у Берліні, де він 
викладав. Однак ця людина навідріз відмовилася публікувати моє спростування. 
Обійшовши цілий ряд газет і журналів, я нарешті зміг опублікувати свою статтю, що 
призиває людей не чекати появи спраги, у січневому номері наукового збірника 
«Townsend Letter for Doctors and Patients» за 2003 рік. 
       Після опублікування своєї статті я розіслав її в більшість газет, які поширювали ідеї 
доктора Валтіна серед населення. Жодна з них не побажала скористатися цією 
інформацією; вони явно не прагли розгойдувати човен легальних розповсюджувачів 
фармацевтичної отрути. Копія статті була розміщена на веб-сайті  
www.watercure.com, 
 для того щоб люди самі могли її прочитати й оцінити (див. текст статті). 
       Я вирішив, що слід покласти кінець сваволі шахраїв, що нав'язують людям ліки, які 
викликають хвороби й передчасну смерть. У практичній медицині необхідно здійснити ще 
одну перебудову, але вже на основі гуманності, чесності й співчуття до людини. Але для 
досягнення цієї мети була потрібна офіційна організація, здатна здійснювати постійне 
спостереження за ходом подібної реконструкції. Ось чому недавно була заснована й уже 
приступилася до активних дій Національна асоціація за чесність у медицині. Додаткову 
інформацію про неї можна отримати на сайті 

                                                                 www.nafhim.org 
     Саме в той момент, коли процедура реєстрації асоціації йшла на повний хід, Експертна 
рада по продуктах і харчуванню Національної академії наук нанесла ще один удар по 
здоров'ю й добробуту американського народу, немов зусиль засобів масової інформації 
було недостатньо. У звіті за 2004 рік вона у точності повторила усе, до чого закликає 
доктор Валтін. 
     Моєму обуренню не було межі. Як могли медичні академіки зробити таку ідіотську 
заяву? Я написав голові ради, докторові Аппелю, потрібний лист і направив копію дев'яти 
іншим членам ради. У листі, датованому лютим 2004 року, і в дуже короткій телефонній 
розмові я попросив доктора Аппеля надіслати мені офіційну відповідь. Я чекаю дотепер. 
Викладений далі лист узятий з веб-сайту асоціації. 
      Тепер ви маєте уявлення про те, які сили заважають людям зрозуміти просту істину: 
«Ви не хворі – у вас спрага». Не сумніваюся, що до цієї моєї нової книги ЗМІ віднесуть 
так само, як і до інших: вони стануть усіляко її замовчувати, щоб не дати висохнути 
потоку рекламних засобів від фармацевтичної індустрії. 

     Рекомендовані до прочитання лист і стаття про те, чи 
потрібно чекати відчуття спраги 

                      Лист докторові Лоуренсу Аппелю 
                                                                                                                              [1] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Національна асоціація за чесність в медицині.Ми захищаємо право на самолікування.- тут 
і далі примітки перекладача. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

http://www.watercure.com/
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     Професорові Лоуренсу Аппелю, докторові медицини, магістрові 
охорони здоров'я 
     Голові Експертної ради по продуктах і харчуванню Національної академії наук, 26 
лютого 2004 р. 

                                      Шановному докторові Аппелю 
   Тема: стаття «Звіт експертів, що закликає людей слухатися спрагу» у газеті «Washington 
Post» за 12 лютого 2004 р. 

    Це шкідлива порада! Велика кількість людей ставала жертвами 
хвороб, викликаних хронічним ненавмисним зневоднюванням, не 
відчуваючи при цьому ніякої спраги! 
     Висловлена очолюваною вами Експертною радою Національної академії наук 
рекомендація, яка закликає людей пити воду тільки тоді, коли вони відчувають спрагу, 
повною мірою викриває найголовніший порок медицини й, можливо, є найважливішою 
причиною невтримного росту вартості послуг системи охорони хвороб. Саме тому 
система охорони хвороб замінила в нас систему охорони здоров'я, яка повинна запобігати 
захворюванням, а не напихати мільйони людей ліками, які тільки погіршують їхній стан. 
За найскромнішими оцінками, 200 тисяч із них умирають щороку від проблем, пов'язаних 
із застосуванням медичних препаратів. Тільки тому хімічні речовини, використовувані 
при лікуванні, стали третьою після серцево-судинних захворювань і раку захищеною 
патентами й законом причиною смертності в цій країні, обігнавши інші розповсюджені 
захворювання. 
      Жоден із шановних членів вашої ради, чий звіт викликав такий широкий резонанс у 
всіх засобах масової інформації, подібно до того, не знає, що дослідницька група П. А. 
Філліпса опублікувала у вересневому номері «New England Journal of Medicine» за 1985 
рік статтю «Ослаблення почуття спраги викликає зневоднювання в здорових літніх 
чоловіків». Виявляється, що в певному віці гострота сприйняття спраги знижується 
настільки, що в людей похилого віку, незважаючи на явне зневоднювання, не виникає 
бажання пити воду. Старі становлять найхворобливішу категорію населення тільки тому, 
що спочатку чекають спраги й тільки потім п'ють воду, тобто роблять саме так, як радите 
людям ви. 
     Ще гірше те, що ваша порада, як видно, не знає про важливу роль нейротрансміттера 
гістаміну як головного регулятора води й координатора програм боротьби з фізіологічним 
зневоднюванням, про те, що в міру зневоднювання організм робить його усе більше й 
більше, але ж саме гістамін є винуватцем виникнення більшості локалізованих болів і 
таких захворювань, як алергія, астма й ін., а також про те, що вода – це найкращий 
природній сечогінний засіб, який слід використовувати замість штучних препаратів. 
Спробу переконати людей пити воду тільки після того, як вони відчують спрагу, можна 
пояснити лише повним нерозумінням процесів регуляції води в людському організмі, і 
можна не сумніватися, що більшість із тих, хто піде цій інструкції, заподіють непоправну 
шкоду своєму здоров'ю. (Короткий огляд моєї доповіді про гістамін додається.) 
      Ваша рада повторила висловлення, які доктор медицини Хайнц Валтін, заслужений 
професор Дартмутського медичного коледжу, опублікував у серпневому номері 
«American Journal of Physiology» за 2002 рік. У прикладеній статті «Чекати настання 
спраги – значить передчасно вмерти в муках» я спростовую застарілу думку доктора 
Валтіна, що стверджує, що ініціатором механізму спраги є нирки. Моя стаття була 
опублікована в січневому номері збірника «Townsend Letter for Doctors and Patients» за 
2003 рік і розміщена на сайті 
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     У цій статті з подробицями пояснено, чому шановним членам вашої ради необхідно 
ознайомитися з публікаціями на тему ненавмисного зневоднювання і якомога швидше 
відмовитися від ідеї про «необхідність спочатку дочекатися появи спраги, а тільки потім 
пити воду». Вони повинні зрозуміти, що організм подає багато інших аварійних сигналів 
спраги ще до того, як у людини з'являється відчуття сухості в роті. Нехай краще вони 
радять людям підтримувати мінімальну перенасиченість організму водою й тим самим 
запобігати зневоднюванню, чим чекати, поки зневоднювання викличе відчуття сухості в 
роті. Дуже часто місцеве хронічне ненавмисне зневоднювання викликає запальні процеси 
навіть тоді, коли людина зовсім не відчуває спраги. 
       Членам вашої ради необхідно зрозуміти, що воду слід поставити на перше місце в 
списку найнеобхідніших для життя живильних речовин. Завдяки своїй здатності 
ініціювати хімічний процес гідролізу вода забезпечує роботу найефективнішого механізму 
вивільнення енергії, необхідної для виконання всіх функцій людського організму. Люди, 
які п'ють воду, щоб запобігти спразі, поводяться мудро. Вони охороняють себе від тих 
наслідків зневоднювання, які медики називають хворобами й лікують складеними 
навмання сумішами токсичних препаратів. Така зворотна сторона сучасної медицини, що 
стала жертвою ганебного, захищеного патентами й законом медичного неуцтва. 
      Додані книги «Ваше тіло просить води» і «Вода зціляє, ліки вбивають», а також моя 
стаття «Медицина XX століття: Продукт ста років неуцтва» допоможуть усвідомити 
основні моменти мого листа. 
      Вважаю своїм обов'язком довести до відома, що даний лист буде розміщений на 
нашому вебсайті, а його копії будуть послані в редакцію «Washington Post» і деяких інших 
газет, які рекомендували широкій громадськості користуватися викладеними у вашому 
звіті рекомендаціями. Люди повинні знати, що думка вашої ради про те, що воду потрібно 
пити тільки після того, як у людини з'явиться спрага (у традиційному розумінні цього 
терміну як відчуття сухості в роті), є неспроможним із усіх точок зору – професійної, 
клінічної й наукової. 
      Сподіваюся, що ви, як дійсні прихильники академічних традицій, удостоїте нас 
відповіддю, щоб його можна було розмістити разом із цим листом на нашому веб-сайті. 
Заздалегідь дякую. 
      ІЗ ЩИРОЮ ПОВАГОЮ,  Ф. БАТМАНГХЕЛІДЖ, ДОКТОР МЕДИЦИНИ 
                                                                                                         WWW.WATERCURE.COM 
                                                                                                         WWW.NAFHIM.ORG 
      Копії: усім членам Експертної ради по продуктах і харчуванню, редактору 
видавництва Національної академії наук, у редакції «Washington Post», «LA Times» і 
інших газет. 

                                      
      ЧЕКАТИ НАСТАННЯ СПРАГИ – ОЗНАЧАЄ ПЕРЕДЧАСНО ВМЕРТИ В МУКАХ 
                                                                                         Ф. Батмангхелиідж, доктор медицини 
        Доктор медицини Хайнц Валтін, заслужений професор Дартмутського медичного 
коледжу, насмілився висловити думку, що ідея пити вісім склянок води в день, не 
очікуючи настання спраги, – це витівка з наукового погляду без користі. Його судження, 
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опубліковане в серпневому номері «American Journal of Physiology» за 2002 рік, 
демонструє саму суть кризи сучасної медицини, яка обходиться Америці в 1,7 трильйона 
доларів у рік, а з кожним роком ця сума збільшується ще на 12 відсотків. Дотримуватися 
думки доктора Валтіна, на мій погляд, так само абсурдно, як очікувати, поки розвиток 
смертельної інфекції не дійде до останньої стадії, перш ніж дати пацієнтові необхідні 
антибіотики. Його висновки засновані на помилковому припущенні, що сухість у роті – це 
найточніша ознака зневоднювання. 
       Так само як колеги, з якими, за його словами, він консультувався, доктор Валтін, 
мабуть, не усвідомлює важливого зрушення парадигми в медицині. Усі минулі погляди на 
медицину ґрунтувалися на неправильній передумові, згідно з якою розчинені речовини є 
головними регуляторами всіх функцій організму, а сам розчинник, тобто вода, не приймає 
особистої участі в жодному з фізіологічних процесів. У медичних школах учать, що вода 
лише розчиняє й транспортує живильні речовини, але сама по собі не приймає ніякої 
участі в обміні речовин. З таким же нерозумінням провідної фізіологічної ролі води я 
зіштовхнувся в медичній школі іншого шановного університету, де інший заслужений 
професор фізіології, подібно докторові Валтіну, проводив дослідження й читав студентам 
і лікарям лекції на тему ниркових механізмів регуляції води. Тільки коли я запитав його, 
що таке гідроліз (реакція хімічної взаємодії речовини з водою, у результаті якої складні 
з'єднання розпадаються на трохи прості), він зрозумів свою помилку й визнав той 
науковий факт, що вода відноситься до живильних речовин і насправді відіграє 
домінуючу роль у процесі обміну речовин, від якого залежать усі фізіологічні функції 
організму. 
        Особливе значення, яке доктор Валтін надає регулятивній функції нирок, зводить 
функції фізіологічних механізмів до керування потребами у воді за принципом розподілу 
дефіциту. Бачиться, що своє розуміння механізму спраги він засновує на життєво 
важливій ролі вазопрессіну, антидіуретичного гормону, і ренін-ангіотензинної системи, 
тобто елементів, які беруть участь у програмах боротьби з фізіологічним зневоднюванням 
організму. Крім того, він вважає, що зневоднювання – це стан організму, що втратив 
близько 5 відсотків води, що втримується в ньому, і що людина повинна чекати, поки 
приблизно на цьому рівні в неї не з'явиться потреба випити яку-небудь рідину, яка 
заповнить дефіцит води. Така точка зору могла вважатися правдоподібної 25 років тому, 
але сьогодні вона демонструє трагічну обмеженість пізнань в області людської фізіології, 
яку можна спостерігати в багатьох престижних медичних школах. 
       У своїх недавно опублікованих, що й отримали широкий резонанс твердженнях 
доктор Валтін не бере до уваги той факт, що вода – це живильна речовина. Нестача води у 
вільному стані слідуватиме втратою її життєво важливої гідролітичної ролі для всіх 
фізіологічних функцій. Іншим недоглядом доктора Валтіна став той факт, що 
катастрофічного зневоднювання в першу чергу зазнає внутрішня частина клітин тіла. При 
зневоднюванні 66 відсотків втрат води припадає на внутрішньоклітинну рідину, 26 
відсотків – на обсяг позаклітинної рідини й лише 8 відсотків втрат пов'язані зі звуженням 
мережі капілярів. 
        Філіпа М. Уіггін показала, що механізм, який контролює або забезпечує ефективне 
функціонування катіонних насосів, використовує здатність води трансформувати енергію: 
«Джерелом енергії катіонного транспортування й синтезу аденозинтрифосфата (АТФ) 
служить підвищення хімічних потенціалів, викликане гідратацією дрібних катіонів і 
поліфосфатних аніонів у сильно структурованій граничній водянистій фазі існування двох 
фосфорильованих проміжних речовин». Чекаючи спраги, коли перед подачею сигналу про 
нестачу води концентрація рідини в організмі збільшується, вода в клітинах втрачає 
здатність генерувати енергію. У цьому полягає головна причина, за якою краще запобігти 
зневоднюванню, чим чекати, поки настане час із ним боротися. Таке нове розуміння ролі 
води в катіонному обміні є достатнім виправданням для того, щоб дозволити організму 
зайнятися розважливим розподілом надлишків води й не доводити його до стану 
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зневоднення, коли йому доведеться займатися розподілом дефіциту, до чого закликає 
людей доктор Валтін. 
       У своєму дослідженні «конформаційних змін біологічних макромолекул» Ефраїм 
Качальский-Катцир з Наукового інституту Вейзмана показав, що білки й ферменти 
ефективніше функціонують у розчинах зниженої в'язкості. Отже, втрати 
внутрішньоклітинної води будуть негативно позначатися на ефективності функціонування 
клітин. Одне це відкриття спростовує думку доктора Валтіна про те, що нам слід спочатку 
дочекатися зневоднювання, а вже потім починати пити воду. Оскільки ми прагнемо, щоб 
усі клітки тіла продуктивно виконували свої фізіологічні функції, то набагато краще 
оптимально наситити організм водою, чим чекати, поки механізми боротьби зі 
зневоднюванням викличуть почуття спраги. Крім того, організму набагато легше 
розібратися з невеликими надлишками води, чим страждати від її нестачі й видавати 
обмеженими порціями життєво важливим органам, жертвуючи інтересами другорядних 
функцій. Результатом постійної циркуляції густої крові в серцево-судинній системі може 
стати непоправна катастрофа. 
        Трагедія очікування спраги досягає піка, коли стає ясно, що з віком ми поступово 
втрачаємо гостроту цього відчуття. Група доктора Філліпса встановила, що після 24 годин 
без води люди похилого віку усе ще не усвідомлюють, що прагнуть пити: «Головне наше 
відкриття полягає в тому, що, незважаючи на очевидну фізіологічну потребу, літні 
учасники експерименту не виявляли ознак спраги». Брюс і його колеги встановили, що у 
віці між 20 і 70 роками співвідношення води поза й усередині клітин підвищується з 1,1 до 
0,8. Немає ніякого сумніву в тому, що такі сильні зміни внутрішньоклітинного водного 
балансу не мали б місця, якби осмотична приточно-витяжна система життєзабезпечення 
клітин була здатна забезпечувати дифузію води через клітинні мембрани у всьому 
організмі на рівні 10ˉ ³ см у секунду. Якщо ж покладатися тільки на збільшення змісту 
позаклітинної води в організмі за рахунок зворотного осмосу, а також на фільтрацію й 
вступ вільної води в життєво важливі клітини під дією вазопрессину й ангіотензин-альдо-
стеронових систем – коли фізіологія організму змушена постійно залежати від програм 
боротьби зі зневоднюванням, – то результатом можуть стати катастрофічні зміни водного 
балансу. 
      Коли доктор Валтін рекомендує людям спочатку дочекатися спраги й тільки потім 
пити воду, він випускає з уваги два інших наукових відкриття. Перше полягає в тому, що 
ініціатором механізму спраги є не вазопрессин і не ренін-ангіотензинна система – вони 
тільки беруть участь у консервації води й примусової гідратації клітин. Спрага виникає, 
коли нестачу води починає випробовувати насос позитивних іонів натрію й калію. Саме 
вода генерує градієнт напруги, насичуючи білки іонних насосів у системах нейропередач. 
Тому мозок, на 85 відсотків, що складається з води, не може довго витримати 
спричинюючий спрагу рівень зневоднювання, який доктор Валтін називає у своїй статті 
зовсім безпечним. 
       Друге відкриття – це відсутня частина наукової мозаїки, пов'язаної з механізмами 
регуляції води, над якою вчені билися з 1987 року й про яку доктор Валтін з колегами 
повинні були пам'ятати. Вона пов'язане із залежністю активності нейротрансміттера 
гістаміну від ефективності катіонного обміну, з його роллю в ініціації програм боротьби зі 
зневоднюванням і в катаболічних процесах в умовах прогресуючого зневоднювання. На 
підставі провідної ролі гістаміну в регуляції води й активної ролі води у всіх фізіологічних 
й метаболічних процесах (гидролітичний ініціатор усіх функцій розчинених речовин) був 
зроблений висновок про те, що симптоми спраги є результатом підвищеної активності 
гістаміну й підлеглих йому механізмів. У число таких симптомів входять астма, алергія й 
сильні болі, такі як при колітах, мігрені, ревматичні болі в суглобах, болі в попереку, у 
м'язах і навіть ангінозні болі. А оскільки активність вазопресину й ангіотензин-альдо-
стерону прямо залежить від активізації гістаміну, то їхня роль у підвищенні кров'яного 
тиску виявляється частиною програми боротьби зі зневоднюванням. Їхнє завдання 
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примусової доставки води в життєво важливі клітини вимагає, щоб тиск входячої води був 
вище осмотичного тиску відтоку води із клітин збезводненого організму. 
      На підставі нового підходу, розробленого мною за 22 роки клінічних і наукових 
досліджень в області молекулярної фізіології зневоднювання, і ініційованого моїми 
колегами зрушення парадигми в медичній науці, у результаті визнання гістаміну 
нейротрансміттером, відповідальним за регуляцію води в організмі, я з повною підставою 
стверджую, що 60 мільйонів американських гіпертоніків, 110 мільйонів людей, що 
страждають хронічними болями, 15 мільйонів діабетиків, 17 мільйонів астматиків, 50 
мільйонів аллергіків і безліч інших людей у точності дотримувалися рекомендацій 
доктора Валтіна. Усі вони чекали появи спраги. Якби вони знали, що вода – це природній 
антигістамінний засіб і найефективніше сечогінне, то всі вони змогли б позбавити себе від 
болісних проблем зі здоров'ям. 
      Моя передмова вийшла такою довгою тому, що я прагнув змусити вас перейнятися 
занепокоєнням про майбутнє медицини. Якщо ви й такі, як ви, не піднімете свій голос і не 
зажадаєте проведення давно назрілих реформ у медицині, ми так і залишимося дійними 
коровами ненаситної фармацевтичної індустрії. Без вашої допомоги одинакам подібним 
до мене важко здобути перемогу. Усе залежить від вас. 
      Я все-таки сподіваюся, що доктори Валтін і Аппель, а також члени Експертної ради по 
продуктах і харчуванню Національної академії наук прочитають послані мною матеріали, 
переглянуть свою позицію й перестануть наполягати на тому, щоб люди чекали настання 
спраги й тільки потім пили воду. Такий вчинок зможе навіки звільнити людство від 
мертвої хватки фармацевтичної індустрії. Ці шановні фахівці повинні усвідомити, що їх 
рекомендації вже заподіяли шкоду великий кількості людей. Крім того, вони дозволили 
фармацевтичній індустрії із ще більшою нахабністю обманювати людей і продавати ліки 
тим, хто стає жертвами безлічі симптомів і наслідків ненавмисного зневоднювання, стає 
тільки тому, що чекає появи спраги. Світилам науки не пристало вводити людей в оману, 
а потім легкодухо відмовчуватися. 
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                                              Частина 1 

                                                       Ожиріння 

                                               Розділ 1 

                                                      Ожиріння 

                      Прямий наслідок ненавмисного зневоднювання 
      Якби мені, коли я був ще студентом-медиком, хто-небудь сказав, що ожиріння – це 
безпосередній результат небажання пити воду, я б відповів: «Дурості, так ви що, з розуму 
зійшли?» Сьогодні я б не став так безапеляційно спростовувати доводи тих, хто вважає, 
що нерегулярне споживання води може привести до нагромадження зайвого жиру в 
кількості, здатній спотворити фігуру. А тепер дозвольте пояснити вам зв'язок між 
хронічним ненавмисним зневоднюванням і поступовим збільшенням кількості жиру в 
організмі – процесом, що сприяє розвитку цілого ряду проблем зі здоров'ям. Моя спроба 
обговорити три непорівнянні речі в одній книзі може здатися дивною. Але ви будете 
здивовані, виявивши, наскільки тісно депресія пов'язана з ожирінням і раком. 
Депресивний стан частий викликає в людей схильність до переїдання, а також створює 
ідеальні умови для розвитку раку – тому в даній книзі ці недуги будуть розглянуті разом. 
      Щоб досягти поставленої мети й розкрити причини ожиріння, раку, депресії й інших 
викликаних зневоднюванням захворювань, мені доведеться почати із самого початку. 
     Я поясню вам суть основних принципів фізіологічної науки, розповім про те, як 
організм застосовує їх, і про те, як мозок керує всіма аспектами життя людини. 
     Я послідовно викладу вам суть своїх 24-літніх досліджень в області наслідків 
зневоднювання і його зв'язку з різними недугами – у цьому випадку з ожирінням, 
депресією й раком. Обіцяю докласти всіх зусиль, щоб зробити цю книгу переконливою й 
простою для читання, незважаючи на безліч неминучих відступів у складну й 
перевантажену незрозумілими термінами сферу науки. 
     Крім того, я познайомлю вас із деякими позитивними відгуками, отриманими від 
людей, які виявилися жертвами цих проблем, але позбулися їх за допомогою такого 
натурального засобу, як вода, і правильного харчування. 
    Перш ніж ми перейдемо до головної теми цієї книги, вам потрібно зрозуміти зв'язок 
зневоднювання не тільки з надлишковою вагою, але й з безліччю характерних наслідків 
ожиріння, а також пов'язаних з ним серйозних захворювань. Ви повинні усвідомити той 
факт, що ускладнення й смерті, у яких традиційно звинувачують ожиріння, депресію й 
рак, насправді найчастіше викликаються стійким ненавмисним зневоднюванням – 
головною причиною таких різних хворобливих станів. 
     У вівторок 5 травня 2003 року в науковому додатку до газети «New York Times» 
з'явився великий огляд опублікованої в «New England Journal of Medicine» статті на тему 
зв'язку різних видів раку з надлишковою вагою. 
    Безупинно протягом 16 років (з 1982 по 1998 рік) дослідники стежили за станом 
здоров'я 900 тисяч чоловіків і жінок. 
    Учені дійшли висновку, що чим більше надлишкової ваги набирає людина, тим вища 
ймовірність розвитку раку. 
    У преамбулі статті говориться, що зайві кілограми підвищують ризик не тільки 
гіпертензії, пороку серця, діабету, інсульту, холециститу, артриту й багатьох інших 
виснажливих і часом смертельних недуг. Тепер до цього переліку можна додати цілий 
букет ракових захворювань. Більше цей список не обмежений тільки раком грудей або 
матки; учені довели зв'язок надлишкової ваги з раком товстої кишки, прямої кишки, 
стравоходу, підшлункової залози, нирок, жовчного міхура, печінки, яєчників і 
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передміхурової залози; а також із множинними мієломами, лімфомами й іншими видами 
раку. 
     На той час як ви дочитаєте цю книгу до кінця, у вас не залишиться ніяких сумнівів 
щодо зв'язку ожиріння зі зневоднюванням. Оскільки дослідники виявили зв'язок між 
розвитком раку в організмі й ожирінням, то я певен, ви захочете довідатися, як 
зневоднювання може стати причиною раку. 
     Відповідь проста. Зневоднювання викликає різноманітні порушення фізіологічних 
функцій організму, чому й створює умови для розвитку раку. 
     Повідомлення в «New York Times» мене анітрошки не здивувало. Я пояснив цей зв'язок 
ще в 1987 році, у лекції на Міжнародній конференції із проблем ракових захворювань, 
коли назвав біль проявом зневоднювання, здатного привести до багатьох захворювань, у 
тому числі й до раку. Про фізіологічні процеси, що сприяють розвитку раку й інших 
захворювань, я розповім у главі, присвяченої зневоднюванню й раку. Тій же темі була 
присвячена й моя лекція «Зневоднювання й рак», прочитана в Суспільстві контролю над 
раковими захворюваннями в 2002 році. 

              Чому ми дозволяємо зневоднюванню викликати хвороби? 
       Відповідь проста: тому, що наукове обґрунтування, на якому базується сучасна 
медицина, включає ряд неправильних передумов. До того ж за останні 100 років, 
витрачених на дорогі дослідження захворювань, ніхто навіть не намагався ставити подібні 
передумови під сумнів. Кінця цьому не було видно, поки на сцені не з'явився я. 
      Дочитавши главу до кінця, ви довідаєтеся, чому ми ніколи не розуміли суті 
зневоднювання. Вам стане ясно, що не ви одні стали жертвами цієї жахливої помилки; 
медики й учені, які витрачали взяті у вас гроші на порожні прожекти, були так само сліпі. 
     Ввесь цей час медики придумували спеціальні назви для різних проявів регіонарного, 
або місцевого, зневоднювання й зводили їх у ранг хвороб. За допомогою винайдених ними 
важковимовлюваних термінів будь-яке ускладнення, викликане нестачею води в 
організмі, можна було представити як нове відкриття в медичній науці й негайно просити 
ще більше грошей на подальшу розробку такої ж незрозумілої термінології. 
     У помилковості цього шляху я переконався на власному гіркому досвіді, тому певен, 
що включена в дану книгу інформація стане фундаментом медичної думки майбутнього. 
     Моє відкриття – це прорив у медицині, який поставить фізіологію на чолі медицини 
майбутнього. Вона вирве медицину з-під влади фармацевтичної індустрії і її зловмисної 
практики використання хворих людей як джерела збагачення. 
     Я знайшов помилки в ключових наукових передумовах, що лежать в основі всієї 
структури сучасної медицини, за час створення якої були вбиті мільйони й позбавлені 
здоров'я десятки мільйонів людей, оскільки суспільство думало, що лікарі знали, що 
робили. 
     Вони калічили людей, а фармацевтична індустрія робила гроші на нерозумінні 
способів, які використовує людський організм, щоб повідомити про нестачу води. 

     Доказ моїх слів можна знайти в статтях «Washington Post» від 15 
квітня 1998 року й 21 листопада 2003 року. 

                                               The Washington Post 
 
Середа, 15 квітня 1998 р. 
Правильно призначені ліки несуть безліч життів 
Мільйони людей страждають від токсичних реакцій. 
              РІК ВЕЙСС, «WASHINGTON POST» 
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     Автори одного з останніх досліджень дійшли висновку, що токсичні реакції на 
правильно призначені й правильно прийняті медичні препарати щорічно викликають 
важкі захворювання більш ніж в 2 мільйонів американців, а 106 тисяч людей умирають. 
Така неймовірно висока цифра виводить побічні ефекти ліків на шосте, а може бути, 
навіть на четверте місце серед найпоширеніших причин смертності в США. 
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                                                  The Washington Post 
 
П'ятниця, 21 листопада 2003 р. 

        Доповіді Інституту медицини, який входить до складу заснованої конгресом 
Національної академії наук, не мають юридичної сили, але можуть бути надзвичайно 
впливовими. Доповідь чотирирічної давнини, по оцінках якого як мінімум 44 тисячі 
американців (а можливо, до 98 тисяч) умирають від медичних помилок щороку, прикував 
увагу всієї країни до питання, на яке академічні дослідники намагалися звернути увагу 
громадськості протягом багатьох лет. Нова доповідь «Безпека пацієнтів: потрібен новий 
стандарт охорони здоров'я» була сприйнята як перший важливий крок на шляху до 
вирішення питань, піднятих у попередній доповіді «Людині властиво помилятися». 
     Якщо ви складете цифри у двох статтях, то побачите, що не менш 204 тисяч людей 
умирають у результаті приймання ліків, а мільйонам стає гірше, чим до їхнього 
приймання. І це ще по досить скромних оцінках. 
      Найсумніше полягає в тому, що фармацевтична індустрія знає про неефективність 
своїх ліків. От доказ: «Independent» – одна із найавторитетніших британських газет. 

 

 

                                                THE INDEPENDENT 
                                                     Понеділок, 8 грудня 2003 р. 
           Директор «Glaxo» [2]: «Наші ліки не діють на більшість пацієнтів» 
Велика фармацевтична компанія. 
         « Переважна більшість ліків – більш 90 відсотків – допомагають лише 30–50 
відсоткам людей, – говорить доктор Розес. – Це не виходить, що більшість ліків взагалі не 
діють. Це означає, що більшість ліків діють тільки на 30-50 відсотків людей. Продавані на 
ринку ліки діють, але не на всіх». 
            
          Як, по-вашому, фармацевтичні компанії можуть отримувати мільярди доларів від 
продажу неефективних ліків? Тільки якщо за допомогою своїх грошей забезпечать собі 
вирішальне слово в медичних і урядових закладах. 

                                               Недільний додаток 
                                                             Los Angeles Times 
                                                             7 грудня 2003 р. 
       Таємне злиття: фармацевтичні компанії й урядова служба медичних досліджень 
       Деякі провідні вчені Національного інституту здоров'я США отримують зарплату й 
опціони акцій від біомедичних компаній. Подібні угоди все частіше залишаються в 
таємниці. 
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      А тепер дозвольте перелічити ганебні наукові передумови, які коштують суспільству 
великих грошей, а людей доводять до стану повної безпорадності, змушуючи їх ставати 
пасажирами поїзда смерті, створеного фармацевтичною індустрією. 

                                     Неправильна передумова № 1 

     «Відчуття сухості в роті – це єдина ознака зневоднювання організму». 
      Власне кажучи, відчуття сухості в роті – це не та ознака, на яку слід покладатися. 
Організм може страждати від сильного зневоднювання усередині клітин, але не сповіщати 
про це за допомогою відчуття сухості в роті. Чи бачите, щоразу, коли вам не вистачає 
води, 66 відсотків необхідної кількості витягається із клітин, 26 відсотків – із середовища, 
що оточує клітини, і тільки 8 відсотків – із крові. Проте, щоб компенсувати втрату води із 
системи кровообігу, капілярне ложе починає скорочуватися й поступово зменшувати свою 
велику розподільну мережу. На великих кровоносних посудинах це не позначається. 
Склад крові змінюється недостатньо сильно, щоб дефіцит води став очевидним. Ось чому, 
коли організм починає випробовувати нестачу води усередині клітин збезводнених 
областей, аналізи крові не показують нічого, що могло б пояснити симптоми місцевої 
фізіологічної посухи. 
      Інший механізм запобігання симптому сухості в роті полягає в посиленні припливу 
крові до слинних залоз, щоб нестача води в інших частинах організму не перешкодила їм 
виділяти досить слини для пережовування й проковтування їжі. 
      Дозвольте пояснити один важливий нюанс, пов'язаний зі зневоднюванням. В організмі 
існує два основні різновиди води. Вода одного типу осмотично зв'язана – вона вже зайнята 
здійсненням інших своїх численних функцій, тобто не вільна для занять якимось новим 
видом діяльності. Вода іншого типу не є осмотично зв'язаною; це так звана вільна вода. Її 
можна використовувати в нових хімічних реакціях і виконанні важливих функцій, для 
яких необхідна вільна вода. Наприклад, вода даного типу може проникнути усередину 
зневодненої клітини й заповнити нестачу перш, ніж у клітині відбудуться необоротні 
зміни. Коли я говорю про зневоднювання, то маю на увазі нестачу в організмі тільки 
вільної води для виконання залежних від води функцій. Наприклад, у тканинах 110-
кілограмового діабетика повно води, але вільної води усередині клітин йому не вистачає. 
Підвищений рівень цукру в крові не тільки заважає воді іти за прямуючим у клітини 
цукром, але й підсилює осмотичну витяжку води із клітин. Результатом стає прогресуюче 
внутрішньоклітинне зневоднювання, здатне привести до смерті хворого. 



 22 

       Чітким індикатором зневоднювання є колір сечі. Якщо сеча завжди дуже світла, 
майже безбарвна, організм можна вважати щасливчиком, тому що він отримує достатню 
кількість вільної води й може без особливої праці позбуватися від токсичних відходів. 
Якщо ж сеча здобуває стійкий натуральний жовтий колір – не від пігментів, отримуваних 
з їжею, таких як, наприклад, вітаміни, – це означає, що організм починає випробовувати 
нестачу вільної води. Ниркам доводиться прикладати більше зусиль, щоб вивести 
токсичні відходи харчового обміну речовин. Постійно жовтогарячий колір сечі – це вірна 
ознака серйозних проблем, пов'язаних з важким ступенем зневоднювання. Якщо ці 
проблеми ще не стали очевидними, виходить, лихо виявиться в самий найближчий час, 
можливо, у формі важкої стенокардії, інсульту або навіть раптової смерті від великого 
інфаркту. 
     Резерв вільної води можна заповнити тільки шляхом регулярної гідратації, тобто 
насичення організму питною водою. Найкраще вживати воду в природньому стані. 
Штучні напої не завжди надовго затримуються в організмі, щоб встигнути виконати ті 
функції, які виконує натуральна вода. Більшість сучасних добавок до води, 
використовуваних у виробництві напоїв, є збезводнювальними агентами. 
      На жаль, потужна реклама, яку обрушує на нас індустрія напоїв, і здатність деяких із 
цих напоїв викликати звикання – крім того, що цінова політика ринку сприяє 
безалкогольним напоям, а не воді, яка продається в зручних пляшках, – зачарували розуми 
молодих членів суспільства. Результат виявився катастрофічним. Сьогодні молоді люди 
стають усе більш повними, і в них з ранніх років розбудовуються всі мислимі й немислимі 
ускладнення зневоднювання: в 60 відсотків дітей з надлишковою вагою у віці 5-10 років 
спостерігається, щонайменше, один з факторів ризику виникнення серцево-судинних 
захворювань. Серед підлітків поширилися діабет зрілого віку й навіть гіпертензія. 
      Внутрішньоклітинне зневоднювання викликає найтяжчі ускладнення, аж до 
смертельно небезпечних кризів, без відчуття сухості в роті. Сучасну медицину 
спантеличують ці симптоми внутрішнього місцевого зневоднювання, і вона вважає їх за 
хвороби. І людину починають напихати токсичними ліками доти, доки вона не вмре. 

                                   Неправильна передумова № 2 

     «Вода – це інертна субстанція, яка тільки розчиняє й переносить різні речовини й 
просто заповнює порожні простори. Вона не відіграє самостійної хімічної ролі у 
фізіологічних функціях організму: у всіх хімічних реакціях в організмі беруть участь 
тільки розчинені у воді тверді речовини». 
      Вода – це не інертна субстанція. Це унікальний і винятково складний природний 
елемент. Молекула води складається із двох атомів водню й одного атома кисню. При 
нормальній температурі вода рідка. При 100 градусах Цельсія вода приймає газоподібну 
форму. При 4 градусах Цельсія в неї найвища щільність; при 0 градусів вона переходить у 
тверду форму, і взимку водойми покриваються льодом. Чому ж тоді вони не промерзають 
до дна? Що дозволяє водним організмам виживати? 
     Узимку вода у водоймах, охолоджувана з поверхні, має меншу щільність, чим глибокі 
й придонні шари, що перешкоджає її перемішуванню, а отже, наростанню товщі льоду. Це 
дозволяє водним організмам підтримувати свою життєдіяльність, і, як бачите, основну 
роль тут відіграє сама природа води. 
    Функції води в організмі можна розділити на дві групи. Перша група забезпечує 
підтримку життя (вода – розчинник і транспортувальник живильних речовин). 
    Інша, більш важлива група – це функції води по виробленню енергії. Вода робить 
гідроелектричну енергію на клітинних мембранах: створений з її участю процес 
розщеплення їжі й хімічні реакції, які називаються гідролізом, постачають енергією всі 
функції такого роду. Але, можливо, найважливішу для життя функцію забезпечують 
склеюючі властивості води, яка скріплює тверду структуру клітинних мембран і захищає 
життя усередині клітин організму. 
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       Сучасна медицина визнає лише ті властивості води, які забезпечують підтримку 
життя. Ось чому ми ніколи не сприймали хронічне ненавмисне зневоднювання як процес, 
здатний привести до смертельного результату. При недостатньому споживанні води ми 
поступово обмежуємо життєві процеси в організмі настільки, що він зрештою 
перемикається в режим саморуйнування. Ось чому вам слід навчитися розпізнавати й 
розуміти процес, який збереже ваше здоров'я й життя. Не чекайте, що це зробить за вас 
фармацевтична індустрія. Усе, у чому відчуває нестачу ваш організм, – це своєчасне 
приймання води. І не дозволяйте служникам фармацевтичної індустрії незрозумілими 
словами переконати вас приймати дорогі ліки, а не те, чого просить ваш організм. 

                                        Неправильна передумова № 3 

     «Організм людини здатний ефективно регулювати прийом води протягом всього 
його життя». 
      Це також неправда. З віком відчуття спраги слабшає й ми починаємо пити усе менше й 
менше, доки подібні на соковиті сливи клітини в життєво важливих органах не 
перетворяться в зморщений чорнослив і більше не зможуть підтримувати життя. Вам 
потрібно навчитися відчувати початок зневоднювання й розпізнавати його прояви, щоб 
запобігати необоротним стадіям процесу. Сумні наслідки очікування спраги стають ясні, 
якщо врахувати, що в міру нашого старіння гострота сприйняття спраги поступово 
знижується. 
      Дослідницька група доктора Філліпса встановила, що навіть після 24 годин 
позбавлення води люди похилого віку не прагнуть пити: «Основне значення нашого 
відкриття полягає в тому, що, всупереч очевидній фізіологічній потребі, випробовувані 
літнього віку не проявляли явних ознак спраги». Інакше кажучи, їх явно збезводнений 
організм не подавав ніяких ознак спраги. 
      Іншою групою дослідників на чолі з доктором Брюсом було встановлено, що у віці між 
20 і 70 роками співвідношення води усередині клітин до кількості води поза клітинами 
радикально змінюється – з 1,1 до 0,8. Це означає, що води навколо клітин стає більше, чим 
усередині, і до 70 років подібні на сливи клітини починають більше нагадувати 
чорнослив. Без сумніву, цієї різко вираженої зміни внутрішньоклітинного водного 
балансу, що сприяє появі різних хвороб, можна уникнути, якщо регулярно пити воду в 
кількості, яка забезпечить вільне проникнення води через клітинні мембрани по всьому 
тілу. Проникнення, або дифузія, води через клітинну мембрану звичайно йде зі швидкістю 
0,03 см у секунду. Дійсно, дуже швидко, але це може зробити тільки незв'язана, або 
вільна, вода. Вода, яка вже осмотично прив'язана до інших елементів, пройти через 
клітинну мембрану не може. 
      Зазначене вище радикальна зміна балансу між внутрішньоклітинною й позаклітинною 
водою може відбутися, тільки коли фізіологія організму постійно змушено покладатися на 
свої програми боротьби зі зневоднюванням. У результаті сливоподібні клітини стають 
подібними на чорнослив, а функціонування організму порушується. Небагато пізніше ми 
розглянемо це питання більш з подробицями. 

                                        Неправильна передумова № 4 

      «Будь-яка рідина може задовольнити потреби організму у воді: будь-які напої й 
рідини промислового виробництва служать організму точно так само, як вода». 
      Це найсерйозніша помилка з усіх. 
      Саме вона є основною причиною всіх сьогоднішніх проблем зі здоров'ям сучасного 
суспільства. Використовуючи одну тільки силу реклами, індустрія напоїв маніпулює 
стилем життя людей усіх віків, від ясельного до похилого. 
      Настільки розповсюджені сьогодні штучні напої поводяться в організмі зовсім не так, 
як натуральна вода. Якщо ви зрозумієте причину, по якій деякі рослини в природі 
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виробляють кофеїн, то вам стане ясною суть проблеми. Навіть молоко й плодово-ягідні 
соки не здатні задовольнити повсякденні потреби організму. Подобається вам це чи ні, але 
вам доведеться звикнути до смаку води: бутильованої або навіть водопровідної. Головне 
для вас – це регулярно запобігати спразі й зневоднюванню, а не чекати, поки вам у руки 
потрапить та вода, яку ви вважаєте смачною. 

                                                 

                                              Розділ 2 

                                         Чому не інші напої? 

                                                   Спиртні напої 
          ● Руйнують систему аварійної доставки води в мозок. Це приводить до 
зневоднювання мозку, яке проявляється у формі похмільного головного болю. 
          ● Викликають звикання й мають функціонально депресивні властивості. Змінюють 
уяву про норми поведінки й створюють соціальних ізгоїв. 
          ● Викликають імпотенцію. 
          ● Руйнують печінку. 
          ● Пригнічують діяльність імунної системи. 
          ● Підвищують імовірність розвитку ракових захворювань. 
          ● Роблять вільні (або окисні) радикали, які, якщо дозволити їм безперешкодно 
переміщуватися в організмі, відразу ж «накидаються» на деякі чутливі тканини й 
руйнують їх. 
     У числі інших засобів на очищення організму від вільних радикалів витрачається 
мелатонін. У результаті його вміст в організмі знижується. Алкоголь блокує механізм 
фільтрації й упорскування води в найважливіші клітини, який запускається в ситуаціях, 
коли в організмі наступає зневоднювання, і вільної води виявляється недостатньо для 
мимовільного просочування в клітини через мембрани. Процес примусового 
упорскування води відомий за назвою зворотний осмос. При зневоднюванні осмотичний 
тиск крові сильніший за осмотичний тиск внутрішнього середовища клітин, тому вода 
витягується із кліток і надходить у кров. Причина проста. Відбувається витік калію, який 
утримує воду усередині клітин, і вода іде за ним. Ця ж вода потім перерозподіляється між 
життєво важливими клітинами через фільтраційну систему, яка дозволяє із силою 
впорскувати усередину клітини одиночні молекули води крізь гроно перфораційних 
отворів, досить широких, щоб пропустити воду, але нічого більше. У міру того як ступінь 
зневоднювання організму росте, тиск упорскування поступово, але неухильно 
підвищується. Таке підвищення тиску називається в медицині гіпертензією. 
     Мозок залежить від цього процесу доставки води в клітини – при нормальних 
показниках кров'яного тиску. Коли алкоголь блокує цей процес, клітини мозку 
обезводнюються й починають сигналізувати про спрагу, викликаючи похмільні головні 
болі. Одна або дві склянки води перед прийманням спиртного запобіжать появі таких 
болів. 
      Алкоголь – це сечогінний засіб. Він виводить воду з організму й викликає спрагу. 
Якщо не усунути спрагу за допомогою води, то прийдеться робити це збільшеною дозою 
того ж, чим вона викликана. Викликаючи зневоднювання, алкоголь викликає стрес. 
Тривалий стрес приведе до того, що організм почне сам робити й вивільняти природні 
морфіноподібні речовини – ендорфіни й енкефаліни. Головне призначення цих 
«наркотиків», або опіатів, у тому, щоб страх і занепокоєння раптово не перешкодили 
людині діяти, наприклад боротися або бігти від небезпеки. Опіати підвищують 
витривалість, необхідну організму, щоб витримати навантаження до кінця. Бігунам на 
довгі дистанції своєчасне вивільнення цих речовин необхідне, щоб добратися до фінішу. 
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Підвищений рівень виробництва й вивільнення опіатів стає звичним процесом. Щоб 
отримати задоволення, стаєри більше бігають, а алкоголіки п'ють більше спиртного, 
формуючи в себе умовний рефлекс підвищення рівня вивільнення ендорфінів у кров. 
     У жінок, яким доводиться щомісяця випробовувати такий стрес, як менструації, а час 
від часу – ще більший фізіологічний стрес, такий як вагітність і пологи, механізми 
вироблення й секреції ендорфінів стимулюються легше. Алкоголь надає цим механізмам 
додаткову силу, тому шкідливі звички в жінок формуються набагато швидше, чим у 
чоловіків, організм яких не має таку готовність до виробництва природніх опіатів. От 
чому жінка може стати хронічною алкоголічкою вже через 1-3 роки після першої спроби 
підняти настрій за допомогою алкоголю. Чоловікам же для цього може знадобитися кілька 
років. 
     Для алкоголіків і навіть для тих, хто використовує важкі наркотики, у мене є відмінна 
новина: вода також збуджує центри, що реагують на вплив ендорфінів. Вода виявляє 
вплив прямо, тому, що як тонізуючий засіб, вона навіть ефективніша за алкоголь. Випийте 
склянку води, і вже через кілька хвилин вона почне стимулювати симпатичну нервову 
систему, а також серотонінергічні системи спинного й головного мозку; вони будуть 
перебувати в збудженому стані протягом двох годин. 
       В організмі існують нервові центри, які підвищують витривалість і поріг болю – те, 
чого прагнуть досягнути алкоголіки й наркомани за допомогою зловживання улюбленим 
зіллям. Саме цим пояснюється, чому вода є природним засобом, що знімає біль. Як 
знеболюючий засіб вона набагато ефективніша за будь-який препарат в арсеналі 
фармацевтичної індустрії, і в неї немає ніяких побічних ефектів. Приймання ж 
знеболюючих препаратів – це лотерея: їх побічний ефект може викликати смерть 8 тисяч 
людей від втрати крові. Інші викликають враження печінки й можуть легко стати 
причиною смерті. 
       Вода повинна стати головними ліками для всіх, хто страждає від болів, а також для 
тих, хто прагне позбутися зловживання алкоголем і наркотиками. Вода набагато 
підвищить ваші шанси на успіх, якщо ви мають намір кинути згубну звичку й відновити 
загублену повагу членів родини й друзів. Пропоную познайомитися з однієї історією 
такого успіху. 
       Коли в 1997 році Д. Р. Л. написала наступний лист, їй було 35 років. У неї був син. 
Вона стала алкоголічкою, коли їй було ледве більш 20 років. Ось її розповідь. 

* * * 

                                               Шановний доктор Батмангхелідж! 
     Батько познайомив мене з вашими відкриттями в області води в найкритичніший 
період для мене й моєї крихітки сина. Мені 35 років, і вже майже п'ятнадцять із них я 
алкоголічка. Так само як у більшості людей, підданих цій хворобі, мої відносини із 
чоловіками були недовгими, мій шлюб розпався. Крім того, зовсім недавно мій останній 
роман закінчився повним провалом, і я була в повному розпачі, оскільки в мене не було 
більше сил жити в незнайомому місті. Тоді я вирішила записатися в Суспільство 
анонімних алкоголіків, щоб позбутися цієї хвороби. 
     Саме в цей момент батько дав мені вашу книгу й порадив віднестися до її змісту з 
усією серйозністю. Я послухалася й ухопилася за те, що здалося мені можливістю 
несподіваного рятування – чимсь начебто рятівної руки Добродія. Мені пощастило 
відкрити для себе силу води, здатну придушити тягу до спиртного. Незабаром я 
усвідомила, що алкоголізм – це, по суті, сигнал спраги, яку я звикла вгамовувати 
алкоголем, нічого не знаючи про його обезводнювальні властивості. Алкоголіка можна 
порівняти із собакою, який ганяється за своїм хвостом. Зневоднювання алкоголем – це 
процес, який може тягнутися нескінченно, якщо тільки не почати вгамовувати спрагу 
водою. 
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      За допомогою строгого дотримання необхідної норми споживання води й відмови від 
кофеїновмісних напоїв, я зуміла успішно впоратися зі своєю життєвою кризою. Я знайшла 
в собі сили зібрати приналежні мені речі й меблі, взяти напрокат вантажівку, завантажити 
все своє добро, сісти за кермо й виїхати із синочком з Лас-Вегаса в рідну Каліфорнію. Я 
знову поселилася в Каліфорнії, змогла повернутися до колишньої роботи косметолога й 
повністю присвятила себе вихованню сина. 
      Зрозуміло, мені, як і всім, усе ще доводиться зустрічатися зі звичайними життєвими 
проблемами, але алкоголь уже не входить у їхнє число. Вода зняла з мене це прокляття. 
Зараз, коли я пишу цей лист, пройшло вже 10 місяців з тих пір, як я не п'ю спиртного й 
займаюся раціональною перебудовою свого життя. Щоденне споживання води в достатній 
кількості – це міцний фундамент, на якому можна почати заново будувати зруйноване 
алкоголем життя й допомогти іншим зробити те ж саме. Крім того, у води є й інші 
гідності, що володіють величезною притягальною силою, особливо для всіх жінок, що 
страждають від алкоголізму. 
      Через надмірне вживання алкоголю я почала старіти. Постійне отруєння й 
зневоднювання організму привели до того, що моя шкіра потьмяніла, у мене з'явилися 
зморшки. В останні роки я почала неухильно набирати вагу із причин, які ви так ясно 
викладаєте у вашій книзі. Я стала мертвотно-блідою й гладкою. Тим більшою виявилася 
моя радість – навіть захоплення, – коли регідратація змусила набрану вагу просто 
розтанути. Не тільки я, але й усі мої подруги не могли повірити своїм очам, коли я знову 
знайшла ідеальну фігуру, якою так пишалася замолоду. Для цього мені навіть не довелося 
потіти в спортивному залі – усе відбулося саме собою! Моя шкіра почала здобувати 
колишній дивний блиск, який захоплює моїх знайомих. Помолоділа шкіра в чималому 
ступені посприяла успіху мого косметологічного кабінету. Зниження ваги й достатнє 
щоденне споживання води в буквальному значенні вдихнули нове життя в моє тіло. Мій 
організм перемкнувся на нове джерело енергії, яке ви у своїй книзі називаєте 
гідроелектричне. 
       Разом із цими змінами прийшло повне відновлення мого життя й поглядів на світ. Я 
продовжую допомагати іншим, активно працюючи в Суспільстві анонімних алкоголіків. 
На мене почали звертати увагу позитивні, цілеспрямовані й заможні чоловіки, а не ті 
незначності, які здатні терпіти поруч із собою алкоголічку. У дитинстві мені дуже 
подобалося прислужувати в церкві, і тепер я вирішила відновити це заняття. Я 
сподіваюся, що надалі моє життя стане ще краще, і роблю все, щоб ця надія виправдалася. 
Оцінивши своє минуле з погляду теперішнього, нормального життя, я вибачилася перед 
батьком за всі свої витівки й за ті страждання, які заподіяла йому, користуючись його 
безоглядною любов'ю. Батько вже майже не сподівався побачити моє повернення на шлях 
дійсний, але ваша книга, яку я отримала з його рук, зіграла ключову роль у моєму 
воскресінні. 
      Мій батько розповідає всім, що ви – один з найбільших лікарів в історії світу. Я 
думаю, він правий. Спасибі вам, доктор Батмангхелідж, за все, що ви зробили – не тільки 
для мене, але й для всього людства. 
                                                                                         З найглибшою повагою, Д. Р. Л. 
 
      Інформація про воду допомогла Д. Р. Л. кинути звичку, яка часто досягає набагато 
більшої сили, чим в описаному вище випадку. Ця книга задумана для того, щоб допомогти 
вам запобігти тривалому ненавмисному зневоднюванню й, отже, різні хвороби, що 
виникають у його результаті, особливо такі серйозні, як ожиріння, депресія й рак. 
     Тепер ви знаєте, що вода може усунути непереборне бажання пити спиртне: алкоголь 
не здатний замінити воду в задоволенні потреб організму в рідині. 
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                                            Напої, що містять кофеїн 
 

      Я вважаю цю главу найважливішою у всій книзі. Сподіваюся, що інформація, яку я 
повідомлю, допоможе вам сформувати в себе новий спосіб мислення. Ось чому я так 
заглиблююся в пояснення, замість того щоб помістити отут кілька абзаців із загальними 
відомостями. Моя ціль – пролити нове світло на рідини, які ви, можливо, п'єте, рідини, з 
якими ваш організм не здатний упоратися без болю. Після того як ви прочитаєте цю главу, 
вам треба буде вирішити: вибрати розсудливий підхід до зміцнення здоров'я або жити так, 
як переважна більшість людей у нашому суспільстві, тобто ненавмисно труїти себе 
неправильно обраними напоями. 
      Чайні кущі були відкриті в Китаї багато тисяч років тому й тепер вирощуються в 
багатьох частинах світу. Активний інгредієнт чаю – кофеїн; колір чаю надає дубильна 
кислота, яка використовується для обробки шкір і виробництва шкіри. 
       Кавові боби були відкриті в Африці. Пастухи помітили, що ці плоди виявляють 
стимулюючу дію на кіз, які поїдали плоди, листи й навіть коріння рослин. Про своє 
відкриття пастухи повідомили місцевих священиків. Один з них побажав спробувати 
«кавові ягоди», щоб подивитися, чи допоможуть вони йому молитися всю ніч і не заснути. 
Так на світі з'явилася кава. 
      Горіхи коли загостреної (Cola acuminata), з якої виготовляються різні марки 
безалкогольних напоїв, з давніх часів були улюбленою «жуйкою» жителів Судану. Кола, 
яку ми п'ємо, пахне саме цими горіхами. Активний їхній інгредієнт – кофеїн. З метою 
поліпшення настрою й викликання звикання в напої додається також кофеїн. 
     В 1850 році в Сполучених Штатах споживання солодкої газованої води [3] 
В США солодку газовану воду прийнято називати содовою. 
на душу населення склало всього 1,6 пляшки ємністю 0,25 л. Наприкінці 1980-х років на 
кожного жителя країни доводилося більш 500 банок ємністю 0,33 л. Звіт безалкогольної 
промисловості за 1994 рік показав, що споживання содової на душу населення склало 
185,6 л у рік. З них 28,2 відсотка припадало на дієтичні содові. Вісімдесят чотири відсотки 
із усіх споживаних марок содової робили дві компанії – «Coca-Cola» (48,2 відсотка) і 
«Pepsi-Cola» (35,9 відсотка). Із цих 84 відсотків ринкової частки лише 5,5 відсотка 
становили дієтичні содові без кофеїну. Як бачите, переважна більшість людей п'ють 
газування з кофеїном. 
     Індустрія безалкогольних напоїв експлуатує здатність кофеїну викликати звикання. У 
доповіді, опублікованому в журналі «Nation» 27 квітня 1998 року, говориться: « За 
найскромнішими оцінками, діти й підлітки п'ють більш ніж по 240 л содової у рік. З 1978 
року її споживання серед підлітків виросло в три рази, серед дітей 6-11 років – удвічі, а 
серед дітей молодше п'яти років – на чверть ( за даними міністерства сільського 
господарства на 1994 рік)». 
       У суботньому випуску від 30 травня 2004 року газета «Washington Post» повідомляє, 
що серед дорослих і дітей у віці 8-11 років ожиріння стало зустрічатися у два рази 
частіше, а серед підлітків – у три. Це відкриття підтверджує те, про що я говорив кілька 
років назад у своїй книзі «Ваше тіло просить води». Крім того, цікаво відзначити, що в 
інтенсивному вживанні содової дітьми молодше п'яти років, можливо, схована причина, 
по якій за період з 1980 по 1994 рік рівень захворюваності астмою в цьому віці потроївся. 
      Намагаючись спонукати дітей і підлітків пити ще більше содової, індустрія 
безалкогольних напоїв недавно представила на ринок нові бренди – усі як один 
«заряджені» кофеїном і збудливою травичкою гуараною, нібито здатною будити дрімаючу 
в людині «грубу, первісну силу». У списку марок з високим вмістом кофеїну такі напої, як 
«Josta» (дітище «Pepsi-Cola», 58 мг в 0,33 л) і «Surge» (продукт «Coca-Cola», 51 мг в 0,33 
л). А коли ви купуєте пів-літрову пляшку, доза майже подвоюється. 
      У школах діти часто п'ють газування замість молока, і від продажу цих приводячих до 
звикання напоїв школи дістають прибуток. Вони закуповують содову в стандартних 
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банках по 0,33 л, причому одна банка «Mountain Dew» містить 55 мг кофеїну, «Coke» – 
45 мг, «Sunkist» – 40 мг, «Pepsi» – 37 мг. Дорослі споживають так багато кави, що кавові 
бари ростуть, як гриби. А в 300 мл звичайної кави «Starbucks» міститься 190 мг кофеїну. 
      На мій професійний погляд, кофеїн сам по собі виявляє на клітини мозку такий 
всебічно шкідливий вплив, що в мозку формується новий тип фізіології, яка відгороджує 
його від впливу зовнішніх подразників. На додаток до цього зневоднювання, викликане 
надмірним прийманням кофеїну, викликає численні серйозні й ранні проблеми зі 
здоров'ям, у тому числі астму й алергію. Тому моя схема лікування астми виключає будь-
які кофеїновмісні напої доти, доки організм не оправиться від згубних побічних ефектів 
кофеїну, особливо на мозок і нервову систему. Після цього тверезому розуму легко буде 
взяти ситуацію під контроль. 
     Дослідження, проведене Університетом штату Пенсільванія, показало, що деякі 
студенти пили по 14 банок содової в день. Одна дівчина за два дні спорожнила 37 банок 
коли. Багато зізналися, що без цих безалкогольних напоїв просто не можуть жити. У тих, 
кого їх позбавляли, розбудовувався абстинентний синдром, дуже подібний на той, що 
з'являється в людей, що випробовують пристрасть до наркотичних речовин. Редакція 
журналу «Boys Life» провела опитування серед читачів і виявила, що 8 відсотків з них 
п'ють по вісім і більш банок содової в день. Організатори одного бойскаутського зльоту 
зібрали й здали на переробку 200 тисяч порожніх банок. Асоціація безалкогольних напоїв 
досліджувала питання використання безалкогольних напоїв у лікарнях Америки й 
виявила, що 85 відсотків лікарень включають содову в меню пацієнтів. 
      Значною подією слід вважати ріст споживання содової дітьми молодшими п'яти років. 
На мій погляд, воно безпосередньо пов'язане з ростом випадків ожиріння й астми серед 
дітей. За період з 1980 по 1994 рік діти стали хворіти на астму в три рази частіше, а 
ожиріння серед дітей придбало масштаб національної катастрофи – ще один наслідок 
надмірного вживання безалкогольних напоїв. 

                                              Кофеїн – це наркотик 
     Кофеїн, один з основних компонентів більшості безалкогольних напоїв, – це справжній 
наркотик. Він має властивість викликати звикання, що пов'язане з його безпосереднім 
впливом на мозок. Крім того, він діє на нирки й викликає підвищене вироблення сечі. 
Кофеїн має сечогінні властивості, будучи обезводнювальним агентом. У цьому полягає 
головна причина того, що людина може випити за день багато банок содової й не 
втамувати спрагу. Вода, яка входить до складу содової, не затримується в організмі на 
досить довгий час. До того ж багато з людей плутають почуття спраги з почуттям голоду: 
вважаючи, що випили достатню кількість содової «води», вони починають поглинати 
більше їжі, чим потрібно, коли насправді єдине, що потрібно їхньому організму, – це 
натуральна вода. Тому зневоднювання, викликане безалкогольними напоями, що містять 
кофеїн, згодом може привести до поступового збільшення ваги. 
     Кофеїн має тонізуючі властивості. Він збуджує мозок і тіло, навіть коли ви виснажені! 
Подібне на те, що ця речовина порушує роботу строгих контрольних механізмів, 
керуючих витратою запасів енергії в клітинах, зокрема в клітинах мозку. Під впливом 
кофеїну резерв енергії, запасений у клітинах на випадок виникнення надзвичайних 
обставин, використовується для виконання звичайних функцій. Функції, яким у 
нормальних умовах доступ до обмежених енергетичних резервів закритий, отримують цю 
можливість завдяки кофеїну. Ви можете подумати, що це добре. Для екстрених цілей – 
так, але щоденне спустошення резервів життєво важливих клітин в організмі є джерелом 
численних проблем зі здоров'ям у нашому суспільстві, що пристрастилося до кофеїну. 

                                                 Кофеїн – це отрута 
      Рослини, які виробляють кофеїн, морфін і кокаїн, розбудовували й удосконалювали 
свої виробничі процеси з однією конкретною метою – виробляти отруйні речовини для 



 29 

боротьби зі шкідниками. Чому люди, які вживають кокаїн і морфій, часто вмирають? 
Причина – у впливі цих речовин на нервову систему. 
     За мільйони років рослини навчилися виробляти ці отрути як засіб знищення будь-яких 
травоїдних тварин, що бажають поласувати їхнім листям. Для рослини це питання життя й 
смерті. Без такого захисту вони миттю би зникли з лиця землі. 
     Травоїдні тварини обходять ці рослини стороною. Вівці віддають перевагу яскравому 
маку менш небезпечну бліду травичку. Цікаво, що деякі види тварин використовували ту 
ж техніку виробництва отрут для власного виживання. Жаби – чудова їжа для рептилій. 
Але деякі види жаб виробляють надзвичайно сильні отрути, запаси яких зберігають в 
екзотично пофарбованих пігментних плямах на шкірі. Завдяки своїм властивостям, ці 
жаби квітнуть поруч із щільною популяцією рептилій у тропічних лісах Амазонки. 
Мистецтво виробництва отрут у природі досягнуло великих висот. Його освоїли навіть 
гриби. 
       Кофеїн у чайних листах і кавових бобах належить до тієї ж категорії: це отрута, яку 
рослини виробляють, щоб захистити себе. Кофеїн впливає на нервову систему кожного, 
хто його вживе, пригнічуючи роботу важливого ферменту, фосфодіестерази, у нервових 
клітинах. 
      Активізація даного ферменту є ключовим моментом процесу формування й 
ефективного функціонування пам'яті. Придушення діяльності цього ферменту викликає в 
комах, що проковтнули кофеїн, ейфорію; віднімає в них інстинктивну пам'ять про 
небезпеки, з якими вони можуть зіштовхнутися; змушує їх забути про необхідність 
маскуватися; знижує пильність і сповільнює реакцію, необхідну для того, щоб 
переміститися в більш безпечне місце. Тим самим рослини, що виробляють кофеїн, 
дарують своїм пожирателям поцілунок смерті, роблячи їх уразливими й легко доступними 
для хижаків наступної ланки в харчовому ланцюжку. 
     Харчові ланцюжки хижаків існують не тільки в комах, але й у вищих тварин. У людей 
боротьба за виживання в щурячих перегонах цивілізованого суспільства – це питання 
нітрохи не менш серйозне, чому питання виживаності серед більш примітивних форм 
життя. 
     Тепер стає зрозумілим, чому в дітей, які п'ють замість води вміщуюче кофеїн 
газування, середня успішність у школі набагато нижча, чим у тих, які п'ють тільки воду. 
Першу групу становлять переважно трієчники й двієчники, а друга вчиться на «добре» і 
«відмінно». Сьогодні це відомий факт. Навіть не розуміючи суті проблеми, суспільство 
помітило, що вживання содової замість води викликає синдром дефіциту уваги з 
гіперактивністю. Страждання юних жертв даного розладу – це ще один наслідок 
споживання кофеїну в нашому суспільстві. Чи є в цих дітей такий же шанс вижити й мати 
успіх в майбутньому, як у тих, хто не вживає кофеїн? Виразно немає! Цих дітей будуть 
напихати сильнодіючими ліками, і протягом усього свого вкороченого життя вони будуть 
постійним джерелом тривоги для батьків і вчителів. 
     У той час як у більшості книг про наркотики відзначаються безпосередні результати 
впливу кофеїну на мозок, у жодній з них не розглядається тема довгострокового впливу на 
фізіологію мозку, якому доводиться пристосовуватися до зневоднювання й придушення 
фосфодіестерази кофеїном. 

                     Дієтичні содові можуть викликати збільшення ваги 
      Як показують мої спостереження, дієтична содова, навіть низькокалорійна, може стати 
причиною збільшення ваги в людей, які використовують їх для схуднення. Цей парадокс 
потребує пояснення. Ось що я з'ясував, намагаючись розгадати цю загадку. 
      Більшість із нас вважають, що штучні напої здатні замінити організму воду. Оскільки 
вода входить до їхнього складу, ми сподіваємося, що наш організм отримає усе, що йому 
потрібно. Таке припущення помилкове. Недавній широкомасштабний ріст споживання 
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кофеїновмісних безалкогольних напоїв викликав появу безлічі нових проблем зі 
здоров'ям. 
      Помилкова впевненість у тому, що всі штучні напої здатні задовольнити повсякденні 
потреби організму у воді, більш, ніж які-небудь інші причини, винувата в деяких 
хворобах, з якими ми сьогодні зіштовхнулися. Деформація фігури в результаті 
нагромадження жиру стає першим кроком на шляху до руйнування людського тіла, і я 
вважаю, що отут уся справа в неправильному виборі споживаних рідин. Одні напої 
заподіюють більше шкоди, чим інші. Якщо в содовій утримується цукор, то вона може 
хоча б частково задовольнити потребу мозку в цій речовині. Після того як кофеїн 
визволить енергію АТФ для активізації фізичної й розумової діяльності его цукор, що 
супроводжує, заповнить частини загубленої АТФ і в остаточному підсумку перевитрата 
АТФ мозком не буде такою великою. 
       Але на початку 1980-х років індустрія напоїв взяла на озброєння новий продукт – 
аспартам. Він в 180 раз солодший цукру й абсолютно позбавлений калорій. Сьогодні ця 
речовина використовується повсюдно, тому що Керування по контролю над продуктами й 
ліками США визнало його безпечним замінником цукру. За дуже короткий період часу ця 
синтетична речовина увійшла до складу більш ніж 5 тисяч найменувань продуктів. 
      У кишковому тракті аспартам розпадається, утворюючи дві сильно збудливі 
нейротрансміттерні амінокислоти, аспартат і фенілаланін, а також метиловий, або 
деревний, спирт і формальдегід. Приблизно 10 відсотків поступаючого з їжею аспартаму 
перетворюються у формальдегід і метиловий спирт. Прийнято вважати, що печінка 
переробляє метиловий спирт без усякої шкоди для організму. Мені здається, така думка 
геть-чисто відмітає серйозні побоювання із приводу штучної їжі, продукти розпаду якої 
відомі своєю токсичністю. 
      У медичній літературі відзначається, що формальдегід і метиловий спирт здатні 
викликати ушкодження очного нерва аж до сліпоти. Провина за ріст, що спостерігається 
останнім часом, випадків дистрофії жовтої плями й ретинопатії (переродження сітківки), 
навіть у порівняно молодих людей, покладається на непомірне використання штучних 
замінників цукру. 
      У числі інших побічних ефектів аспартаму слід назвати утворення пухлин у мозку й 
вторинні неврологічні розлади. Доктор Г. Дж. Робертс із Уест-Палм-Біч, штат Флорида, 
провів велике дослідження шкідливого впливу аспартаму. У своїй статті, опублікованій в 
липневому номері збірника «Townsend Letter for Doctors and Patients» за 2002 рік, доктор 
Робертс перелічив ряд неврологічних проблем, викликуваних аспартамом. Він зібрав цілу 
колекцію з історій 1200 пацієнтів, у яких у результаті використання аспартаму 
розвинулися неврологічні ускладнення: в 43 відсотків – головні болі; 31 відсоток 
скаржився на запаморочення; в 31 відсотка спостерігалися дивність свідомості й втрата 
пам'яті; 13 відсотків скаржилися на млявість і сонливість; в 11 відсотків спостерігалися 
епілептичні конвульсії; в 3 відсотків – невеликі епілептичні припадки й неуважність; в 10 
відсотків – серйозні розлади мови; в 8 відсотків – сильний тремор; в 6 відсотків – сильна 
гіперактивність і синдром неспокійних ніг; в 6 відсотків – незвичайні лицьові болі. Доктор 
Робертс повідомляє, що після виключення замінника цукру з раціону цих людей їх стан 
покращився. Як ви, можливо, знаєте, враження клітин мозку й очного нерва метиловим 
спиртом і формальдегідом необоротні 
       Чи варто говорити, що, дозволивши використання аспартаму, Керування по контролю 
над продуктами й ліками піднесло суспільству величезний букет проблем зі здоров'ям. 
Випиваючи кілька банок дієтичної содової в день, люди отримують згубні дози 
формальдегіду й метилового спирту. До нещастя, нейротоксичні наслідку впливу 
формальдегіду й метилового спирту на організм накопичуються. 
       Подібно до кофеїну, аспартам накидається на енергетичні резерви мозку. Залишки 
відпрацьованого палива – гуанозінмонофосфат (ГМФ) і аденозинмонофосфат (АМФ) – 
запускають механізм голоду. Те, що АМФ викликає голод, наука довела давно. Отже, 
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«дієтичні содові безладно витрачають енергетичні резерви кліток у мозку й роблять 
велику кількість відходів, що стимулюють переїдання». 
      Кофеїн викликає звикання, і людей, які споживають його регулярно, слід вважати 
наркоманами. Дієтичні содові з кофеїном не можуть не викликати ріст ваги в людей, 
ведучих малорухливий спосіб життя; вони побічно стимулюють збільшення приймання 
їжі, оскільки під впливом кофеїну мозок змушений розтрачувати свої енергетичні резерви. 
Але не слід забувати, що тільки 20 відсотків енергії, що втримується в продуктах, які ми 
з'їдаємо, добираються до мозку. Усе інше відкладається у формі жиру, якщо не 
витрачається на м'язову діяльність. Така схема набору ваги – це лише один з багатьох 
наслідків вживання дієтичної содової. 
       Ще більше значення має природня відповідь мозку на смак солодкого. У науці для 
нього придуманий спеціальний термін – цефалічний рефлекс. У результаті багаторічного 
вживання солодких продуктів у людини виробляється умовний рефлекс. Коли солодке 
дратує рецептори язика, мозок програмує печінку на підготовку до переходу на нове 
джерело енергії – цукор. Печінка, у свою чергу, припиняє вироблення цукру з 
накопичених в організмі запасів білків і крохмалю, а замість цього починає накопичувати 
паливні компоненти їжі, що циркулюють у крові. Як показали Майкл Тардофф, Марк 
Фрідман і інші вчені, цефалічна реакція переводить механізм обміну речовин у режим 
нагромадження харчових запасів; у результаті кількість палива, доступного для 
переробки, зменшується, що приводить до стимуляції апетиту. 
     Якщо цукор дійсно викликає таку реакцію, це означає, що печінці доводиться 
виконувати функцію регулювальника всієї їжі, що надходить в організм. 
      Але якщо смак солодкого не супроводжується вступом живильних речовин, то 
природнім наслідком стає бажання поїсти. Саме печінка посилає мозку сигнали про 
необхідність підкріпитися. Чим сильніше смакові сосочки дратуються смаком солодкого 
без вступу калорій, тим сильніше виникаюче почуття голоду. 
      Ефект цефалічної реакції на смак солодкого був наочно продемонстрований на 
тваринах за допомогою сахарину. Використовуючи аспартам, кілька вчених виявили 
аналогічне прагнення до переїдання в людей. 
     Бландел і Хілл показали, що непоживні замінники цукру – зокрема, розчин аспартаму – 
викличуть апетит і викликають потребу в посиленому харчуванні. Учені писали у звіті: 
«Після приймання аспартаму ( на відміну від приймання глюкози) добровольці 
продовжували випробовувати залишкове почуття голоду. Цей залишковий голод 
функціональний, він приводить до збільшення кількості споживаної їжі». 
     Тардофф і Фрідман встановили, що непереборне бажання поїсти, викликуване 
штучними замінниками цукру, може тривати до 90 хвилин після приймання солодкого 
напою, навіть якщо всі показники крові в нормі. Навіть коли рівень інсуліну в крові, 
високий вміст якого вважається причиною голоду, досягає нормальних показників, 
випробовувані тварини з'їдають більше їжі, чим контрольна група. Це означає, що якщо 
смакові сосочки дратуються, а цукор в організм не надходить, то мозок тривалий час 
зберігає гостре бажання поїсти. Під впливом смаку солодкого він змушує печінку 
створювати запаси, замість того щоб їх використовувати. 
      Як правило, люди, які намагаються знизити вагу за допомогою дієтичних напоїв, 
страждають від парадоксальної реакції організму на часте подразнення смакових сосочків 
замінниками цукру й стають товстішими, чим раніше. 
     Я знаю безліч прикладів того, як аматори содової починали набирати вагу. Приведу 
особливо яскравий випадок. Молодий чоловік, якому немає ще тридцяти, регулярно пив 
содову й так само, як багато студентів коледжу, постійно квапився закінчити яку-небудь 
роботу. До моменту закінчення навчання він уже неабияк розтовстів. Отримавши диплом, 
він вирішив скинути вагу й почав пити по вісім банок дієтичної содової в день. Приблизно 
за два роки він набрав ще 15 кг. Оскільки його ріст становив усього 165 см, фігура 
чоловіка стала здаватися квадратною. Йому стало важко ходити; щоб зробити крок, 
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доводилося повертатися всім корпусом. Крім того, він запивав содовою їжу і їв більше, 
чим було потрібно його організму. 
     З радістю можу повідомити, що три роки тому цей парубок повністю відмовився від 
содової й зараз знову став струнким і здоровим. Зрозуміло, у цьому йому дуже допомогли 
серйозні заняття фізкультурою. 

                                          Аспартат і фенілаланін 
    Потрапляючи в організм, кофеїн і аспартам стимулюють фізіологію клітин мозку, 
печінки, нирок, підшлункової залози, ендокринних залоз і так далі. Аспартам 
розщеплюється на амінокислоти фенілаланін і аспартат. Обидві виявляють безпосередній 
стимулюючий вплив на мозок. Сумарний ефект впливу кофеїну й аспартаму дуже швидко 
привчає мозок до нового режиму роботи, оскільки ці нейроактивні амінокислоти 
надходять в організм частіше й у набагато більших кількостях, чим інші природні 
амінокислоти, які могли б збалансувати фізіологічні процеси. 
      Більшість нейротрансміттерів є вторинними продуктами тих або інших амінокислот. 
Але аспартат – це одна із двох унікальних амінокислот – аспартат і глутамат, яким не 
потрібно перетворюватися у вторинний продукт, щоб впливати на мозок. Обидві ці 
амінокислоти впливають на спеціальні чутливі точки (рецептори) одного з видів нервових 
клітин, здатних виявляти надзвичайно сильний вплив на фізіологію організму. 
     Використання штучних замінників цукру для неправильної стимуляції нервових 
терміналів, що реагують на вступ енергетичних ресурсів в організм, породжує більш 
серйозні наслідки, чим просте збільшення ваги. Ці хімічні речовини постійно 
підштовхують фізіологію організму в напрямку, який диктує нервова система. 
Використання їх без належного розуміння наслідків довгострокового впливу цих речовин 
на організм слід вважати, м'яко кажучи, недалекоглядним. 
     Моє розуміння мікрофізіологічних процесів усередині клітин змушує мене 
тривожитися із приводу майбутніх наслідків подразнення нервових і гландулярних систем 
у мозку штучними замінниками цукру. 
     Дослідники виявили величезну кількість рецепторів аспартату в деяких нервових 
системах стимулюючих репродуктивні органи і молочні залози. Постійне подразнення 
молочних залоз при відсутності інших факторів, що супроводжують вагітності, цілком 
може виявитися винним у підвищенні рівня захворюваності раком молочних залоз у 
жінок. 
      У мене немає ніяких сумнівів у тому, що стимульоване аспартамом надмірне 
виробництво пролактину відіграє головну роль у росту захворюваності раком грудей в 
жінок. Одним з менш вивчених ускладнень, пов'язаних з аспартамом, може виявитися 
його можлива роль у розвитку раку мозку. У пацюків, яким давали аспартам, пухлини 
мозку виникали набагато частіше. 
      Як уже говорилося, у людського організму є багато різних способів повідомити про те, 
що в нього закінчуються запаси води. У такі моменти йому потрібна тільки вода. Якщо ви 
будете регулярно напувати його рідинами, що містять штучні смакові добавки, то лише 
збільшите ситуацію. 
     Кофеїн також є дозволеним наркотиком, який викликає звикання. Особливо сильна 
здатність утримуючих кофеїн напоїв викликати звикання діє на дітей. Уживання 
подаючих задоволення хімікатів у перші роки життя дитини може запрограмувати її 
органи чуттів на використання наркотиків – навіть тих, що викликають ще більш сильне 
звикання, – після досягнення нею шкільного віку. 
     Тепер ви маєте уявлення про різницю між водою й іншими напоями з погляду їх 
значення для здоров'я. 
     Ви знаєте, що напої, що поставляються ринком, можуть мати серйозні наслідки для 
самопочуття тих, хто купується на рекламні трюки їх виробників. 



 33 

     На наступних сторінках я поясню, як проста нестача води в організмі може 
перетворитися в таку хворобу, як ожиріння. 

 
 
 

                                               Розділ 3 

                              Життєдайні властивості води 
     Якщо головне завдання їжі полягає в тому, щоб забезпечувати людський організм 
енергією, то найголовнішим її джерелом є вода. Саме цей момент викликає замішання в 
питанні застосування науки до людської поведінки. Усі наші проблеми зі здоров'ям 
виростають із неправильного уявлення про те, що єдине джерело енергії для людського 
організму – це їжа. Ми говоримо про гідроліз (розщеплення речовини під впливом води) 
того або іншого елемента в організмі, але не усвідомлюємо, що даний хімічний процес 
включає передачу енергії від води до всього, що зазнає розщеплення. 
     Дослідницька група Джорджа вивчила формулу передачі енергії води й показала, що 
гідроліз додає один нулик, тобто на порядок збільшує енергетичний вміст речовини в 
процесі її розщеплення. Це однаково що хлюпнути бензин на поліно, яке погано горить, – 
активізувати процес горіння й отримати більш інтенсивний вогонь. 
     Що стосується організму людини, то там хімічні реакції стають більш інтенсивними в 
присутності води. Джордж і його колеги з'ясували, що енергетичний вміст молекули 
магнієвого АТФ, який становить 600 одиниць енергії перед її розщепленням, при гідролізі 
зростає до 5835 одиниць енергії. Отже, хімічні реакції, які постійно відбуваються в 
нашому організмі під дією води, на порядок підвищують енергетичний заряд організму. 
      Формула цієї хімічної реакції і її енергетична розкладка, зроблена групою Джорджа, 
представлені нижче. 
                      ВОДА – ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ЖИВИХ КЛІТИН. 

                       
     Якщо довести це нове розуміння ефекту гідролізу до його логічного завершення, то 
повна переоцінка нашого розуміння людського метаболізму стає неминучою. 
     Наприклад, якщо одне куряче яйце містить 80 кілокалорій, те після гідролізу й 
метаболізації компонентів яйця в організмі вихід енергії складе 700 кілокалорій. Організм 
використовує енергію в міріадах хімічних реакцій. Але оскільки традиційна оцінка 
споживання енергії організмом не бере до уваги енергетичну роль води в хімічних 
реакціях, вона є неточною й заниженою. Ось чому ми не думаємо про необхідність 
насичувати організм водою перед кожним прийманням їжі – і ось звідки стільки 
невирішених проблем у сучасній медичній науці. 
     Тепер ви знаєте, що вода – головне джерело енергії у всіх хімічних реакціях, пов'язаних 
з метаболізмом їжі в організмі. Тепер ви розумієте, як корисно зробити воду доступною 
для підготовки організму до отримання їжі й переробки її компонентів. Їжа подібна до  
викопного палива, яке використовується на електростанціях; це «брудна» енергія, і від неї 
залишається багато відходів. 
      Результатом відношення до їжі як до головного джерела енергії стають такі хвороби, 
як ожиріння, підвищений холестерин, діабет, гіпертензія, депресія, неврологічні розлади 
(розсіяний склероз, хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона), різні види раку й багато 
інші. 
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   Гідроелектрика – найкращий вид енергії для всіх функцій організму 
    Вода відіграє ще одну, нескінченно більш важливу роль в енергетичних процесах 
організму. Вона відповідає за вироблення гідроелектрики, необхідної головним чином для 
забезпечення функцій мозку. Енергія цього виду є «чистою» – вона майже не залишає 
відходів або шлаків. Надлишкова вода виводиться у формі сечі. Вона не застоюється в 
організмі, на відміну від надлишкової їжі, яка утворює гори жиру. Гідроелектрична 
енергія найкраще відповідає потребам тонких метаболічних процесів у мозку. 
      Є щось надприродне в тому, як вода використовується для виробництва електрики 
усередині клітин, забезпечуючи енергією найскладніші процеси, які підтримують 
життєздатність клітин. На мембранах кожної клітини розташовується велика кількість 
специфічних білків, у структурі яких передбачено місце для прикріплення певних 
мінералів, що втримуються в циркулюючій крові й оточуючому клітину розчині. Одні із 
цих білків притягають натрій і калій, інші – магній, а треті – кальцій. Після того як 
молекула мінералу прикріплюється до свого білка, потік води розкручує її й вона починає 
переміщуватися разом зі стрімко обертовою молекулою білка. 
     Так здійснюється процес вироблення електричної енергії, яка зберігається в коморах 
клітинної мембрани – молекулах АТФ або ГТФ (гуанозинтрифосфату). 
     Крім того, у процесі виробництва електрики прикріплені до білок мінерали проникають 
усередину клітини, щоб підтримати осмотичне співвідношення між її внутрішнім і 
зовнішнім середовищем. Основні моменти цього процесу описала Філіппа М. Уіггін. 
      Філіппа М. Уіггін показала, що механізм, який контролює або забезпечує ефективне 
функціонування катіонних насосів, використовує здатність води трансформувати енергію: 
«Джерелом енергії катіонного транспортування й синтезу АТФ служить підвищення 
хімічних потенціалів, викликане гідратацією дрібних катіонів і поліфосфатних аніонів у 
сильно структурованій граничній водянистій фазі існування двох фосфорильовуваних 
проміжних речовин». Чекаючи спраги, коли перед подачею сигналу про нестачу води 
концентрація рідин в організмі збільшується, вода в збезводнених клітинах втрачає 
здатність виробляти енергію. Саме тому краще запобігти зневоднюванню, чим чекати, 
доки настане час із ним боротися. Таке нове розуміння ролі води в катіонному обміні є 
достатнім виправданням для того, щоб дозволити організму зайнятися розважливим 
розподілом надлишків води й не доводити його до стану зневоднювання й дефіцитного 
розподілу води. 
      Вам необхідно усвідомити виняткове значення того факту, що в умовах нестачі води в 
організмі найдужчого зневоднювання зазнає внутрішня частина клітин. При 
зневоднюванні 66 відсотків води втрачається із внутрішньоклітинної рідини, 26 відсотків 
– з позаклітинної рідини й тільки 8 відсотків пов'язані зі звуженням мережі капілярів. У 
результаті обезводнені клітини втрачають енергетичні резерви і починають страждати. 
Клітини повідомляють про свій стан, демонструючи різні ознаки неефективної діяльності 
в ході виконання стандартних функцій організму. Найуразливішим щодо цього є мозок. 
       У людини приблизно дев'ять трильйонів мозкових і нервових клітин. Вони постійно 
«спілкуються» одна з однією, щоб привести організм у повну відповідність із його 
оточенням. Найкращим джерелом чистої енергії, яку вони використовують для цієї 
складної діяльності, є гідроелектрична. Тому склянка води – це найкращий тонізуючий 
напій, який тільки можна представити. За яких-небудь пару хвилин він зможе вивести 
мозок з апатичного стану. Якщо для цих цілей ви спробуєте використовувати енергію їжі, 
тоді вам знадобиться вода, щоб перетравити їжу для наступного використання, і до того ж 
сам процес займе досить багато часу: спочатку їжу потрібно буде перетворити в цукор, і 
тільки потім мозкові клітини зможуть використовувати цукор як джерело енергії. 
      Людський мозок становить приблизно 1/50 загальної ваги тіла й, як я вже згадував, 
володіє приблизно дев'ятьма трильйонами нервових клітин (свого роду комп'ютерних 
чіпів). Науці відомо, що клітини мозку на 85 відсотків складаються з води. У 
розпорядження мозку виділяється 20 відсотків циркулюючої в організмі крові. Це означає, 
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що мозку доводиться вибирати й відбирати із циркулюючої крові те, що йому потрібно 
для нормального функціонування. Мозок укладає тіло спати, але сам уночі не 
відключається. Він увесь час трудиться, так само як серце, легені, печінка, залози, система 
кровообігу і т.д.  Він обробляє всю інформацію, що надходить від різних частин тіла, а 
також ту, що надходить до нього в процесі денного впливу фізичного, соціального й 
електромагнітного середовища. 
      На обробку вхідної інформації й підготовку всіх частин тіла до координованої реакції 
мозок витрачає величезну кількість енергії. У той же час він витрачає енергію на 
виробництво первинних хімічних кур'єрів (нейротрансміттерів), які потім повинні бути 
доставлені до нервових закінчень. 
      Система транспортування також витрачає величезну кількість енергії. Цей високий 
рівень споживання енергії мозком є, на мій погляд, головною причиною того, що мозок 
отримує близько 20 відсотків крові; йому потрібна вода, що втримується в крові, щоб 
виробляти гідроелектрику. Крім того, вода, природно, приносить із собою сировину, 
необхідну мозку для виробництва хімічних речовин. 
     Існує поріг вивільнення енергії для певних потреб. Мозок розраховує й оцінює, що в 
плані витрати енергії важливо, а що – ні. Коли резерви АТФ на межі, багато запитів 
залишаються без відповіді. Цей низький рівень резервів АТФ у деяких занадто активних 
клітинах мозку проявляється у вигляді втоми й гальмування функцій, якими ці клітини 
управляють. От чому їжа не виявляє сильного й швидкої тонізуючої дії, а вода виявляє. 
     Центральна контрольна система в мозку здатна визначати, коли рівень наявності 
енергії, необхідної для її функцій, падає занадто низько. Відчуття спраги й голоду також 
виникають як результат зниження рівня доступної енергії. Щоб мобілізувати енергію, яка 
запасена в жирових нагромадженнях, необхідно запустити відповідні гормональні 
механізми. Це займе більше часу (і зажадає якихось фізичних зусиль для вивільнення 
енергії), чим можуть дозволити термінові потреби мозку. Тому передня частина мозку 
отримує енергію або від гідроелектричних процесів, або із цукру, що втримується в крові. 

                      Потреба мозку у воді постійна й невідкладна 
              ● Тому, що він повинен виробляти гідроелектричну енергію для передачі 
повідомлень. 
              ● Тому, що системи транспортування речовин через клітинні мембрани мозку 
залежать від наявності достатньої кількості води. Коли мембранні бар'єри в достатньому 
ступені гідратовані, передача живильних речовин із крові в мозок буде відбуватися без 
особливих труднощів. 
               ● Тому, що гідроелектрична енергія потрібна також для всіх транспортувальних 
систем у водних каналах усередині нервів, які з'єднують мозок з різними частинами тіла. 
     Ось три головні причини, через які мозок на 85 відсотків складається з води, і майже 
завжди відчуває в ній потребу. Якщо ви приймете цю спрагу за голод просто тому, що 
відчуття схожі, то створите фізіологічний стан, що сприяє передчасному старінню, 
хворобам, передчасній смерті. Ожиріння, депресія й рак – це просто три назви, які медики 
придумали для опису вбивчого процесу стійкого ненавмисного зневоднювання. 
       У стані зневоднювання людський організм починає спочатку стримувати деякі 
функції, а потім переходить до «демонтажу» своїх структур. Як приклад можна 
розглянути два типи діабету. При діабеті II типу припиняється виробництво й вивільнення 
інсуліну. При діабеті I типу виробляючі інсулін бета-клітки руйнуються зсередини. 
      Обидва типи діабету є прямим наслідком ненавмисного зневоднювання. В організму 
немає іншої альтернативи, крім послідовного й ощадливого розв'язку проблеми 
зневоднювання. Отже, існує метаболічний аспект зневоднювання, у якому ми зобов'язані 
розібратися, якщо прагнемо повернути назад процес розвитку захворювання. 
Використовуючи слово «зневоднювання», я маю на увазі не тільки нестачу води, але й 
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нестачу сировини, здатної довести організм до хвороби. З подробицями ми поговоримо 
про це в главах про депресію й рак. 

 
 
 

                                                 Розділ 4 

               Як зневоднювання приводить до надлишкової ваги? 

                                    Ви переїдаєте, коли прагнете пити! 
    Відчуття спраги й голоду формуються одночасно, щоб повідомити про те, що мозку 
потрібна енергія. Ми не розпізнаємо спрагу як окреме відчуття й сприймаємо обидва 
почуття як настійну потребу підкріпитися. Ми їмо навіть тоді, коли організм повинен 
отримувати тільки воду – джерело незрівнянно більш чистої енергії. 
     В умовах недостатнього вироблення гідроелектрики процес створення запасів енергії в 
енергетичних сховищах мозку починає випробовувати дуже сильну залежність від 
наявності цукру. Мозку доводиться постійно поглинати цукор із крові, щоб поповнити 
запаси АТФ і ГТФ. 
     Для задоволення насущних енергетичних потреб мозку в людському організмі існує 
система надзвичайно тонкого балансування, що дозволяє підтримувати нормальний рівень 
цукру в крові. 
    Ця система, по-перше, викликає тягу до їжі, багатої білками й крохмалем, які легко 
перетворяться в цукор; і по-друге, перетворює в цукор частину запасів крохмалю й білків. 
Така переробка матеріалів відбувається в печінці. У випадку якщо цей процес дає 
недостатню кількість цукру, організм починає з великим небажанням звертатися до 
жирових нагромаджень і перетворювати, або метаболізувати, жир для виробництва 
енергії. 
     Ми взяли за правило негайно давати мозку те, що він просить, і тому споживаємо 
занадто багато солодкої їжі. Багато культур, такі як китайська, уникли цієї пастки. Коли 
організм отримує велику кількість солодкого, печінка починає відкладати зайвий цукор у 
вигляді крохмалю, який потім перетвориться в жир. Молекула глікогену складається з 
дуже довгого ланцюжка молекул глюкози, з'єднаних у полімерну структуру. Глікоген 
відкладається в печінці й м'язових тканинах. При необхідності його можна дуже швидко 
перетворити в АТФ. 
      Оскільки в мозок попадає лише 20 відсотків циркулюючої в організмі крові, він може 
використовувати лише 20 відсотків цукру, що втримується в ній; інші 80 відсотків 
відкладаються в печінці й жирових клітинах. Увесь цукор, який печінка не може 
перетворити в глікоген, перетворюється в жир і надходить у кров, яка доставляє його в 
жирові клітини. Крім того, жирові клітини здатні самостійно, незалежно від печінки, 
отримувати із крові цукор і перетворювати його в жир. Ось чому я називаю їжу, з'їдену 
для задоволення потреб мозку, брудним паливом. У нормальних умовах приймання їжі 
повинно обумовлюватися запитами зношених систем і виробничими потребами організму. 
Воно не повинна бути головним і єдиним джерелом енергії для мозку – у порівнянні з 
іншими органами мозок однаково буде користуватися пріоритетом у питанні необхідних 
поставок. Для забезпечення постійної активності клітин мозку організм повинен 
виробляти «місцеву» гідроелектричну енергію, тому йому необхідний постійний запас 
води. 
     Коли цукру в крові виявляється недостатньо, його виробництвом починає займатися 
печінка. Вона постійно вкидає в кров нові порції цукру, щоб підтримати його рівень. 
Спочатку печінка перетворить запасений крохмаль, потім білки й невеликі порції жирів. 
Справа в тому, що перетворення жирів – це дуже повільний процес. 
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      Перш ніж організм перемкнеться на режим розщеплення жирів і включення їх в обмін 
речовин, йому потрібно протриматися якийсь час без крохмалистої їжі. Високий вміст 
крохмалистих продуктів і цукру в раціоні харчування заважає функціонувати системі 
ферментації, яка ініціює розщеплення жирів у жирових нагромадженнях. Білки 
розщеплюються набагато легше, чим жири. Із числа білків, що втримуються в системі 
кровообігу, у першу чергу використовуються альбумін, глобулін і фібриноген. Процеси їх 
виробництва в печінці й розщеплення зміщують баланс убік переваги розщеплення над 
виробництвом. 
     Наступним джерелом білків для перетворення в цукор стає резерв вільних білків у 
печінці й інших клітинах тіла. Останнє джерело енергії, яке утягується в процес 
метаболізму, – це м'язова маса. 
     На той час, коли наступає час розщеплювати м'язову масу, на виторг приходять 
ферменти, що спалюють жири. Проте в ситуації сильного зневоднювання й неправильного 
харчування частина м'язової маси виявляється загубленою. 
     Жирові нагромадження складаються з безлічі окремих зв'язувань зчеплених одна з 
одною жирних кислот, які розщеплюються для отримання енергії. Кожний грам жирів 
поставляє 9 кілокалорій енергії, а кожний грам білків виділяє всього 4 кілокалорії. Ось 
чому, коли організм починає метаболізувати жири, почуття голоду слабшає. 
      Періодичне розщеплення м'язової тканини – це серйозна проблема. Так звичайно 
відбувається при частій зміні дієт (подібна практика отримала назву флюгерної дієти). 
Щоразу, коли м'язи розщеплюються на хімічні компоненти з метою отримання енергії, 
організм втрачає велику кількість запасених у них мінералів, у тому числі й два важливі 
для життя речовини: вітамін В6 і цинк, виснаження запасів якого загрожує дуже 
серйозними наслідками. Для тих, хто бажає довідатися подробиці: кожна молекула 
міоглобіну, яка прикріплюється до атома заліза, що володіє здатністю зв'язувати кисень, 
складається із чотирьох піррольних кілець. Коли в процесі розщеплення м'язової тканини 
ця структура руйнується, кожне піррольне кільце прикріплюється до одній молекулі В6 
і одного атома цинку, а потім виводить їх з організму – інші надзвичайно цінні мінерали, 
такі як селеній, магній і марганець, також втрачаються. 
     Відновити загублені резерви цинку й вітаміну В6 не так легко, як втратити. Коли ви 
втрачаєте 1 кг м'язової маси, не поспішайте радіти показанням ваг, тому що разом з 
м'язами ви втратили значну частину мінеральних резервів організму. Якщо при флюгерній 
дієті такі втрати відбуваються досить часто, вони заподіюють організму велику шкоду. 
     Цинк необхідний для процесу омолодження клітин, у ході якого материнські клітини 
створюють дочірні, а потім умирають. Нестача в організмі цього елемента викликає 
передчасне старіння. Що стосується вітаміну В6 , то він абсолютно необхідний для 
нормальної діяльності мозку. В6 відіграє ключову роль у перетворенні деяких 
амінокислот у відповідні нейротрансміттеры. У число проблем зі здоров'ям, що виникають 
у результаті дефіциту вітаміну В6 і цинку, входить депресія (і більшість інших емоційних 
проблем), а також основні види хронічних болів, діабет, гіпертензія, дисбаланс функцій 
ендокринних залоз і багато чого іншого. 
       Більш з подробицями ми обговоримо це питання в главі про використання води в 
якості профілактичного лікарського засобу. 

                                          Бурий жир і білий жир 
      Жирові запаси в дітей пронизані кровоносними судинами, тому мають бурий колір. 
Розщеплення бурого жиру відбувається прямо, і в ході такого метаболізму виділяється 
тепло. Тому діти переносять холод набагато легше, чим люди похилого віку. У похилому 
віці інтенсивність циркуляції крові в жирових відкладаннях зменшується, жир стає білим і 
менш доступним для ферментів, які мобілізують жирні кислоти для використання їх у 
печінці й м'язах 
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      Проте навіть жирові відкладання обновляються кожні 2-3 тижні. Не слід думати, що, 
після того як організм створив і відклав жир, він забуває про його існування. Організм 
постійно обновляє ці запаси. Старі жири розщеплюються, а замість старих жирових 
«грудок» проводяться нові. Завдяки такій увазі організму до своїх жирових нагромаджень 
у нас з'являється можливість змінити процес переробки, зменшивши обсяг виробництва й 
побільшавши обсяг розщеплення жиру. 
      Здатність жиру при найменшій вазі зберігати більше енергії, а також захищати 
організм від травм і холоду привела до того, що в ході природнього розвитку всіх видів 
тварин створення запасів жиру як коштовного джерела енергії перетворилося в 
універсальну стратегію виживання. Жирові клітки призначені для того, щоб поглинати 
насичені енергією вуглеводи й ліпідні продукти, а потім відкладати їх усередині себе у 
формі жирових скупчень. 
      У цього процесу є дві головні гідності. Перша полягає в тому, що рівень вмісту певних 
елементів (наприклад, цукру) у крові залишається в межах здорової норми. Друга полягає 
в тому, що створені запаси жиру вивільняються тільки тоді, коли організм відчуває 
потребу в енергії. Ці жирові нагромадження не витрачаються даремно. Вони 
розщеплюються на дрібні частки, які використовуються в якості джерела енергії. 
     Жир – це високоенергетичний продукт, який накопичується в різних тканинах, щоб 
бути використаним у той момент, коли вступ енергії ззовні стане нерегулярним або 
недостатнім. Жир відкладається в призначених спеціально для цього жирових клітинах, 
які поглинають надлишковий цукор із крові й перетворюють його в жирні кислоти, які 
утворюють тригліцериди. Щоб використовувати цей складований жир, його потрібно 
знову розкласти на окремі жирні кислоти, секретувати їх у кров і доправити їх у тканини, 
які відчувають потребу в енергії. Процес розщеплення жирів залежить від наявності води. 
Для того щоб відокремити від ланцюжка одну молекулу жирної кислоти, необхідно 
пожертвувати однією молекулою води. 
       Цим процесом, який отримав назву «гідроліз жиру», управляє спеціальний фермент – 
ліпаза. Ось чому нам потрібно регулярно пити воду, тобто поставляти її у вільній формі 
для розщеплення жирів. Крім того, вода непрямим образом стимулює активність ліпази, 
що розщеплює жири. 
       Щоб зрозуміти взаємозв'язок між процесами розщеплення жирів і споживанням їжі, 
вам потрібно розібратися в суті наступних фізіологічних подій: 
              ● Ліпаза активізується, коли рівень цукру в крові падає нижче нормального рівня. 
              ● Підвищення рівня цукру шляхом вживання солодких закусок або крохмалистих 
продуктів, які негайно перетворюються в цукор і приводять до вивільнення інсуліну, 
пригнічує активність ліпази. 
              ● Активність ліпази стимулюється також у результаті вивільнення багатьох 
гормонів і нейротрансміттерів. Такий різновид ліпази називається гормоночутливою. 
Адреналін і норадреналін (норепінефрин) – це найдужчі активатори ліпази. У числі інших 
її активаторів слід назвати гормон росту, інші гормони, вироблювані наднирковими 
залозами, а також тиреоїдний гормон, або гормон щитоподібної залози. 
               ● В умовах повної відсутності або недостатнього вступу вуглеводів, після того як 
будуть вичерпані запаси глікогену, організм переходить на вироблення енергії переважно 
шляхом метаболізації жирів зі своїх запасів. 
               ● Звичайно від 40 до 50 відсотків калорій у добре збалансованій дієті припадає на 
жири. У кожному разі значна частина отриманих з їжею вуглеводів перетвориться в жирні 
кислоти й поступово метаболізується протягом дня, якщо тільки система не 
перевантажується наступними вступами вуглеводів. Часто це є результатом невміння 
відрізнити спрагу від голоду, коли замість того, щоб просто випити води, ви що-небудь 
їсте. 
               ● Одна молекула цукру дає набагато менше енергії, чим одна молекула жирів. З 
однієї грам-молекули цукру можна отримати 38 молекул АТФ, тобто тільки 66 відсотків 
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енергії цукру зберігаються, а інші 34 відсотка перетворюються в тепло; одна грам-
молекула жирів дає 146 молекул АТФ. Отже, в енергетичному відношенні спалювати 
жири набагато вигідніше, чим вуглеводи. Подумайте ось про що: організм знає, як 
запасати енергію. Потрібно тільки навчитися підключатися до цього джерела енергії, не 
дозволяючи їй накопичуватися в такій кількості, яка спотворить фігуру. Ідеальним 
розв'язком цієї проблеми представляється вода. 
                 ● Печінка здатна десатурувати, тобто зменшувати насиченість, жирні кислоти 
до стану їх повної готовності до використання в структурі мембран. Утримувані в печінці 
тригліцериди походять головним чином з ненасичених жирних кислот, у той час як інші 
жирові запаси організму формуються з насичених жирних кислот. У зв'язку із цим встає 
питання про обґрунтованість традиційних поглядів на незамінні жирні кислоти, хоча 
повинен зізнатися, що в минулому я також дотримувався подібної думки. Але більше я не 
турбуюся про те, якого роду жирами мені доводиться харчуватися, і насолоджуюся 
щедрою порцією вершкового масла цілком певний, що про інше подбає моя печінка. 
                  ● Жири дуже важливі для життя людини. У водному середовищі усередині 
організму жири у формі жирних кислот, холестерину й фосфоліпідів виконують життєво 
важливу ізолюючу функцію. Що стосується крохмалю й білків, то через свою розчинність 
у воді вони не здатні захистити структуру кліток від деформації. 
                  ● Вісімдесят відсотків холестерину, що утворюється в печінці, в остаточному 
підсумку перетворюється в солі жовчних кислот, які секретуються в жовчні шляхи, а 
звідти надходять у кишечник. Інші 20 відсотків перетворюються у фосфоліпіди й 
надходять у систему кровообігу. 
                  ● Холестерин, крім його використання для формування клітинних мембран, 
служить матеріалом для більшості статевих гормонів, вторинних нейротрансміттерів 
(таких, як сімейство простагландинів, простациклинів і тромбоксан) і вітаміну D. Крім 
того, він виконує функцію ізолюючої пов'язки на тих ділянках внутрішньої мембрани 
артеріальних стінок, які ушкоджені пульсуючим потоком концентрованої крові (у 
обезводненому організмі кислотність крові значно підвищується й вона стає їдкою). Тих 
холестеринових бляшок, які забивають артерії, ніколи не буває у венах. Звідси випливає, 
що ті причини, які медицина використовує, щоб нав'язати людям препарати, що знижують 
рівень холестерину, є швидше результатом прямого обману, чим наукових досліджень! 
                   ● Усі клітини організму здатні використовувати для отримання енергії як 
жирні кислоти, так і глюкозу. Отже, якщо в організму немає проблем зі спалюванням 
жирів, то чому ми завзято намагаємося включати в раціон харчування більше вуглеводів, 
чим жирів? Навіть клітини мозку можуть за кілька тижнів навчитися отримувати до 50 або 
75 відсотків необхідної їм енергії з жирів замість цукру. 
                    ● Саме із цієї причини організм запасає в 150 раз більше енергії у формі жирів, 
чому у формі глікогену (крохмалю). 
                    ● Кожні 9,3 кілокалорії надлишкової енергії зберігаються у вигляді 1 г жирів у 
жирових відкладаннях. 
                    ● Приблизно 1/3 енергії в середньої людини витрачається на м'язову 
активність. У фізично активних людей може витрачатися до 3/4 споживаної енергії. Отже, 
фізична активність, у якій бере участь основна м'язова маса тіла, – це найкращий спосіб 
підключення до енергетичних резервів організму, які являють собою жирові відкладання. 
                     ● Загальна кількість запасеного в організмі крохмалю, який може бути 
використаний під час дієти або голодування, становить кілька сотень грамів – його 
вистачить приблизно на півдня. Наступними на черзі стоять жири й білки, причому жири 
починають використовуватися раніше білків. Але втрата білків може мати згубні наслідки, 
особливо після того, як організм починає активно використовувати запаси деяких з 
необхідних для життя незамінних амінокислот як антиоксидантів. Розвиток деяких 
серйозних захворювань починається із втрати й виснаження запасів незамінних 
амінокислот. 
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     Коли м'язи пасивні, організм отримує вільний доступ не тільки до їхніх енергетичних 
запасів, але й до білкових резервів, перетворюючи їх у цукор. Але, якщо м'язи активні, 
вони починають використовувати частину власних жирових запасів як кращого джерела 
енергії для виконання певної роботи або нарощування своєї маси. Для цього вони 
починають активізувати фермент, що розщеплює жир, – гормоночутливу ліпазу. 
     Багаторазові аналізи крові, узяті в роти шведських солдатів у ході тритижневого марш-
кидка, показали, що активність даного ферменту проявляється після 1 години ходьби; 
причому фермент залишається в крові й продовжує роботу з розщеплення жирів протягом 
12 годин. Зі збільшенням часу ходьби активність ферменту підвищується. Обстеження 
солдатів показало надзвичайно високу активність їх гормоночутливої ліпази протягом 
усього марш-кидка. 
     Процес спалювання жирів для здійснення рухових функцій винятково економічний: 1 г 
жирів дає у два із зайвим разу більше енергії для м'язової активності, чим така ж кількість 
цукру або білків. З 1 г жирів виробляється 9 кілокалорій енергії, тоді як з 1 г цукру або 
білків – тільки 4 кілокалорії. 
     Для м'язів спалювання жирів – це найефективніший спосіб використання енергетичних 
запасів організму. Отже, виробництво й збереження жирових запасів – це 
найефективніший спосіб створення енергетичного резерву, який можна використовувати в 
період дефіциту, наприклад узимку. Уже одна ця інформація означає, що ми робимо 
помилку, зменшуючи кількість жирів у раціоні; замість цього ми повинні вживати більше 
корисних рослинних олій і менше вуглеводів. 

                                     Вода й створення жирових запасів 
      Між споживанням води й створенням жирових запасів в організмі існує зворотна 
залежність. Чим менше ви п'єте, тим більше вам доводиться їсти. Чим більше ви їсте, тим 
більше накопичуєте жиру, якщо, звичайно, не ведете фізично активний спосіб життя. 
Перелічимо причини: 
              ● Вода – це головне джерело енергії для всіх фізіологічних функцій організму. 
              ● Вода обертає мікроелектричні «турбіни» (катіонні насоси) і виробляє електрику 
для передачі нервових імпульсів. 
              ● Кожний продукт харчування, який потрібно метаболізувати, зажадає хімічного 
впливу води (гідролізу), перш ніж його енергію зможуть використовувати клітини 
організму. У результаті, як було показано у формулі перетворення магнієвого АТФ, вода 
переносить свою сховану енергію на речовини, які вона розщеплює, підвищуючи їх 
енергетичний зміст приблизно на порядок. 
               ● У клітинних мембранах вода використовується як клей, що скріплює структури 
мембран. У стані зневоднювання завдання скріплення й ізоляції клітинних мембран 
доводиться виконувати холестерину – звідси поступове підвищення рівня холестерину 
при посиленому споживанні їжі обезводненим організмом. 
               ● Постійне повідомлення між дев'ятьма трильйонами клітин мозку вимагає 
енергії й повинно забезпечуватися гідроелектричною енергією або енергією, отримуваною 
в результаті метаболізації їжі. Надлишкова гідроелектрична енергія запасається у формі 
АТФ, а надлишкова вода виводиться з організму у вигляді сечі. Вона не застоюється в 
організмі. Надлишкова енергія їжі, прийнятої для підтримки мозкової активності, 
запасається у формі жиру (якщо вона не використовується для забезпечення фізичної 
активності) – до мозку доходить тільки 20 відсотків енергії їжі. 
                ● Ранні ознаки спраги й голоду, що виникають при зниженні рівня енергії в 
мозку, дуже подібні. Це печія й раптові гострі «голодні» болі. Ми не сприймали печію як 
індикатор спраги доти, доки я не вилікував 3 тисячі людей, що страждали від печії й 
пептичної виразки (виразки шлунка й дванадцятипалої кишки) однією тільки водою; 
згодом я довів, що це відчуття свідчить про потребу організму у воді. Поки це відчуття не 
ставало занадто хворобливим, ми традиційно лікували його так, немов це був тільки біль 
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від голоду, тому перегодовували організм, якому була потрібна тільки вода. Така омана 
стає причиною нагромадження жиру – ми їмо більше, ніж потрібно, тому їжа, з'їдена 
раніше, ще не встигає перетравитися. Звідси нетравлення шлунку, утвір газів і здуття 
живота. Щоб виправити цю помилку, потрібно тільки випити перед їжею склянку води й 
дати механізму насичення час включитися в роботу. Склянка води принесе більше 
користі, чим будь-який нейтралізатор кислотності або засіб від здуття живота. 
                ● Склянка води перед їжею також допоможе змусити симпатичну нервову 
систему секретувати адреналін і норадреналін мінімум протягом 2 годин. Такий 
безпосередній вплив води примусово активізує гормоночутливу ліпазу, змушує її 
розщеплювати жири й отримувати енергію, необхідну для підвищення фізичної 
активності організму. Завдяки цьому процесу вода здатна на короткий час пригнічувати 
відчуття голоду. 
                ● За кожні 24 години людський організм устигає використовувати й повернути в 
оборот приблизно 40 тисяч склянок води ( за даними, опублікованим Університетом Лома 
Лінда, Каліфорнія). Якщо вважати, що обсяг однієї склянки становить 250 мл, то вийде, 
що за добу обсяг циркулюючої в організмі води складе приблизно 10 000 л. Ця 
фізіологічна функція відрізняється підвищеною енергоємністю, тому, коли ми п'ємо воду, 
симпатична нервова система активізує ліпазу, яка вивільняє енергію з жирових запасів. 
                ● Таким чином, можна говорити про два ефективні способи безпосереднього 
впливу води, що дозволяють організму уникнути ожиріння. По-перше, вода надає чисту 
енергію для роботи мозку й запобігає створенню жирових запасів у результаті надмірного 
споживання їжі. По-друге, вода активізує ферменти, що спалюють жири, тому в той час, 
коли організм обновлює свої жирові нагромадження, вода зміщує баланс обміну речовин 
убік використання жирових резервів. Із цієї причини люди, які вибирають лікування 
водою, скидають вагу без усякої праці. 
                 ● Одна з переваг достатньої гідратації як способу зменшення жирових 
нагромаджень організму полягає в тому, що вам не потрібно рахувати калорії. Ваші 
смакові сосочки й механізм насичення організму зроблять за вас усю необхідну для цього 
роботу. 
                 ● Після того як ви вип'єте склянку води, вона протягом 2 годин буде 
стимулювати секрецію мотиліна – одного з гормонів травного тракту, який діє точно так 
само, як серотонін. Серотонін, у свою чергу, управляє діяльністю всіх нейротрансміттерів 
у мозку; він регулює всі фізіологічні реакції мозку на зовнішні подразники. Людям, що 
страждають від депресії, не вистачає серотоніну. Вони приймають ліки, щоб захистити 
його запаси в організмі. У здорових людей серотоніну в мозку й нервовій системі досить. 
Коли вода стимулює секрецію мотиліну, то тим самим фактично дає мозку знати, що вода 
в організм зробила й спрага погашена. Мотилін називають гормоном ситості. 
                  ● Мотилін виконує ще одну функцію: він активізує перистальтику кишечника й 
сприяє проходженню його вмісту по кишковому тракту. Він діє як проносне. Тому дві 
склянки води ранком натще виявляться більш ефективним стимулятором кишечника й 
найкращим, до того ж натуральним, проносним. 
                  ● Насичуюча дія мотиліну пригнічує будь-які відчуття, які ви могли б 
розцінити як почуття голоду. Із цієї причини людям, які бажають дотримуватися дієти й 
скинути вагу, необхідно пити воду перед кожним прийманням їжі й давати їй час 
придушити відчуття голоду. Механізм простий: вода забезпечує мозок гідроелектричною 
енергією, а відчуття зниженого енергетичного рівня, яке звичайно приймається за 
«голод», нейтралізується. У те ж саме час ліпаза, активована симпатичною нервовою 
системою, змістить метаболічний баланс організму убік розщеплення жирів і 
перетворення їх в енергію – у той же самий АТФ, який утворюється при розщепленні 
цукру. «Екстрена порція цукру» для охопленого панікою мозку не знадобиться доти, доки 
ви будете регулярно випивати 1-2 склянки води. 
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                ● Регулярне приймання води утримає фізіологію вашого організму в режимі 
розщеплення жирів доти, доки ви не з'їсте що-небудь насичене цукром або крохмалем. Ці 
речовини змушують інсулін створювати жирові запаси й викликають «гіпоглікемічну 
паніку», яка змушує вас з'їдати ще більше тих же продуктів. Найкраще вирішувати цю 
проблему за допомогою білкових закусок, навіть тих, у яких багато жирів. Не бійтеся 
включати у свою дієту жири. Серцево-судинні захворювання викликають не жири. 
Головна причина проблем із серцем полягає в хронічному ненавмисному зневоднюванні й 
пов'язаному з ним дефіциті мінералів. 
                 ● При нестачі води в повсякденному раціоні ваш організм не зможе належним 
чином засвоювати мінерали, що містяться в їжі. Дефіцит води веде до підвищення 
кислотності організму, а кров підвищеної кислотності роз'їдає ніжні артеріальні 
мембрани. Тільки вода допоможе вам позбутися кислотних відходів метаболізму й 
вивести їх із сечею (світлий колір сечі – це показник здорового лужного середовища в 
організмі). Темно-жовтий або жовтогарячий колір сечі – це індикатор підвищеної 
кислотності й вірна ознака прогресуючих серцево-судинних захворювань. 
      Вода – це натуральні ліки для людей, які схильні до нагромадження надлишкової ваги. 
По своїй ефективності в якості засобу рятування від зайвих кілограмів вода перевершує 
весь арсенал фармацевтичної й дієтологічної індустрії. Дозволяючи воді зіграти провідну 
роль у процесі виробництва фізіологічної енергії, ви зміщуєте свої природні переваги в їжі 
від крохмалю до білків і жирів, а тяга до солодкого ослабшає й буде турбувати вас усе 
рідше й рідше. 
      Наступним кроком повинно буде стати збільшення навантаження на м'язи. Це 
підсилить вплив води на фермент, що розщеплює жири, – ліпазу. Якщо ви бажаєте 
скинути вагу в прискореному темпі, дві прогулянки – одна зранку і одна ввечері – змусять 
ліпазу активно працювати цілодобово, навіть коли ви спите. Так ви не тільки позбудетеся 
жиру, але й усунете холестеринові «латки» з роз'їдених кислотою стінок артерій, які тепер 
можна буде «відремонтувати». 
     Крім іншого, у жирових запасах організму накопичуються деякі токсичні хімічні 
речовини, які використовуються для обприскування або кулінарної обробки продуктів 
харчування. Коли жири почнуть використовуватися для виробництва енергії, вам 
знадобиться додаткова кількість води, щоб вивести з організму ці вивільнені хімікати. 
     Щоб усі катіонні насоси брали активну участь у виробництві гідроелектричної енергії, 
вам доведеться уважно стежити за прийманням мінералів і солі. Останні глави цієї книги 
присвячені обговоренню питань, пов'язаних з раціоном харчування й включенням у нього 
мінералів. 
    Вважаю, тепер вам хотілося б почути правдиві повідомлення про те, наскільки 
ефективна достатня гідратація як засіб зниження ваги. Нижче наведені найбільш типові й 
показові історії, тому ви зможете переконатися, що успішна боротьба зі зневоднюванням 
організму допомагає не тільки скинути вагу, але й позбутися багатьох інших хворобливих 
станів. 
     Більшість людей, що скинули 10, 15 або 20 кг, починали програму насичення організму 
водою не для того, щоб скинути вагу; їх хвилювали інші недуги, такі як астма, гіпертензія, 
біль у спині й ін. Вони дотримували дієти не для того, щоб схуднути. Зниження ваги 
з'явилося природнім результатом належного насичення організму водою. 
     А що можна сказати про тих, чиєю єдиною метою було зниження ваги? Їхні результати 
виявилися настільки вражаючими, що вразили буквально всіх. Без особливих проблем і 
зусиль вони досягли результатів, порівнянних лише з тими, які отримують люди, що 
згодилися на радикальні, хірургічні заходи. Наслідки таких операцій поки ще не вивчені, 
але точно відомо тільки одне: якщо попереду на них чекають проблеми, нічого зробити 
буде не можна – того, що відрізав хірург, назад не пришиєш. 
       Шлунок потрібний не тільки для того, щоб зробити вас повним; у нього дуже багато 
інших функцій. Нагромадження жиру – це проблема сили волі, а також 
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непоінформованості про роль води в процесі обміну речовин. Секретована шлунком 
кислота служить захистом від входячих з їжею шкідливих бактерій. Вона відіграє ключову 
роль у засвоєнні мінералів, що втримуються в їжі, а також вітаміну В12, який відіграє 
ключову роль у кровотворних процесах. 
     Дефіцит цього вітаміну в організмі може викликати злоякісну анемію, ушкодження 
спинного мозку й параліч нижніх кінцівок. Мені самому довелося бути свідком того, як 
такий субклінічний дефіцит вітаміну В12 (який не зуміли діагностувати найвідоміші 
терапевти Каліфорнії) викликав параліч обох ніг у молодої жінки, яка в остаточному 
підсумку вмерла в дуже ранньому віці від прогресуючих ускладнень своєї хвороби. 
(Єдина розрада полягає в тому, що вона вмерла багатою. Їй виплатили компенсацію за 
збиток, заподіяний неправильним діагнозом.) Здоровий шлунок цілком міг би запобігти 
подібним ускладненням. 
     Соляна кислота в шлунку забезпечує здатність абсорбувати необхідні для життя 
мінерали із продуктів харчування. Магній, цинк, селен, марганець і інші мінерали повинні 
пройти в шлунку «обробку кислотою», перш ніж організм зможе їх засвоїти. Тільки в 
обробленому виді вони можуть бути асимільовані у ферментні системи, яким вони 
необхідні для досягнення оптимальної ефективності. 
      Тепер ви розумієте, яку роль відіграє вода в питанні регуляції ваги. Що вам може 
знадобитися на додаток до цього знання, так це сила волі, щоб придушити бажання 
балувати себе насолодами. Усе, що вам потрібно зробити, – це встати перед дзеркалом і 
сказати собі, що ви прагнете стати стрункішими. Створіть уявний образ своєї стрункої 
фігури й повертайтеся до нього знову й знову, поки не настроїтеся на зниження ваги 
остаточно й безповоротно. Ваш мозок – це дуже потужний комп'ютер. Він почне 
програмувати свої хімічні запити й контрольні органи тіла відповідно до закладеної в 
підсвідмість нової стратегії. Змусивши свій розум зрозуміти, що ваш стрункий образ – це 
те, до чого ви прагнете всією душею, ви станете автоматично уникати насолод, якими 
ласували в минулому. Подбайте про те, щоб постачати свій організм водою, життєво 
важливими мінералами й зіллям в кількості, достатній для вироблення необхідного обсягу 
енергії. Моя позиція полягає в тому, що більшість людей з надлишковою вагою 
підсвідомо змушено переїдати, щоб задовольнити свої потреби в натрії й інших мінералах. 
На жаль, вони не усвідомлюють, що для засвоєння цих мінералів їм необхідна вода. 
       Дві крупиці мудрості, покликані збагатити скарбницю ваших думок 
               ● Щоб скинути вагу, вам потрібно запобігти спразі. Чекаючи появи спраги, щоб 
попити води, ви вводите організм в оману, і вам починає здаватися, що вас мучить голод, 
навіть якщо ви їли всього за 2-3 години до цього. Коли ваш організм повністю насичений 
водою, конструктивний ефект від приймання їжі триває довше, і поки ви знову 
зголоднієте, пройде набагато більше часу. Ви повинні вгамовувати спрагу водою; штучні 
й ароматизовані напої, ринкова привабливість яких забезпечується замінниками цукру, не 
відповідають цій меті й пригнічують активність ферментів, що спалюють жири. 
               ● Зменшуючи споживання їжі й збільшуючи споживання води, щоб скинути вагу, 
не забувайте доповнювати раціон вітамінами й мінералами. Вам потрібно подбати про те, 
щоб не випробовувати дефіциту цих мінералів, які в нормальних умовах ви отримуєте з 
їжею. Крім того, обов'язково використовуйте неочищену морську сіль або кам'яну сіль, що 
добувається в гірських розробках; уникайте солі, з якої вилучені всі супутні мінерали. 
Потреба в солі й мінералах змушує вас переїдати. 

                                              Механізми насичення 
     Крім іншого, жирова тканина виконує функцію ендокринної залози. Вона виробляє 
безліч гормонів, у тому числі лептин, завдання якого полягає в тому, щоб повідомляти 
мозок про повне відновлення жирових резервів. Зрозуміло, у людей, що страждають 
ожирінням, цей механізм не працює. Я переконаний у тому, що достатня гідратація 



 44 

організму дозволяє виправити невідповідність між рівнем лептину в крові і його оцінкою 
клітинами мозку. 
     Інший механізм насичення пов'язаний з рецепторами, що сигналізують про розтягання 
шлунка. Вони дають мозку знати, що ми з'їли досить. Чим більше ми їмо, змушуючи 
шлунок розтягуватися, тем менше уваги звертає мозок на повідомлення цих «датчиків» у 
шлунку. Мозок звикає до надмірного розтягання тканин шлунка – це трапляється у всіх 
гладких людей. 
     Найефективніший і найнезрозуміліший механізм регуляції споживання їжі зв'язаний зі 
смаковими сосочками язика. Ця контрольна система може працювати тільки тоді, коли їжа 
в процесі пережовування втримується в роті як можна довше. Смакові сосочки реєструють 
і передають у мозок дані про кількість і тип їжі, яка переробляється й проковтується. 
Повільне пережовування (поки їжа повністю не роздрібниться на маленькі частки й не 
стане рідкою в результаті змішування зі слиною) дає мозку час оцінити енергетичну 
цінність того, що надходить у шлунок, дозволяючи механізму насичення сказати своє 
вагоме слово й припинити переїдання. Раджу спробувати. 

                                           Історії, які вас надихнуть 
     Ви не уявляєте, що це за мука – цілий рік спати у вертикальному положенні, борючись 
за кожний вдих, і щоночі переживати напади астми й паніки! Так я жила ще п'ять місяців 
тому! Двадцять сьомого березня 1993 року мене госпіталізували з важким нападом астми, 
що ускладнилися бронхіальною пневмонією! Вміст газів у мене в крові піднявся до 40 
одиниць, і я виявилася на грані смерті! 
      Після лікарні мені прописали великі дози теофілліну й преднізону. Моя вага почала 
стрімко рости, а ліки стали причиною ворожості до навколишніх і дезорієнтації. Дійшло 
до того, що мені більше не хотілося жити! Потім один мій дуже гарний друг дав мені 
флайерс книги доктора Батмангхеліджа «Ваше тіло просить води». Я відразу відправила 
докторові чек і лист із проханням вислати книгу експрес-поштою. До мого повного 
здивування, він сам подзвонив мені й почав давати поради по телефону. Він 
порекомендував припинити приймання ліків, які могли тільки збільшити мій стан, 
попросив пити як мінімум 3 л води в день і використовувати невелику кількість солі. Ще 
він попросив щодня гуляти по 15 хвилин у критому торговельному пасажі. Зараз я можу 
гуляти по 30 хвилин у день, а моя здатність дихати покращилася на 100 відсотків! 
      На сьогоднішній день, 31 жовтня 1994 року, я не приймаю ніяких ліків від астми. Я не 
користувалася інгалятором уже більш п'яти місяців! коли при диханні в мене з'являються 
легкі хрипи, я просто випиваю склянку води, кладу на язик трішки солі – і почуваю себе 
чудово! 
      І знаєте що ще? Ця чудодійна вода й прогулянки змусили мене скинути 16 кг. Я 
повернулася до своєї оптимальної ваги й знову виглядаю молодою і здоровою! 
     Ця інформація потрібна мільйонам американців, як повітря. Вони страждають від 
СНІДу, астми, артриту, синдрому хронічної утоми й безлічі інших хвороб. Книги доктора 
Батмангхеліджа здатні принести користь кожній людині в Америці! 

                                                                       Із щирою вдячністю, П. П. 
* * * 

      Вважайте цей лист ще одним доказом здатностей води як незамінної складової 
здорового раціону харчування. Я дотримуюся ваших рекомендацій уже п'ять років і 
сприймаю позитивні результати приймання води як щось само собою зрозуміле. 
      Коли я вирішив попробувати цю програму, у мене була надлишкова вага, підвищений 
кров'яний тиск, а також астма й алергія, якими я страждав з раннього дитинства. Чим 
тільки мене не лікували від цих хвороб! Сьогодні я повністю контролюю свою вагу й тиск 
(вага зменшилася приблизно на 14 кг, а тиск знизився на 10 одиниць). Програма 
допомогла знизити частоту нападів астми й алергійних реакцій практично до нуля. Але 



 45 

крім цього є й інші результати. Я рідше простуджуюся й хворію на грип, а якщо це й 
відбувається, то хвороба протікає набагато легше. 
      Я переконав у гідностях цієї програми свою дружину, яка чотири роки приймала ліки 
від тиску, а завдяки збільшеному споживанню води недавно змогла від них відмовитися. 

                               ЩЕ РАЗ СПАСИБІ ЗА ВАШУ ПРОГРАМУ, М. П. 
* * * 

      Ще раз прагну подякувати вам за вашу доброту й за те, що допомогли мені й моїй 
дружині правильно оцінити значення води для нашого здоров'я. 
     Ми відчуваємо, що свідоме збільшення кількості споживаної води зіграло 
найважливішу роль у нашому рятуванні від зайвої ваги, до чого нас роками закликали 
наші лікарі. Зменшення моєї ваги на 20 кг привело до значного зниження артеріального 
тиску. Моя дружина разом з вагою позбулася багаторічних болів у спині. крім того, вона 
певна, що зниження ваги послабило гостроту її нездужань і алергійних реакцій. 

             З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ Й ПОВАГОЮ, Є. М. П. 
        ПРИМІТКА. Доктор М. Г. працює консультантом по харчуванню. Прочитавши мою 
книгу, вона переконала свою дочку Донну змінити звички, що стосуються вживання 
рідин. Результат уразив і матір, і дочку. Далі приводиться вдячний відгук Донни. 

* * * 
       Мама вмовила мене написати вам і розповісти про свої недавні успіхи в рятуванні від 
зайвої ваги. Я знаю, що могла б скинути набагато більше, якби строго дотримувалася 
вашої формули, урізала звичний раціон харчування й почала регулярно займатися 
фізкультурою. Але навіть відмова від 6-8 банок напою «Mountain Dew» у день виявилася 
здатною створити чудо. 
     Пройшло майже дев'ять місяців (майже цілий рік), з тих пор як я позбулася 15 кг і не 
допускаю їхнього повернення. Я можу носити речі, які вже не сподівалася коли-небудь 
примірити знову. До того ж я майже досягнула того розміру, якого вирішила добитися до 
дня майбутнього весілля. Навіть мій наречений був змушений визнати, що я виглядаю 
набагато краще, чим у день нашого знайомства п'ять років тому. 
     Своїм успіхом я частково зобов'язана строгому виконанню правила пити в день 30 мл 
води на кожний кілограм ваги. Куди б я не відправилася: на роботу або по магазинах, – 
завжди беру із собою воду. звичайно, доводиться часто робити зупинки, але овчинка 
коштує вироблення. Іноді поза будинком я дозволяю собі склянку мінералки або келих 
пива, але однаково випиваю за день покладену кількість води. 
       Цікаво відзначити, що після того, як я випиваю покладену норму води, у мене не 
з'являється ніякого бажання випити що-небудь ще. Крім того, я виявила, що більше не 
відчуваю спраги, і звичайно мені доводиться ледве чи не силою змушувати себе пити 
будь-які інші напої, будь то сік, молоко, пиво, мінеральна вода і т.д. 
      Я з нетерпінням чекаю 1 жовтня, дня свого весілля, – адже біля вівтаря я буду 
виглядати краще, чим усі останні 15 років, з тих пір як закінчила школу. Крім того, буде 
приємно проставити свою вагу на нових правах водія й уперше не намагатися зіщулитися, 
щоб здаватися меншою, чим я є насправді. 
                           СПАСИБІ ВАМ ЗА ТЕ, ЩО ЗРОБИЛИ МЕНЕ МЕНШОЮ! ДОННА М. Г. 

* * * 
     У листопаді 2000 року я важив 236 кг. Зараз січень 2003 року і я важу 101 кг. Ось як я 
цього добився. 
     Моя історія проста. Тридцять два роки свого життя я поглинав усі шкідливі продукти й 
напої, які тільки можна уявити. Тридцять два роки я почував себе щасливою людиною. У 
мене було багато друзів, гарна робота й чудесна, але слабка здоров'ям мати. Для людини 
моїх розмірів я почував себе прекрасно. Я вів активний спосіб життя, займався різними 
видами спорту, добився непоганих успіхів у карате, коротше кажучи, робив усе, що 
повинно було сприяти здоровому способу життя або схудненню. Алепри цьому я їв усе, 
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що шкідливо для здоров'я, їв дуже багато, у невідповідний час, і запиваючи все це літрами 
содової або пива. 
      Оглядаючись назад, можу чесно зізнатися, що часом за цілий місяць не випивав ні 
краплі води. Вода завжди видавалася мені несмачною, і, скільки себе пам'ятаю, від неї в 
мене завжди болів живіт. Можливо, причиною цих болів дійсно була вода. Можливо, 
справа в психології, оскільки я ніколи не відчував потреби й бажання її пити. Мені 
подобалася содова, і я міг запросто осушити дволітрову пляшку за легкою вечерею. 
Легкою вечерею для мене могла бути велика піца з якою завгодно начинкою й курячі 
крильця о пів на одинадцяту вечора. Звичайно я 2- 3 рази в тиждень замовляв у сусідній 
піццерії величезний сендвіч із біфштексом, запечений у подвійній порції сиру, сендвіч із 
половини французького батона з тефтельками під подвійним сиром і запивав їх 2 л 
содової, знову ж пізно ввечері. Але найбільше я їв, коли вечорами залишався один, пізно 
повертався з роботи й у мене ще залишалися сили, щоб підкріпитися. Я їв, навіть якщо не 
був голодний. Їжа перед сном перетворилася для мене у звичку. 
      Ранками я поводився також не кращим чином. по дорозі на роботу я щодня заїжджав в 
«Mcdonald's», щоб захопити із собою пари-трійку сендвічів і, звичайно ж, свою улюблену 
содову. Недавно я задумався про своє минуле життя й зрозумів, що роками дотримувався 
такого режиму, і навіть не зміг згадати, коли саме зайнявся інтенсивним руйнуванням 
свого організму. Не допомагали навіть вірні друзі, люди такої ж великої будови й такі ж 
аматори поїсти. Ми регулярно робили набіги на всі закусочні в місті. Справа дійшла до 
того, що нас стали пізнавати на вулиці, а наші імена вже стали загальними. 
Навряд чи цим варто було пишатися. Тільки що я заявив, що був щасливою людиною й у 
мене було багато чудових друзів. Але, незважаючи на це, я почував себе дуже самотнім. 
Мені ні з ким було розділити радість життя. 
      Майже у всіх моїх друзів були дружини або подруги, і вдома їх завжди чекали 
прекрасні супутниці життя. Це було те, чого мені завжди хотілося, але про що я через свої 
габарити не міг навіть мріяти. Можливість зменшення ваги видалася мені неймовірною. У 
моєї матері були дуже хворі легені, і її раз у раз відвозили в лікарню. Кілька раз справа 
ледве не закінчилася трагічно. Я дуже боявся за її життя, і цей страх став ще одним 
виправданням для моєї обжерливості. Згодом матері стало небагато краще, і мені вже не 
потрібно було постійно перебувати при ній. 
      У листопаді 2000 року, коли мені здійснилося 30 років, переді мною постало питання, 
як жити далі. Мені потрібно було скинути вагу, і я почав всерйоз подумувати про те, щоб 
піти на ушивання шлунка. Я розумів, що при такій вазі довго не простягну. Я відчував, що 
величезне навантаження на всі суглоби все частіше стає причиною серйозних проблем 
(мене вже багато раз госпіталізували із тромбозом глибоких вен). Мені було дуже страшно 
й дуже самотньо. Я знав, що пора всерйоз узятися за зниження ваги або вмерти. Думаю, 
вам цікаво, скільки ж я важив. Отож, я важив 236 кг. Я носив сорочки розміру XXXXXXL, 
а моя талія була 180 см. Двадцять першого січня 2001 року я зробив перший крок на дуже 
довгому шляху до нового життя. 
     У мене був один дуже гарний друг, який протягом трьох місяців щовечора силоміць 
тягнув мене за собою в спортзал і стежив, щоб я їв здоровішу їжу в покладений час. Але 
важливіше всього було пити багато води. 
      Говорячи «багато», я маю на увазі не 1–2 л. Я ненавидів воду, але знав, що якщо 
дійсно прагну скинути вагу, то мені потрібно виконувати все, що від мене потрібно, і не 
шукати ніяких відмовок. Саме тоді я вперше в житті повірив у себе й відчув, що зможу 
скинути стільки кілограмів, скільки буде потрібно. приблизно тоді ж, на самому початку 
шляху до здоров'я й відносної стрункості, мені пощастило познайомитися з однією 
чудовою жінкою. Мій друг уважно стежив за мною й підтримував мене щоразу, коли я 
вже був готовий здатися. Я вирішив повністю відмовитися від усіх рідин, крім води й 
одного популярного дієтичного напою. Це мені сильно допомогло. щоранку я починав з 
однієї пляшечки дієтичного напою й 700 мл води. До обіду я випивав ще 2,1 л води й один 
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дієтичний напій, а між обідом і вечерею – ще стільки ж. перед самою вечерею я випивав 
ще 700 мл води, щоб наповнити шлунок і менше з'їсти. 
       Я радикально змінив режим і раціон харчування. Я перестав їсти після шести вечора й 
пив тільки воду, щоб заповнити шлунок. Я повністю відмовився від хліба, макаронів, 
картоплі й усього, що містило вуглеводи. Але найголовніше – я перестав пити содову, 
навіть дієтичну без кофеїну. Моя денна норма вуглеводів становила близько 20 г, а норма 
насичених жирів – 2–3 г. Знаю, ви скажете, що організму для виживання необхідні жири. 
Ви абсолютно праві. Перш ніж сідати на дієту, я постарався досконально вивчити, що 
корисно при зниженні ваги, а що – ні. Я простудіював гори книг про вітаміни й харчові 
добавки, тому подбав про те, щоб забезпечити організм усім необхідним. Крім того, я 
регулярно обстежувався в лікаря. Я почав щодня приймати незамінні жирні кислоти в 
капсулах, мультивітамінний комплекс, В-Комплекс 150, кальцій, вітамін С, а також 
вітамін В12 під язик. Отримані мною знання допомогли підтримувати на необхідному 
рівні енергетичний обмін і прискорювали розщеплення жирів, вуглеводів і цукру. 
       Одна чудова людина, а тепер мій кращий друг, власник місцевого магазину 
приспосіблень для фітнесу, списав дещо з устаткування й подарував мені. коли моя вага 
почала швидко зменшуватися, мені полегшало виконувати вправи для зміцнення серцево-
судинної системи й м'язів. Я скидав майже по півкілограма в день. У моїх знайомих такі 
темпи викликали занепокоєння, але я завзято продовжував харчуватися корисними 
продуктами й пити воду у величезних кількостях. Мій лікар уважно спостерігав за моїм 
станом і не занадто тривожився із приводу швидкого зниження ваги. Мій артеріальний 
тиск знижувався, а разом з ним і серцевий ритм у стані спокою – і, слава богу, не виникло 
ніяких ознак цукрового діабету. 
       Напевно, вам цікаво, чим я харчувався. Головним чином – консервованим тунцем і 
куркою. Білки, білки й ще раз білки – чим більше, тим краще. Гори салату без 
заправлення, котлети з індички, овочеві котлети і якнайбільше курки й тунця. Так, 
зізнаюся, мене каламутило від необхідності щодня істи те саме. Але я постійно нагадував 
собі, що раціон харчування й фізичні вправи явно йдуть мені на користь і моя вага 
знижується. Я намагався вселити собі, що такі речі, як макарони, піца, содова, чизбургери 
й тому подібна їжа, значать для мене не більше, ніж моє життя. І, до речі, дозвольте 
сказати кілька слів про ту чудову жінку, про яку я згадував трохи раніше. Я продовжував 
бачитися з нею і її двома чудесними хлопчиками. Прагнення підтримувати це знайомство 
давало мені величезну мотивацію. Я полюбив, але набагато важливіше те, що знайшлася 
людина, яка полюбила мене. Так, вона полюбила такого жирного типа, як я, і тому стала 
для мене ще дорожчою. 
      Місяць за місяцем я продовжува з впертістю, що не слабнула, виконувати вправи і 
дотримувати. За цей час я жодного разу не занедужав і в мене більше не було ніяких 
проблем з венами на ногах. Навколишні почали зауважувати зміни, що відбуваються зі 
мною. Не помітити їх було важко. Обсяг моєї талії зменшувався разом з розміром сорочок. 
Якщо ви забули, раніше я важив 236 кг. До кінця першого року моєї дієти, 21 січня 2002 
року, я важив уже 112 кг. Я скинув 124 кг завдяки напруженим тренуванням. Сьогодні, у 
переддень 2003 року, моя вага становить 101,5 кг. Я переконався, що така вага мені 
відмінно підходить. Я наростив непогані м'язи, вільно влажу в сорочку 54-го розміру, а 
моя талія зменшилася до 95 см. У мене багато шкірних складок, але згодом я сподіваюся 
позбутися їх за допомогою хірургічної операції. Обмін зайвого жиру на зайву шкіру 
видасться мені дуже вигідною угодою. 
     Думаю, мені буде неважко запобігти поверненню ваги, оскільки тепер у мене повно 
енергії і я багато рухаюся, а 5-кілометрові пробіжки на «біговій доріжці» ще більше 
полегшують це завдання. Зараз я їм усе, що їв раніше: чизбургери, піцу, картоплю й іноді 
цукерки. Уся справа в одному слові – помірність. Ніколи в житті я більше не буду пити 
содову. Вода… Вода… Вода… (Ну, мабуть, ще дієтичний зелений чай і дієтичні напої.) 
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Невже я дійсно зміг настільки зменшити свою вагу? Мені дотепер іноді в це не віриться. 
Коли я дивлюся в дзеркало, то часом не вірю, що це я. 
      Уперше я усвідомив, що дійсно став худим, коли одного разу йшов по вулиці, а за 
мною бігли діти. Ніхто з них не став витріщатися на мене, не засміявся й не назвав мене 
товстуном. Я зрозумів, що тільки що здав найважкіший іспит, на якому оцінку 
виставляють маленькі діти. Коли я був повним, у мене було багато можливостей 
переконатися, що діти – це найстрогіші й найчесніші судді. У моєму сьогоднішньому 
житті є все, про що я мріяв. Тепер це більше не мрія. Я одружився на жінці, про яку 
розповідав, і став батьком її двом прекрасним синам. Сьогодні ми живемо в гарному 
будинку, ми щасливі й здорові. Якби мене попросили дати пораду тим, хто читає цю 
історію, я порадив би тільки одне: ніколи не здаватися. Сни можуть стати реальністю. 
Дотримуйтеся гарних порад і допоможіть собі самі. Увесь час, поки я сидів на дієті, у 
мене в гаманці лежало одне знамените виречення, і воно лежить там дотепер. Це слова 
Мартіна Лютера Кінга: «Ми повинні визнавати існування обмежених труднощів, але 
ніколи не повинні втрачати безмежної надії. Я ЇЇ НЕ ВТРАТИВ І НІКОЛИ НЕ ВТРАЧУ!» 
   Додаю свої світлини до й після рятування від зайвої ваги. 

                                                                                          ДЕВІД КАРУЗО 
* * * 

     ПРИМІТКА. Якщо один раз побачити краще, чим сто раз почути, то ці світлини 
коштують більше декількох томів. 
     Перше, що ви можете побачити – і чого не можуть так переконливо передати слова 
Девіда, – це той факт, що вода дійсно здатна служити ефективним засобом від ожиріння. 
Друге, про що говорять ці світлини, так це про те, наскільки просто використовувати воду 
для запобігання ожиріння – за умови, що ваш мозок буде вважати стрункість показником 
краси. Третя думка, що виникає при погляді на ці фото: от якщо б тільки діти могли 
перестати пити газування й перемкнутися на воду, якими здоровішими стали б люди – і 
добитися цього було б так само просто, як написати ці слова. 
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        Стоячи в черзі в касу, щоб заплатити за продукти в нашому супермаркеті, я раптово 
помітив наступний заголовок на обкладинці журналу «Woman's World». Я був уражений, 
побачивши, що темі моїх досліджень відведене таке видне місце в журналі. У мене не 
було ніякого уявлення про те, як ця інформація потрапила в журнал, і оскільки я звик до 
того, що люди запозичають мої ідеї й представляють їх як свій власний «винахід колеса», 
то мені стало цікаво, ким і про кого написана стаття. От що я прочитав на обкладинці: 

 
                                     Woman's World Magazine 

4 вересня 2001 р. 
«Вона скинула 14 кг без дієти!» 
Революційний прорив у медицині: 

 Новий спосіб схуднення за допомогою програми «Лікування водою»! 
 
Довідайтеся, як за допомогою води позбутися 20 кг ваги! 
Фінола Хьюз, зірка телесеріалу «Усі мої діти» (світлина на 
обкладинці) 
Розкривши журнал, я побачив кілька світлин і заголовок: 

                             «Лікування водою» зробить вас струнким! 

      
 

       Неможливо виразити словами наше замилування останнім революційним проривом в 
області зниження ваги. Цей розроблений відомим лікарем спосіб уже зробив чудо з 
Фінолою Хьюз, виконавицею головної ролі в серіалі «Усі мої діти», яка скинула 14 кг у 
три рази швидше, чим звичайно, – і без усякої дієти. Читайте далі, щоб довідатися, як без 
праці можна позбутися 20 кг зайвої ваги! 
     Прочитавши ці рядки, я зацікавився ще більше й став швидко переглядати статтю. 
Побачивши власне ім'я й назву книги «Ваше тіло просить води», я відчув щирі подив і 
полегшення. Очевидно, місс Хьюз, яка позбулася 14 кг, тепер могла влізти у свої елегантні 
плаття, розповідала про мою книгу й про те, як вона схудла без дієти, створюючи інтерес 
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до моєї книги в читачок журналу. У статті також згадувалася Емі Бьянк, що веде 
популярні радіопрограми з Чікаго. За шість тижнів її розмір зменшився з 52-го до 46-го, а 
потім – до 44-го. «Раніше я вставала зранку з постелі, почуваючи себе старою руїною, – 
згадує 54-літня жінка, яка після 40 років почала стабільно набирати вагу. – У мене боліли 
суглоби. Я жахливо втомлювалася. У мене почалися клімактеричні припливи…» І ось: 
«Емі скинула вагу, у неї з'явилося в чотири рази більше енергії, вона перемогла алергію й 
позбулася симптомів менопаузи за допомогою простої води, а точніше, за допомогою 
запропонованого лікарем кількості води», – писав журнал. 
      Якщо у вас є можливість знайти цей номер журналу, прочитайте згадану статтю. У ній 
підкреслюється те, про що завжди говорив я, а саме: програма «Лікування водою» не 
зв'язана зі строгими обмеженнями раціону харчування. Вам не потрібно рахувати калорії, 
чого вимагають усі інші дієти. Ви можете вживати всі продукти, у яких має потребу ваш 
організм. Єдине, що від вас буде потрібно, – це пригнічувати тягу до солодкого, поки 
селективні процеси в мозку не візьмуть ситуацію під свій повний контроль. Після цього ви 
станете автоматично уникати речей, які не йдуть на користь вашій фігурі. 

                                  Ще кілька вражаючих результатів 
                                               Шановний доктор Батмангхелідж! 
     Ми із дружиною дотримуємося ваших рекомендацій по вживанню води вже приблизно 
півтора року. Хоча в нас і раніше не було особливих причин скаржитися на здоров'я, ми 
почуваємо, що ваше відкриття продовжує наше життя. Крім того, ми помітили два явні 
позитивні результати, які отримали практично без усяких зусиль. Моя дружина скинула 
більше 14 кг і говорить, що їй це нічого не коштувало, особливо після того, як вона 
перепробувала багато інших програм зниження ваги. Я теж скинув 7 кг і також без усякої 
праці. Унікальна гідність цієї програми полягає в тому, що вона дозволяє харчуватися 
всім, чим завгодно, але при цьому набагато менше випробовувати голод, особливо якщо 
щоразу перед їжею випивати 1-2 склянки води. Ми прямо заявляємо: ви зробили зниження 
ваги дріб'язковим завданням. 
      Інший результат має відношення до моїх майже 30-літніх проблем зі спиною. Щоразу 
після того, як я допомагав вантажникам на складі переносити ваги, мені доводилося кілька 
днів кульгати й відчувати серйозні болі. Хоча мені не вдалося добитися чудесного 
зцілення за кілька тижнів або за пару місяців, як деяким з моїх друзів, через 15 місяців моя 
спина стала на 99 відсотків здоровішою, і зараз я можу без проблем виконувати ту роботу, 
яку виконував колись. На мій погляд, це неймовірний успіх! 
      Я розповідаю про достоїнства вашої програми величезній кількості людей і своїми 
очима бачив, як багатьом вистачало всього декількох днів для фантастичного рятування 
від серйозних проблем зі здоров'ям. Ваше відкриття вразило мене настільки, що моя 
компанія стала розповідати про нього десяткам тисяч людей, включаючи цю інформацію в 
тисячі рекламних оголошень у газетах (деякі з них займали цілу сторінку), на телебаченні 
й радіо. Одних тільки оголошень на радіо більш 400 на місяць. Багато з наших клієнтів, 
які після 60 років пішли з бізнесу за віком або через проблеми зі здоров'ям, уже через 
кілька тижнів лікування по вашій програмі повернулися до роботи, а деякі навіть 
розширили свій бізнес. 
     Без сумніву, я міг би написати цілу книгу про те, що мені довелось побачити своїми 
очима. Кожному, кому ваша програма якимось чином допомогла, я говорив, що їх 
моральний борг – передати цю інформацію як мінімум десяти іншим людям, щоб ті також 
отримали можливість значно поліпшити своє здоров'я. 
     Результатом цих зусиль стали численні повідомлення в пресі, і ми навіть заснували 
фонд «Коло світла», щоб допомагати жителям північно-східної частини Пенсільванії в 
поліпшенні здоров'я, людських відносин і освіти. Я розмовляв з багатьма лікарями, які 
прагнули отримати в мене додаткову інформацію по телефону, і навіть провів на 
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місцевому радіо інтерв'ю із двома лікарями, які обіцяли застосовувати програму 
«Лікування водою» у своїй практиці. 
     Правда про ваше відкриття викликала в мене неймовірний ентузіазм, який не ослабшає, 
поки більшість жителів нашої країни не стануть сприймати ваші ідеї як прояв здорового 
глузду. Я щиро вдячний вам за надану мені можливість присвятити своє життя корисній 
суспільній діяльності. Завдяки вам, доктор Батмангхелідж, десятки тисяч людей у 
Північно-Східній Пенсільванії змогли добитися значного поліпшення свого здоров'я. 

                                                                      ЩИРО ВАШ, БОБ БАТТС 
                                               * * * 

     Раніше я щодня пив по п'ять і більше чашок кава й по декілька пляшок содової. Ніякої 
води. Три роки тому я вийшов на пенсію. Коли я працював, то іноді пив воду з 
охолоджувача. Тепер я сиджу вдома, у мене немає охолоджувача, вода з-під крана мені не 
подобається, тому я взагалі не п'ю води. 
     СИМПТОМИ: 
     Моя сеча стала дуже сильно пахнути. Я подумав, що не завадило б сходити до лікаря й 
перевіритися на предмет можливої інфекції. 
     Мої запори були настільки сильними, що мені довелося використовувати препарати від 
геморою по 2- 3 рази в тиждень. Іноді в мене з'являлося сильне печіння в шлунку, тому 
кілька разів на місяць я приймав препарат для зниження кислотності. Крім того, у мене, 
подібне до того, з'явилися якісь проблеми із бронхами, про що свідчили надривний 
кашель, хворобливі відчуття в області грудей і дуже густе мокротиння. 
     Узимку вперше в житті мені довелося одягати теплі кальсони. Спав я в шкарпетках, 
кальсонах і футболці, під простирадлом і двома ковдрами. Ранками мені було так холодно, 
що я включав калорифер, щоб зігріти шкарпетки, і тільки потім одягав їх. Після цього я 
зігрівав взуття, у якому збирався ходити. Я постійно мерзнув, причому настільки сильно, 
що не міг майже нічим займатися. Це відчуття виявилося дуже хворобливим. Якщо я 
вирішував вийти на прогулянку, то одягав дві пари тренувальних штанів. 
    Я вже давно ходжу в спортзал і займаюся на «біговій доріжці» або на еліптичному 
кросі-тренажері. Згодом я почав зауважувати, що тренування стали викликати в мене 
депресію, незрозуміло чому. Мої показники почали погіршуватися, мені довелося знизити 
швидкість «доріжки» і зменшити кут нахилу. Я став постійно триматися за поручні. 
    Походи по магазинах викликали в мене такий сильний біль у боці, що я ледве не плакав. 
Ступні ніг також боліли, але в порівнянні з болем у боці це був сущий дріб'язок. 
     Тренування по карате давалися мені усе сутужніше. Я вже не міг виконати достатню 
кількість ударів. Інструктор прагнув, щоб я робив по 25-50 ударів, але їх число довелося 
зменшити до 10-15. Ми пояснили це тим, що я старію, але не додали значення тому, як 
сильно я постарів усього за кілька років. 
     Я пробував скинути вагу, але варто було мені скоротити раціон, як я починав мерзнути 
й почувати себе так, немов простудився. Мені ставало так погано, що не хотілося навіть 
вставати з ліжка ранками. У мене не було сил ні сидіти, ні стояти. Тепер я добре розумію, 
до чого можуть довести людину відсутність ентузіазму й депресія. 
     Ще я помітив, що зі шкірою рук почало відбуватися щось дивне: вона стала сухою, як у 
мумії. 
     Я почав підозрювати в себе серйозні проблеми зі здоров'ям, можливо, діабет. Аналізи 
на цукор у мене завжди були гарними, і пошуки в інтернеті не дали ніяких підтверджень 
моїм побоюванням. 
     Я знаю, що лікарі радять хворим пити більше води, тому сильний запах сечі змусив 
мене пити воду, щоб промити внутрішні системи організму. Приблизно в той же час один 
мій знайомий надіслав мені по електронній пошті повідомлення на тему зневоднювання. 
Мене вразило, що зневоднювання організму всього на кілька відсотків здатне привести до 
зниження фізичної сили на 10-20 відсотків. Цей лист спонукав мене залізти в інтернет, 
щоб з подробицями вивчити дану тему. До мого здивування, у мене виявилися майже всі 
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ознаки зневоднювання. Я почав шукати підходящу літературу й зрештою виявив вашу 
книгу «Ваше тіло просить води» в інтернет-магазині Amazon.com. Я став дотримуватися 
ваших рекомендацій і пити дві або більше склянок води ранками, одна склянка за 
півгодини до кожного приймання їжі, одна склянка через два з половиною години після 
їжі й одна склянка перед сном. Крім того, протягом дня я п'ю ще 1-2 склянки води й 
значно скоротив споживання кави. 
    РЕЗУЛЬТАТИ: 
               ● Моя сеча більше не пахне, а запори майже припинилися. 
               ● Я навіть не підозрював, що дефекація може бути таким легким і майже 
приємним заняттям. 
               ● Тепер мій шлунок працює справно, а проблеми із бронхами випарувалися. 
               ● Тепер я сплю тільки в нижній білизні, як і багато років назад. просто вражаюче, 
як сильно була розстроєна система регуляції тепла в організмі! Зараз, коли я виходжу на 
холод, мені просто холодно, але вже зовсім не боляче. 
               ● Прокидаючись зранку, я почуваю себе прекрасно. Іноді я просто насолоджуюся 
можливістю посидіти в ліжку, тому що не випробовую ніякого дискомфорту. А 2-3 
склянки води ранками дають мені нітрохи не менший заряд бадьорості, чим кава. Якщо 
ранком я сідаю за комп'ютер, то екран монітора виглядає більш яскравим і якимось 
блискаючим. Не розумію чому, але так мені здається. 
                ● Коли я урізую раціон харчування, щоб скинути вагу, то відчуваю всього лише 
голод і ніякого занепаду сил. Тепер я почуваю себе господарем становища. Їсти, звичайно, 
небагато хочеться, але я цілком можу це витерпіти. 
                ● Моя шкіра перестала бути сухою, руки в мене тепер м'які й теплі. Депресій у 
мене більше не буває. Я пояснюю це гарним самопочуттям. Коли в тебе гарний настрій, 
біль і відчуття дискомфорту потроху відступають. 
                ● Деякі проблеми повільно підкрадаються до людині, а ми не зауважуємо 
деградації організму або адаптуємося до неї. Найпростіший й надійний вимір результатів 
можна зробити в спортзалі. При виконанні вправи на «біговій доріжці» з тією же 
швидкістю й кутом нахилу, що й раніше, частота мого пульсу зменшилася на 10-12 ударів 
у хвилину. Спочатку я думав, що несправний тренажер, але на іншому устаткуванні 
результати виявилися такими ж. 
      Одні із цих покращень відбулися дуже швидко, уже через пару днів; інші виявилися 
повною мірою лише через місяць або два. 
     У цілому я вражений ефектом впливу достатнього приймання води. Тепер я добився 
приголомшуючих результатів і повний оптимізму. Мій інструктор по карате вмовляє мене 
завоювати чорний пояс. Це видасться неймовірним в 60 років, але я тренуюся з 20-
літнього віку. Він певен, що я зумію цього добитися, а школа, у якій тренуюся я, не видає 
пояси так легко, як деякі інші. Це змушує мене пишатися собою, підвищує мою 
самооцінку й викликає бажання зробити ще більше. 
      Я часто читаю й перечитую вашу книгу. Усього кілька місяців назад я б не повірив 
чимало з того, що там написане, але тепер у мене є докази. Я наполегливо рекомендую 
прочитати її всім своїм знайомим. Я став добровільним пропагандистом програми 
«Лікування водою». Схоже, що вона допомагає багатьом з моїх друзів, особливо тим, хто 
в літах. Я знаю людей на шостому десятку, які не п'ють нічого, крім кави, чаю або 
алкогольних напоїв, і зауважую в них більшість із тих симптомів, що були в мене самого. 
Якщо мені вдається вмовити їх пити менше кави й більше води, то я щасливий, що зміг 
надати їм допомогу. Я знаю, що зневоднювання може викликати в них важкі 
захворювання. Зібрані мною неофіційні дані, мабуть, свідчать про наявність серйозних 
проблем зі зневоднюванням у людей старшого віку, особливо в літніх чоловіків. 
      У мене немає ніяких сумнівів у винятковій цінності вашої книги. Єдине критичне 
зауваження пов'язане з тим, що мені довелося заново перечитати її від початку до кінця, 
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щоб звести воєдино ваші рекомендації із уживання води протягом дня. Було б краще, 
якщо б ви зробили це в окремій главі або таблиці. 
      Але в цілому ваша книга – це безцінний помічник у дуже важливих питаннях. 
Величезне вам спасибі. До речі, мені дуже сподобалася ваша позиція стосовно дієтичних 
напоїв, хоча вони й не входять у список моїх особистих проблем. Власне кажучи, цю 
книгу слід прочитати кожному, тому що вона може принести набагато більше користі для 
здоров'я, чим вся інша література на цю тему, якою завалені полички книгарень. 
     Один із читачів вашої книги написав, що тримає на нічному столику дві книги – Біблію 
й вашу. Спочатку мені це здалося забавним, але потім я подумав, що ваша книга й справді 
цього заслуговує. Вона допомогла мені поліпшити своє здоров'я. 

                                                                                                   ПОЛ С. В.-К. 
                                             * * * 

    Величезне вам спасибі за дослідницьку роботу й чудову книгу «Ваше тіло просить 
води». 
     Ваш заснований на здоровому глузді підхід до проблем здоров'я працює як не можна 
краще. За останні вісім тижнів я повністю змінив свій спосіб життя у всьому, що 
стосується харчування. як приємно в 53 роки скинути більш 11 кг, при рості 180 см 
важити 82 кг і пробігати ранками 4 км. Вирішальну роль у такому перетворенні зіграла 
вода, причому не тільки та, яку я п'ю, але й та, якою насичений мій харчовий раціон. Але 
найголовніше – пропала алергія на пилових кліщів, що змушувала мене щодня 
користуватися аерозолем для носа – уже вісім тижнів я живу без розпилювача. Минулою 
ніччю ми навіть спали без спеціальних покривал! 
      Обіцяю вам, що зроблю все для поширення вашого навчання. 

                                                                                    ВІДДАНИЙ ВАМ, Р. У. 
                                             * * * 

    Я дипломована медсестра. Мене довгий час привчали вважати ліки невід'ємною 
частиною життя. Серед керівників і викладачів у системі перепідготовки медперсоналу 
дуже багато представників фармацевтичних компаній. Мені самій більш 10 років довелося 
щодня приймати «Зантак», «Прілосек», «Превасід», «Маалокс» і «Гавіскон». Я прочитала 
«Ви не хворі, у вас спрага» і повинна зізнатися, що перша моя реакція була вкрай 
скептичною. Єдине, що здалося мені позитивним, – це відсутність корисливих інтересів у 
спробі переконати людей дотримуватися запропонованого режиму споживання води. 
Програма «Лікування водою» не вимагає ніяких фінансових затрат. до того ж я потроху 
вдавалася у відчай, оскільки ліки більше не давали ніякого ефекту. Мій лікар почав 
розмову про те, щоб хірургічним шляхом перерізувати нерви в шлунку, відповідальні за 
надмірне виробництво шлункового соку. Перспектива необоротного втручання в мій 
організм мене зовсім не захоплювала. 
      Я вирішила спочатку випробувати воду. Пройшло вже майже два тижні, як я 
приступила до виконання програми, і з того дня не приймаю ніяких ліків. До того ж я 
позбулася алергії. Я зовсім вражена результатами й розповідаю про них своїм пацієнтам. 
крім того, мені завжди було дуже важко дотримуватися дієт і боротися із зайвою вагою. 
Але тільки не зараз. Я скинула за 10 днів 2,5 кг, і мені стало набагато легше пригнічувати 
голод. Хочеться тільки, щоб про це довідалося якнайбільше людей. 

                                                                                З ПОВАГОЮ, ДІН 
                                                * * * 

    Прагну, щоб ви знали, як високо я ціную вашу програму «Лікування водою», і прошу 
вас опублікувати цей лист, щоб допомогти іншим людям вести здоровіший спосіб життя. 
Ваша книга змінила моє життя назавжди! Спасибі! 
    У серпні 1995 року, коли мені виповнилося 50 років, моя вага наблизилася до оцінки 
180 кг. Я заприсягся собі, що ніколи не переступлю цей поріг. Кожний рух заподіював 
мені біль. Артричні болі в суглобах були настільки сильними, що навіть просте 
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рукостискання викликало вкрай неприємні відчуття. Крім того, у мене випав диск у 
хребті, так що можете уявити, яких зусиль мені коштувало просто злізти з ліжка. 
     Я почав легко впадати в депресію й дратуватися. Дивлячись на людей і на себе самого, 
я бачив набагато більше негативних моментів, чим позитивних. І от коли біль досягнув 
межі, я почув радіопередачу, у якій ви розповідали про оздоровлення за допомогою води. 
Хвала Господу, що послав мені це одкровення. Я вже дещо чув про цю програму й захотів 
довідатися про неї детальніше. Прочитавши вашу книгу, я вирішив зробити у своєму 
житті рішучу зміну й узявся за діло. Моя вага зупинилася на рівні 179,5 кг, а потім почала 
знижуватися. Чим більше я пив води і їв солі, тим краще себе почував. У результаті я 
скинув 70 кг і став носити штани на 14 розмірів менші. І всього цього я добився завдяки 
тому, що пив воду в рекомендовані вами кількостях, використовував столову сіль і робив 
прогулянки пішки. 
       Разом зі зменшенням ваги поменшало навантаження на суглоби й пропали болі в 
спині. Якби рік тому ви сказали мені, що я можу почувати себе так добре, я назвав би вас 
божевільним, але ваше лікування виявилося ефективним, а я сам став живим і наочним 
доказом вашої правоти. Тепер я ловлю себе на тому, що розповідаю всім і кожному про 
вашу книгу й про найбільше відкриття в історії! Сподіваюся, мій лист допоможе іншим 
випробувати на собі вашу теорію лікування водою й сіллю. Цей спосіб винятково простий 
і заснований на здоровому глузді. Сподіваюся, люди зрозуміють, що краще пробувати 
поліпшити своє здоров'я з їхньою допомогою, чому добровільно ставати піддослідним 
кроликом для виробників ліків. Величезне вам спасибі за ваше відкриття!!! 

                                                                                        З ПОВАГОЮ, Л. Д. 
                                           * * * 

    Я вже не в перший раз пишу вам, щоб повідомити про свої успіхи у використанні вашої 
програми «Лікування водою». Як ви знаєте, я точно виконую всі приписання вашої 
програми з 1997 року. 
     За 31 день я скинула 15 кг, позбулася всіх симптомів астми, алергії й бронхіту, від яких 
страждала протягом 19 років, і перестала відчувати всякий потяг до алкоголю. Я пам'ятаю, 
як люди почали говорити, що моя шкіра світиться, що саме по собі було дивом, тому що 
раніше вугровий висип покривав не тільки моє обличчя, але й плечі, спину й руки. На 
додаток до всього, у мене артритом скрутило пальці рук. Найбільше цей біль заважав мені 
прикрашати торти й тістечка, по частині яких я була великою майстринею. Цієї проблеми 
також більше не існує. 
      А тепер про головне. Раніше я важила приблизно 86 кг при рості всього 160 см. Тепер 
моя вага стабілізувалася на рівні 72 кг ( плюс-мінус кілограм залежно від кількості свят). 
Зараз я вільно одягаю речі, які не могла носити, але не викидала, оскільки була впевнена, 
що одного чудового дня зможу в них покрасуватися. Ви не можете собі представити, як 
приємно, коли діти й знайомі називають мене худою, після того як раніше позаочі 
називали жирною. Але найприємніші відчуття я випробовую в обіймах Боба – адже тепер 
він може мене обійняти. 
     Коли я вперше познайомилася з вами, то так страждала від алергії, що ранками не 
могла відкрити набряклі очі. Сверблячка була такою сильною, що очний крем, який мені 
виписали лікарі, став для мене чимсь начебто наркотику. 
     Після того як ви порадили мені використовувати чай з льодом не для питва, а для 
компресів, проблеми з очима зникли. Я рішуче відмовилася від усіх напоїв з кофеїном, але 
спочатку не змогла позбавити себе задоволення пити пиво. З пивом я покінчила небагато 
пізніше. Двічі в рік у мене розігрувався дивовижний бронхіт. Загострення, як правило, 
припадали на кінець літа – початок осені й кінець зими – початок весни. Мій лікар, 
напевно, давно вважає мене покійницею, тому що вже кілька років я не звертаюся до 
нього за антибіотиками й ліками від кашлю. 
     Шкіра обличчя в мене стала виглядати настільки свіжою, що мене запитують, яким 
чудодійним лосьйоном я користуюся. 
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     Тепер, коли всі мої проблеми в минулому, я знаю, як важко пояснити комусь, що вся 
справа тільки в гідратації й харчуванні, але це чиста правда. 
     Я буду вічно вдячна вам, доктор Батмангхелідж, за ваше відкриття й вашу допомогу. 
Сподіваюся, Бог допоможе нам повідомити про це відкриття усьому світу. 

                                                                 МІЦНО ОБІЙМАЮ, КОННІ Г. 
                                                 * * * 

     Більшу частину свого життя я страждав надлишковою вагою. У кожній родині є повна 
дитина, і у своїй родині такою дитиною був я. Мені говорили, що в мене просто «широка 
кістка» і я повинен радіти, що таким вродився. Потім я почув про програму «Лікування 
водою» від Боба Баттса й Конні Гіблін. Спочатку я був настроєний скептично, тому що не 
уявляв, як чай з льодом і кола можуть викликати такі проблеми. Але все-таки я вирішив, 
що мені нема чого втрачати, крім своєї ваги. За півтора року я скинув приблизно 45 кг, і 
всі навколишні вражені пройшовшими із мною змінами. 
      Крім того, я помітив, що кислотний рефлюкс, який мучив мене більшу частину життя, 
тепер зник; зараз я можу насолоджуватися такою їжею, від якої раніше мене нудило. Мене 
більше не тривожать вушні інфекції, які колись виникали практично постійно. 
     Тепер я не так швидко утомлююся, у мене набагато більше енергії, і я почуваю себе 
так, немов став зовсім новою людиною. 
    Спасибі вам, доктор Батмангхелідж, за те, що допомогли мені! 

                                                                        З ПОВАГОЮ, МАРК С. 
                                                * * * 

     Привіт, я зараз пробую використовувати «Лікування водою», щоб прискорити 
зниження ваги. Про цю методику я прочитала в інтернеті на форумі прихильників 
харчування по Аткінсу. Просто захотілося, щоб ви знали, що в цей момент мене не 
хвилює, допомагає вона скидати вагу чи ні – настільки краще я стала почувати себе всю 
після шести днів уживання води відповідно до ваших рекомендацій. У мене майже 
пройшла викликана стресом екзема. Пропала шкірна сверблячка, зміцнилися волосся. 
Багато із друзів Аткінса повідомляють, що програма «Лікування водою» допомагає не 
тільки скидати вагу, але й вирішувати багато інших проблем. 

                                         СПАСИБІ ЗА ТЕ, ЩО ВИСЛУХАЛИ. ПАМЕЛА 
                                                 * * * 

     Шановний док, я ветеран війни, повний і довічний інвалід по пораненню. Я страждаю 
від нестерпних болів в області шиї. Уже сім років я сиджу на морфії, а лікар-натуропат 
доктор Джон Бараноскі (вони з моєю дочкою недавно відкрили денний курорт із 
мінеральними водами в Бар-Харбор-Мейн) пробує по можливості позбавити мене від 
наркотичної залежності. 
     На знімках мій хребет виглядає як лосині роги, так що отут мало чому можна 
допомогти. Але ми намагаємося. Поки моя дочка вчилася в медичному коледжі у Фініксі 
на терапевта-масажиста, ми з моєю дружиною, якій 32 роки, доглядали її дитину, а тепер 
дочка відкрила свій бізнес. Якось у неї в прийомній я побачив вашу книгу «Ваше тіло 
просить води». Від нема чого робити я взяв її почитати й спочатку ніяк не міг повірити 
тому, що там написано. Два місяці назад я відмовився від содової, після того як у нас 
зламали трейлер і винесли на 30 тисяч доларів речей. Я сильно розладнався й подумав, що 
від сигналізації буде більше користі, чим від содової, тому відмовився від неї. 
     У результаті за два місяці я скинув 15 кг, і єдиною неприємністю стало те, що довелося 
купувати новий одяг. Взагалі-то це не можна назвати неприємністю, проста справа в тому, 
що на мою пенсію особливо не пошикуєш і доводиться багато в чому собі відмовляти. Але 
зате я п'ю дуже багато води. Щорау, коли я лежав у госпіталі (а це було дуже часто), мою 
кров перевіряли на цукор, тому що я пив багато води. Але однаково я пив багато, а зараз 
п'ю ще більше. Прагну сказати вам спасибі за те, що написали цю класну книжку, яку я 
прочитав, а коли я зможу собі дозволити, то куплю інші ваші книги. 
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     Я дуже прагну повернути міцне здоров'я, яке в мене було до В'єтнаму. Прагну 
подякувати вам за книжки, які ви пишете, і обіцяю повідомляти вас про свої успіхи. Я 
збираюся в міру сил утримуватися від морфію, але здоров'я підірване занадто сильно, і 
вже нічого не можна зробити, тому що стільки років не було ніякого лікування й ніяких 
аналізів, поки я не переїхав в Арізону, де до мене віднеслися як до людини, а не як до 
худобини. Вибачте за прямоту, але іноді я не можу стриматися й говорю те, що думаю. 
     Бажаю успіхів і буду, якщо ви не проти, тримати вас у курсі, тому що гарне здоров'я – 
це тепер моя єдина справжня мета в житті. До того ж моя дружина – дипломований 
травник, тому, як бачите, уся наша родина зацікавлена в тому, щоб мені стало краще. Уже 
одне це сильно допомагає мені жити нормальним життям. 

                                                                      ВЕЛИКЕ ВАМ СПАСИБІ.Б. Л. 
                                                * * * 

      Спасибі за прислану статтю з «Science in Medicine Simplified Journal» про те, що СНІД 
– це одна з форм порушення обміну речовин. 
      Цього року в мене було багато стресів, тому я вирішила, що пора всерйоз зайнятися 
своїм здоров’ям. крім того, я вирішила отримати диплом магістра з велнесу, щоб 
розширити свої пізнання в області поліпшення здоров'я й ділитися отриманими 
відомостями з іншими людьми. Одним із найцікавіших і важливих предметів на цьому 
курсі є використання води в комбінації з фізичними вправами й споживанням необхідної 
кількості білків. 
     У міру того як мої знання про воду поповнюються й вона стає невід'ємною частиною 
мого життя, загальний стан мого здоров'я стабільно поліпшується. Я стала більш 
енергійною, витривалою й спокійною. Крім того, я позбулася зайвої ваги, у мене стали 
менше набрякати ноги. 
    Я не сумніваюся у величезній цінності ваших ідей і щодня намагаюся розтлумачувати 
людям значення води. 
     Виражаю вам свою сердечну подяку й завіряю, що буду всіма силами намагатися 
донести відомості про користь води до як можна більшої кількості людей. 

                             ІЗ НАЙТЕПЛІШИМИ ПОБАЖАННЯМИ, ДЖЕЙНІ П. 
                                          * * * 
                                    Здрастуйте! 

    Ваша програма «Лікування водою» – це справжня фантастика, так що, будь ласка, 
ніколи не зупиняйтеся! 
    Її принципи зовсім очевидні, тому я просто дивуюся, що когось потрібно в них 
переконувати… 
    У мене власний бізнес, і раніше я дуже часто втомлювалася, у мене були проблеми зі 
шкірою й, від постійного сидіння в офісі, надлишкова вага. Усі ці проблеми я списувала 
на важку працю по розкручуванню бізнесу. З офісного устаткування інтенсивніше всього 
в нас використовується чайник, і я випивала до восьми чашок чаю в день. 
    Прочитавши про лікування водою, я відразу пішла й купила літр мінералки. Щоб 
відвикнути від чаю, треба було якийсь час, але тепер, якщо я вирішую побалувати себе 
чашечкою, то завжди беру чай без кофеїну. Уже через місяць після того, як я почала пити 
по 1,5-3 л води в день, мені довелося відправитися купувати новий одяг, оскільки старий 
почав з мене звалюватися! Я стала носити речі на 2 розміри менші! Тепер у мене на 100 
відсотків більше енергії, я стала більш сконцентрованою. Крім того, моя шкіра стала 
чистою й блискучою. 
     Я знаю кілька людей, які завжди скаржилися, що ніяк не можуть схуднути, – в однієї з 
них екзема, і я знаю, що вони п'ють багато чаю. Якось днями я сказала їм: «Якщо я дам 
вам тонізуючий засіб, який забезпечить вам приплив енергії, додасть вашій шкірі блиск, 
допоможе скинути вагу, позбавить від екземи й нічого не буде коштувати, ви будете його 
використовувати?» « О так, – сказали вони, – звичайно!» Я розповіла їм про лікування 
водою, і вони сказали: « О ні, нам не подобається вода!» Ну що ж, кожному своє! 
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     У мене немає слів, щоб виразити свою подяку за те, чим ви займаєтеся. Сподіваюся, що 
ваша програма отримає визнання в усьому світі. 

                                                 П. М., ОБ'ЄДНАНЕ КОРОЛІВСТВО 
                                             * * * 
                            Спасибі за ваш сайт. 

      Останні три місяці я пив по 3–4 л води в день і без усякої праці скинув 14 кг. Не можна 
сказати, що я морю себе голодом, але, як правило, намагаюся харчуватися корисними 
продуктами. (Правда, іноді я все-таки дозволяю собі замовити бургер з картоплею фрі й 
цибульними колечками.) Приплив енергії, який я відчуваю, дає мені можливість без праці 
займатися фізичними вправами. Правда, час від часу я дозволяю собі «шипучку» – але не 
дві або три банки в день, як раніше, а одну за тиждень… Загалом, усе виходить дуже 
навіть легко!!! 
     Вода – це дійсно те, що потрібно організму для гарного фізичного здоров'я. 

                                                          ЩИРО ВАШ, Н. А., МІННЕСОТА 
                                               * * * 

     Після приблизно 10 днів на воді й солі я почуваю себе просто прекрасно. Крім того, я 
відмовився від цукру й кави й переконався в тому, що це дійсно допомагає. Обсяг мого 
живота зменшується так швидко, що штани з мене буквально звалюються. Спасибі за 
інформацію й турботу. Один з моїх колег використовує програму «Лікування водою» уже 
близько семи тижнів. Він важив 133 кг; на сьогоднішній день він скинув 18 кг; у нього 
пропали всі симптоми діабету; астма стала заподіювати йому помітно менше 
незручностей, а його шкіра придбала свіжість. 
     Тепер він грає в гольф, не відчуваючи болю в спині, і це для нього дуже важливо. Він 
найініціативніша людина в нашій компанії й за родом діяльності щодня зустрічається із 
клієнтами нашого трастового страхового фонду. Він уважно вивчив ваші касети й книги й 
тепер використовує можливість спілкування з людьми для популяризації вашої програми. 
    Я сам уже досить давно дотримуюся ваших рекомендацій і можу сказати, що в мене 
стало менше проблем із травленням, загострилися смакові відчуття, а загальне 
самопочуття помітне покращилося. 
     Такою ж ефективною ваша програма виявилася й для Філа Грісафі, одного з наших 
менеджерів, якому ледве більше тридцяти. Наскільки я знаю, він поки надзвичайно 
задоволений результатами програми «Лікування водою». Ми будемо й далі тримати вас у 
курсі. Ще раз спасибі вам за всі зусилля й відданість справі. 

                                                                                                  ПІТЕР 
                                                 * * * 

     В 1995 році я серйозно ушкодив хребет, граючи в американський футбол. Раніше я 
жити не міг без напоїв, що містять кофеїн, таких як содова, кава й чай. Коли мені стало 
зовсім погано, я звернувся до Бога й став молитися. Потім доктор Су з Пеквілля, штат 
Пенсільванія, порекомендував мені програму «Лікування водою», і я відмовився від 
кофеїну. Результати? Фантастична енергія! Я скинув 45 кг. 
     Через п'ять із половиною місяців я зміг відмовитися від 35 таблеток у день, які я 
приймав, і позбувся всіх хворобливих симптомів. Для фізичних тренувань я вибрав дзюдо 
й джіу-джітсу. Недавно на національному турнірі по боротьбі я посів друге місце. 
     Моя мама говорить: «Це теперішнє чудо! У мене немає слів, щоб виразити докторові 
Су всю дяку за ті час і увагу, яку він приділив моєму синові. Він повернув його до життя. І 
спасибі докторові Батмангхеліджу за те, що він подарував світові програму “Лікування 
водою”». 

                                                                                                            МЕТТ 
                                                   * * * 

      ПРИМІТКА. З наступного листа ви побачите, як збалансована норма добового 
споживання води приводить у норму здоров'я, включаючи зниження ваги на 24 кг. 
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      Дванадцятого лютого мені подзвонив лікар, щоб повідомити результати мого аналізу 
крові й сказати, що в мене діабет II типу, оскільки рівень глікозілованого гемоглобіну А1с 
склав 7,3 відсотка, а моя вага на той час виросла до 157 кг. Наступного дня я приступив до 
програми «Лікування водою». Я випивав у день по 6 л води й додавав цілу чайну ложку 
солі в їжу. Тільки що, 2 липня, я здав останній аналіз крові, і тепер ви можете порівняти 
результати. 

 
 
 

     Увесь цей час я не міг займатися фізичними вправами через проблеми зі спиною. Так 
що ці результати були досягнуті винятково завдяки програмі вживання води й солі. Я їм 
усі корисні продукти й зараз поступово включаю в програму фізичні вправи, 
користуючись рекомендаціями з вашої книги про болі в спині. Я б ніколи не зміг добитися 
такого успіху без води й солі, тому нескінченно вам вдячний. Тепер я розповідаю про 
лікування водою всім своїм знайомим. Велике спасибі. 

                                                 ІЗ ГЛИБОКОЮ ВДЯЧНІСТЮ, ДЖОН К. 

                                          Ожиріння – провісник діабету 
      Дозвольте пояснити, у чому полягає зв'язок між зневоднюванням і діабетом. Одним з 
органів, відповідальних за розподіл води в організмі, є підшлункова залоза. Щоб 
зрозуміти, чому багато з людей на додачу до ожиріння наживають собі діабет, вам 
потрібно розібратися в механізмах, що беруть участь у цьому процесі. 

 
ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА 
 
 
                                       Тіло підшлункової залози 

                              
 
 
Хвіст підшлункової залози 
Вивідна протока залози 
 
Головка залози 
 
 

                                                               Дванадцятипала кишка 
 
Рис. 1. Підшлункова залоза розташована між шлунком і дванадцятипалою кишкою. Вона 
виробляє інсулін і ферменти, які беруть участь у перетравлюванні компонентів їжі, що 
надходять у кишечник. 
 
      Підшлункова залоза розташована таким чином, щоб її ферменти й бікарбонатний 
розчин можна було впорскувати в кишечник у той самий момент, коли туди надходить 
кислотний вміст шлунка. Лужний водяний розчин, вироблюваний підшлунковою залозою, 
призначений для належної гідратації всього, що надходить у кишечник, а також для 
створення лужного середовища на даному етапі перетравлювання їжі. Якщо вміст шлунка 
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повинний бути кислотним, то вміст кишечника повинний бути лужним і дуже рідким. 
Уміст шлунка пропускається в кишечник тільки тоді, коли підшлункова залоза здатна 
нейтралізувати кислоту й надати воду, необхідну для переварювання мікроскопічних 
часточок їжі. 
     У підшлунковій залозі перебувають численні острівці так званих бета-клітин, які 
займаються виробництвом інсуліну, секретованого в систему кровообігу. Роль інсуліну 
полягає в тому, щоб «відкривати ворота» клітинних мембран у всьому організмі. Коли 
організм оптимально насичений водою й отримує всі необхідні компоненти їжі, чутливі до 
інсуліну рецептори відкриваються й пропускають у клітини цукор і амінокислоти, які 
несуть із собою воду, необхідну для їхнього засвоєння в клітинах. 
      Занадто велика кількість їжі при занадто малій кількості води, що характерно для 
людей, що страждають ожирінням, перевантажує підшлункову залозу. У таких ситуаціях 
цей орган спочатку подає команду на збільшення припливу крові, щоб забрати частину 
води, що втримується в ній. Хімічний кур'єр, який використовується для передачі команди 
на посилення припливу крові, зветься простагландин Е2 (ПГЕ2). Чим більше 
підшлунковій залозі доводиться покладатися на підвищену активність ПГЕ2, тем 
сильніше зростає необхідність того, щоб вода не залишала кров і не надходила в клітини 
організму разом із цукром і амінокислотами. Вступ води в клітини може зменшити її вміст 
у крові, а це дуже небезпечно для мозку, який повинен підтримувати вміст води на рівні 
85 відсотків. Ось чому в клітинах мозку немає інсулінових рецепторів, і вони можуть 
отримувати цукор і супровідну його воду безпосередньо із крові. 
      Природня функція підшлункової залози будується таким чином, що чим менше вільної 
води кров може доправити в підшлункову залозу, тем сильніше ПГЕ2 пригнічує секрецію 
інсуліну в бета-клітинах – у результаті в страждаючих ожирінням людей розвивається 
перша стадія діабету. Такий різновид діабету називається діабетом II типу, або 
інсулінонезалежним діабетом, і найчастіше зустрічається в людей старшого віку, коли 
підшлункова залоза містить велику кількість інсуліну, але не вивільняє його. У таких 
ситуаціях застосовуються хімічні препарати, які пригнічують активність ПГЕ2 і 
дозволяють визволити якусь кількість інсуліну, необхідного для регуляції рівня цукру в 
крові. 
     Але організм улаштований набагато складніше, чим ми думаємо. На наступному етапі 
блокування активності інсуліну його молекули обволікаються спеціальною речовиною – 
ксантуреновою кислотою. У результаті інсулін втрачає свою функціональність, оскільки 
інсулінові рецептори перестають його розпізнавати. У таких ситуаціях таблетки вже не 
можуть регулювати рівень цукру в крові, тому використання інсулінових ін'єкцій стає 
неминучим. 
     Це спрощене пояснення проблеми Джона К. – ви бачили, як легко він від неї позбувся. 
Хоча, звичайно, для цього треба було час. 
     З діабетом I типу все знаходиться набагато складніше, але ця проблема є результатом 
зневоднювання. Вона пов'язана із процесом клітинної перебудови й клітинного 
канібалізму, до якого змушено прибігати позбавлений води й мінеральних ресурсів 
організм. Коли люди, що страждають діабетом I типу, домагаються оптимального 
насичення організму водою, їх залежність від інсуліну помітно знижується. Крім того, у 
цьому випадку вони рятують себе від серйозних ускладнень, викликуваних діабетом I 
типу. 
      ПРИМІТКА. Наступний лист поміщений тут не тільки тому, що він містить історію 
зниження ваги, але й тому, що він розповідає про інші чудеса, які вода може зробити з 
тим, хто п'є її регулярно. 

                                            * * * 
       Прагну подякувати вам за самовіддані зусилля по поширенню інформації про воду. 
Усього за якісь два тижні я отримала воістину вражаючі результати. Раніше я щодня 
випивала по чотири пляшки кока-коли, усього півлітра або літр води і їла багато 
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шоколаду. Усі навколо благали мене відмовитися від коли, але я не звертала уваги на їхні 
слова, поки не почула ваш виступ у програмі Арта Белла. 
      Наступного дня я випила 10 склянок води із чайною ложкою солі. Кількість кока-коли 
я скоротила всього до двох пляшок у день, але відмовитися від неї зовсім поки не можу. 
Раніше я була дуже нервовою й дратувалася з найменшого приводу. Схоже, такий 
достаток стресів у моєму житті загрожував довести мене до нервового розладу. Ночами 
мені не давали спати болі в суглобах. крім того, я зауважувала, що щоразу, коли мені 
доводилося підніматися по сходах або перенапружуватися, у мене починалося сильне 
серцебиття й перехоплювало подих. Запалення синусів викликало головні болі, і я щодня 
приймала по дві капсули «Sine-Aid», які явно не допомагали. Коли моя дочка закінчила 
коледж і повернулася додому, я виявила, що не можу терпіти в будинку присутність іншої 
людини. Моя родичка й друзі були дуже стурбовані тим, що я усе більше втрачала 
контроль над своєю поведінкою. 
     Але вже перші дні лікування водою й сіллю дали просто неймовірні результати. 
Нервова напруга пройшла, і я знайшла колишній спокій. У мене налагодилися відносини з 
родичкою й друзями, які відразу ж помітили цю зміну й, уявіть собі, також почали пити 
воду! Без усякої дієти я схудла на 3 кг і відчуваю величезний приплив енергії. Він 
виражається не в тих сплесках негативних емоцій, які захльостували мене раніше, а в 
тому, що я більше не відчуваю смертельної втоми, коли повертаюся з роботи о пів на 
дванадцяту ночі. У мене завжди залишається резерв сил. До того ж тепер, коли я сильно 
втомлююся, то засинаю мертвим сном, замість того щоб мучитися від безсоння. 
     Раніше я не знала, що таке спрага, яку мені заміняло бажання збадьоритися. Тепер я 
зрозуміла смак води й п'ю її тому, що мені цього хочеться, хоча раніше завжди пила воду 
через силу. Я не має наміру зупинятися на досягнутому, тому вирішила відмовитися від 
двох пляшок кока-коли й капсул «Sine-Aid», щоб почувати себе ще краще. Я замовила 
вашу касету про лікування розсіяного склерозу для трьох своїх подруг, які страждають від 
цієї важкої недуги. Як тільки отримаю від них якісь новини, відразу ж повідомлю вас. 

                                                                                       З ПОВАГОЮ, М. Л. 
                                             * * * 

     Як приємно сісти за стіл, щоб дати об'єктивну й суб'єктивну оцінку результатів зміни 
стилю життя. 
     На роботі мене попросили прослухати касету із записом книги «Ваше тіло просить 
води». Виконавчий директор AWANE (Асоціації оптових торговців автомобілями в Новій 
Англії) Дік Хілі порахував, що мені, як менеджерові програми допомоги працівникам 
AWANE, необхідно познайомитися з концепцією оздоровлення за допомогою води. Крім 
того, Дік замовив книги й відеокасети, щоб я могла познайомитися з ними й висловити 
свою думку. 
      Касета відразу ж викликала в мене бажання піти за порадами автора. Я приступила до 
зміни стилю життя 10 червня й почала щодня пити по 8-12 л води. З того знаменного дня я 
отримала наступні результати: 
                    ● Моя вага зменшилася на 20 кг. 
                    ● Кров'яний тиск нормалізувався – відпала необхідність у прийманні ліків. 
                    ● Шкіра знову стала свіжою й еластичною. 
                    ● Пропав грибок на ногах. 
                    ● Зменшилася потреба в протиастматичних препаратах. 
                    ● Припинився біль у попереку. 
                    ● Зник біль у ступнях. 
                    ● Пропали симптоми діабету. 
     Я виключила з раціону згадані в книзі продукти, що володіють сечогінними 
властивостями, і повністю втратила бажання вживати їх. 
      З нетерпінням чекаю особистої зустрічі з вами на конференції в грудні. 

                                                                                  З ПОВАГОЮ, ДЖ. Р. 
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      ПРИМІТКА. 8-12 л води в день – це занадто багато, і я не рекомендую навіть близько 
підходити до цієї цифри. Так ви можете вимити з організму всі резерви мінералів. 
Дотримуйтеся рекомендацій, викладених наприкінці цієї книги. 
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                                Частина 2 

                                                 Депресія 
 

                                             Розділ 5 

                                  Хімічний механізм репресії 

                       Перцептивні індикатори зневоднювання 
     Коли організм обезводнюється, мозок продовжує отримувати воду через фільтраційну 
систему в мембранах його клітин, але вона надходить дуже повільно і її занадто мало, щоб 
задовольнити енергетичні потреби мозку в такій же ступені, у який це може зробити добре 
гідратований організм. Недостатній вступ води в мозок виявляє на органи чуттів гнітючий 
вплив і формує в них сенсорні відчуття, які я називаю перцептивними ознаками спраги. 

                                         Перцептивні ознаки спраги 
 
                                    ● Втома 
                                    ● Приплив крові до обличчя 
                                    ● Дратівливість 
                                    ● Занепокоєння 
                                    ● Пригніченість 
                                    ● Зневіра 
                                    ● Вага в голові 
                                    ● Харчові пристрасті 

                                                                  ● Агорафобія [4] 
Боязнь відкритого простору. 
 
             Цей список повинен допомогти вам розпізнати початкові стадії депресії. 
Пам’ятайте, що несвоєчасна втома може виявитися сигналом наближення депресії. Якщо 
зранку у вас незмога піднятися з ліжка, виходить, ваш організм настільки обезводнений, 
що мозок відмовляється включатися в повсякденну діяльність. Випийте води й не 
дозволяйте проблемі перерости в різко виражену депресію. 

                                                   Що таке депресія? 
     Якщо стоїть спекотне літо, а ви занадто зайняті, щоб полити траву на газоні, вона 
загине від так званої «хвороби коричневої трави». Спочатку трава зав'яне, потім на газоні 
з'являться жовті плями, а потім уся трава стане коричневою. Якщо ці симптоми 
зневоднювання трави не наведуть вас на думку про необхідність дістати із сараю шланг і 
як слід полити газон, то вся трава загине. А якщо ви ніколи не чули, що вода може бути 
ефективними ліками від коричневої напасті, що знищує траву й листи, то вам залишиться 
тільки ламати голову, до якого фахівця звернутися, щоб він прийшов і спас вас від 
необхідності заново сіяти траву перед будинком. Але оскільки гарні фахівці зустрічаються 
рідкісно, а їх послуги коштують дорого, у вас не буде іншого вибору, крім як вислухувати 
їхні глибокодумні міркування із приводу генетичної природи хвороби, що вразила траву. 
     У результаті вам все-таки прийдеться перерити всю ділянку й засіяти її травою іншого 
сорту. А оскільки нову траву прийдеться поливати, щоб вона швидше виросла, то у вас 
складеться думку, що фахівець знає, про що говорить. І ви ніколи не додумаєтеся до того, 
що стара трава також потребувала регулярного поливу. 
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      Ранні стадії депресії можна порівняти із хворобою коричневої трави, що вражає 
клітини мозку. Це прямий наслідок нерегулярного споживання води або, що ще гірше, 
заміни води кофеїновмісними напоями. Кофеїн діє як речовина, що висушує, і обезводнює 
організм. Дев'яти трильйонам клітин мозку вода потрібна постійно. Мозок на 85 відсотків 
складається з води, і кожна її крапля необхідна для виконання винятково складних 
функцій. Депресія дуже подібна на стадію зів'янення коричневої трави, тільки ви не 
можете перерити старі мозкові клітини й посіяти замість них клітини нової, генетично 
поліпшеної моделі, принаймні, на нинішньому етапі розвитку науки. Вам доведеться 
обходитися тим, що дала вам природа, тобто поливати «стару траву». 
     Депресія – це тільки науковий термін, що позначає фізіологічний стан обезводненого 
мозку, коли він не здатний виконувати всі свої складні функції. Залежно від того, яка 
частина мозку обезводнена найбільше, для однієї й тієї ж базової проблеми була 
придумана безліч різних назв. А оскільки жонглювання науковими термінами – це 
природній спосіб існування «знаючих свою справу професіоналів», то проста нестача води 
й необхідних мозку матеріальних ресурсів, які вона приносить із собою, послужила 
приводом для створення психіатрії як окремої області серед інших медичних дисциплін. 
Різниця між психологією й психіатрією полягає в способах поводження з пацієнтом. У 
першому випадку лікарі знімають із вас вантаж турбот, дозволяючи вам виговоритися, а в 
другому вони повертають вам душевний комфорт за допомогою ліків. 
      Оскільки рекламні програми фармацевтичної індустрії, швидше за все, уже 
познайомили вас із основними психіатричними проблемами, то, перш ніж оцінити 
ефективність води як природніх ліків від депресії, ви напевно захочете довідатися 
якнайбільше про вплив води на серотонін і його інгібітори. 
      У людському організмі використовується 20 амінокислот. З них синтезуються білки, 
які служать вихідним матеріалом для тканин тіла й активних хімічних посередників, що 
беруть участь у регуляції функцій організму. Організм здатний сам робити 10 із цих 
амінокислот, але інші 10 повинен отримувати ззовні. Десять амінокислот, які проводяться 
організмом, – це аланін, гліцин, пролін, серін, цистеїн, аспарагінова кислота, глутамінова 
кислота, глутамін, аспарагін і тирозин. Але щонайменше дві із цих амінокислот – цистеїн і 
тирозин – є похідними інших, незамінних амінокислот, які організм робити не може й 
повинен отримувати з їжею. Цистеїн виробляється з метіоніну, а тирозин – з фенілаланіну. 
     Організм дітей і людей похилого віку може робити невелику – і недостатню – кількість 
гістидину. Із цієї причини його також слід вважати незамінною амінокислотою. 
     Незамінні амінокислоти (перераховані в порядку їх значимості для функціонування 
мозку) – це гістидин, триптофан, фенілаланін, метіонін, лізин, треонін, валін, аргінін, 
лейцин і ізолейцин. 
     Гістидин перетвориться в нейротрансміттер гістамін, який відповідає за регуляцію води 
й розподіл ресурсів організму. Гістамін управляє відчуттями спраги й програмами 
раціонування води в організмі. Він супроводжує нас із першої хвилини життя, коли 
яйцеклітина вже запліднена сперматозоїдом, але ще не розділилася на дві клітини. 
      Гістаміну доводиться бути «годувальницею» яйцеклітини, щоб вона могла 
збільшуватися в обсязі, а потім ділитися, ділитися й ділитися, доки не народиться 
дитина, – гістамін увесь час на посту. У дитинстві він діє як сильний фактор росту – 
приблизно так само, як гормон росту. Різниця між ними полягає в тому, що в міру нашого 
дорослішання активність гістаміну підвищується, у той час як після досягнення 20-
літнього віку активність гормону росту дуже швидко знижується. 
    Величезна потреба в гістаміні на початкових і завершальних етапах життя зводить 
вихідну амінокислоту, гістидин, у ранг незамінних. Багато неврологічних розладів, такі як 
розсіяний склероз, мабуть, якимось чином пов'язані з порушенням метаболізму гістидину. 
У той же час надмірна активність гістаміну в процесі регуляції води, мабуть, якимось 
чином зв'язана з багатьма емоційними проблемами. 
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     Чим більше обезводнюється організм, тим більше гістамін бере на себе фізіологічних 
функцій, за які в нормальних умовах відповідає вода. Якщо води не вистачає для 
забезпечення мінеральних, або катіонних, насосів і підтримки балансу між натрієм (який 
повинен залишатися поза клітинами) і калієм (який доводиться силою проштовхувати 
назад у клітини), гістамін стимулює вивільнення енергії для запуску білкових насосів і 
підтримки осмотичного балансу в середовищі, оточуючому клітини – у першу чергу 
клітини мозку. 
     В умовах відсутності води й нестачі гідроелектричної енергії гістамін бере на себе роль 
розподільника енергії. Коли організму не вистачає води, мозок не може ефективно 
функціонувати без гістаміну. Разом з тим мозок не може довго функціонувати, якщо йому 
доводиться покладатися тільки на здатність гістаміну виконувати функції води. Власне 
кажучи, такий стан неефективної фізіології мозку, викликаний відсутністю води, 
необхідної для виконання своїх безпосередніх обов'язків, ми й називаємо депресією. 
      Гістамін відповідає за іонний баланс усередині клітин. Він змушує іони калію, що 
просочуються назовні через клітинні мембрани, повертатися назад у клітину. Гістамін 
вивільняє енергію для насосів, що забезпечують цей процес. Так званим тріггерним, або, 
запускаючим механізмом, який активізує дію гістаміну, служить підвищення вмісту калію 
в позаклітинному середовищі, особливо в мозку. На мою думку, у таких ситуаціях 
завдання гістаміну полягає в тому, щоб зберегти нам життя, доки організм не отримає 
воду й вона не приступить до виконання своїх природніх функцій: використання 
антигістамінних препаратів у той час, як вода є найкращим натуральним антигістамінним 
засобом, рівносильне злочину. А як відомо, усі традиційні трициклічні антидепресанти й 
навіть найсучасніші антидепресанти мають надзвичайно сильну антигістамінну дію. 
     З іншої незамінної амінокислоти, триптофану, виробляється як мінімум чотири 
нейротрансміттери й гормони: серотонін, триптамін, індоламін і мелатонін. Триптофан 
перетворюється в результаті впливу на нього двох ферментів, один з яких зустрічається 
тільки в клітинах, що роблять серотонін, а інший – майже у всіх клітинах мозку. Природа 
зробила триптофан найважливішою амінокислотою в мозку й доручила йому контроль 
над усіма відчуттями й функціями організму. 
     Серотонін – це ключова хімічна сполука, необхідна для багатьох механізмів, що 
регулюють фізіологію організму. Ось чому нестача серотоніну, якого в нормальних 
умовах повинно бути завжди досить, – це одна з головних ознак депресії. Саме тому 
фармацевтична промисловість випускає різноманітні асортименти хімікатів, що 
сповільнюють розпад серотоніну в нервових закінченнях після того, як він секретується 
для виконання своїх численних функцій: 
                            ● Зрушує поріг болючих відчуттів і викликає аналгезію[5] 
Відсутність відчуття болю 
.                           ● Управляє виробництвом і вивільненням гормону росту. 
                            ● Контролює кров'яний тиск в організмі й має здатність знижувати його. 
                            ● Разом із триптофаном контролює апетит. Пам’ятаєте, я говорив про 
мотилін, гормон, який викликає почуття ситості? Його називають ще шлунковим 
серотоніном. 
                            ● Разом із триптофаном регулює споживання солі, у той час як гістамін 
контролює споживання калію і його впровадження в клітки. 
                            ● Безпосередньо впливає на вступ кальцію в клітки і його участь у 
процесах нейротрансмісії, або передачі сигналів по нервах. 
                            ● Його вивільнення пригнічує вивільнення й активність гістаміну. 
                            ● Його виробництво мозком скорочується, коли рівень вмісту трьох 
амінокислот – валіну, лейцину й ізолейцину – у крові піднімається вище норми, наприклад 
при голодуванні, зневоднюванні, нестачі фізичної активності й при інших умовах, що 
впливають на білковий обмін в організмі. 
                             ● Підвищує здатність деяких м'язів до скорочення. 
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                              ● Стимулбована серотоніном нервова система (серотонінергічна 
система) служить посередником, за допомогою якого аналгезивні, або болезаспокійливі, 
засоби, такі як морфій і галюциногенні наркотики типу ЛСД, впливають на мозок. Саме 
стимуляція серотонінергічної системи викликає звикання до наркотичних речовин, будь 
то кофеїн або кокаїн. 
     Клітини мозку, які перетворюють триптофан у серотонін, роблять це зі швидкістю 
вступу триптофану. 
     Ці клітини запасають не сам триптофан, а серотонін (у своїх везикулах – особливих 
транспортних пухирцях) і навіть пересилають везикули по транспортувальних шляхах 
нервової системи нервовим закінченням, щоб ці запаси можна було використовувати в 
момент стимуляції нервів. Таким чином, зниження рівня серотоніну – характерне для 
стану депресії – виникає тільки тоді, коли триптофан не може бути доставлений у нервові 
клітини. 
     Тепер ви розумієте, яке фізіологічне потрясіння випробовують мозкові тканини в 
результаті нестачі триптофану. 
    Більш 20 років досліджуючи роль води в процесах регуляції болю в організмі, я 
зрозумів, як уникнути виснаження запасів серотоніну в мозку й запобігти депресії. 

                                   Вода – природний антидепресант 
     Прямо або побічно, вода підтримує достатній рівень вступу триптофану в мозок для 
негайного перетворення в серотонін. Ось як це відбувається: 
                    ● Звичайно, коли організм обезводнюється й не може мати досить сили, щоб 
позбутися токсичних відходів, це приводить до підвищення кислотності в клітинах. У 
таких ситуаціях організм жертвує окремими амінокислотами, щоб нейтралізувати цю 
кислотність і підвищити лужність внутрішнього середовища організму. Для позначення 
цієї функції використовується спеціальний термін «антиоксидант». У спробі утримати 
кислотно-лужний баланс організму в межах нормального діапазону приносяться в жертву 
триптофан, тирозин, цистеїн, метіонін і деякі інші амінокислоти. 
                     ● Вживання води в кількості, достатній для того, щоб зробити сечу 
безбарвною й вимити надлишкову кислоту з організму, автоматично зберігає незамінні 
амінокислоти, надаючи їм можливість виконувати свої основні функції в організмі. 
Достатнє виробництво сечі, яке повинне бути викликане прийманням води – але не 
сечогінних препаратів, кофеїновмісних напоїв або спиртного, є найефективнішим засобом 
захисту від депресії. 
                     ● Усі елементи, яким необхідно потрапити в мозок і добратися до його клітин, 
повинні транспортуватися за допомогою спеціальних систем. Різні елементи 
використовують різні системи. Транспортувальну систему триптофану використовують 
разом з ним ще п'ять амінокислот: валін, лейцин, ізолейцин, фенілаланін і тирозин. 
Швидкість, з якої триптофан може долати гематоенцефалічний бар'єр, залежить від рівня 
вмісту п'яти перерахованих амінокислот у крові. 
                      ● При голодуванні, зневоднюванні й недостатньому фізичному навантаженні 
рівень вмісту валіну, лейцину й ізолейцину в крові підвищується. Це знижує можливості 
транспортувальної системи в плані переносу триптофану через гематоенцефалічний бар'єр 
і приводить до поступового виснаження резервів вільного триптофану в мозку. Якщо 
зневоднювання й недостатня фізична активність стають характерними рисами способу 
життя людини, рівень серотоніну в мозку знижується. 
                       ● Валін, лейцин і ізолейцин – це енергонасичені амінокислоти, які можуть 
використовуватися мозковими або м'язовими тканинами для задоволення своїх 
енергетичних потреб (не для виробництва якихось продуктів, а для виконання певних 
функцій). Фізичні навантаження дають м'язовій тканині можливість вилучати ці 
амінокислоти із кровообігу й перетворювати їх у проміжний продукт, щоб потім печінка 
довершила процес і перетворила його в цукор, який попаде у мозок. У результаті 
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вилучення м'язами цих амінокислот із крові в транспортувальній системі (яка існує тільки 
в капілярах, що харчують мозок) звільняється місце для триптофану, який надходить у 
кровоносну систему мозку. 
                 ● Крім триптофану ця транспортувальна система зможе перенести в кровоносну 
систему мозку більше тирозину й, отже, підвищити вміст у мозковій тканині доп-аміну, 
який допомагає серотоніну підсилювати мотивацію й цілеспрямованість людини. Таким 
чином, достатнє фізичне навантаження дозволяє ефективно поповнювати запаси 
серотоніну в мозку й попереджати депресію. 
                 ● Ще один механізм, за допомогою якого достатня гідратація підвищує рівень 
серотоніну в мозку, занадто складний, щоб його можна було пояснити в цій книзі. Але 
якщо говорити загалом, то триптофан має винятково високу теплову збудливість. Вода 
сприяє цьому, виробляючи велику кількість теплоти на клітинних мембранах. 
Ефективніше за все цей процес іде на ділянці гематоенцефалічного бар'єру. 
      Ця місцева теплота активізує триптофан. Він залишає транспортувальний білок крові й 
прикріплюється до іншої транспортувальної системи в стінці краще насиченого водою 
мозкового капіляра. 
     Нова транспортувальна система в стінці капіляра доставляє його в мозок з меншою 
працею й більшою ефективністю. Потрапивши в мозок, триптофан перетвориться в 
серотонін, мелатонін, триптамін і індоламін – хімічні речовини, які регулюють усю 
фізіологію організму, а також ваш настрій. 
    За допомогою цього механізму місцевого виробництва теплоти вода прискорює перенос 
триптофану в мозок. Крім того, вода здійснює й інші дії, що побічно допомагають 
триптофану добратися до клітин мозку. 
    Усе вищесказане дозволяє назвати воду натуральними ліками від депресії. 
     Якщо ви прагнете запобігти хворобі, то не повинні допускати, щоб усередині клітин 
вашого організму міцно вкоренилося зневоднювання. Щоб повернути розвиток хвороби 
назад, вам будуть потрібні додаткові знання про метаболічні ускладнення, пов'язані із 
тривалою нестачею води в організмі. Зрозуміло, існують і інші лікувальні рекомендації, 
які потрібно виконувати. З подробицями перелік цих порад з необхідними поясненнями ви 
знайдете в трьох останніх розділах книги. 
      Тепер, коли ви довідалися про здатність води боротися з депресією, давайте оцінимо 
реальні результати її застосування. 

                                       Приголомшливі результати 
    Кілька тижнів назад я прочитала ваше інтерв'ю з доктором Батмангхеліджем, і воно 
зробило на мене дуже сильне враження. Я відмовилася від усіх напоїв, у яких утримується 
кофеїн. Незважаючи на те що я виконую цю програму всього кілька тижнів, я вже 
почуваю себе новою людиною! 
     Прагну розповісти вам про деякі результати, яких я досягнула. Що характерно, 
найбільше мене вразили й обрадували не стільки фізичні, скільки емоційні, психологічні й 
ментальні результати. 
     Я отримала дуже гарні фізичні результати: у мене знизилася вага, зникли симптоми 
алергії, я стала набагато енергійнішою. Але набагато більше я задоволена (і здивована) 
перемогою в багаторічній боротьбі з депресією й іншими емоційними й психологічними 
проблемами. Мої нерви були на межі. Я гостро реагувала на будь-які дріб'язки й кожну 
неприємність сприймала як глобальну катастрофу. Я не могла справлятися навіть зі 
звичайними життєвими проблемами, не говорячи вже про справжні стресові ситуації. Я 
заводилася з пів-обороту й виходила із себе з самих незначних причин, а потім впадала в 
депресію, ненавиділа сама себе й прагнула померти. Я розірвала відносини з 
найближчими людьми й не раз замислювалася про самогубство. 
     Я вже готова була повірити в те, що насправді психічно хвора. Я зверталася до 
багатьом психіатрів і соціальних працівників, але мій стан практично не змінювався. У 
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мене все частіше траплялися різкі перепади настрою, і я жила, немов над мною нависла 
величезна чорна хмара. Але після того, як я почала виконувати рекомендації доктора 
Батмангхеліджа, ця величезна чорна хмара розсіялася й визирнуло сонце. Я відчула 
спокій, умиротворення, стала більш урівноваженою, розважливою й, нарешті, просто 
щасливою. 
      Мої нерви більше не виходять з-під контролю із приводу й без приводу, я почуваю 
себе щасливою й вільною. Мені більше не здається, що із мною відбувається щось 
жахливе. Тепер я можу тримати голову високо піднятою й сміливо дивитися на 
навколишній світ – більше я не поводжуся як людина, одержима параноїдальною 
агорафобією. 
      Не знаю, чи зможуть інші люди з подібними проблемами відчути таке ж полегшення, 
але, як ви говорите, якщо людина перепробувала всі можливі способи й не отримала 
результату, їй не заважає спробувати що-небудь у цьому роді. Я знаю багатьох людей, які 
не випивають за день навіть однієї склянки води. Не можу уявити нікого, кому збільшення 
норми споживання води не піде на користь. 
      Велике вам спасибі за публікацію цього захоплюючого інтерв'ю. У ньому більше 
здорового глузду, чим у всьому, що я дотепер читала про здоров'я (а читала я досить 
багато), і воно допомогло мені більше, ніж усе, що я пробувала (а перепробувала я також 
досить багато!). 
     До речі, склянка води не коштує нічого – а психіатр брав з мене 65 доларів за 45 хвилин 
співбесіди! 
                       ЩЕ РАЗ СПАСИБІ. З ПОВАГОЮ, К. М., СІРАКЬЮС, ШТАТ НЬЮ-ЙОРК 
      ПРИМІТКА. Як бачите, у К. М. спостерігалися всі перцептивні ознаки зневоднювання, 
які перераховані на початку цієї глави. Після того як вона скорегувала свою добову норму 
води, щоб позбутися зневоднювання, усі симптоми зникли. 

                                               * * * 
       Пишу, щоб розповісти вам про поліпшення у своєму здоров'ї після переходу на вашу 
методику лікування водою. Останні 10 років я постійно відчував печію. Я звертався до 
багатьох лікарів, здавав численні аналізи, мені навіть вилучили жовчний міхур і 
прописали кілька ліків, але це не принесло ніякого полегшення. крім того, у мене була 
вічна проблема з депресією, я перепробував безліч видів терапевтичного лікування, 
психогенних препаратів і навіть лежав у психіатричній клініці. У важких ситуаціях мені 
не раз допомагав гарний гомеопат доктор Джеймс Берріхіл. Він надіслав мені копію вашої 
статті в збірнику «The Last Chance Health Report» і порадив купити вашу книгу «Ваше тіло 
просить води». Він сказав, що ці матеріали можуть надати мені велику допомогу. У той 
час я саме лежав у лікарні, де мені зробили додаткові аналізи й почали курс лікування 
сильними препаратами, причому деякі з них мали потенційно небезпечні побічні ефекти. 
     Двадцять четвертого серпня 1993 року я почав пити воду у великій кількості, у 
середньому по 12 склянок у день, і майже відразу помітив істотне поліпшення. Печія 
з'являлася з колишньою частотою, але я щораз пив воду й помітив, що вже через 7 хвилин 
вона зникала. Незважаючи на всі свої сумніви, я вирішив не приймати ніяких ліків і 
подивитися, що буде. Через тиждень я помітив, що в мене пропала депресія. Це здалося 
мені дуже дивним, беручи до уваги все, що говорив мені психолог. Ще через кілька днів я 
відчув, що мене стали менше мучити звичні головні болі. Напади головного болю 
повторювалися не частіше одного разу в день і були досить слабкими. Крім того, моя 
шкіра стала більш чистою й свіжою, у мене з'явилося більше енергії й покращилося 
загальне самопочуття. 
      Я витратив купу грошей, часу й енергії на лікарів і на лікарні, але не отримав майже 
ніякого полегшення. Тепер я також часом випробовую дуже сильні стреси, але вже можу з 
ними впоратися. І я не приймаю ніяких ліків від печії й депресії. Напади печії з'являються 
в мене усе рідше й рідше. Єдине, що я змінив у моєму житті, – це став пити багато води. Я 
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поки ще не виконую інші ваші рекомендації, що стосуються апельсинового соку й т.п., але 
має намір незабаром цим зайнятися. 
       Я почуваю себе новою людиною, здатною тримати своє життя під контролем. 
Пройшло вже два місяці, і від мого скептицизму не залишилося й сліду. Я вірю у ваш 
метод лікування й прагну сказати вам за нього спасибі. Тепер я вмовляю друзів і колег 
хоча б спробувати цей метод і часто отримую від них позитивні відгуки. Тринадцятого 
вересня 1993 року в мене відбулася контрольна зустріч із гастроентерологом. коли я 
сказав їй, що почуваю себе набагато краще, і дав почитати вашу статтю, вона зовсім 
розгубилася й не знала, що відповісти. 
     Я дуже серджуся на представників медичної професії. Лікарі, як правило, навіть не 
цікавляться тем, скільки їх пацієнти п'ють води й чим вони харчуються. Їхні методи 
гарантують людині тільки регулярні повторні звертання до лікарів із хронічними 
хворобами й не допомагають вчитися самому піклуватися про себе. Зате ваш метод 
простий, недорогий і, головне, ефективний! Але для лікарів він являє серйозну загрозу, 
тому що до них стануть рідше звертатися й вони стануть менше заробляти. Усе, через що 
мені довелося пройти, я вважаю обурливим. 
     Велике вам спасибі за безцінну інформацію про те, як можна відчути себе краще, не 
випробовуючи розчарувань, болі й побічних ефектів. 

                                                                                                             С. М. 
 

        10 січня 2003 р. 
                       Шановний доктор Батмангхелідж! 

     Сьогодні зранку ще одна моя подруга сказала мені, що закінчила читати вашу чудову 
книгу «Ваше тіло просить води» і поділилася отриманою інформацією зі своїм підлітком-
сином, який страждає від біполярного психозу й депресії. Він тепер п'є воду й, крім того, 
проходить курс світлотерапії. Її син більше не приймає ніяких ліків і почуває себе 
прекрасно. У моєї власної дочки ночами часто траплялися судороги в ногах, але останні 
три або чотири тижні вона спить зовсім спокійно. Що до мене, то я почуваю себе просто 
чудово. Припинився свист у легенях, і я добре сплю, особливо після того, як перед сном 
кладу на язик небагато солі. 

                                                                                                   САНДРА З. 
                                             * * * 
                       Шановний доктор Батмангхелідж! 

    Щодня із самого початку виконання вашої дивної програми лікування водою й сіллю я 
читаю й перечитую вашу чудову книгу «Ваше тіло просить води». При цьому я не 
перестаю дивуватися тому, як за допомогою нової парадигми знань ви розкриваєте 
справжню етіологію багатьох широко розповсюджених захворювань. 
    Моя наснага росте з кожним днем, я відчуваю в собі усе більше енергії, ясності розуму 
й здоров'я. 
     Після 10 років боротьби із синдромом хронічної втоми й глибокою депресією я прагну 
виразити вам свою нескінченну подяку за дивні відкриття й наполегливість у поширенні 
цієї інформації серед широкої громадськості й професійних медиків. 
    Я вирішила замовити цілу пачку ваших книг у паперових плетіннях, щоб розсилати їх 
друзям і знайомим, які страждають від неправильно діагностованих захворювань. 
     Дай вам Бог довгих років життя, щоб ви могли продовжувати свої дослідження й щоб 
ваші ідеї могли поширитися по усьому світу. 

                        З НАЙГЛИБШОЮ ПОВАГОЮ, Д. Г., ДОКТОР НАУК 
                                              * * * 

     Скільки разів нам потрібно повторювати те саме, щоб до нас дійшло очевидне! Мені 
приємно усвідомлювати, що творець ніколи не залишає мене милості своєї й що істина в 
остаточному підсумку тріумфує! 
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     Тринадцятого липня в нашу машину урізався якийсь молодець і ми із Джеком 
отримали травми. Я отримала сильний удар у бік, але спочатку не відчула особливого 
болю. Але уже через три дні я почувала себе так, немов мене жорстоко побили! За цим 
пішли візити до хіропрактиків, масажистів й голкотерапевтів, чиї зусилля періодично 
приносили мені полегшення. До речі, усі вони радили мені: «Пийте воду», але я ніяк не 
зв'язувала біль зі зневоднюванням! Я ніколи не приймала стільки арніки й навіть 
пробувала едвіл; іноді доводилося використовувати міхур з льодом або грілку, тазовий або 
поперековий пояс. Результат – глибока депресія. 
     Що чекало мене попереду? Але раптом, 10 днів назад, в одній з місцевих газет 
з'явилася написана місцевим масажистом стаття про дослідження доктора 
Батмангхеліджа, що доводять існування зв'язку між болем і зневоднюванням. Я подумала, 
що втрачати мені нема чого. Прокинувшись на наступний ранок, я відразу ж випила 
майже 1 л води, а потім протягом дня продовжувала пити воду, щоб довести її загальну 
кількість до 2,5 л. Приблизно через три дні я відчула, що біль став слабшати. Ввесь цей 
час я застосовувала різні способи лікування, які приносили мені деяке полегшення, але не 
рятували від болю повністю. 
    Після п'яти днів лікування водою я майже цілий день не почувала болю! На шостий 
день біль взагалі не з'явився й не з'являється дотепер – явно завдяки воді. До того ж я 
скинула пару кілограмів без усяких вправ і дієт. 
     Я позбулася депресії й знову стала колишньою, енергійною й життєрадісною людиною. 
Тепер я розповідаю про це все, кому тільки можу, і безумно рада, що ви проробили таку 
чудову роботу. 

                                                                                 З ЛЮБОВ'Ю, ДЖІН 
      ПРИМІТКА. Наступний лист був написаний приблизно дев'ять років тому. Людина, 
яка його написала, здорова і тепер використовує свої знання про програму «Лікування 
водою», щоб допомагати людям похилого віку в будинках перестарілих. 

                                                 * * * 
                      Шановний доктор Батмангхелідж! 

     У серпні 1995 року я вперше почув про книгу «Ваше тіло просить води». До кінця своїх 
днів не втомлюся дякувати вам за роки досліджень ролі води у функціонуванні людського 
організму. Глава, присвячена депресії, стала для мене ключем до перемоги в боротьбі, на 
яку я витратив більше 10 років. 
     Викладена у вашій книзі проста формула – як мінімум 2 л (8 склянок) води плюс 1/2 
чайної ложки солі в добу – допомогла мені позбутися депресії. Правда, щоб наситити 
водою кожну клітинку мого досить гладкого тіла, мені довелося використовувати 
додаткову формулу – 30 мл води на кожний кілограм ваги. При цьому я строго стежу за 
тим, щоб приймати з їжею не менш половини чайної ложки столової солі (хлориду 
натрію). 
     Мені 68 років, я інженер-хімік на пенсії. Я боровся із симптомами депресії з 1985 по 
1995 рік. Моя дружина, яка працювала медсестрою, покинула цей світ в 1984 році. В 1985 
році я був змушений передчасно вийти на пенсію, після того як проробив 33,5 роки в 
одній з великих нафтових компаній. У результаті в мене утворювався повний комплект 
факторів, що сприяють виникненню депресії. Ті, хто знайомий зі схемою зневоднювання 
організму в умовах сильного стресу, зрозуміють, у чому полягала моя проблема. до того ж 
я повірив на користь малосолевої дієти для здоров'я. 
      Тепер я знаю, що більшість антидепресантів, якими напихають пацієнтів, що 
випробовують депресію, мають сечогінні властивості. Після того як мені прописали 
антидепресанти, у мене з'явилася постійна сухість у роті. Потім виникла підвищена 
тривожність, викликана додатковою потребою організму у воді. Додайте заспокійливе – і 
пацієнт ( тобто я) летить у хімічну прірву, з якої вже неможливо вибратися. Плюс до 
всього, в «Настільному довіднику терапевта» у списку побічних ефектів вищевказаних 
ліків зустрічається дивовижне слівце – самогубство. Поки я сидів на ліках від депресії й 
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занепокоєння, мені постійно доводилося боротися з періодично виникаючим бажанням 
звести рахунки з життям. Але у мене не вистачило мужності піддатися цим хвилинним 
настроям. Мені було призначено знайти інший радикальний розв'язок – вода й сіль, 
простої й ефективний засіб. 
     Коротше кажучи, ось уже більше року, як я не відчуваю потреби ні в яких ліках. У 
грудні 1995 року я пройшов медкомісію для пілотів-аматорів і був визнаний придатним 
без обмежень. До того ж щорічна перевірка зору показала, що мій периферичний зір 
покращився. Я переконаний, що причина цього – в оптимальній гідратації клітин ока. 
Тепер я можу читати без окулярів. 
     Бажаю, щоб ваші дослідження й методика лікування якнайшвидше поширилися й 
отримали заслужене визнання. 
       З ПОВАГОЮ, КОРТНІ ДІДДЛ, БАКАЛАВР ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
     ПРИМІТКА. Я залишив повне ім'я містера Діддла наприкінці цього листа, тому що 
певен: він буде радий, якщо люди зможуть скористатися його досвідом. 

                                               * * * 
                    Шановний доктор Батмангхелідж! 

     Пишу, щоб передати свої враження й подякувати вам за дослідження й книгу «Ваше 
тіло просить води». Мені вона здалася лаконічною, логічною й дуже корисною. 
     Кілька слів про мій колишній стан. Я не зауважувала в себе ніяких фізичних немочей і 
не скаржилася на здоров'я, але в той же час усе своє доросле життя боролася з 
депресивними станами. Їхнє виникнення непередбачене, і я не знайшла майже ніяких 
ефективних засобів боротьби з ними, тому доводилося просто терпіти й чекати. Не 
заглиблюючись в опис своєї депресії, скажу тільки, що вона часто вимотувала мене 
настільки, що мимоволі доводилося постійно експериментувати в пошуках можливого 
полегшення стану. 
     У різні періоди життя я перепробувала безліч способів лікування – як аддітивних, так і 
субтрактивних. З аддітивних методик я використовувала акупунктуру, гомеопатію, 
китайські трави, західні трави, хіропрактику, светло-, звуко- і кольоротерапію, хімічні 
препарати, вітаміни, незамінні жири, сонячні ванни, гідротерапію кишечника, озон і 
кисневі добавки, медитацію, індивідуальну й групову психотерапію, макробіотичну дієту 
й фізичні вправи. У список субтрактивних заходів увійшло видалення зубних пломб на 
амальгамі, відмова від кофеїну, м'яса й цукру, алкоголю й ліків, а також лікувальне 
голодування. 
     Оцінюючи ефективність цих спроб, можу сказати, що помітний лікувальний вплив на 
мою депресію виявляли тільки тривале перебування на сонці й приймання хімічних 
препаратів антидепресивної дії. Я дотепер намагаюся більше бувати на сонці, але 
відмовилася від ліків, побоюючись побічних ефектів і перспективи потрапити в 
залежність від цих препаратів. 
     Книгу «Ваше тіло просить води» я прочитала близько трьох місяців тому й приблизно 
два місяці назад почала пити 8 склянок води в день. Як мені здається, я можу з відносною 
впевненістю заявити, що за цей час мій настрій помітний покращився, а депресивні стани 
мене не турбували. При цьому повинна зізнатися, що часом відчуваю пригніченість, але в 
цілому почуваю себе набагато краще. до мене повернулося почуття гумору й оптимізм. Я 
помітила, що навіть один день без води викликає негативний ефект. 
     Почуваю себе зобов'язаною подякувати вам за вашу роботу й бажання довести її 
результати до відома широкої громадськості. Мені важко судити про ефективність 
застосування води в лікуванні інших хвороб, але я без коливань готова рекомендувати 
вашу книгу й програму збільшеного споживання води всім, хто випробовує депресію. 

                                                                              ЩИРО ВАША, ДЖ. У. 
    ПРИМІТКА. Цей відгук я прочитав у розділі критичних рецензій одного з інтернет-
сайтів. Він виявився настільки гострим, що я не зміг стриматися від бажання поділитися 
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ним з вами. Сподіваюся, автор не буде проти. Я певен, що він навіть буде радий, якщо ви 
також його прочитаєте. 

                                              * * * 
    Не слухайте негативні відгуки – пробуйте все на собі! 
              5 березня 2004 р. 
     Рецензент: aggressivepeace (агресивний мирянин) із Сан-Франциско, Каліфорнія 
     Мені здається, містер Уролог (не прагну використовувати слово «доктор») не має 
поняття, про що говорить. У мене немає медичної освіти, але беруся стверджувати, що він 
несе ахінею. Водна інтоксикація зустрічається, як правило, у триатлоністів, марафонців і 
військових. Вона наступає тільки тоді, коли вони випивають занадто велику (звичайно 
більше 6 л) кількість води за дуже короткий час. У результаті їх мінеральний баланс 
порушується, і вони занедужують або вмирають. Якби містер Уролог дійсно прочитав цю 
книгу, він побачив би, що доктор Батмангхелідж постійно говорить про те, що якщо ви 
боїтеся водної інтоксикації, то потрібно додавати у воду морську сіль. 
      Після того як я побільшав споживання води до 30 мл на кожний кілограм ваги тіла 
плюс 45 мл води на кожні 30 мл кофеїновмісних напоїв ( для мене це склало 3,5 л води в 
день; моя вага 100 кг, і я п'ю 0,33 л содової в день), я отримав наступні позитивні 
результати: 

● пропала депресія; 
● підвищився рівень енергії; 
● покращився сон; 
● шкіра стала більш еластичною й здоровішою на вигляд (мені роблять 
компліменти із приводу мого обличчя); 
● покращилося самопочуття й підсилилося бажання робити що-небудь 
корисне для себе; 
● покращилося сечовипускання, сеча стала світлою; 
● покращився й став регулярним стілець(дефекація); 
● пропав біль у спині; 
● зменшилися болі в колінах і суглобах; 
● послабшали болі в ушкодженому ліктьовому нерві; 
● менше їм; 
● менше втомлююся; 
● повернулося відчуття спраги; 
● рідше відчуваю печію. 

     Безумовно, найпозитивнішим і найголовнішим результатом стала перемога над 
депресією. Я просто вражений тим, який позитивний вплив ця перемога виявила на все 
моє життя. Я більше ніколи не буду приймати ліки, тому що тепер знаю, як мені діяти. 
    Ліки гарні, коли вам потрібно впоратися з якою-небудь неприємністю, але вони не 
дають результату, коли маєш справу з довгочасною депресією. Причому я навіть не 
заїкаюся про жахливі побічні ефекти. 
     Зовсім ясно, що нічого більш корисного для здоров'я зробити просто неможливо ( на 
другому місці йдуть регулярні фізичні вправи, що зміцнюють серцево-судинну систему, і 
вправи по нарощуванню м'язів). Особисто я переконаний, що якщо ви будете випивати 
необхідну кількість води, то зможете зміцнити своє здоров'я й поліпшити розумову 
діяльність. Крім того, проконсультуйтеся з доктором Вейлем із приводу впливу сили 
вашого розуму на здоров'я. 
     Спасибі, доктор Батмангхелідж! Ви рятівник людей. Сподіваюся, у ваших ідей буде усе 
більше й більше прихильників. До мене приходять друзі, щоб розповісти, які зміни вони 
зауважують у власному самопочутті. Ніхто реально не вірить на користь води, поки не 
випробує ваш метод на собі, а коли мої друзі побачили відвертість, з якою я розповідав 
про свої поліпшення, вони також вирішили спробувати. 
     Ще раз спасибі. Ви дійсно зробили світ кращим. 
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      Наступний лист написала людина, яка щодня зустрічається із хворими людьми й лікує 
їх водою. Її історія здається мені дуже цікавою. 

                                          * * * 
      Центр функціонального харчування    514 Amherst Road, South Hadley, MA 01075 
413-536-0275      www.healthequest.com   maramor1@earthlink.net 
      Рассел Маріані, магістр, директор служби навчання клієнтів 
                                                                                 Докторові медицини Ф. Батмангхеліджу 
21 вересня 2004 р. 

                     Шановний доктор Батмангхелідж! 
    Цей лист треба було написати вже давно. 
     З 1973 року, коли мені помилково діагностували рак товстої кишки, а потім безуспішно 
лікували від виразкового коліту, я зайнявся пошуками фундаментальних зв'язків між 
нашими дієтологічними перевагами й здоров'ям. Незважаючи на те що наукові 
дослідження часто бувають корисними, вони не повинні заміняти наш власний 
безпосередній особистий досвід. Дякую вам за те, що надихаєте людей брати на себе 
більше відповідальності за їхнє власне здоров'я й самопочуття, приймаючи заходи, які 
гарантують нам найкраще харчування. 
     Що стосується мене самого, то я вразився, коли виявив, як мало розумію в причинно-
наслідкових відносинах між станом хронічного ненавмисного зневоднювання й 
захворюваннями. Коли я вчився на відділенні натуропатії, нам радили їсти, коли ми 
голодні, і пити, коли відчуваємо спрагу. Мене вчили, що в споживані нами 
приготовленому цільному зерні, парових овочах і свіжих фруктах води цілком достатньо й 
необхідність у додатковому прийманні води виникає рідкісно. Мене переконували, що 
питна вода розбавляє травні соки, роблячи їх неефективними, і негативно впливає на 
нирки. Наскільки невірними виявилися всі ці поради! 
    Незважаючи на те що я завжди намагався пити тільки свіжу джерельну воду або 
очищену водопровідну, протягом багатьох років я рідкісно випивав більше однієї або двох 
склянок води в день. Більшу частину останніх 30 років я важив у середньому 90 кг. Так 
що, як бачите, моя добова норма води була зовсім недостатньою. 
     Мій організм постійно просив у мене води й солі, але я не вмів правильно витлумачити 
ці послання. Синдром роздратованої товстої кишки, синдром хронічної втоми, сухість 
шкіри, підвищене занепокоєння, депресія, періодична поява каменів у нирках – усе це 
були сигнали спраги й ознаки хронічного зневоднювання, на які я багато років не звертав 
уваги. Ще важливіше те, що в силу нерозуміння ролі щоденної гідратації в підтримці 
здоров'я я не міг передати цю важливу для життя інформацію другим. на щастя, сім років 
тому ситуація в корені змінилася. 
      Якось у період одного з найважчих епізодів гострого занепокоєння й тривалої депресії 
хтось дав мені почитати вашу першу книгу «Ваше тіло просить води». Після того як я 
прочитав главу про стрес і депресії, у мене виникла думка: «Чому я ніколи не читав або 
нічого не чув про це?» Усі ваші пояснення були перейняті здоровим глуздом. Через кілька 
днів  я подзвонив вам в офіс і довго з вами розмовляв. Ви просто порадили мені зайнятися 
виміром кількості випитої води й кількості виведеної сечі й щодня випивати по 30 мл води 
на кожний кілограм ваги плюс невелику кількість солі. Із цього почався найкорисніший і 
найважливіший у моєму житті курс навчання. 
      Після вашої мудрої поради моєму організму потрібен був 21 день, щоб позбутися 
стану занепокоєння й депресії, який мучив мене майже два місяці без перерви. 
     Як ви пам'ятаєте, я страждав від періодичних (і непояснених з медичної точки зору) 
нападів занепокоєння й депресії більш 20 років. А три роки тому до цього додалися 
нестерпні болі від каменів нирках, які, як годинник, починалися наприкінці літа 1994, 
1995 і 1996 років. 
     З тих пір як я вперше почув про програму «Лікування водою» – це відбулося в березні 
1997-го, – у мене не було ні одного рецидиву занепокоєння або депресії й жодного нападу 

http://www.healthequest.com/
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нирковокам'яної хвороби. Я абсолютно переконаний, що причина обох цих непояснених з 
медичної точки зору станів крилася в хронічному ненавмисному зневоднюванні. І от 
проходять тижні, місяці й роки, а користь від оптимального насичення організму водою 
стає усе більш відчутною. 
      Немає ніякого сумніву в тому, що на світі немає більш сильних ліків, чим проста вода 
й сіль! Кожному, хто бажає добитися найкращого здоров'я, не складе великої праці щодня 
підтримувати необхідний рівень гідратації організму шляхом споживання правильно 
розрахованого кількості води із сіллю. В ієрархії ефективних заходів по зміцненню 
здоров'я немає нічого важливіше, чим вода із сіллю. Програма «Лікування водою» – це 
оздоровчий засіб номер один! 
      За 30 років я перепробував безліч натуропатичних, альтернативних і холістичних 
методик, і всі вони приносили якусь користь. Вода із сіллю – це спосіб зв'язати всі ці 
засоби разом. коли організм щодня насичується водою, ефективність усіх інших 
додаткових оздоровчих заходів підвищується. Для багатьох людей уживання води із сіллю 
– це відсутній фрагмент мозаїки в їхніх довгих пошуках ефективних розв'язків у медицині. 
Це перше, чому я навчаю своїх клієнтів як консультант-дієтолог. Будь ласка, дайте вашим 
читачам знати, що вони можуть у будь-який час зв'язатися із мною по телефону або по 
електронній пошті. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти вам донести до 
широкої громадськості знання про користь щоденного оптимального насичення організму 
водою. Програма «Лікування водою» не тільки підтримує життя; вона його перетворить. 
      Спасибі за ваші беззавітні зусилля по освіті людей усього світу щодо значення 
належної щоденної гідратації організму для здоров'я. Неуцтво – це дійсна причина всіх 
людських страждань. А знання, які ви продовжуєте надавати нам усім, – це найкращі ліки 
з усіх, що в нас є. 

                                                                       Щиро ваш, РАССЕЛ МАРІАНІ 
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                                                Частина 3 

                                                             Рак 
 

                                                 Розділ 6 

                                                         Чому я? 
       Коли в 1980 році я виявив, що вода має знеболюючі властивості, навіть якщо хворий 
перебуває в напівнепритомному стані, який я називаю больовим ступором, мені стало 
ясно, що вода – це загадкова речовина, яку треба вивчати. 
      Після 24 років, присвячених дослідженням молекулярної фізіології зневоднювання, я 
усе ще думаю, що вода як і раніше залишається загадкою й вимагає цілеспрямованих 
медичних досліджень. Але ті відкриття в області властивостей води, які я вже встигнув 
зробити, є досить зрілими й перевіреними, щоб з ними можна було познайомити вчених і 
широку громадськість. Ось трохи зроблених мною висновків щодо зв'язку між 
зневоднюванням і формуванням раку в організмі. 
     Уперше я представив ці відкриття в 1987 році на Міжнародній конференції із проблем 
ракових захворювань у Греції й опублікував їх в «Journal of Anticancer Research» у жовтні 
1987 року. Моя стаття називалася «Біль: Необхідність зміни парадигми» (Pain: A Need For 
Paradigm Change; Anticancer Research 7, № 5B, Sept.-Oct., 1987). Повний текст статті 
англійською мовою розміщений на сайті  www.watercure.com 
     Мій новий підхід до болю як індикатора зневоднювання привернув увагу декількох 
серйозних учених у Європі. Науковий секретаріат 3-ої Міжнародної міжнаукової 
конференції з питань запалень і імунних модуляторів запропонував мені з подробицями 
викласти свою нову точку зору на гістамін як на головний нейротрансміттер, 
відповідальний за регуляцію води й боротьбу з фізіологічним зневоднюванням в 
організмі. Мене попросили виступити перед ученими на конференції, що проходила в 
березні 1989 року в Монте-Карло. Далі подана анотація мого виступу. 
     Як бачите, учені визнали мій внесок у розвиток нового наукового розуміння хронічного 
ненавмисного зневоднювання як головної причини хворобливостей і хвороб, включаючи 
формування раку в людському організмі. 

 
       АНОТАЦІЯ. Останні дослідження гистаміну доводять, що він виконує в організмі 
функції нейротрансміттера, нейромодулятора й осморегулятора. У той час як відчуття 
спраги не може служити надійним індикатором того, що недавно визнане залежним від 
віку станом можливого клітинного й хронічного зневоднювання організму настільки, що у 
віці між 20 і 70 роками співвідношення позаклітинного вмісту води до 
внутрішньоклітинного підвищується з 0,8 до майже 1,1, було встановлено, що за 
виконання основних осморегуляційних і дипсогенних функцій організму відповідає 
гістамін. Він бере участь у стимулюванні клітинного катіонного обміну, який, як бачимо, 
доповнює роль води в механізмах клітинного метаболізму. Крім того, гістамін є 
модулятором біологічних функцій і функцій лімфоцитів; використовуючи H1 або H2 для 
активізації різних субпопуляций лімфоцитів з невипадковим розподілом гістамінних 
рецепторів, він інтегрує їхній функції. Гістамінергічна система регуляції й вступу води 
ініціює вивільнення вазопрессину, який, у свою чергу, займається утвором душових 
голівок, або гронових скупчень отворів діаметром 2 ангстрема, здатних послідовно 
пропускати через клітинну мембрану тільки одиночні молекули води, чим сприяє 
збільшенню потоку води через клітинну мембрану. Ця функція має особливе значення для 
забезпечення мікропотоку зниженої в'язкості по мікроканальцях аксональної транспортної 
системи. крім того, вазопрессин, як видно, регулює вивільнення кортизону, коли постійна 
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секреція адренокортикотропного гормону (АКТГ) може привести до загального гноблення 
функцій імунної системи; гістамін може брати участь у модуляції нейроендокринних 
систем, що, швидше за все, відбувається при порушенні механізму зворотнього зв'язуа 
АКТГ. Після кисню вода є другою по важливості речовиною, необхідною для життя. крім 
того, оскільки сухість у роті – це не єдиний індикатор нестачі вільної води в організмі, то 
симптом, що викликає надмірну гістамінергічну активність, включаючи хронічні болі, 
також потрібно розглядати як ознаку дисбалансу метаболізму води в організмі. 
Фізіологічні сигнали, що подаються гістамінергічною і серотонінергічною (ще одна 
система, що бере участь у регуляції води й змінах граничного рівня болю) системами 
нейропередачі, а також ангіотензином II, що й указують на потребу організму у воді, слід 
розпізнавати й ураховувати до й під час оцінки клінічного застосування антигістамінних 
препаратів у лікувальних процедурах, зокрема, тому, що приймання води може виявитися 
єдиним натуральним способом регуляції й припинення надлишкового виробництва й 
вивільнення гістаміну. Тривале використання антигістамінних препаратів при 
гастроентерологічних, психічних і сезонних алергійних загостреннях у якості анальгетиків 
або протизапальних агентів, коли функції гістаміна по регуляції споживання води 
організмом не враховуються, а сигнали зневоднювання маскуються, може в остаточному 
підсумку стати причиною понижувальної регуляції рецепторів клітинних мембран, 
порушити інтеграцію й баланс імунної системи, а можливо, і направити її діяльність у 
протилежну сторону, що у свою чергу може привести до нових і постійних змін у 
фізіології, що негативно впливають на здоров'я пацієнта. Опубліковане; с. 37 Збірника 
анотацій 3-я Міжнародна міжнаукова конференція з питань запалень, антиревматиків, 
анальгетиків і імуномодуляторів. 

                     Монте-Карло (князівство Монако), 15–18 березня 1989 р. 
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     Згодом ці відкриття отримали подальший розвиток і підтвердження в дослідженнях, які 
ми проводили у фонді « За прості рішення в медицині». Ми опублікували звіт про свою 
роботу в «Journal of Science in Medicine Simplified» – тому самому журналі, який 
Національна медична бібліотека відмовилася включити в каталог, тому що їх попросив 
про це їх представник у науковій раді Національного інституту здоров'я. 
     Інформація про зневоднювання й рак перед цим пройшла ретельну незалежну 
перевірку. В 2002 році вона була представлена на конференції Суспільства контролю над 
раковими захворюваннями в Лос-Анджелесі. Відеокасету із записом цієї презентації (її 
назва «Зневоднювання й рак») можна замовити на сайті  www.watercure.com 
    Існує безпосередній зв'язок між зневоднюванням (яке я розумію як тривале, сильне 
зневоднювання внутрішньої частини клітин, на відміну від традиційного розуміння 
зневоднювання як зменшення кількості води в позаклітинному середовищі організму) і 
приблизно сотнею серйозних і дрібних проблем зі здоров'ям у людському організмі. 
    Ви вже переконалися, що ожиріння й депресія – це ускладнення зневоднювання. У цій 
частині книги я постараюся пояснити, по можливості простою мовою, чому рак також є 
результатом нестачі води. Щоб зацікавити вас, що програма «Лікування водою» – це 
ефективний засіб боротьби з раком, дозвольте мені почати з електронного листа, автор 
якого, Патрік М., розповідає про те, як його біопсія простати на рак дала негативний 
результат, навіть коли рівень ПСА (простатоспецифічного антигену) був дуже високим. 

                                           * * * 
     Прагну подякувати вам – я тільки що получив результати біопсії моєї передміхурової 
залози, і в мене не виявлено «абсолютно ніяких ознак раку». Перед біопсією лікар 
попередив мене, що мій ПСА був дуже високим, а «вільний фактор» дуже низьким. Це 
означало, що в мене рак. Я дотримувався програми «Лікування водою» і тому дуже 
розстроївся. Тепер я знаю, що на вашу програму можна покластися, і ніколи не перестану 
випивати свої 3 л води в день. 
                                                                   З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ, ПАТРІК 
      А тепер давайте подивимося, чому вода може служити профілактичним засобом від 
раку. 

                             Що таке рак і чому він убиває людей? 
     Рак – це тканина «егоїстичного», агресивного типу, яка розбудовується усередині того 
або іншого органа. Вона переходить природні границі материнського органа, після чого 
починається її швидке й загарбницьке поширення, у результаті якого функції організму 
порушуються настільки, що наступає повне виснаження й смерть. У чому різниця між 
раковими й нормальними клітинами в тому самому органі? 

                                    Відмінні характеристики ракових клітин: 
                1. Примітивні й генетично егоїстичні. 
                2. Анаеробні – низька потреба в кисні. 
                3. У середовищах деяких клітинних культур демонструють характеристики 
стовбурних клітин. 
      У міру дорослішання клітин в організмі вони розбудовуються й удосконалюють свої 
комунікативні навички. На їхніх мембранах з'являються різноманітні рецептори й 
сенсори. Ці сенсори необхідні для координації діяльності кожної клітини з іншим 
організмом. Вони інтегрують клітину і її спеціалізовану діяльність у загальну схему 
фізіології організму. Один тип сенсорів на клітинній мембрані контролює границі, до яких 
клітина може рости і які вона не повинна переходити. Ці сенсори відчувають присутність 
прилеглих клітин. Вони втримують клітину на безпечній відстані від сусідніх клітин, 
використовуючи систему передачі повідомлень між рецепторами на мембрані й 
механізмами ДНК клітки, які контролюють її ріст і репродукцію. 
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        Підкоряючись правилам свого «складного соціального життя», клітини організму 
звичайно «з повагою» ставляться до інших клітин і не проявляють «егоїзму». Вони не 
зазіхають на права інших клітин, розташованих поблизу. Але ракові клітини втрачають ці 
соціальні навички й виростають у некеровану масу, яка переступає відведені їй границі й 
вторгається в простір сусідніх тканин. Процес, у ході якого ефективність згаданих вище 
сенсорів знижується настільки, що вони допускають формування ракових новотворів, 
називається понижувальною регуляцією рецепторів. Небагато пізніше я поясню, чому 
зникнення рецепторів цього типу із клітинної мембрани є ще одним ускладненням 
ненавмисного зневоднювання. 
       Ракові клітки анаеробні й можуть жити тільки в середовищі з низьким вмістом кисню 
й високою кислотністю – саме такому, яке виникає в результаті недостатнього припливу 
води й незадовільного очищення організму. Через недостатню мікроциркуляцію крові в 
місцях скупчення ракових клітин вимивання кислотних продуктів метаболізму стає 
неефективним і нерегулярним. Крім того вода, що втримується в крові, перестає 
постачати ці ділянки достатньою кількістю кисню. Таким чином, неефективне очищення 
організму приводить до закономірної зміни характеристик позаклітинного середовища. У 
забрудненій області створюються передумови для перетворення нормальних клітин у 
клітини нового типу, які квітнуть у ворожих для всіх інших клітин умовах підвищеної 
кислотності й нестачі кисню. 
    По своїх характеристиках ракові клітини подібні зі стовбурними клітинами. Вони 
мають здатність ускладнюватися й розбудовувати спеціалізовані властивості нормальних 
клітин. 
     Отже, втрата сенсорів клітинних мембран і перетворення складних клітин у примітивні 
й «егоїстичні», які квітнуть в умовах підвищеної кислотності й нестачі кисню, – це 
перший крок до розвитку раку. Але, щоб із цих перенароджених клітин сформувалася 
маса ракових клітин, необхідно зруйнувати три інших ефективних контрольних 
механізми. Інакше кажучи, формування раку в організмі – це результат руйнування 
декількох фізіологічних систем. А тепер я поясню, чому в основах усієї проблеми лежить 
хронічне ненавмисне зневоднювання. 

                            Системи боротьби з раком в організмі 
     ВИКЛИКАНІ ЗНЕВОДНЮВАННЯМ ФІЗІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ СТВОРЮЮТЬ 
УМОВИ ФОРМУВАННЯ РАКОВИХ КЛІТОК 

   БАГАТОФАКТОРНА ДИСФУНКЦИЯ СИСТЕМ 
                     ● УШКОДЖЕННЯ ДНК 
                     ● ЗНИЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ РЕПАРАЦІЇ ДНК 
                     ● ПОНИЖУВАЛЬНА Й ПІДВИЩУВАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ РЕЦЕПТОРІВ 
                     ● ПРИДУШЕННЯ ІМУННОЇ СИСТЕМИ 
      Для формування й розвитку раку недостатньо одного канцерогену, одного 
зовнішнього фактора (такого, як сонячні промені) – будь-якої однієї умови, крім 
недостатнього вступу води в організм і вторинних ускладнень цієї проблеми. Рак – це 
продукт руйнування декількох головних контрольних систем організму. Якщо хоч одна з 
них буде працювати справно, ракові клітки не зможуть виживати й квітнути. 

                Ушкодження ДНК – необхідна умова формування раку 
     Людський організм можна порівняти з космічним кораблем, на борту якого 
перебувають залежні від води живі організми – приблизно 100 трильйонів їх зібрано в 
одній капсулі, що робить подорож по землі довжиною в життя. Клітини організму, кожна 
з яких зберігає ті самі генетичні секрети життя, погодилися з необхідністю поділу праці з 
метою ефективного ведення бізнесу у своєму колективному укритті – тілесній оболонці. У 
неї дуже складна, залежна від води конструкція – по суті, це мобільний хімічний завод, 
розташований на суші, але працюючий на воді. Експерти-Медики неправильно розуміють 
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різні способи, за допомогою яких організм робить внутрішнє очищення. Проте вони 
беруть на себе сміливість пропонувати комерційно вигідні варіанти боротьби з різними 
больовими відчуттями, не маючи ні найменшого поняття про те, чому в організмі 
виникають такі різні місцеві або загальні болі. 
     Нова медична наука вважає біль місцевого характеру сигналами нестачі води в даній 
області, кризовим сигналом спраги, який подає організм. Життя ділянок тіла, позбавлених 
води, зазнає небезпеки – приблизно так само, як і уражених посухою рослин. Можна 
сказати, що біль – це лемент генетичного басейну в обезводненій області, який не може 
бути вимитий і очищений від руйнівних токсичних відходів. На щастя, в організмі існує 
тверда програма раціонування води, яка забезпечує її доставку в кількості, достатньому 
для збереження життя, але недостатньому для виконання інших функцій, токсичні відходи 
яких викликають посилення болю. У цьому полягає причина існування механізму 
обмеження меж болю, який діє до того моменту, коли в організм попадає необхідна 
кількість води і її можна буде розподілити для ліквідації місцевого зневоднювання. 
      Механізм виробництва болю дуже простий. Коли не вистачає води для видалення 
токсичних відходів безперервної діяльності ураженої ділянки зневоднюванням і кислотні 
продукти метаболізму продовжують накопичуватися, то на певному рівні кислотності, 
який становить серйозну небезпеку для генів, що втримується в нервових тканинах 
чутлива до кислоти речовина кініноген перетвориться в кінін. Саме ця речовина викликає 
біль. Болючі сенсори й нервові закінчення в ураженій області передають інформацію про 
підвищення рівня токсичності в мозок, а мозок інтерпретує це повідомлення для 
свідомого розуму, залучаючи його увагу болем. Потім мозок припиняє подальшу 
активність у цій області доти, доки кровоносна система не забезпечить приплив 
необхідної кількості крові, щоб вилучити відходи й активізувати відбудовні процеси. Цей 
процес викликає місцеву запальну реакцію, чи то в суглобах рук або ніг, у хребті, у 
серцевому м'язі (стенокардія) або в інших областях. 
     Багато із сильних болів в організмі є ознаками місцевого зневоднювання. Печія, коліт 
(запалення товстої кишки) і супутній йому запор – фактори, які викликають схильність до 
раку шлунка, стравоходу, товстої кишки, прямої кишки, й розподілюючої воду 
підшлункової залози. Підшлункова залоза відповідає за те, щоб при розподілі води 
пріоритет віддавався кишковому тракту. Вона робить водяний розчин бікарбонату й 
впорскує його у дванадцятипалу кишку. Цей лужний, насичений ферментами водяний 
розчин не тільки нейтралізує входячу зі шлунка кислоту, але й постійно зрошує стінки 
тонкого кишечника в ході травного процесу. Як уже згадувалося, вироблення інсуліну 
підшлунковою залозою залежить від кількості поступаючої в неї води. 
     Чим сильніше обезводнюється організм, тем менше вивільняється інсуліну, і цей 
процес триває аж до розвитку вираженого діабету. При такій недостатній секреції інсуліну 
й неуважності до ступеня зневоднювання кров втрачає велику кількість води разом із 
цукром, який надходить в усі клітини організму. Викликаний зневоднюванням 
безконтрольний витік води із кровоносної системи зменшує вступ води в мозок і 
негативно позначається на його працездатності. 
      Наскільки я розумію, рак підшлункової залози, що розбудовується на стадії, яка 
безпосередньо передує діабету, або на стадії повного припинення секреції інсуліну, також 
пов'язаний зі зневоднюванням. На мою думку, діабет I типу, при якому стан хворого 
можна контролювати тільки за допомогою ін'єкцій інсуліну, – це одне з багатьох 
ускладнень зневоднювання, незважаючи на те що його зараховують до аутоіммунних 
захворювань. Як видно, викликаний зневоднюванням рак найчастіше розбудовується в 
органах, які виконують секреторні функції, – таких як кишковий тракт, молочні залози або 
підшлункова залоза. 
      Зневоднювання здатне викликати й інші види болів: 
                   ● артритні болі в суглобах рук і ніг; 
                   ● болі в спині й шиї; 
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                    ● мігреневі головні болі, які слід сприймати як тривожну ознаку « мозкової 
спраги», ведучої до порушення функцій мозку й інших серйозних наслідків (утвір пухлин 
у мозку, розвиток дегенеративних захворювань, таких як розсіяний склероз, хвороба 
Паркінсона й навіть хвороба Альцгеймера); 
                    ● стенокардичні болі; 
                    ● фіброміалгічні болі, які вказують на нагромадження кислоти в м'язах і 
сполучних тканинах, а також багато інші видів болю; 
                    ● і багато інші. 
     Першим кроком до рятування від болю повинна стати належна регідратація. 
Відновлення рівня вмісту води в організмі – це посланий самим Богом розв'язок проблеми 
хвороб. Послухайтеся моєї поради й самі оціните болезаспокійливі здатності води. 
     У сучасній медицині вкоренилася тенденція заглушати біль якою-небудь хімічною 
речовиною без врахування фізіологічної ролі механізму болю і його тісного зв'язку з 
рівнем кислотності організму. Біль означає, що в даній області організму кислотність 
підвищена настільки, що може серйозно пошкодити структуру ДНК кліток. 
     Фахівці-Медики обмежують свою відповідальність тим або іншим аспектом механічної 
структури організму й не займаються одночасним лікуванням різних хвороб. Вони 
розгубили більшу частину знань по фізіології й навчилися домагатися тимчасового 
полегшення за допомогою хімічних препаратів. Але їх використання не усуває причину 
болю; підвищена кислотність організму продовжує викликати інші симптоми й 
заподіювати шкоду, яка може виявитися поза сферою діяльності вузького фахівця. У 
результаті пацієнти змушені переходити від одного фахівця до іншого й приймати масу 
різних хімікатів, щоб упоратися зі зростаючим набором сигналів, що посилаються 
нужденним у воді організмом. Одним з таких сигналів є розвиток раку. По суті, рак – це 
результат стратегії виживання, яку використовують примітивні одноклітинні форми життя 
в хімічно ворожому середовищі. 
       Відомо, що в багатьох людей розвиток раку не супроводжується болями. Як таке 
може бути? Біль – один з безлічі індикаторів зневоднювання організму. Далеко не всі 
органи, які зазнають зневоднювання, мають чутливі до болю нервові закінчення (у числі 
таких можна назвати молочні залози, підшлункову залозу, передміхурову залозу, легені), 
тому розвиток раку в них відбувається безболісно. В інших випадках рівень 
зневоднювання також може бути субклінічним (безсимптомним), але в результаті 
тривалого впливу на організм він може пошкодити систему виправлення ДНК ( у 
молекулярній генетиці процес виправлення ДНК називають репарацією) або понизити 
рівень виробництва рецепторів на клітинних мембранах і в остаточному підсумку 
негативно позначитися на ефективності функціонування імунної системи. 
      Причиною зневоднювання цілком може стати сечогінне, яке лікар виписує для 
зниження кров'яного тиску, не усвідомлюючи, що гіпертензія сама є одним з індикаторів 
зневоднювання й однією із програм боротьби з ним. У збезводненому організмі воду 
потрібно силою впорскувати в життєво важливі клітини, долаючи осмотичний тиск крові, 
яка намагається витягти її із кліток. 
      Для того щоб впорскувати воду через спеціально призначені отвори в мембранах цих 
важливих, але збезводнених кліток, потрібний додатковий тиск. 
      Підвищення тиску упорскування води системою її аварійного розподілу в 
збезводненому організмі отримало в медицині спеціальну назву – гіпертензія. Її лікують 
сечогінними хімічними препаратами, які ще більше обезводнюють організм, у той час як 
вода сама по собі є найкращим натуральним сечогінним засобом. Можете ви це уявити? 
Так! У США більш 60 мільйонів людей, що страждають зневоднюванням, живуть із 
діагнозом «гіпертензія» і щодня приймають ці препарати. Не дивно, що серцево-судинні 
захворювання й рак займають перше й друге місця в списку причин смертності – щорічно 
від серцево-судинних захворювань умирає більше 700 тисяч людей, а від раку – більш 500 
тисяч. Не дивно й те, що більш 250 тисяч людей умирає від виписаних лікарями ліків. 
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                     Зниження ефективності систем репарації ДНК 
     Звичайно регуляцією кислотно-лужного балансу біологічних рідин в організмі 
займаються нирки – за умови отримання ними достатньої кількості води для виробництва 
великої кількості сечі. Нормальним рівнем ph внутрішньоклітинного середовища 
вважається 7,4 – легка лужна реакція. Коли організм усе більше й більше обезводнюється, 
а вироблення сечі зменшується, механізм кислотно-лужного балансу стає не ефективним. 
Кислота не вимивається з тих тканин, які не входять у зону дії програм аварійного 
розподілу води; вона залишається в клітинах і роз'їдає їх. Саме в таких ситуаціях часто 
відбувається ушкодження ДНК. Згодом руйнівна сила надмірно підвищеної кислотності 
починає перевищувати здатності систем репарації й перевірки якості реплікації 
(відтворення) ДНК у клітках. Отоді й починається трансформація (переродження) ДНК. 
     Коли ступінь зневоднювання підсилюється настільки, що життєво важливим клітинам 
перестає вистачати сировинних матеріалів, організму доводиться вивільняти частину 
запасених елементів і використовувати їх в аварійному порядку для виконання своїх 
функцій. Частиною цього процесу стає розщеплення білків на амінокислоти, які 
переробляються й використовуються не по своєму прямому призначенню. 
     Деякі із цих амінокислот використовуються як антиоксиданти і нейтралізують токсичні 
кислотні відходи, які накопичуються в організмі. Серед амінокислот, запаси яких можуть 
виснажитися, тому що вони використовуються як антиоксиданти, найціннішою є 
триптофан. Тирозин – будівельний елемент багатьох активних нейротрансміттерів; це ще 
одна амінокислота, на якій негативно позначається нестача води в організмі. 
      У мозку й нервовій системі триптофан перетвориться в серотонін, мелатонін, 
триптамін і індолумін – життєво важливі нейротрансміттери. Зниження рівня серотоніну 
викликає важку депресію. Крім того, молекули триптофану з'єднуються із двома 
молекулами лізину (ще однієї амінокислоти, яка в числі перших руйнується при 
зневоднюванні організму), щоб сформувати складний фермент, який відіграє ключову 
роль у системі перевірки якості реплікації ДНК (див. мал. 2). Вважається, що цей фермент 
розрізає на частини браковані ДНК у нових клітинах і склеює їх, усуваючи помилки 
відтворення генетичного коду. 

                                          Система репарації ДНК. 

                                Зневоднення допомагає розщепленню білків. 

                                      Пошкоджується структура амінокислот. 

                 Маліють резерви триптофану,тирозину і інших амінокислот. 

                                                      Лізин --------- Лізин 

                                                                     │                                                           

                                                             Триптофан 

                  Потрійна система перевірки якості реплікації і репарації ДНК 
                       
Рис. 2. Роль триптофану в системі репарації ДНК в умовах ненавмисного зневоднювання. 

 
      Інакше кажучи, викликане зневоднюванням розтрачання резервів триптофану може 
спочатку викликати депресію, а в остаточному підсумку сприяти формуванню ракових 
клітин у деяких органах тіла. Крім того, отримуваний із триптофану серотонін регулює 
кров'яний тиск, рівень цукру в крові, мінерально-сольовий баланс і управляє 
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виробництвом гормонів. Тепер ви можете оцінити руйнівний вплив зневоднювання на 
організм і зрозуміти, чому різні проблеми зі здоров'ям зв'язані між собою. 

                              Понижувальна регуляція рецепторів 
      Що таке рецептори і яке відношення вони мають до зневоднювання й раку? Це 
питання, на які потрібно відповісти перш, ніж ми повіримо в те, що просте зневоднювання 
здатне за досить тривалий період часу викликати передумови для виникнення раку. Суть 
цього процесу – у поступовій ерозії контрольних систем, які у звичайних умовах не 
допускають перманентних відхилень від норми. 
      Діючи за принципом супутникових антен, людський організм використовує спеціальні 
види сприймаючих інформацію білків, які розташовуються на мембранах приблизно 100 
трильйонів клітин, оточених водним середовищем. Ці білки постійно приймають 
особливим чином закодовані повідомлення, укладені в хімічних посередниках, які 
притягаються до рецепторів, настроєних на їхнє приймання. Метою з'єднання хімічного 
посередника з його рецептором на клітинній мембрані є установка кодового зв'язку з 
командними центрами в мозку. Система команд дуже проста. Мозок наказує певним 
групам кліток або почати діяти, або припинити; тому в кожної клітинної субпопуляції 
існує така велика кількість різних хімічних посередників (див. мал. 3). Наявність на 
мембрані клітини достатньої кількості рецепторів, настроєних на конкретних 
посередників, – це необхідна умова її нормальної роботи. 

 
У КОЖНОЇ КЛІТИНИ Є МІЛЬЙОНИ РЕЦЕПТОРІВ, ПОДІБНИХ НА ПРИЙМАЮЧІ  
                                                     СУПУТНИКОВІ АНТЕНИ 

 
 

         Рис. 3. На мембранах здорових клітин розташовуються рецептори, які отримують 
інформацію від інших частин організму. 
      Нормальна клітина забезпечена достатньою кількістю білкових рецепторів на 
мембрані. Здоров'я будь-якої клітини залежить від кількісного співвідношення 
вироблених білків, що й розщеплюються нею. Існує два види ферментів, що 
спеціалізуються на роботі з білками. Одна група, протеїнкінази, займається виробництвом 
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білків, а інша, протеази, – їхнім розщепленням. При зневоднюванні програми розподілу 
ресурсів починають переробляти білкові резерви організму. При цьому активність протеаз 
підвищується й темпи розщеплення білків починають перевищувати темпи їх 
виробництва. 
      Механізм цього процесу простий. Коли гістамін, щоб визволити додаткову енергію, 
починає витрачати енергетичні резерви кальцієвих сховищ у клітках (а потім і в кістках), 
результатом даного процесу стає велика кількість вільного кальцію. Це сигналізує про те, 
що енергетичні запаси організму підходять до кінця й потрібно використовувати інші 
енергонакопичувальні компоненти білкових структур, такі як м'язова тканина. Цей сигнал 
активізує протеази, які руйнують спочатку білкові структури усередині клітин у 
обезводненій зоні й у печінці, а потім – великі м'язові групи. До складу білкових структур 
клітин входять рецептори на клітинних мембранах і, зокрема, білкові прикордонні 
сенсори, що зупиняють ріст клітини, якщо він загрожує порушити фізичний простір 
сусідньої клітини. Із втратою цих сенсорів потенційні пухлинні клітки отримують 
можливість виростати у великі безформні маси. 
     Спочатку такий ріст не обов'язково означає розвиток раку й може залишатися 
доброякісним; але якщо фізіологічні події продовжують прогресувати в цьому напрямку, 
то в доброякісних новотворів проявляється тенденція перетворення в справжні ракові 
пухлини. Це відбувається після того, як процес розщеплення білків усередині клітини й 
усередині системи транскрипції ДНК вступає в другу фазу. 

                            Руйнування рецепторів при зневодненні 

                                      Гістамін звільняє велику кількість кальцію 

                        Постійний ріст вільного кальцію мобілізує мембранні протеази 

                                                          Рецептори руйнуються 

                                 Протеїнкіназа С перетворюється в протеїнкіназу М. 

                                           Виробництво білків стає безконтрольним 

                                                           Клітина стає автономною 
  Рис. 4. Ферментативні зміни руйнують рецептори, які в нормальних умовах повинні 
розташовуватися на клітинній мембрані й приймати повідомлення від інших частин 
організму. У результаті клітина стає ізольованою – це перший крок до формування раку. 

 
     Молекула протеїнкіназ С досить велика. Це фермент, що брав участь у процесі 
транскрипції ДНК. Протеїнкіназа С утримується в нормально функціонуючих клітинах і 
реагує на проходячі всередині клітини процеси ввімкнення-вимкнення, оскільки 
інтегрована у фізіологічні функції кліток кожного органу. 
    Зрозуміло, протеїнкіназа С ефективна, тільки якщо в організмі й у клітинах досить 
головних амінокислот, з якими вона працює. Протеїнкіназа С використовує ці 
амінокислоти для виробництва найважливіших компонентів клітин, таких як мембранні 
рецептори. 
     Мембранні рецептори визначають «індивідуальність», «культуру» і 
«поінформованість» клітини. Клітини, постачені повним набором рецепторів, є самими 
«компетентними». Вони утворюють «колективи», які займаються задоволенням потреб 
свого органу – такі клітини чітко знають і виконують свої обов'язки. 
     Коли протеази починають руйнувати компоненти рецепторів клітини, вони попутно 
руйнують протеїнкіназу С и створюють із її «уламків» нову кіназу – протеїнкіназу М. 
Молекула протеїнкінази М наполовину менша молекули протеїнкіназы С и зовсім не 
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реагує на команди вмикання-вимикання, що віддаються клітиною. Це повністю 
автономний фермент – синтезатор білків, який поступово інтегрується в повсякденне 
життя клітини. 
     Саме на цьому етапі клітина регресує у свій споконвічний, примітивний стан, 
втрачаючи свою «компетентність» і статус повноправного члена місцевого клітинного 
співтовариства. Тепер вона підкоряється тільки власному егоїстичному прагненню вижити 
за всяку ціну. Це багато в чому нагадує примітивне існування окремих стовбурних клітин 
у період зародження життя на Землі, коли ці егоїстичні в генетичному відношенні клітини 
щосили намагалися вижити у ворожому, бідному киснем, концентрованому й кислотному 
фізіологічному середовищу. Згодом стовбурні клітини удосконалювалися й придбали 
вторинні характеристики, відповідні до змін у навколишнього їхнім середовища. 
     Цілком імовірно, що у випадку нормалізації місцевих умов і поновлення поставок 
сировинних матеріалів ракові клітини також зможуть досягнути колишнього рівня 
досконалості й знайти вторинні характеристики. Оптимізація умов навколишнього 
середовища допоможе їм відновити свою компетентність. Зрештою, у них залишилися всі 
необхідні для цього генетичні інструменти. Я переконаний у тому, що саме це 
відбувається в ситуаціях, коли в ракових захворюваннях наступає період ремісії. 
      У клітинних культурах ракові клітини поводяться як стовбурні. Стовбурні, або 
«материнські», клітини дають життя новим видам клітин, які потім відсилаються в нове 
оточення для остаточного визрівання. У новому оточенні в них розбудовуються вторинні 
характеристики, після чого вони розподіляються по групах для виконання доручених їм 
функцій. 
     Дозвольте навести приклад. Можливо, мої пояснення здадуться занадто складними, 
але, будь ласка, потерпіть, тому що, тільки розібравшись у цьому процесі, ви зможете 
зрозуміти, яким чином лімфома й лейкемія також пов'язані зі зневоднюванням. 
      Як ви вже знаєте, гістамін – це нейротрансміттер, що відає питаннями споживання 
води і її розподілу в обезводненому організмі. Гістамін виробляють чотири види клітин – 
особливі нейрони головного мозку, базофільні лімфоцити в крові, гладкі клітини 
слизуватої оболонки кишкового тракту й гладкі клітини тканин інших органів. Клітини, 
які повинні стати виробниками гістаміну, розбудовуються зі стовбурних клітин кісткового 
мозку. Доки ці клітини не пройдуть процес навчання, їх називають Р-Клітинами.  
Р-Клітини – це гранули лімфоцитів, які надходять у кров і транспортуються по всьому 
організму. Деякі із цих клітин знаходять «дім» у різних тканинах і у своєму новому 
ізольованому мікрооточенні формують вторинні характеристики гладких клітин тканин. 
     Частина Р-Клітин, що попадають у кровоносну систему, добирається до лімфатичних 
вузлів, розташованих у нижній частині кишкового тракту. Ці вузлові скупчення 
лимфоїдної тканини звуться пейєрові бляшки. Потрапляючи в них, Р-Клітини здобувають 
вторинні характеристики, необхідні для виконання своєї майбутньої функції виробників 
гістаміну в слизуватій тканині кишкового тракту. 
      Після того як навчені клітини прибувають на своє робоче місце, вони стають гладкими 
клітинами слизуватої оболонки. 
      А тепер ми підійшли до найцікавішого. У пейєрових лімфоїдних бляшках ці незрілі 
лімфоцити, майбутні гладкі клітини, озброюються так званими хомінг-рецепторами [6] 
Хомінг-рецептори – хомінг (з англ. homing; home – дім) – здатність тварини при 
визначенихх умовах повертатися на свою ділянку проживанняя, як правило переборюючи 
при цьому значні відстані. Термін введений в молекулярну біологію в 1989 році. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
і знову секретуються в кров з наміром подолати різні тканинні бар'єри на шляху до місця 
своєї нової служби поблизу від нервових закінчень у слизуватій кишкового тракту. Вони 
відправляються в шлях дрібними й незрілими, але як тільки прибувають до місця 
призначення й вміщуються поруч із нервовими закінченнями, швидко збільшуються в 
розмірах і здобувають нормальні характеристики гладких клітин слизуватої тканини. 
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     Чим більше організм обезводнюється, тим більше йому потрібно цих гладких клітин 
для регуляції фізіологічних функцій (особливо кишковому тракту для переробки їжі в 
умовах нестачі води й необхідності постійно відбивати атаки бактерій і паразитів, що 
втримуються в їжі). Щоразу, коли гладка клітина змушено вступати в битву, вона негайно 
ділиться й робить іншу аналогічну собі клітину. Дуже швидко з однієї гладкої клітини 
виходять дві, із двох чотири, із чотирьох вісім, з восьми шістнадцять і так далі, до повної 
перемоги. 
    Але бій зі зневоднюванням може бути виграний тільки після того, як в організм 
поступить стільки води, що її вистачить для відновлення нормального фізіологічного 
балансу у всьому тілі. 
     Якщо подивитися на гладкі клітини як на виробників гістаміну, який нервова система 
використовує в різних частинах організму, то стане ясно, чому їм так важливо вчасно 
прибути до місця служби поруч із локальною нервовою системою їх майбутнього «дому». 
Хомінг-рецептори повинні безпомилково провести їх по всьому шляхові від « початкової 
школи для лімфоцитів» до «нейронних маяків на полі бою», особливо в кишковому тракті. 
Якщо хомінг-рецептор дасть збій перш, ніж незрілий лімфоцит добереться до місця 
призначення й перетвориться в повноцінну гладку клітину, то маля заблудиться в 
лабіринті лімфатичної системи й, швидше за все, буде утилізоване лімфатичними 
залозами. 
      У тому випадку, якщо форс-мажорні обставини викличуть збій у роботі білкових 
хомінг-рецепторів усіх мігруючих зародків гладких клітин (а ослаблений зневоднюванням 
організм не зможе зробити нові), результатом стане переповнення лімфатичних залоз, що 
збилися зі шляху лімфоцитами гладких клітин. 
      Дослідники із групи Т. М. Юнга встановили, що під впливом антигенної стимуляції ( 
можливо, ретровірусної) на передостанньому етапі трансформації в гладкі клітини 
лімфоцитарні властивості цих зародків стають причиною понижувальної регуляції їх 
хомінг-рецепторів. У результаті мігруючі незрілі клітини втрачають орієнтування й 
здатність добратися до місця призначення – оскільки їх система наведення виходить із 
ладу й вони не можуть рухатися далі, до потрібного місця в тканинах кишкового тракту; 
замість цього вони починають блукати по кровоносній або лімфатичній системі. 
     Тепер ви знаєте, які процеси приводять до розвитку лімфоми й лейкемії після того, як 
бурхливий океан усередині людського організму починає пересихати. Проте, при всій 
логічності й обґрунтованості цих процесів, численні хвороби, включаючи рак, долають 
нас тільки в тому випадку, якщо імунна система також поринає в сон. 

                       Зневоднювання й супрессія імунної системи 
     Зневоднювання – як прямо, так і побічно – пригнічує діяльність імунної системи у 
всьому організмі на рівні кісткового мозку (часто це явище позначають терміном 
«супрессія»). 

                   Непряма, але ефективна супрессия імунної системи 
    Коли гістамін напружує всі сили, щоб щонайкраще розподілити воду, що є в наявності 
разом з переношуваними нею речовинами, організм мобілізує на допомогу гістаміну цілу 
армію безжалісних спеціальних агентів. Першою справою він різко збільшує виробництво 
вазопресину. Це сильнодіюча хімічна речовина виконує подвійну функцію. Вона змушує 
деякі рецептори клітинних мембран негайно перетворюватися в пористі, подібні на  
голівку сітки душа з отворами, ширина яких дозволяє пропускати через дірочки тільки 
молекули води – причому поодинці й без супровідних елементів, утримуваних силою 
осмотичного потенціалу. 
      Завдання цієї фільтраційної системи полягає в першочерговому насиченні водою 
найважливіших клітин організму – клітин мозку, печінки, нирок, залоз і інших органів. 
Крім того, вазопресин створює додатковий тиск, звужуючий капіляри обезводненої зони, 
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щоб забезпечити примусову фільтрацію й упорскування взятої із крові води в клітини 
своєї ділянки за принципом зворотного осмосу. Але у даного процесу є негативна сторона: 
він підвищує концентрацію й щільність крові. Але зате вивільнена вода отримує 
можливість зайнятися рятувальними роботами усередині кожної клітини на уражених 
зневоднюванням ділянках організму. Крім цього, вазопресин змушує нирки втримувати 
воду й підвищувати концентрацію сечі. 
      Проштовхування води через клітинні мембрани – це основна функція вазопрессину. 
Але у нього є й інша, додаткова функція: він є надзвичайно сильним фактором 
вивільнення кортизону. Вазопресин змушує надниркові залози секретувати цілий ряд 
дуже сильних гормонів – кортизол, кортизон, 11-дезоксикортикостерон і альдостерон. Ці 
гормони запобігають запальним процесам і одночасно в тисячу раз підсилюють тиск на 
нирки, змушуючи їх утримувати сіль, щоб збільшити обсяг позаклітинної води й дати 
можливість організму відфільтрувати і впорснути якнайбільше води в найважливіші для 
життя клітини. 

 
ФІЛЬТРАЦІЯ ВОДИ ЧЕРЕЗ КЛІТИННІ МЕМБРАНИ 
 

                                        Окрема нервова клітина 
 

                                                 Довгий відросток клітини аксон 
 
 
 
Тонкі з’єднувальні відростки 
 

 

                    Мікроскопічний сегмент мембрани нервової клітини 
Гормон вазопресин і його рецептор 

                                
В клітину проникають тільки молекули води    Рецептор перетворюється в сітку душа 
                                                                                 і пропускає в клітину тільки молекули  
                                                                                 води 
Рис. 5. Схема селективного упорскування води в життєво важливі клітини через 
спеціальні отвори, створені вазопресином. Крім того, вазопресин підвищує тиск 
упорскування, що допомагає заганяти воду усередину клітини, у той час як кров 
намагається витягнути воду з інших клітин, щоб передати її найважливішим. 

 
      Кортизол і кортизон є сильнодіючими протизапальними агентами. Вони виконують 
свою функцію, пригнічуючи реакції імунної системи шляхом активізації таких агентів, як 
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інтерлейкін-1 (ІЛ-1). У той же час припинення виробництва інтерферону заподіює 
організму істотну шкоду. 
     ІЛ-1 – це потужний нейротрансміттер, імуносупресант і активатор розщеплення 
тканин. Крім того, він перешкоджає виробництву інтерферону. Чому? Мабуть, причина 
полягає у подвійній функції гістаміну як регулятора води й активатора діяльності імунної 
системи. 

                                                    ВАЗОПРЕСИН 
                                      ПІДВИЩУЄ АКТИВНІСТЬ КОРТИЗОНУ 
                                      АКТИВНО СТИМУЛЮЄ ІНТЕРЛЕЙКІН-1 
                                      АКТИВНО ГНОБИТЬ ІНТЕРЛЕЙКІН-2 
                                      ІЛ-2 СТИМУЛЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ ІМУННОЇ СИСТЕМИ Й   
                                                                                   ВИРОБЛЕННЯ ІНТЕРФЕРОНУ 
                                      ІЛ-1 ПРИГНІЧУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ ІМУННОЇ СИСТЕМИ Й  
                                                                                   ВИРОБЛЕННЯ ІНТЕРФЕРОНУ 

 
Рис 6. Вазопресин стимулює вивільнення кортизону, що в остаточному підсумку 
приводить до значної супресії імунної системи. 

 
     Коли гістамін починає застосовувати свої здатності в галузі регуляції води – що 
трапляється під час зневоднювання, – імунну систему доводиться відключати; а якщо ні, 
то нестача води в організмі викличе зовсім непотрібний спалах активності імунної 
системи. Участь ІЛ-1 у розщепленні тканин обумовлюється потребою у вивільненні 
частини ресурсів, що втримуються в тканинах, – «поїдання» цих тканин може стати 
причиною розвитку аутоіммунних захворювань. Але чому ІЛ-1 пригнічує виробництво 
інтерферону? 
     При запальних реакціях організм перекриває вільний приплив крові до ураженої 
ділянки й тим самим позбавляє її кисню. Збуджена ділянка заповнюється захисними 
білими клітинами, яких накопичується стільки, що утворюється гній: центр збудженої 
ділянки використовує таку кількість кисню, що кровоносна система не має сил 
задовольнити його потреби. У таких ситуаціях повною мірою проявляються життєво 
важливі властивості інтерферону. Впливаючи на свій рецептор, інтерферон активізує 
фермент, який забезпечує виробництво значної кількості озону й перекису водню із 
триптофану й усього сімейства індоламінов. Останні відрізняються сильною схильністю 
до створення запасів кисню й перетворенню його в супероксиди (див. мал. 7). 

Інтерферон 
впливаючи на рецептори 
активізує 
 

Індоламін діоксигеназа 

Триптофан і індоламіни 

                                                                  Супероксидні аніони – озон і перекис водню. 
 
Рис. 7. Аварійне хімічне виробництво озону, перекису водню й кисню на ділянках, що 
випробовують кисневий голод у ситуаціях, коли кровоносна система не може доставляти 
їм достатню кількість кисню, поки система ангіогенезу не розширить капілярну мережу на 
даній ділянці. 
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      Перекис водню й озон діють як місцеві антисептики, знищуючи бактерії й анаеробні 
ракові клітини. Крім того, якась кількість вільного кисню виділяється білим клітинам 
крові, що застрягли в центрі збудженої й ізольованої ділянки. Такий звичайний механізм 
дії інтерферону як натурального і життєво важливого протиракового засобу в добре 
насиченому водою організмі. На ранніх стадіях зневоднювання інтерферону нема чого 
активізуватися без особливої на те необхідності. 
    Проте непрямий, але дуже ефективний механізм припинення виробництва інтерферону 
під впливом гістаміну є головним винуватцем формування раку. У нормальних умовах у 
людського організму є всі засоби, необхідні для того, щоб запобігти перетворенню 
перероджених клітин у ракові – але тільки в тому випадку, якщо він не скотиться в 
хімічну прірву зневоднювання. 
     Стероїди, які виробляються наднирковою залозою, виявляють сильну 
іммуносупресивну дію. Як ви, можливо, знаєте, щоразу, коли організм демонструє яку-
небудь запальну реакцію, лікарі призначають препарати на основі кортизону – чим 
сильніше, тим краще, але краще тільки на дуже короткий час. Тривале використання 
кортизонових препаратів небезпечне. Вони можуть реактивувати сховані інфекції, такі як 
туберкульоз, або викликати виразку шлунка. Такі препарати стають причиною програшу 
в’ялопротікаючих боїв між імунною системою й хвороботворними бактеріями, які можуть 
отримати доступ до ресурсів ослабленого організму й улаштуватися в ньому на постійне 
проживання. Занадто велика кількість поступаючого ззовні кортизону створює сприятливі 
умови для незваних гостей, а надлишкове його вивільнення із внутрішніх запасів може 
сприяти розвитку проблем зі здоров'ям, що виникають у результаті придушення імунної 
системи, таких як рак. 
     Тепер ви знаєте, як діє механізм непрямої супресії імунної системи в ситуаціях, коли 
організм обезводнюється й гістамін починає вживати екстрених заходів. А зараз давайте 
подивимося, як гістамін пригнічує імунну систему прямо. 
     Захисна система організму залежить від ефективності функціонування білих клітин 
крові. Білі клітини поділяються на нейтрофіли, еозінофіли, базофіли, моноцити й 
лімфоцити. Лімфоцити звичайно становлять близько 30 відсотків від загальної кількості 
білих клітин в організмі. Більшість білих клітин, діючи за принципом патрульних 
поліцейських машин, залишають кровоносну систему й навідуються в різні тканини, щоб 
налагодити роботу місцевих захисних механізмів; потім вони повертаються в кровоносну 
систему через лімфатичну систему. Деякі білі клітини беруть на себе функцію 
стаціонарних захисних бар'єрів і залишаються в тканинах доти, доки не будуть 
використані й замінені. 
      Основна функція лімфоцитів полягає у виробництві антитіл для боротьби із 
чужорідними агентами, у той час як інші білі клітини займаються «поїданням і 
переварюванням» мертвих і вмираючих клітин, а також незваних гостей. Антитіла, що 
становлять лімфоцитарну лінію оборони, прикріплюються до далеких елементів (бактерій, 
вірусів, паразитів) і не тільки нейтралізують їхню токсичність, але й залишають на них 
мітки для клітин-сміттярів, яким потрібно їх «з'їсти й переварити». 
      Так само як гладкі клітини, які програмуються в пейєрових бляшках, лімфоцити, яким 
потрібно брати участь у виробництві антитіл, програмуються в тимусі (вилочковій залозі), 
кістковому мозку й, можливо, у печінці. Ті, що проходять курс навчання в тимусі, 
називаються Т-лімфоцитами, а ті, які отримують знання в кістковому мозку, –  
В-лімфоцитами. Т-Лімфоцити поділяються на три підвиди – клітини-хелпери, 
цитотоксичні клітини ( клітини-кілери) і Т-супресори. Останні регулюють діяльність 
імунної системи за допомогою вироблюваних ними хімічних агентів, таких як ІЛ-2, ІЛ-3, 
ІЛ-4, ІЛ-5, ІЛ-6, інтерферон і стимулюючий фактор, що сприяє росту інших білих клітин. 
      Гістамін також входить до числа головних регуляторів складних функцій білих клітин 
в імунних реакціях, коли в них виникає нагальна потреба. Але імунна система в жодному 
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разі не повинна активізуватися гістаміном, коли він займається здійсненням програм 
боротьби зі зневоднюванням в організмі. Це забезпечується в такий спосіб. 
     Імунна система пригнічується гістаміном у кістковому мозку, де розташовуються всі 
центри керування імунними реакціями організму. Т-супресори чуйно реагують на вплив 
гістаміну, до того ж у кістковому мозку постійно втримується вдвічі більше  
Т-супресорів, чим клітин-хелперів. Крім того, Т-супресори, що циркулюють у крові, 
також впливають на кістковий мозок, що намагається відреагувати на посилення 
активності гістаміну. У результаті гістамін, що приступає до здійснення програм боротьби 
зі зневоднюванням в організмі, пригнічує спалахи активності імунної системи в зародку, 
не дозволяючи їм вийти за межі кісткового мозку. 
      Ця інформація не тільки пояснює механізм запобігання таких хвороб, як рак і 
аутоіммунні розлади, але й показує, як поступове, але неухильне недотримання щоденної 
норми споживання води стає передумовою катастрофи. У моїй останній книзі «Вода 
зцілює, ліки вбивають» показано, що вода здатна повернути назад більш 90 відсотків 
проблем зі здоров'ям різного ступеня важкості. 
     Усе вищесказане дає нам повну підстава роз'яснювати вагітним жінкам і дітям, що 
регулярне споживання води допоможе їм протягом усього життя уникати проблем, 
пов'язаних з порушенням функцій імунної системи, включаючи СНІД. Особисто я вважаю 
СНІД метаболічним ускладненням ненавмисного зневоднювання, незважаючи на те що 
цей результат фрагментації ДНК на дрібні, але все-таки біоактивні часточки тепер 
отримав зручний ярлик вірусного захворювання глобального масштабу. До речі, учені 
встановили, що страждаючим від СНІДу людям мультивітаміни допомагають більше, 
аніж ліки, які коштують у сотні раз дорожче! 
      Сподіваюся, ви отримали достатню уяву про те, чому хронічне ненавмисне 
зневоднювання, яке наступає, коли люди очікують відчуття спраги, щоб напитися води, не 
знаючи, що після 20 років відчуття спраги й бажання пити воду неухильно слабшають, є 
головною причиною безлічі хвороб, включаючи ожиріння, депресію й рак. 

                             Що допоможе добитися ремісії раку 
    Доки людина жива й не втратила бажання жити, вона може повернути процес розвитку 
хвороби назад. Доки ми ще не вміємо перетворювати старих у підлітків (хоча з настанням 
епохи клонування ситуація може змінитися), але цілком можемо позбавити їх від вікових 
хвороб і хворобливостей а також надати їм можливість знову відчути себе молодими. 
Якщо оптимізувати хімічні процеси в організмі, добившись максимальної ефективності, 
то можна повернути назад деякі процеси старіння, першими ознаками яких є 
дегенеративні проблеми зі здоров'ям. 
     Організм – це складний хімічний завод, який вчиться на власному досвіді й 
перебудовується так, як уважає потрібним у кожний конкретний момент. Він працює з 
тими матеріалами, які ви йому надаєте. Дайте йому потрібні матеріали – і він заробить 
так, як задумано природою. Дайте йому не те, що треба, – ви змусите його поглибитися в 
незвідані хімічні нетрі, які не обіцяють йому нічого, крім симптомів, які ми називаємо 
хворобами. 
     Коли організм отримає наближену до оптимальної комбінацію матеріалів, у вас знову 
з'являться ознаки нормального стану – міцне здоров'я й палкий ентузіазм. Вони будуть 
означати настання ремісії в процесі розвитку хвороби. Повторите ту ж помилку – і ви 
пожнете той же самий урожай, тобто хворобу. Саме такі помилки викликають рецидиви 
раку. 
     За винятком інфекційних захворювань, що вимагають застосування антибіотиків, або 
ушкодження виробляючих гормони залоз, яке вимагає замісної терапії, немає таких 
проблем зі здоров'ям, які можна розв'язати за допомогою цитотоксичних препаратів, 
хіміотерапії, хірургічних операцій або курсів радіотерапії. Якщо не оптимізувати 
внутрішні хімічні процеси в організмі за допомогою необхідних йому матеріалів, процес 
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хвороби буде тривати. Добитися ремісії раку можна (і іноді навіть досить просто), але 
тільки якщо застосувати нижчеподані засоби. 

     Відношення. 
    Той, хто бажає прожити довше, не повинен боятися смерті. Смерть неминуча, але якщо 
ви знаєте, який запас міцності має людський організм, то не станете боятися смерті 
раніше, чим вона прийде. Вам потрібно покластися на механізми виживання, установлені 
у вашому організмі природою. Ви не повинні здаватися. Вам необхідно перевести всі 
внутрішні хімічні механізми в режим боротьби. За допомогою цілющої сили, що 
відроджує, надії ви зможете націлити захисні системи організму на подолання будь-яких 
проблем зі здоров'ям, які по своїй природі є оборотними, – а рак також входить у їхнє 
число. Небагато пізніше я приведу вам кілька прикладів. 

      Медитація й молитва 
 для зняття стресу. Люди, які не піддані стресу, що наприклад сповідують філософію 
відмови від суєтних бажань (аскетичну філософію суфізму), доживають до ушанованого 
віку 100 і більш років. Але для переважної більшості людей стреси сьогоднішньої 
цивілізації, що збільшуються шкідливими звичками й надмірними потребами, стають 
причиною численних хвороб, що укорочують строк дорогоцінному людському життя. 
    Медитація й молитва зв'язують нас із внутрішніми механізмами нашого організму, який 
з незмінною покірністю підкоряється законам природи й велінням її життєвих сил. Ці 
засоби дають можливість керуючій половині вашого мозку відволіктися від поточних 
турбот і, зв'язавшись із його пізнавальною половиною, проаналізувати, що ви зробили не 
так і чому у вас з'явилася та або інша проблема зі здоров'ям. Релігійна віра й медитація 
розсіюють внутрішні страхи й негативні думки, які роз'їдають душу й тіло. Віра й 
медитація здатні повернути назад хімічні реакції страху й замінити їх хімічними 
процесами порятунку й відродження життєвих сил. 

    Любов – великий цілитель,  
сила якого повернена на тих, хто дарує й кому дарують любов. Знайоме кожному 
передчуття небезпеки опановує страждаючого будь-якою хворобою, але сильніше всього 
– хворих раком. Але, коли ви когось любите, у вас з'являється сильне бажання вижити, 
щоб як можна довше перебувати поруч із цією людиною. Коли ви відчуваєте любов іншої 
людини, ваш організм заряджається енергією, а імунна система вишукує додаткові 
можливості для боротьби із хворобою. Любов змінює хімічні процеси в мозку, 
підвищуючи опірність організму. Любов Добродія до тих, хто в Нього вірить, робить таку 
ж дію. 

     Пацієнти – це не просто «історії хвороби»; 
 це дуже ранимі живі люди. У роботі із хворими лікарі й цілителі повинні 
використовувати свої почуття, у першу чергу емпатію й щирість. Можливо, їх емпатія 
виявиться більш сильними ліками, чим всі ті ліки, які вони можуть виписати. На жаль, 
сьогоднішня медицина страждає від шкідливого впливу занадто великої кількості лікарів і 
дослідників, що прагнуть до швидкого збагачення, що й вибрали цю професію винятково з 
меркантильних міркувань. Це головна причина процвітання дорогої системи охорони 
хвороб, не здатної розв'язати ні однієї проблеми зі здоров'ям. 

      Сміх  
виявляє на імунну систему майже таку ж дію, як любов. Сьогодні в Європі сеанси сміху 
використовуються в якості допоміжного терапевтичного засобу. Німецька дослідниця 
Барбара Руттінг, яка написала книгу й веде курс лекцій по цій темі, пояснила на 
конференції в Мюнхені, що вплив сміху пов'язаний зі зміною відношення до життя в 
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момент, коли вираз обличчя змінюється із гримаси суму на відкриту посмішку. Вона 
рекомендує примусовий сміх по декілька разів у день для поліпшення діяльності імунної 
системи. Останнім часом деякі фахівці в області групової терапії стали включати сеанси 
сміху у свої лікувальні програми. 

       Прощення  
виявляє сильний позитивний вплив на хімічні процеси, що відбуваються в мозку. Коли я 
прагну переконати людей у тому, що краще вибачити й забути, чим будувати плани 
помсти, то завжди наводжу наступний приклад: якщо хтось незаслужено дасть вам ляпас і 
ви порахуєте вчинок цієї людини наслідком тимчасового порушення його емоційної 
рівноваги, а не відносини до вас, то біль пройде вже через кілька хвилин. Але якщо ви 
порахуєте його дії особистою образою, за яку потрібно помститися, то при кожному 
спогаді про цей ляпас, незалежно від вашої негайної реакції в момент інциденту, біль буде 
вертатися й у мозку будуть запускатися негативні хімічні реакції. Такі переживання 
руйнують мозок і трансформують його конструктивний потенціал у негативну енергію 
руйнування. 
       Дозвольте навести випадок з мого власного життя. В 1946 році я виїхав зі свого 
рідного Ірану й поступив у Феттес-Коледж в Единбургові (Шотландія), який являв собою 
щось начебто повної середньої школи-інтернату. Чотириста студентів коледжу жили в 
п'ятьох гуртожитках. Одного разу, коли я йшов з кімнати, де виконував домашні завдання, 
у кімнату відпочинку наприкінці коридору, мені загородив дорогу інший студент. Він 
сказав мені приготуватися до бійки, і я зрозумів, що він зібрався задати мені тріпання. 
Щоб підтвердити свій намір, він обізвав мене «копченим виродком» – хоча насправді 
шкіра в мене була світліша, чим у нього. Хлопець був рішуче настроєний на бійку. Але 
такий розвиток подій суперечив моєму вихованню, оскільки в нас у родині вважалося 
гріхом заподіювати біль людям, незалежно від того, наскільки це могло здатися 
виправданим. 
     Я сказав йому, що не люблю битися й не маю проти нього нічого такого, що могло б 
виправдати бажання зробити йому боляче. Моє пояснення його не влаштувало. Цей 
студент подумав, що я злякався, хоча в принципі я був крупніший й, можливо, сильніший 
за нього. Він знову зажадав, щоб я приготувався до бійки. Коли я повторив, що не прагну 
заподіювати йому біль і не збираюся битися, він розмахнувся й ударив мене правою 
рукою по щоці з усією силою. У відповідь я тільки подивився йому в очі без усякого гніву 
й запитав, чи отримав він усе, чого прагнув. Потім, на той випадок, якщо йому не вдалося 
виплеснути всю ненависть до людей, яких він називав «копченими», я підставив йому 
іншу щоку. 
      Хлопець на секунду сторопів, а потім раптово розплакався, прийнявся вибачатися й 
сказав, що я тільки що на ділі продемонстрував один із принципів християнського 
віровчення. Він не очікував подібної  реакції від іноземця, а потім пішов, каючись у тому, 
що прагнув зробити мені боляче. Сумніваюся, що після нашої сутички він залишився 
колишньою людиною. Така сила прощення. Завдяки тому що я зміг приборкати гнів і 
запобігти його безпосередньому негативному впливу на мій мозок, я відчув у собі 
додаткову силу й продовжую відчувати її вже протягом 60 років з того самого дня. 
Вибачаючи людей, що заподіяли вам зло, ви виявляєте на свій організм сильний 
терапевтичний вплив. 
     Нанесена жорстокими батьками психологічна травма може переслідувати дитину все 
життя, якщо тільки в зрілому віці вона не навчиться вибачати й не почне жити по нових 
принципах. Після того як діти жорстоких батьків розбудовують у собі здатність вибачати, 
їхні хвороби, якими б вони не були, у більшості випадків проходять. Ненависть же – це 
сила, здатна підірвати найміцніше здоров'я. 
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     Уникайте мікрохвильового випромінювання  
з будь-яких джерел, будь то високовольтні лінії, телевізійні, радіо- і телефонні вишки або 
кухонне устаткування. Воно негативно позначається на стані організму. 
     У кожної Свч-печіі є електронна трубка (магнетрон), яка генерує змінне силове поле 
надвисокої частоти. Компоненти, що нагріваються, їжа (вода, амінокислоти, мінерали, 
білки, жир) вибудовуються в напрямку силових ліній змінного електромагнітного поля. 
Силове поле, яке впливає на коливання часток, змінює напрямок до п'яти мільярдів раз у 
секунду. Така швидкість коливань змушує частки тертися одна  в одну й викликає їхнє 
швидке нагрівання, яке різко зменшує живильну цінність продуктів. 
     Девід Брум, англійський лікар-травник, що займається фотографуванням ефекту 
Кірліан [7],  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ефект Кірліан – ефект світіння біологічного об’єкту в полі високої напруги. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
зробив кілька вражаючих знімків продуктів, приготовлених у мікрохвильовій грубці. На 
них видна енергетична аура, що оточує живу матерію. У моркви, вирощеної на органічних 
добривах, енергетична аура відрізняється високою інтенсивністю. Але досить потримати 
цю моркву у Свч-Грубці протягом 5 секунд, щоб вона втратила значну частину своєї 
життєвої енергії. Те ж саме відбувається із грибами (див. мал. 8) і іншими продуктами. 
Якщо вашому організму потрібно отримати життєву енергію, укладену в моркві, то не 
намагайтеся готувати її у Свч-Грубці, тому що тоді ви не отримаєте від неї ніякої користі. 

 

   
 
Рис. 8. Гриб до й після пятисекундного нагрівання у Свч-Грубці. Гриб 
ліворуч повний життєвої енергії, яку зафіксувала світлина, зроблена по 
методу Кірліан. Праворуч той же гриб після 5 секунд нагрівання в 
мікрохвильовці. 
 

     Мікрохвильове випромінювання виявляє на людський організм канцерогенний вплив, 
незалежно від того, скільки раз намагалися заперечувати це експерти, що знаходяться на 
службі в сильних світу цього. В 1999 році я брав участь у роботі конференції 
Міжнародного фонду підтримки природничих наук у Ліндау, Німеччина. Ряд учених, у 
тому числі один з найвидатніших фахівців у даній області доктор Ханс У. Хертель, 
виступили з доповідями про те, яку шкоду наносить мікрохвильове випромінювання 
людям, що піддаються його постійному впливу. Один доповідач, дослідник з відомого 
європейського університету, провів експеримент, який зробив на мене дуже сильне 
враження. Він не залишив у мене ніяких сумнівів у тому, що люди повинні уникати будь-
яких джерел мікрохвильових випромінювань. 
      Він взявв шматочок печінки й розділив його на дві рівні частини. Одну частину він 
вивчив під мікроскопом, підрахувавши кількість клітинних структур, що втримуються в 
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ній нормальних. Іншу частину піддали мікрохвильовому опроміненню, джерелом якого 
був вставлений усередину неї стержень. Зрізи другого зразка показали повне руйнування 
структури клітин печінки. 
     Цитоплазма клітин стала кашкоподібною, а всі тверді частки покинули свої місця й 
вибудувалися рядами. Різні мінеральні елементи відділилися від своїх органічних молекул 
і згрупувалися разом: кальцій з кальцієм, натрій з натрієм і так далі, немов їх пропустили 
через сепаратор. 
     Експеримент переконав мене в тому, що ми повинні за всяку ціну уникати тривалого 
впливу мікрохвильового випромінювання. Зрозуміло, ніхто не збирається вводити 
усередину нашого тіла мікрохвильовий випромінювач, щоб змусити нас швидше 
покинути цей світ, але тривале мікрохвильове опромінення, наприклад при постійному 
користуванні мобільним телефоном, напевно впливає на будь-які тканини, до яких може 
добратися. Після мого повернення із цієї конференції ми позбулися, що стояла в нас на 
кухні Свч-Грубки, незважаючи на те що користувалися нею дуже рідко. Мораль цієї 
історії: якщо ви прагнете залишитися здоровішим або вилікуватися від хвороби, особливо 
від раку, їжте свіжі продукти; якщо ж ви віддаєте перевагу їх готувати, то використовуйте 
звичайний конвективный спосіб нагрівання. За природою я не боягуз, але використання 
мікрохвильового випромінювання викликає в мене цілком обґрунтовану тривогу. 

      Вода.  
      Як я вже говорив, вода є надзвичайно важливим для життя елементом. Зрештою, якщо 
в організмі не буде води, кисень не зможе добратися до робочих механізмів усередині 
клітин. Зрозуміло, кисень входить до складу води, але як первинна речовина вода відіграє 
більш важливу роль у питаннях профілактики й лікування самих різних захворювань, від 
печії до раку. 
     Ви повинні завбачливо запобігати зневоднюванню. Всупереч останнім рекомендаціям 
експертної ради по продовольству й харчуванню при Національній академії наук, що явно 
не враховують останні досягнення в області фізіології зневоднювання, ви не повинні 
чекати появи спраги в традиційній формі відчуття сухості в роті й тільки потім пити воду. 
Сухість у роті не є точним індикатором ранньої, але вже патогенної стадії спраги. 
     У той же час не слід втрачати почуття міри й пити занадто багато води. Це може 
привести до вимивання з організму частини коштовних мінералів, нестача яких приведе 
до серйозних наслідків. Постарайтеся дотримувати водно-сольової формули, 
рекомендованої в останніх главах цієї книги. Гарним індикатором правильності ваших дій 
може стати колір сечі: пийте стільки, щоб колір сечі перебував у межах між ясно-жовтим і 
безбарвним. 
      Ефективним засобом лікування раку шкіри може виявитися часте купання у ванні й 
гарячий гідромасаж. Для боротьби з раковими клітками вам потрібно збільшити приплив 
крові до шкіри. Гаряча вода вам допоможе. 
    Один викладач із Прінстонського університету вилікував велику меланому на спині. 
Після того як йому не змогли запропонувати ефективного лікування в одній з 
університетських клінік у Філадельфії, він вирішивв приймати ванни по дві години на 
день, дозволяючи теплій воді як слід змочити йому спину. Іноді він додавав у воду 
мінеральні солі. У результаті ця людина зуміла повністю позбутися раку. 
       В 1994 році на моїй першій лекції «Рак – це ще одне прохання тіла про воду», 
прочитаній на конференції Суспільства контролю над раковими захворюваннями в Сан-
Дієго, я познайомився з однієї жінкою. У неї на тильній стороні лівої долоні була дуже 
велика ракова пухлина. Вона вирішила звернутися в одну знамениту каліфорнійську 
клініку, де такі хвороби лікували за допомогою зміни способу життя й режиму 
харчування. Жінка прагнула довідатися, що я про це думаю й що ще можна зробити, щоб 
позбутися раку. Я порадив їй пити воду й щодня якнайчастіше робити теплі ванночки для 
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руки. В установі, куди вона звернулася, споживання води не заохочувалося. Його 
співробітники вірили тільки в насичення організму соками. 
      Я знову зустрівся із цією жінкою в 2002 році на конференції того ж суспільства в Лос-
Анджелесі. Вона розповіла мені, що після того, як почала приймати воду усередину й 
використовувати її як зовнішній засіб, рак дуже швидко зник. А тепер я поясню, чому це 
трапилося. 

                     Кровопостачання шкіри при зневоднюванні 
      Шкіра складається з декількох шарів. Зовнішній щільний шар клітин, що відмирають, 
зазнає впливу зовнішнього середовища. Відразу під ним розташовується шар здорових, 
живих клітин, які постійно ростуть і замінюють клітини зовнішнього шару, які 
відшаровуються в результаті тертя. Під активно зростаючим шаром перебуває шар 
жирових відкладань, який захищає від ударів і охороняє від впливу тепла й холоду 
розташовані нижче структури, такі як м'язові тканини й кістки. Кровопостачанням шкіри 
займаються два шари капілярів. Один з них розміщується між шаром шкіри й жировою 
тканиною, а інший – під шаром жиру, прямо на м'язовій тканині. Обидві капілярні мережі 
з’єднуються між собою через відгалуження, що пронизують шар жиру (див. мал. 9). 

 
                                ЗРІЗ ШКІРИ  

Волос 
Поверхнева артерія і вена Шар зроговілого епітелію(епідерміс) 

 
 
Клітини власне шкіри(дерма) 
 
Потова залоза 
Жирові відкладення(скупчення жирової тканини 
в підшкірній основі 

Кровоносні судини під шаром жирових відкладень 
 
              Рис. 9. Поперечний зріз шкіри. 
 

     Доки ми молоді й клітини організму добре гідратовані, циркуляція крові в капілярах 
повною мірою задовільняє потреби шкіри, оскільки в організмі досить водних резервів, 
щоб відбувалося ефективне виділення води через шкіру, – у цьому причина рожевого 
кольору шкіри в дітей. З віком наше сприйняття спраги стає менш гострим і ми починаємо 
пити усе менше води. У результаті ступінь ненавмисного зневоднювання організму 
поступово росте, а капіляри усе більше й більше звужуються. Розташовані під шаром 
жирових відкладань капіляри продовжують доставляти кров клітинам шкіри, але їх 
зусилля не можуть компенсувати постійну втрату води з поверхні тіла, тому шкіра в 
старих сіра, зморшкувата й суха. 
      Належне насичення організму питною водою, включаючи відновлення мінерально-
сольових резервів організму, підсилює приплив крові до підшкірних капілярів. Гарячі 
ванночки стимулюють нервові закінчення області, що зазнає впливу. Вони змушують 
підшкірне капілярне ложе розкритися й забезпечити приплив води, необхідної для 
виділення поту й охолодження організму. У ході цього процесу через потові залози 
виводиться значна кількість токсичних відходів. 
     З вищесказаного стає ясно, що, як засіб боротьби з раком шкіри, гаряча вода виконує 
подвійну функцію. По-перше, вона змушує шкірні сенсори повідомити мозок, що води 
тепер достатньо й що програми її раціонування, які першою справою перекривають 
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приплив крові до поверхневого шару шкіри, не потрібно виконувати з колишньою 
твердістю. По-друге тепло, що поставляється водою, змушує капілярну мережу 
розширитися й доправити до основи ракової пухлини на шкірі більше води, кисню, 
сировинних матеріалів і енергійних імунних кліток – природніх і ефективних борців з 
раком шкіри. 
       ПРИМІТКА. Щоб позбутися ракової тканини, організм повинен підсилити приплив 
крові до ураженої ділянки. Оскільки недостатня інтенсивність капілярного кровообігу й 
недостатній приплив кисню – це головні триггерні механізми канцерогенної 
трансформації місцевих клітин, то розв'язок проблеми кровопостачання шкіри є першим 
кроком на шляху до виправлення ушкоджень. Для цього організму прийдеться розширити 
місцеву капілярну мережу й наситити її новими кровоносними судинами. 
     Процес утвору нових судин називається ангіогенез. Комерційна медицина, яка скрізь 
шукає можливість зробити гроші, намагається довести, що природній захисний механізм 
утвору нових кровоносних посудин сприяє росту ракових клітин. Фармацевтична 
індустрія зайнялася виробництвом хімічних препаратів, що запобігають ангіогенезу, але 
результати цих спроб, наскільки мені відомо, виявилися катастрофічними. Від подібних 
лікарських препаратів краще триматися подалі. Напоїть організм водою й підвищте його 
лужність, щоб повною мірою активізувати захисні механізми, даровані йому природою. 
Дозвольте організму самому розв'язати проблему натуральними засобами, без втручання 
комерційних компаній. 

       Мінерали. 
       Необхідна кількість мінералів у раціоні харчування відіграє вирішальну роль у 
запобіганні раку, а під час лікування цього захворювання їх значення ще більше зростає. 
Хворому потрібно побільшати обсяг крові в кровоносній системі й зберегти рідку 
консистенцію крові, щоб вона могла проникнути в кожну ділянку вашого тіла. Зробити це 
можна за допомогою солі, яка до того ж допоможе підвищити лужність 
внутрішньоклітинного середовища й тим самим забезпечити одну з головних умов 
успішного запобігання й лікування раку. Інші мінеральні компоненти неочищеної солі – 
кальцій, магній, калій, селен, цинк і до 80 інших мікроелементів – також сприяють 
підвищенню кількості води у внутрішньоклітинному середовищі й підвищенню її 
лужності. Тому замість звичайної їдальні солі, позбавленої життєво важливих супутніх 
мінералів, вам потрібно використовувати неочищену морську або кам'яну сіль, що 
добувається в гірських розробках. (Додаткову інформацію про мінерали ви знайдете в 
останніх главах цієї книги.) 

     Зелена городина. 
     Зелена городина містить багато хлорофілу, який містить багато магнію, так само як 
червоний гемоглобін – заліза. Крім того, обидві ці речовини переносять кисень. Хлорофіл 
підвищує лужність організму. Зелена городина містять багато коштовних елементів, 
необхідних для підтримки життя: вітамінів, мінералів, білків, незамінних жирів, 
антиоксидантів і фітонцидів. Якщо ви любите городину, вичавте з неї сік. 

    Фрукти.  
    Фрукти і ягоди мають антиоксидантні властивості й підвищують лужність організму. З 
їхньою допомогою організм може задовольнити свої потреби в таких мінералах, як калій і 
кальцій. 
    Банани, цитрусові, манго, ананаси, томати (я вважаю томати фруктами, такими ж, як 
маракуйя), яблука, сливи, персики, авокадо, дині й багато інших фруктів і ягід – усе це 
даровані самим Господом ліки, особливо для організму, ураженого раком. З них можна 
робити сік. Уживати їх потрібно кілька разів у день. 



 96 

     Дозвольте розповісти історію з мого власного життя. Мені було 10 років, коли я 
занедужав черевним тифом і перебував у напівнепритомному стані. У той час у країні 
лютувала епідемія тифу, що вразила тисячі людей, що вживали питну воду із заражених 
джерел. Антибіотиків тоді ще не було. Ніжна турбота й гарний догляд були єдиними 
засобами, які могли допомогти молодому, повному сил організму. У мій щоденний раціон 
входило кілька склянок соку цитрона (солодкого лимона). Щоб перемогти тиф і прийти в 
повну свідомість, мені треба було п'ять місяців. 
      Тисячі людей не змогли перемогти хворобу й померли. Любляче відношення моєї 
матері й лимонний сік, яким вона мене напувала, допомогли мені вижити. Ці натуральні 
засоби стали стимуляторами моєї імунної системи. 
     Білки зі збалансованим амінокислотним складом. Білки є незамінним компонентом 
фізичних структур організму. Крім того, вони використовуються мозком для виробництва 
ферментів, рецепторів і нейротрансмітерів. (Тема білків буде докладно розглянута в 
останніх розділах цієї книги.) Білки підвищують лужність організму. Ось чому 
співвідношення фруктів і овочів до вмісту білків у вашому раціоні повинне бути 
збалансованим. Ідеальна дієта повинна на 80 відсотків складатися із фруктів, овочів (у 
коренеплодах, таких як морква, буряк, турнепс, картопля й солодка картопля, дуже багато 
мінералів) і бобових, які містять багато білка й ідеально збалансовані по складу 
амінокислот. У бобових, таких як сочевиця, боби фава, турецький горох, зелена стручкова 
квасоля й соєві боби, вміст білків становить близько 28 відсотків. Тільки 20 відсотків 
білків у раціоні повинне надходити з інших джерел – м'яса, риби, птиці, яєць, м'яких сирів 
і сиру, у якому багато незамінної амінокислоти триптофану. У філе індички триптофану 
також багато, а от у яловичині його майже немає. 
      Фізичні вправи абсолютно необхідні для підтримки гарного здоров'я. Вони 
поліпшують кровообіг, насичують водою й киснем усі органи, дозволяючи їм нормально 
функціонувати. Належне насичення водою й киснем місцевих тканин – це кращий засіб 
профілактики раку. Фізичні вправи необхідні для забезпечення повернення лімфи до 
серця. Скорочення м'язів нагнітають гідравлічний тиск і змушують лімфу підніматися по 
лімфатичних судинах нагору в напрямку до серця, де вона змішується із кров'ю й знову 
надходить у кровоносну систему. Фізичні вправи набудовують фізіологію організму на 
створення запасів триптофану й інших незамінних амінокислот, що відіграють ключову 
роль у запобіганні раку. 
     Сонячне світло та штучне висвітлення, що його замінює, стимулюють особливі 
рецептори на шкірі обличчя, а також світлові рецептори ока, програмуючи біологічний 
годинник організму на природню інтеграцію з гормональною секрецією залоз. Сонячне 
світло – це цілюща енергія. Воно допомагає боротися з остеопорозом у дорослих і з 
рахітом у дітей. Сонячне світло перетворює холестерин у вітамін D і сприяє 
нагромадженню енергетичних молекул АТФ у внутрішньоклітинних відкладеннях 
кальцію – надзвичайно важливий процес у програмі стимулювання імунної активності 
організму. 

      Музика. 
     Видатний японський учений, доктор медицини Масару Емото виявив, що на функції 
води й забруднюючі її токсини впливають звуки, які вона «чує». При демонстрації цього 
феномена Емото брав воду із джерела, забрудненого токсинами, і заморожував її. Після 
сеансу класичної й мелодійної музики кристали льоду виходили чистими й гладкими. 
Голосна музика в стилі хеві-метал приводила до утвору аномальних або деформованих 
кристалів льоду. Лід, утворений з води, яка містила токсини ( зокрема, діоксин), також 
складався з аномальних і деформованих кристалів. Навіть гарні й погані слова, такі як 
«спасибі» або «пішов до чорта», написані на склянці, також впливали на форму й текстуру 
кристалів льоду. 
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       «Любов і подяка формували найпрекрасніші кристали на світі», – повідомляє Емото. 
Моцарт, Бах і Шопен робили різні типи «щасливих кристалів льоду». Ці експерименти не 
залишають ніяких сумнівів у тому, що вода реагує на все, що вона «чує». Як ви пам'ятаєте, 
наш організм на 75 відсотків складається з води; отже, вплив гармонічних звуків може 
сприяти формуванню внутрішньої гармонії організму з ув'язненими в нас силами природи 
й стати ефективним лікарським засобом. Генеруюча щастя музика повинна 
використовуватися при лікуванні будь-яких захворювань, і в першу чергу раку. 
      ПРИМІТКА. Деякі вчені вважають, що вода зберігає пам'ять про свій минулий досвід. 
Доктор Бенвеніст із Національного інституту охорони здоров'я й медичних досліджень 
Франції став першою людиною, яка оголосила про це відкриття після серії експериментів, 
проведених у його лабораторії. Але незабаром його заява була дискредитована журналом 
«Nature» у статті, опублікованої 28 липня 1988 року. У листопаді 1989 року я написав 
докторові Бенвеністу й показав йому, де була допущена помилка в його експерименті й 
чому його висновки не можна вважати правильними. Цей мій лист поміщений у числі 
інших наукових статей на сайті  www.watercure.com 
      Існує небезпека того, що відкритий доктором Емото вплив звуку на воду може бути 
використаний для відродження помилкових тверджень доктори Бенвеніста. На 
конференції в Мюнхені в жовтні 2003 року, де ми з доктором Емото виступали з 
доповідями, я запитав його, що буде, якщо кристали льоду, форма яких змінена звуком, 
розтопити, а отриману воду потім знову заморозити. Чи збережеться  при цьому 
модифікована форма кристалів? Його відповіддю стало категоричне «ні». Це доводить, що 
твердження про здатність води зберігати пам'ять про минулий досвід є помилковими. 

      Гуманітарна діяльність, 
 заснована на релігійній вірі, набудовує мозок на цілеспрямований, конструктивний 
режим роботи. Вона відволікає вас від постійних думок про себе й направляє частину 
енергії, що витрачається мозком, на альтруїстичні цілі. Результатом такої діяльності стає 
почуття задоволення, яке впливає на діяльність мозку й може послабити вплив стресу на 
організм людини. Діяльність, заснована на щирій емпатії, виявляє на мозок цілющий 
вплив. Мабуть, саме тому масони навчають своїх учнів словами: «Благословенний той, 
хто дає, і той, хто отримує». 

                                          Як вода перемагає рак 
     Я прагнув би почати з історії Ендрю Дж. Баумана IV. Його злоякісна меланома й 
лімфома стали результатом ускладнень, викликаних багаторічним зневоднюванням. 
Перші симптоми зневоднювання з'явилися в нього у восьмирічному віці у формі алергії. В 
14 років у нього розвився діабет – одна із найтвердіших програм боротьби з нестачею 
води в організмі. В 23 роки йому довелося боротися з астмою, яка серйозно загрожувала 
його життю. В 26 років у нього розвилася діабетична невропатія, наслідком якої стали 
проблеми із зором і кровопостачанням стіп і ніг. 
      Починаючи з 20 років він регулярно страждав від інфекційного мононуклеозу, що 
свідчило про подавлений стан імунної системи. 
       ПОСЛІДОВНА ПОЯВА СИМПТОМІВ ЗНЕВОДНЮВАННЯ, ЯКЕ В 
ОСТАТОЧНОМУ ПІДСУМКУ ВИКЛИКАЛО ЛІМФОМУ 

ЕНДРЮ БАУМАН, 42 роки 
Алергія – в 8 років 
Різке загострення астми – в 23 роки 
Діабет – з 14 років 
Невропатія – з 26 років 
Супресія імунної системи – з 20 років 
Інфекційний мононуклеоз 
Пухлини на шкірі – лівий бік 



 98 

Біопсія у вересні 1995 р. – лімфома 
Галлієве сканування – лімфома шкіри всього тіла 
Програма «Лікування водою» з листопада 1995 р. 
Березень 1996 р. – галлієве сканування – ніяких ознак раку 

                                                               ПРИМІТКА 
 У наведеному нижче листі я залишив Дрю повне ім'я, щоб у вас не залишилося сумнівів, 
що така людина дійсно існує. Він живе в Нью-Йорку й зараз вивчає китайську медицину. 
Історія хвороби Дрю Баумана унікальна в тому відношенні, що вона ілюструє 
послідовність фізіологічних подій, які виникають в результаті тривалого зневоднювання 
організму. Читаючи цей лист, ви почнете розуміти зв'язок між такою великою кількістю 
хворобливих станів, що й поступово підсилюється зневоднюванням. 
      Що стосується Ендрю Баумана, те зневоднювання в дитячому віці виявилося в нього 
спочатку у формі алергії, а потім викликало по черзі діабет, астму, супресію імунної 
системи, часті інфекції, судинні захворювання й шкірну лімфому В-клітин. У процесі 
нескінченних походів по лікарях і лікарнях він був підданий симптоматичному лікуванню 
від численних і різноманітних проблем зі здоров'ям. Зрештою йому призначили курс 
рентгенівського опромінення, у результаті якого він отримав великі опіки. Поки він не 
відмовився від подальших процедур, лікарі мали намір продовжувати випалювати 
рентгенівськими променями ракові клітини. На щастя, він усвідомив, що від такого 
лікування вмре швидше, чим від своїх хвороб. 
       У квітні 2003 року Дрю подзвонив мені й радісно повідомив, що напередодні пройшов 
всебічне обстеження, яке підтвердило, що в нього як і раніше немає ніяких ознак раку. 
Лікарі були зовсім спантеличені й захотіли довідатися, як йому це вдалося. Поки ще 
медицині не відомо жодного випадку, щоб лімфома такого типу не давала рецидивів 
протягом шести років. І тоді Дрю докладно розповів їм про програму «Лікування водою»! 
На даний момент, у серпні 2004 року, Дрю Бауман продовжує добре себе почувати й з 
великим успіхом пропагує «Лікування водою» скрізь, де тільки може. 
      А тепер дозвольте коротенько пояснити, чому Дрю став жертвою такої великої 
кількості інфекцій. Одна з головних функцій гістаміну пов'язана з розподілом води в 
організмі. Але коли гістамін приступає до здійснення програми регуляції води, він 
автоматично пригнічує імунну систему на рівні її керуючих центрів у кістковому мозку. 
Він змушений це робити; а якщо ні, то зневоднювання буде постійно активізувати імунну 
систему, чим викличе її перенапругу. Природа сконструювала організм таким чином, щоб 
він приберігав імунну систему для серйозних інфекцій і не розтрачував її ресурси на 
боротьбу зі зневоднюванням. 

                                           * * * 
                                             Шановний доктор Батмангхелідж! 
      Мене кличуть Ендрю Дж. Бауман IV, мені 42 роки, але вже в 34 роки я почував себе й 
виглядаю щонайменше на сорок чотири! Більша частина мого життя була витрачена на 
боротьбу із хворобами, але тепер кожна хвилина кожного дня вливає в мене нові сили й 
енергію. Раніше я страждав від хронічного зневоднювання – я в цьому переконаний. 
      Я народився 29 жовтня 1956 року в Тейлорі, штат Пенсільванія. Мої батьки ніжно 
опікувалися про мене й вчасно робили всі необхідні щеплення. Спочатку мене годували 
молочною сумішшю для грудних дітей, потім кашами й соками, а коли я кричав від різі в 
животі, давали небагато води. Після першого щеплення від поліомієліту мене дивним 
чином паралізувало нижче пояса. Фахівці були здивовані, але все-таки констатували 
«рудиментарний поліомієліт». Хвороба зникла так само раптово, як з'явилася. коли в 
першому класі, приблизно в п'ять років, я отримав повторну дозу вакцини, параліч 
повернувся. Місяці госпіталізації й постільного режиму привели до швидкого збільшення 
ваги. Усе, чим я займався, – це їв, приймав відвідувачів, пив газування, іноді воду, і 
одного чудового дня параліч знову пройшов. 



 99 

      Коли я перейшов у третій клас – приблизно у вісім років, – у мене почалася алергія. 
З'явився частий сухий кашель. З весни до осені, щораз, коли я виявлявся поруч зі 
свіжоскошеними газонами, мені ставало важко дихати, очі свербіли й сльозилися, 
навалювалася утома. Після переходу в середню школу в мене почалися алергійні 
непритомності. Приблизно в 1979 році я звернувся до фахівця, який зробив усі аналізи й 
діагностував алергію й астму. Тоді мені було 23 роки. Мені призначили уколи від алергії й 
інгалятори. Лікування, мабуть, тільки погіршило мій стан. Губи в мене постійно 
пересихали й тріскалися. У той час я випивав у день від двох до чотирьох чашок кави, 
кілька склянок содової плюс небагато чаю й спиртного. Іноді міг випити протягом дня 
склянку води. Алергія й астма продовжували мучити мене до 1996 року, поки я не довів 
приймання води до 3,5 л у день. З тих пор алергія й астма мене не турбують. 
     Проблеми з діабетом почалися в мене в 14 років. Мені поставили діагноз 
«інсулінзалежний, або “ювенільний”, діабет». Саме в той час я почав вживати дієтичні 
напої, включаючи ті, що містили кофеїн. Тоді я як і раніше випивав не більше 2-4 склянок 
води в день, пив чай і пристрастився до кави. Діабет привів до численних госпіталізацій. 
До середини 1980-х років у мене з'явилася діабетична невропатія й почали опухати ноги. 
Після того як обстеження показало наявність тромбів у ножних венах, мені ввели в ноги 
барвник, щоб провести діагностичне сканування. Ін'єкції барвника привели до розривів 
вен, і ноги опухли ще більше. Після цього мені поставили діагноз «венозна 
недостатність». В 1994 році мені сказали, що, можливо, через рік або близько того ноги 
прийдеться ампутувати. 
      При обстеженні на діабет попередній огляд показав наявність у сітківці очей 
збільшених, що й кровоточать кровоносних судин (діабетична ретинопатія). За наступні 
15 років я кілька разів пройшов курс лазерної хірургії, коли лікарі намагалися припекти 
розірвані судини й запобігти появі нових розривів. У результаті в мене погіршився 
периферичний і сутінковий зір. В 1992 році в мене виявили сильне, але доброякісне 
збільшення передміхурової залози, стали гірше функціонувати нирки. В 1993 році я почав 
зазнавати труднощів зі слухом. В 1994 році я звернувся до гомеопата, який крім 
застосування нетрадиційних засобів порадив мені збільшити норму споживання води. На 
той момент моя щоденна доза інсуліну становила 95 одиниць. 
      Численні проблеми з імунною системою в мене з'явилися в 1976 році. В 1974 році я 
закінчив школу й поступив у коледж. В 1976 році я без відриву від навчання влаштувався 
на роботу в службу психіатричної допомоги. Потім я познайомився зі своєю майбутньою 
дружиною й став сполучати побачення з роботою на повну ставку й заняттями по вечорах. 
У результаті в мене розвився інфекційний мононуклеоз. В 1977 році ми одружилися, і я 
продовжував боротися із численними інфекціями й хворобами, а в 1978 році втратив 
роботу. В 1979 році, під час однієї із частих госпіталізацій, мені знову поставили діагноз 
«мононуклеоз»! Лікарі наполягали на тому, що мононуклеоз не може давати рецидиви, 
тому почали консультуватися з експертами. Мені ввели вакцину від грипу й виписали – 
тільки для того, щоб через кілька днів знову покласти з температурою 41,1°. Я зробив 
безліч аналізів, але у той момент вони практично нічого не показали. Після численних 
обстежень із приводу різких болів у животі мені сказали, що в мене на селезінці виросла 
друга селезінка, і вона також функціонує. У тому ж році я прийшов до когось у гості, 
випив сирого молока й знову виявився в лікарні, цього разу вже з бактеріальною 
інфекцією кишкового тракту. Мені поставили діагноз «бруцельоз і протей ОХ-19» і знову 
почали накачувати ще більшою кількістю антибіотиків. 
     В 1980 або 1981 році в мене виявили ще один різновид мононуклеозу й знову поклали в 
лікарню; до того ж увесь цей час я вів безперервну боротьбу з діабетом. Один фахівець із 
інфекційних захворювань виявив у мене проблеми із цілим рядом особливих антитіл, 
призначених для боротьби зі сторонніми агентами, а інші лікарі сказали, що це пов'язане з 
алергією, астмою й частими інфекціями. 
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     В 1980-і роки я часто хворів, лежав у лікарнях і втрачав роботу – загалом, постійно був 
під впливом стресу. У ці роки в мене знайшли алергію на пеніцилін і тетрациклін, 
з'явилася гіпертензія, а також синдром хронічної втоми, лимфоїдна гіперплазія, артрит, 
бурсит, фіброміалгія, проблеми з кишечником і гастропарез. крім того, у мене виросла 
доброякісна пухлина на лівому боці. На щитовидній залозі з'явився вузловий утвір, і в 
мене діагностували отруєння свинцем, кадмієм і алюмінієм, виявленими на сміттєвому 
смітнику недалеко від мого будинку. Я набрав зайву вагу, і в мене почалися тимчасові 
зупинки дихання під час сну. Обстеження показали, що за шість годин сну я припиняв 
дихати більш 300 раз, до того ж виявили нарколепсію. У будь-який момент у мене міг 
початися напад непереборної сонливості. Мені зробили операцію в спробі впоратися з 
апное, увели в шию трахеотомічну трубку, щоб мені легше було дихати вночі, і перед 
сном підключали до штучної легені, щоб тримати дихальні шляхи відкритими. Протягом 
1980-х років я як і раніше випивав тільки по кілька склянок води в день, але вживав багато 
кави, сахарину й замінника цукру «Nutrasweet». В 1987 році мене визнали 
непрацездатним! 
      В 1992 році, у віці 36 років, я виглядав і почував себе так, немов мені під п'ятдесят, а 
почував себе ще гірше, чим виглядав. Я почав приймати харчові добавки з вітамінами, 
травами та інші натуральні медичні засоби. Фахівець із нетрадиційної медицини порадив 
мені збільшити споживання води й одночасно обмежити споживання кофеїну. Я не 
відчував ніг, постійно випробовував слабість, утому, депресію й втратив майже всяку 
надію. 
     Я почав пити більше води, небагато зменшив споживання кофеїну й до 1995 року почав 
почувати себе й виглядати набагато краще. Проте я усе ще випивав у день не більше 1-1,5 
л води, не намагався повністю очистити організм від кофеїну й не використовував 
морську сіль. 
     У вересні 1995 року шишка на моєму лівому боці почервоніла, стала боліти й 
збільшуватися. Мій сімейний лікар вилучив її й відіслав на аналіз. У жовтні мені 
поставили діагноз «шкірна лімфома В-Клітин». Там, де в мене була одна пухлина, виросло 
26 новых. коли мене направили в одну знамениту лікарню, там мені сказали, що лімфома 
на поверхні шкіри – явище рідкісне й поки ще маловивчене. Мене обстежили галлієвим 
сканером, який виявив світіння всієї поверхні тіла, тобто організм дав позитивну реакцію 
на наявність ракових клітин. Бічна частина спини світилася яскравим білим світлом, тобто 
була «гіперпозитивною», точно так само, як середина грудей, де раніше вилучили дві 
меланоми. Мені порадили пройти курс місцевого радіоактивного опромінення й 
проводити опромінення пухлин у міру їх появи або повне опромінення всієї поверхні 
шкіри. Мені почали опромінювати спину, у результаті чого я отримав опіки третього 
ступеня. Я відмовився від повного опромінення шкіри, а посередині курсу мій гомеопат 
почав використовувати натуральні засоби, що очищають. Онколог порадив мені нічого не 
приймати й привести свої справи в порядок. Я збільшив щоденне споживання води й 
почав застосовувати добавки й натуральні ліки. 
       У листопаді 1995 року під час поїздок по країні в пошуках виходу з положення мені 
довелося купити нові покришки. У магазині автомобільних запчастин мене представили 
Бобу Баттсу, який познайомив мене з вашою програмою «Лікування водою» і порадив 
строго слідувати по ній, якщо я прагну вилікуватися. Після цього я значно збільшив 
приймання води, але боявся збільшити споживання солі, беручи до уваги традиційні 
протипоказання для людей з підвищеним кров'яним тиском. Згодом я довідався про 
помилковість цієї думки й почав збільшувати споживання солі. У березні 1996 року я 
пройшов ще одне обстеження галлієвим сканером, який не виявив жодного вогнища раку 
у всьому тілі. Лікарі вирішили, що сканер зламався, але ми з моїм гомеопатом знали, що я 
почав видужувати. Збільшення водного раціону, обмеження кофеїну, нова дієта, 
натуральні ліки й віра повернули мене до життя. Я усвідомив присутність у мені Добродія 
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й згадав, що Він називав себе «джерелом води живої», а нас – «сіллю землі» і «єдиними 
духом». 
     З тих пір моє здоров'я безперервно поліпшується. У мене більше немає двох селезінок, 
а єдина, що залишилася має нормальні розміри й прекрасно функціонує. Тепер, перед тим 
як випити з ранку склянку води, я злизую з долоні небагато морської солі й щедро 
підсолюю їжу. Я випиваю в день приблизно 5,5 л води й приймаю деякі добавки, а також 
з'їдаю багато цільного зерна, свіжих фруктів і овочів. Обсяг моєї талії зменшився з 107 см 
до 90 см. Я важив 113 кг, тепер – 95 кг, і в мене з'явилася солідна м'язова маса. По кольору 
обличчя й зовнішньому вигляду мені тепер можна дати трохи більше тридцяти, а по силі я 
не поступаюся 25-літньому чоловікові. Пухлина щиколоток пройшла, а в тих місцях, де 
пульс не прощупувався, з'явилася пульсація, так, нова пульсація! Я більше не приймаю 
ніяких ліків від колишніх хвороб, хоча у свій час ковтав щонайменше 15 видів таблеток у 
день. Мої потреби в інсуліні знизилися з 95 до 35-45 одиниць у день. Я більше не 
страждаю від хронічних інфекцій і втоми – сплю по 6- 8 годин на день замість 12-14. Мені 
рідко доводиться приймати антибіотики, хоча раніше я використовував їх постійно. У 
мене припинилися алергія, астма й гастропорез. Я позбувся артриту, бурситу й проблем з 
кишечником. Під час останнього тесту на стрес мій лікар, який молодший за мене, сказав, 
що я в кращому стані, чим він сам. Кров'яний тиск постійно знижується. Пропав вузловий 
утвір на щитовидній залозі, покращився сон і зникли ознаки отруєння важкими металами. 
до мене повернулися життєві сили. 
      Мої молитви були почуті. Господь провів мене по природньому шляхові зцілення мого 
тіла, розуму й духу. Тепер я живу новим життям, підтримую баланс води, солі, мінералів, 
харчових добавок, якісного харчування й продовжую поліпшувати своє життя. Я воістину 
щасливий. Дозволяю вам використовувати цей лист будь-якими способами, які 
допоможуть поширити новину про цілющу силу води. 

                                              ЩИРО ВАШ, ЕНДРЮ ДЖЕЙ БАУМАН IV 
      Отже, ми вже говорили про те, що лімфоцити є виробниками гістаміну, і про те, що 
зневоднювання організму може змусити їх збитися з курсу й заблудитися в лабіринтах 
лімфатичної системи. Лист Дрю Баумана розповів вам, як за допомогою коригувальної 
гідратації можна повернути назад процес розвитку таких серйозних захворювань. 
Сподіваюся, дослідники раку використають цю інформацію й не відмахнуться від неї 
тільки заради того, щоб захистити сучасні шахрайські способи лікування, що з'явилися в 
результаті комерціалізації медицини. 
     Я твердо вірю в можливість успішної боротьби з лімфомами на будь-якому етапі їх 
розвитку. Якщо люди стануть використовувати інформацію, яку я представив у цій книзі, 
те, по моїх прогнозах, такий протокол лікування викличе ремісію більше чим в 95 
відсотках випадків, що повністю сформувалися пухлин лімфатичних вузлів. Якщо 
подальші дослідження виявлять зв'язок цього захворювання з незначним дефіцитом ще 
яких-небудь елементів і мінералів, то нам, можливо, прийдеться скоригувати протокол, 
щоб добитися 100- процентної ремісії. 

                                          * * * 
              Шановний доктор Батмангхелідж! 

     Кілька місяців назад я закінчив читати вашу захоплюючу книгу «Ваше тіло просить 
води». Повинен зізнатися, що не міг відірватися від неї, поки не прочитав від кірки до 
кірки. Деякі з моїх друзів і членів родини також її прочитали. Мій брат, який вивчився на 
медика, також прочитав її й порахував «дуже цікавою». 
     У мене хвороба Вакеда-Ослера, або дійсна поліцитемія. Мій організм робить занадто 
багато червоних кров'яних клітин. Мені дають ліки з незрозумілою назвою гідроксиурея, 
або гідроксимочевина. Крім них мені час від часу роблять кровопускання, або, по-
науковому, флеботомію. Цю хворобу в мене виявили дев'ять років тому, коли мені було 33 
роки, але мій лікар сказав, що, цілком ймовірно, я занедужав декількома роками раніше. 
Ця рідкісна хвороба найчастіше зустрічається в людей набагато більш старшого віку. 
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Причин цього захворювання ніхто не знає. Мені сказали, що, можливо, це якось зв'язане зі 
стресами. крім того, я кілька років проробив охоронцем на різних заводах і напевно зазнав 
впливу яких-небудь хімікатів або токсичних речовин. За роки хвороби мій стан потроху 
погіршувався, і справа закінчилася тим, що мені прописали гідроксиурею. Говорять, 
тривале приймання гідроксиуреї може в деяких випадках викликати лейкемію й інші 
хвороби. 
      Приблизно вісім місяців тому я прочитав вашу книгу й почав пити більше води – 
приблизно по 2,5 л у день. На додачу до всього, в останні роки в мене був дуже високий 
тиск, і все це час мій лікар намагався змусити мене приймати ліки від гіпертонії. Спочатку 
тиск не перевищував гранично припустимого рівня, але згодом мені ставало усе гірше. Я 
відмовлявся від ліків скільки міг, але, мабуть, довго так тривати не могло. Я почав пити по 
2,5 л води в день вісім місяців тому. Тепер мій тиск повністю в межах норми. Між іншим, 
під час останнього аналізу крові одна з медсестер пожартувала щодо того, що в мене тиск 
як у підлітка. 
     Що стосується моєї поліцитемії, то й отут також поліпшення в наявності. Кожні три 
місяці я проходжу обстеження й у мене беруть аналіз крові. як сказав мій брат, у числі 
іншого вони досліджують мою кров на якесь RDW[8].  
---------------------------------------------------- 
RDW – розподіл розмірів (еритроцитів) – виражена в цифрах величина, зв’язана з 
ступенем анізоцитозу, або різності об’ємів еритроцитів в популяції 
----------------------------------------------------. 
З того, що пояснював мені брат, я зрозумів тільки, що RDW показує, наскільки здорові мої 
клітини, а також те, встигнули вони мутувати чи ні. Якщо мутація зайде досить далеко, це 
може привести до лейкемії й інших хвороб. Отож, цей показник RDW також потроху 
погіршувався. Зараз число RDW повністю відповідає нормі. 
      Я збираюся запитати у свого лікаря, чи можна поступово відмовитися від ліків і 
залишити тільки флеботомію. Я знаю, вони вже говорили про це з моїм братом. 
      Я постарався якнайдетальніше описати свої захворювання й те, як завдяки великій 
кількості води вони стали відступати. яке неподобство, що медичні авторитети не 
ставляться до лікування великою кількістю води серйозно! Особисто я жалкую, що не 
довідався про таке лікування багато років тому. Я вирішив розповідати про нього всім 
своїм друзям і родичам. Прагну зробити все, що в моїх силах, щоб допомогти вам 
поширювати ваші теорії. 

                                       З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ, АЙВЕН 
     Двома найнебезпечнішими видами раку є рак передміхурової залози в чоловіків і рак 
молочної залози в жінок. Але, мабуть, активізована за допомогою води імунна система 
здатна змусити відступити обидві ці проблеми. Але дозвольте спочатку розповісти про 
рак простати; потім ми поговоримо про рак грудей. 
     У передміхурової залози є ферментна система, яка реагує на підвищення кислотності 
навколишнього середовища. Ця система активізує особливий фермент – кислотну 
фосфатазу, яка викликає посилене виробництво білків і ріст навколишніх тканин. Таким 
чином, стійке зневоднювання й недостатнє виведення кислоти з організму стають 
головними причинами гіпертрофії передміхурової залози. Усунення зневоднювання й 
посилення лужності організму здатні повернути цей процес назад. Приведу один приклад. 
Будь ласка, зверніть увагу на те, що по ходу лікування знімаються й деякі інші проблеми 
зі здоров'ям. 
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                                                       Рак простати 
 
 
Постійне підвищення кислотності тканин  
перед статевої залози викликає її збільшення 
і в кінцевому підсумку приводить до розвитку раку 
 
 
 
 
 
 
Підвищується рівень вмісту кислотної фосфатази – 
ферменту,який допомагає ростові залози в 
кислотному середовищі.  
 

 
Рис. 10. Чому при підвищенні кислотності організму виникає схильність до 
збільшення й розвитку рака передміхурової залози. 

                                              Шановний доктор Батмангхелідж! 
     Недавно прочитав вашу книгу «Ваше тіло просить води» і з 1 січня строго дотримуюся 
вашої поради випивати в день по 8-10 склянок води. 
     Після того як я почав неухильно виконувати ваші рекомендації, у моєму фізичному 
стані відбулися три зміни. По-перше, із простатою, яка турбує мене вже більше восьми 
років, проблем стало набагато менше. По-друге, раніше я не міг спати ночами через 
сухість у носі й у роті (я живу в гірській, посушливій місцевості). Тепер проблем більше 
немає. І по-третє, у мене пропав грибок під нігтями на ногах, який я підчепив ще на війні в 
Кореї. 
    Я знаю, що вас повідомляють про набагато більш серйозні речі, але я розповів про те, 
що важливо для мене особисто. Я високо ціную роботу, якої ви займаєтеся. 

                                     З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ, Р. Д. Б. 
     ПРИМІТКА. Грибок зник, тому що імунна система Р. Д. Б. вийшла з подавленого 
стану. Це дозволило їй здобути перемогу над грибком, а також над початковою стадією 
ракової трансформації тканин передміхурової залози. 
                                                                         * * * 

                                        Вода й сіль вилікували рак простати 

                                                        
                                                               Уеллс Джексон 

                                        61 рік 
     ЕТАПИ ДІАГНОСТУВАННЯ РАКУ ПРОСТАТИ І ЇЇ РЕМІСІЇ В РЕЗУЛЬТАТІ 
ПРИЙМАННЯ ВОДИ 
     Липень 1999 р., результат стандартного аналізу на ПСА – 4,6 Біопсія підтвердила 
пухлину 
     Січень 2000 р., ПСА – 5,7 Медичний центр Уолтера Ріда підтвердив існування пухлини 
     Віддав перевагу насиченню водою опроміненню, хіміотерапії й хірургічної операції 
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     Січень 2001 р., ПСА понизився до 3,5 Медичний центр Уолтера Ріда підтвердив 
ремісію 
                                             Шановний доктор Батмангхелідж! 
    Пишу, щоб подякувати вам за те, що допомогли мені вилікуватися від раку простати. 
   Під час проходження літньої медкомісії в липні 1999 року виявилося, що мій показник 
ПСА (простатоспецифічного антигену) піднявся до 4,6. Я звернувся до уролога, і справа 
закінчилася тим, що в жовтні він направив мене на біопсію, результати якої виявилися 
позитивними. У січні 2000 року я поїхав у медичний центр Уолтера Ріда для контрольного 
обстеження, і коли виявилося, що мій ПСА піднявся до 5,7, мені підтвердили діагноз 
«рак». 
     Коли я приїхав додому на Різдво, моя мати прийнялася розхвалювати вашу книгу 
«Ваше тіло просить води». Я пообіцяв їй прочитати матеріали, які вона мені дала, коли 
буду летіти назад у Німеччину. Поки я лежав у центрі Уолтера Ріда у Вашингтоні, то 
з'ясував усе, що міг, про можливі способи лікування, а також про лікарні й клініки, які 
можна було використовувати в якості альтернативних варіантів, оскільки всі, до кого я 
звертався, умовляли мене лягати на операцію. Фактично, мені запропонували три 
варіанти: чекати й спостерігати, пройти курс променевої терапії або погодитися на 
хірургічну операцію. Останній варіант мені рекомендували особливо наполегливо. 
     Я почав пити воду ще в центрі Уолтера Ріда, після того як скачав по інтернету 
інформацію з вашого сайту www.watercure.com.  
     Я відправив вам електронний лист із декількома уточнюючими питаннями, а коли 
повернувся в Європу, знайшов у своїй пошті запрошення подзвонити вам в офіс і відразу 
ж ним скористався. Ви задали мені безліч питань і порекомендували почати пити воду, 
морквяний сік, апельсиновий сік, додавати в їжу сіль (чого я не робив уже років двадцять) 
і включати в раціон якнайбільше овочів і фруктів. Єдиним обмеженням стала заборона на 
все смажене. 
      Крім того, ви запропонували мені відмовитися від кави, спиртних напоїв і содової, 
обов'язково гуляти по годині зранку і по півгодини ввечері. Ви запропонували мені 
дзвонити вам по всіх виникаючих питаннях, а коли я запитав, скільки це буде коштувати, 
ви сказали, що платити нічого не прийдеться… Я навіть не знав, що сказати!!! 
      З того моменту я став дзвонити регулярно, спочатку раз у тиждень, а з недавніх пір 
приблизно раз на місяць. Я щомісяця здавав аналізи на ПСА, і починаючи з лютого ( через 
місяць після початку проходження програми «Лікування водою») їх результати, як 
правило, виявлялися в межах припустимої безпеки. У березні я відправився в Панаму, а 
звідти у В'єтнам і не міг строго дотримувати режиму, але продовжував випивати щоденну 
норму води, і, коли у квітні знову здав аналіз, мій ПСА виявився трохи вище звичайного. 
Я відновив режим, і в наступному місяці ПСА знову знизився. 
      Кінець липня й початок серпня я провів у Панамі, де зустрілася вся моя родина, там 
мені довелося дозволити собі небагато пива й кави, тому після повернення в Європу 
аналіз знову показав підвищення ПСА. Я стривожився й подзвонив вам, щоб порадитися 
із цього приводу. У ході нашої розмови ви дуже наполегливо розпитували мене про 
вживання алкоголю, тому я зізнався, що, проживаючи в Німеччині, де роблять найкраще 
пиво у світі, звичайно не можу відмовити собі в кухлику-другому за вечерею. Ви 
зажадали, щоб я не вживав нічого спиртного, і я обіцяв це зробити. Ще ви сказали мені, 
що високий рівень ПСА свідчить про підвищену кислотність організму, і рекомендували 
мені їсти побільше овочів, особливо зелених, щоб нормалізувати показник РН. У 
наступному місяці мій ПСА знизився до 3,3. 
      Спочатку, коли я намагався пояснювати лікарям, як я лікуюся, вони відмахувалися від 
моїх слів, але недавно мені пощастило знайти кілька людей, які виявили цікавість до моїх 
пояснень. Із самого початку виконання запропонованої вами програми я став почувати 
себе краще, чим раніше. Я перебував у досить гарній формі, але через три тижні помітив, 
що при виконанні тих же самих вправ для серцево-судинної системи мені доводилося 
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робити їх з більшою інтенсивністю, щоб підняти частоту серцевого ритму до 150. При 
колишніх навантаженнях мій пульс піднімався тільки до 130. Я запитав вас, у чому 
справа, і ви сказали, що, як видно, мій серцевий м'яз раніше був збезводнений, а тепер 
йому не доводиться так напружуватися. Зараз такі ж навантаження підвищують мій пульс 
тільки до 115 або 120. 
      Протягом чотирьох років я відчував біль у колінах і в одному тазостегновому суглобі, 
яка з'являлася під час ходьби або перегонів, а коли я вставав зі стільця й робив кілька 
кроків, у мене боліли коліна. Через три місяці лікування водою всі ці болі повністю 
пройшли. Ниючий біль у попереку зник, і зараз я дійсно почуваю себе відмінно. Мені 
шістдесят, і, якщо чесно, я почуваю себе приблизно так само добре, як в 40 років, і до того 
ж я вилікувався від раку простати. 
     Я ріс на фермі, літав на винищувачах, будував будинки й комерційні будинки, у 
зрілому віці володів декількома консалтинговими фірмами в сфері будівництва, тому, як 
людина із практичним складом розуму, уважаю, що теорія лікування водою заснована на 
здоровому глузді. Я можу з повною відповідальністю підтвердити ефективність вашої 
методики. На жаль, багато друзів вважають її занадто простим рішенням. Але особливе 
розчарування викликає в мене непоінформованість, яку демонструють представники 
традиційної медицини. Схоже, що, коли мова заходить про те, щоб взяти до відома вашу 
інформацію, освіта і професійна зарозумілість не дозволяють їм бачити найочевидніші 
речі. Велике вам спасибі, доктор Батмангхелідж. Я молюся за те, щоб НАМ З ВАМИ 
вдалося довести вашу практичну інформацію до відомості людей, яким вона принесе 
користь. 
     Будь ласка, не соромтеся ділитися інформацією про мене з кожним, кому вона може 
виявитися корисною. 

                                                                З ПОВНОЮ ПОВАГОЮ, У. Дж. 
     ПРИМІТКА. У наступному році містер Джексон повернувся в центр Уолтера Ріда для 
повторної оцінки свого стану. Усі аналізи на рак дали негативні результати. Йому сказали 
пройти ще одне обстеження через рік. З тих пір у його організмі немає ніяких слідів раку. 

                                            * * * 
             Шановний доктор Батмангхелідж! 

      Ви зрозумієте, чому ми з Кеном більше опікувалися про те, щоб використовувати 
будь-які доступні нам засоби боротьби з його запущеним, невиліковним раком простати, 
чим про те, щоб ретельно вести історію його хвороби. Я постаралася як можна точніше 
відновити події по документах «Medicare», рахунках від лікарів і інших паперах. Крім 
того, додаю фотокопії його лабораторних аналізів, узятих у Х'юстоні, штат Техас. 
     Результати аналізів на ПСА (простатоспецифічний антиген), зроблених 4 і 9 липня, а 
також біопсії, узятої 9 липня, виразно підтверджують прогноз доктора Сайперда, який 
сказав, що, незважаючи на будь-які лікувальні заходи, Кен повинен буде вмерти через 18 
місяців від раку простати. Шостого липня я замовила ваші книги, відео- і аудіокасети, які 
прийшли приблизно 14 липня. Тринадцятого липня я замовила мінеральні краплі «Concen 
Trace» і отримала їх, як мені здається, 21 липня. 
     Зовсім точно, що Кен збільшив споживання води вже після отримання результату 
другого аналізу на ПСА (50,8). Наскільки я пам'ятаю, він перейшов на цей режим уже 
наступного дня після отримання вашої книги й відеокасет. Протягом п'яти днів сеча Кена 
була такого темно-коричневого кольору й так гидотно пахнула, що ми не на жарт 
стривожилися. «Це ракові клітини виходять», – намагалася підбадьорити я його. Кен 
буквально обливався потом, у якого теж був гострий, огидний запах. Йому доводилося по 
декілька разів у добу міняти постільну й натільну білизну ( щоразу після душу). Кен 
випивав по 11-13 склянок води, дистильованої в домашніх умовах. Раптово, на п'ятий день 
після обіду, сеча Кена стала світлою, інтенсивність потіння зменшилася, а піт придбав 
нормальний запах. 
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    Коли саме Кен став додавати в дистильовану воду «Concen Trace», точно сказати не 
можу. Кену не подобався смак рідини, яка виходила при розведенні 30 крапель засобу на 4 
л води, тому кілька днів він експериментував з концентрацією, зупинившись зрештою на 
18 краплях на 4 л води. 
     З тих пір як кілька років назад ми купили домашній дистилятор фірми «Sears», я 
постійно повторювала йому про необхідність підсилювати дію води мінералами. В 1967 
році в мене виявилася клінічна депресія, яку в 1970 році визнали наслідком дисбалансу 
кальцію й магнію, викликаного споживанням води, пропущеної через 
водопом’якшувальну установку фірми «Culligan». З тих пір я стала переконаною 
прихильницею мінеральних добавок. Але Кен нічого не вживав для відшкодування 
мінералів, загублених у процесі дистиляції води. 
      Коли в клініку Бужінскі в Х'юстоні прийшли результати передопераційного аналізу на 
ПСА, Кена запитали, як могло трапитися, що його рівень ПСА настільки знизився. Він 
переадресував питання мені, і тільки через кілька днів до мене дійшло, що єдиною зміною 
в його способі життя між другим і третім аналізом на ПСА було багаторазове збільшення 
кількості води, що випивається ним. Раніше Кен завжди пив багато кави, але випивав за 
день тільки одну склянку води, звичайно за вечерею. 
    Мабуть, що пухлини в Кена зазнали повної поразки, а ракові клітини в його кісткових 
тканинах швидко відступають. Кен продовжує випивати по 8 склянок води щодня. 
     Ви можете використовувати будь-які із цих документів, як порахуєте потрібним. 

                                                                                          З ПОВАГОЮ, С. Б. 
                                           * * * 

    Шановний доктор Батмангхелидж! Насамперед прагну від усього серця подякувати вам 
за написання книги «Ваше тіло просить води»! Ваша боротьба з медичним 
істеблішментом нагадує мені мої власні пошуки альтернативи таким традиційним 
методам лікування, як хіміотерапія, променева терапія й хірургічне втручання, а також ті 
муки, які мені довелося витерпіти від так званої західної медицини, але це вже інша 
історія. 
    Я не знайомий з вами особисто, але пишаюся вами! Ви один зі справжніх героїв! 
     Коротка передісторія. У квітні 1997 року в результаті обстеження в Стенфордській 
онкологічній клініці в мене виявили плоскоклітинну карциному лівої мигдалеподібної 
залози з метастазами в лімфатичних вузлах шиї. Мені сказали, що випадок дуже важкий і 
ймовірність виживання становить від 15 до 30 відсотків, і то в тому випадку, якщо я 
погоджуся на рекомендоване лікування. Воно полягало в розсіченні шиї з видаленням 11-
го черепного нерва, частини щелепи й великої кількості тканин у горлі, після чого я 
повинен був пройти курс променевої терапії й 16 тижнів хіміотерапії. У випадку відмови 
від запропонованого лікування мені залишилося б жити не більш п'яти тижнів! Ніхто не 
прагнув прямо відповісти на запитання, скільки це буде коштувати, але потім неохоче й 
неофіційно була названа цифра 350 тисяч доларів, не рахуючи хіміотерапії. (Отут 
потрібно відзначити, що в мене була відмінна медична страховка, яка так сильно 
розпалювала апетити лікарів, що ледве не стала моїм смертним вироком.) 
      Після уважного вивчення можливих варіантів я навідріз відмовився від операції, 
хіміотерапії й опромінення. Я сів на органічну, макробіотичну (вегетаріанську) дієту, 
позбувся токсинів у будинку й довкола нього, став вести здоровіший спосіб життя, 
використовувати лікарські трави, вправи цигун, а згодом – гіпербаричний кисень, який 
виявився дуже ефективним. 
       Протягом останніх чотирьох з половиною років мій рак, мабуть, перебував у фазі 
ремісії, але потім, через пару років, я потроху став порушувати дієту. Рак знову почав 
прогресувати, і в мене з'явилися чотири нові пухлини. За допомогою колишнього режиму 
я зумів зупинити його розвиток, але повернути процес назад не вдавалося. Один лікар 
переконав мене в необхідності виключити з раціону сіль, і через кілька місяців до 
колишніх пухлин додалися ще шість. До останнього часу в мене жодного разу не було 
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сильних болів, і я жодного дня не провів на лікарняному. Двадцять днів назад рак почав 
рішучу атаку. Пухлини почали швидко збільшуватися, стали давити на сонну артерію й, 
можливо, на периневрій (оболонку нерва). На мигдалині з'явилися некрозні тканини, які за 
три дні покрили її повністю; я, очевидно, втратив частину кісткової щелепної тканини, але 
гіршим із усього став болісний гострий невралгічний біль, який неможливо було 
витерпіти. 
     Лікарі сказали, що через кілька днів нестерпний біль змусить мене здатися на милість 
медичної системи, або я в будь-який момент умру від кровотечі. 
     Саме перед цим я прочитав книгу «Ваше тіло просить води» у перевиданні 1992 року й 
повірив у те, що рак – це наслідок тривалого зневоднювання. У минулому я пив дуже мало 
води. Від болю мені прописували оксиконтин і перкосет. У мене не було бажання 
випробувати медикаментозний ступор, тому я вирішивв пити по 2 л води із щіпкою солі, 
як було рекомендовано у вашій книзі. До мого здивування, вода виявилася більш сильним 
засобом від болю такого роду, чим ліки! Усього через 12 днів у стані пухлин почалися 
зміни. Схоже, що вони починають потроху зменшуватися, у всякому разі, стають більш 
м'якими й гладкими. Біль різко пішов на спад. 
      Може, ще рано про це говорити, але некрозних тканин на мигдалині, подібне на те, 
стає менше. Завдяки вашій книзі я встигнув вчасно довідатися, що відсутнім фактором у 
моєму лікуванні виявилася звичайна вода. Якщо я зможу позбутися раку за допомогою 
програми «Лікування водою», хіба не стане мій випадок вагомим доказом вашої правоти? 
Моє видужання йде на повний хід. 
     Доки я пив по 1,5 л води, біль продовжував диктувати мені свої умови. Це змусило 
мене довести норму води до 3-4 л у день. Мені 52 роки, я капітан чартерного катера для 
екскурсій, і в мене відмінне здоров'я, якщо не вважати цього проклятого раку. Спасибі. 

                                                                                         З ПОВАГОЮ, Є. К. 
                                          * * * 

                                          Шановний доктор Батмангхелідж! 
     У листопаді 1988 року в мене виявили рак кісткового мозку й сказали, що ця хвороба 
смертельна. За 12 років я жодного разу не пройшов курс хіміотерапії. 
     Лікарі не розуміють, як мені вдається так довго жити зі смертельною формою раку. 
Більшість пацієнтів з таким захворюванням живуть, як правило, не довше 3-6 років, і мені 
у свій час обіцяли стільки ж. Вони не можуть зрозуміти, чому в мене в кістках дотепер не 
утворювалися дірки. 
     Четвертого серпня 2000 року мене доправили у відділення швидкої допомоги 
Медичного центру Парквей з наступними симптомами: 

● несвідомий стан; 
● дихальна недостатність; 
● температура 40,5°; 
● пульс 222 удари за хвилину; 
● кров'яний тиск 200/130; 
● пневмонія; 
● бактеріальний менінгіт (запалення спинного мозку й оболонки 
головного мозку); 
● сильна аглютинація крові; 
● носова кровотеча; 
● множинні мієломи (рак кістки); 
● нульова імунна реакція ( через рак кістки). 

     Небагато раніше на тому ж тижні по телевізору повідомили, що двоє здорових молодих 
чоловіків, у віці 17 років і 21 року, умерли від менінгіту. Лікарі сказали, що якби мене 
привезли в лікарню на дві години пізніше, то я вмер би відразу після прибуття. 
Бактеріальний менінгіт – це найважча форма менінгіту, якою може занедужати людина. 
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     Десять днів я пролежав у відділенні інтенсивної терапії, без свідомості й на примусовій 
вентиляції легенів. Лікарі не сподівалися, що я виживу. Лікар « швидкої допомоги» 
повідомив мої рідних, що мені, швидше за все, зроблять трахеотомію, уведуть зонд для 
штучної годівлі й підключать до апаратів штучної підтримки життєдіяльності. Моїй 
родині сказали, що коли і якщо я прийду у свідомість, то, можливо, перетворюся в те, що 
медики називають рослиною. Лікарі сказали, що в більшості пацієнтів, які довгий час 
лежать без свідомості « під вентилятором», мозок звичайно вмирає. 
     Милістю Божою, коли на одинадцятий день я опам'ятався, у мене збереглася здатність 
самостійно дихати, усі фізіологічні функції й здоровий розум. З того дня пройшло вже 
дев'ять тижнів, а я, несказанною милістю Всевишнього, продовжую жити й посилати 
Йому славу й хвалу. Я зцілився, і до мене повернувся Божественний дарунок здоров'я. 
Крім того, я як і раніше продовжую випивати по 5,5 л води з однією чайною ложкою солі 
в день. Спасибі за вашу науку. 

                                                                               ЩИРО ВАШ, М. Дж. 

                                            Рак молочної залози 
      Якщо ви прагнете почути історію раку, здатну змусити вас двічі подумати про те, чи 
варто вірити традиційній медицині, яка пропонує хіміотерапію, опромінення й хірургічне 
втручання, то вам варто познайомитися з особистим досвідом доктора медицини Лорейн 
Дей, відомого хірурга-ортопеда з багаторічним стажем роботи в університетській клініці. 
П'ятнадцять років вона викладала на медичному факультеті Каліфорнійського 
університету в Сан-Франціско, який входить у трійку кращих медичних шкіл Америки. 
Лорейн Дей займала посади ад'юнкт-професора, віце-голови відділення ортопедичної 
хірургії й провідного хірурга-ортопеда в знаменитій лікарні Сан-Франціско, де брала 
участь у навчанні тисяч лікарів. Свою повсякденну роботу в лікарні вона порівнює з 
роботою польового військового госпіталю, показаної в телесеріалі «M*A*S*H». 
     Доктор Дей регулярно виступала з лекціями в провідних медичних установах Америки 
і Європи, включаючи такі престижні центри наукової думки, як Массачусетське медичне 
суспільство й Королівське суспільство медицини в Лондоні, Англія. Вона користувалася 
славою одного із самих кваліфікованих фахівців у світі, гідного займатися вихованням 
майбутніх лікарів. І ось, на цьому етапі її життя, на піку запаморочливої медичної кар'єри, 
Творець включив її в список студентів Його власної медичної школи й кинув у глибокі 
води незвіданого – точно так само, як Він у свій час зробив із мною. В 1992 році в неї 
почав стрімко розбудовуватися рак молочної залози. 
     Лорейн Дей відразу ж зрозуміла, що знала про рак занадто мало й що традиційні 
способи, якими вона сама лікувала пацієнтів, – це зовсім не те, що їй було потрібно. Вона 
знала, що лікарі бояться раку більше, ніж будь-яких інших хвороб, – адже вони краще 
інших знають, що засоби, якими вони лікують людей, не допомагають. 
      Не пройшло й місяця, як вона усвідомила, що скоро вмре. Усього за три тижні 
маленька пухлина, яка виступила по центру грудей на лівій молочній залозі, виросла до 
розмірів великого апельсина. Вона не могла довірити лікування свого важкого випадку 
колегам-медикам з її власного університету. Будучи розсудливою людиною й 
ґрунтуючись на зібраній нею великій інформації, вона не прагнула стати черговою 
жертвою традиційного лікування раку, що враховує в першу чергу комерційні інтереси. 
«Я відмовилася від хіміотерапії, опромінення, хірургії, що й калічить, тому що за багато 
років роботи лікарем бачила тисячі пацієнтів, що вмерли не від раку, а від хворобливих, 
руйнівних способів лікування, яким ми, лікарі, їх піддаємо!» 
     Лорейн залишила медичну практику й прийнялася вивчати альтернативну медицину. 
Вона почала студіювати літературу про натуральні лікувальні процедури, пропоновані 
знаменитими цілителями. Лорейн змінила спосіб життя й стала шукати розв'язок своєї 
проблеми в області харчування. Пухлина росла й повинна була незабаром прорвати шкіру, 
що загрожувало появою інфекційного зараження. Вона знайшла хірурга, який погодився 
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вилучити тільки зовнішню частину пухлини й не торкати швидко зростаючі метастази в 
пахвових залозах, над ключицями, у носі й інших місцях, – і, зрозуміло, ніякої хіміотерапії 
й ніякого опромінення. 
      Незважаючи на новий режим харчування, рак повернувся й прийнявся рости із ще 
більшою швидкістю. Вона так ослабнула, що ледь могла пересуватися, і була змушено 
перейти на постільний режим. На цій, фінальній, стадії її життя, коли архангел уже 
готувався супроводжувати її до врат раю – і вона прекрасно це усвідомлювала, – хтось зі 
знайомих дав їй мою книгу «Ваше тіло просить води». Вона відразу ж зрозуміла, що 
представлена в книзі інформація має безпосереднє відношення до її проблеми, і почала 
пити воду, немов востаннє. 
      Лорейн зрозуміла, що кава, яку вона пила всі ці роки в перервах між операціями, 
заподіяла її здоров'ю непоправна шкоду й сприяла створенню умов, сприятливих для 
розвитку раку, з яким їй тепер довелося боротися. Далі поміщені малюнки, на яких 
показані розміри й розташування її ракової пухлини й метастазів. 

                             
Рис. 11. У перші дні пухлина була розміром         Рис. 12. Пухлина    розміром з апельсин          
  з маленьку кульку                                                                                   через два тижні. 

.                    
Рис. 13. Це не груди, а пухлина;          Рис. 14. Вид збоку; пухлина проникнула 
 так вона виросла за три тижні             глибоко в нижчележачі тканини. 
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     Я попросив знайому художницю Лурдес Санчес змалювати світлини пухлини, які 
доктор Дей розмістила на своєму веб-сайті  www.drday.com 
     Я віддав перевагу малюнкам над світлинами, щоб у вас виникло бажання відвідати її 
сайт і самим познайомитися з інформацією про запеклу боротьбу, яку доктор Дей веде 
проти медичного істеблішменту, чиєю блискучою представницею вона сама була 
протягом багатьох років. Після того, як доктор Лорейн включила в щоденний раціон воду, 
архангел отримав наказ повернутися назад, а її самопочуття почало поліпшуватися з 
кожним днем. Повне видужання й рятування від усіх симптомів раку – хвала Господу – 
зайняло вісім місяців. З тих пір уже 10 років як у неї немає ніяких ознак раку. 
      Тепер вона виступає перед учасниками різних конференцій, а також перед тими 
представниками медичного істеблішменту, хто дотримується широких поглядів і не бажає 
заподіювати шкоду людям, особливо зараз, коли можна скористатися простим і 
ефективним альтернативним методом лікування. Професійні медики, які (або родичі яких) 
стають жертвами раку, з надією звертаються до її придбаної мудрості. Вона використовує 
мою книгу «Ваше тіло просить води» у якості одного зі своїх навчальних посібників. 
     У березні 2003 року, на медичній конференції у Фініксі, штат Арізона, відбулася наша 
перша особиста зустріч із доктором Дей. Я запитав її, чому вона вважає, що ключову роль 
у її рятуванні від раку зіграла вода, адже рекомендоване лікування включає багато інших 
засобів. У її відповіді виявилася зрілість дійсного вченого. Лорейн сказала мені, що всі 
інші засоби вона застосовувала до того, як включила в лікування воду, але без води вони 
не давали результату. Саме вода допомогла радикально змінити ситуацію. Коли вона 
застосовувала всі інші засоби, які рекомендує зараз, але не пила воду, її стан 
погіршувався, вона швидко слабшала й була змушена більшу частину часу проводити в 
постелі. У своїх виступах вона часто повторює: 
      «Книга доктора Батмангхеліджа “Ваше тіло просить води” зіграла вирішальну роль у 
моєму видужанні. Я б не змогла поправитися без такого доповнення до свого лікування». 

                        Роль зневоднювання в розвитку раку грудей 
      Що здатне прискорити ріст ракової пухлини молочної залози настільки, щоб вона 
могла досягнути розмірів грейпфрута, як у випадку з доктором Дей? Особисто я певен у 
тому, що із усіх ланок ланцюжка хімічних реакцій, пов'язаних зі зневоднюванням, 
найбільше значення має збільшення виробництва пролактину. Пролактин – це один з 
гормонів стресу, додатковою функцією якого є стимуляція вироблення молока тканинами 
молочної залози. 
      Збільшення виробництва пролактину в умовах стресу покликано компенсувати 
можливий негативний вплив зневоднювання на вироблення молока. Цікаво відзначити, що 
навіть у птахів є аналогічні залози, які розташовуються в глибині дзьоба й виробляють 
«молоко», що впорскується в дзьобики неоперених пташенят. Поза тим що молоко є 
джерелом енергії й найважливіших сировинних матеріалів, у ньому втримуються 
імуноглобуліни матері, необхідні дитині, у якої ще не повністю розвинулася імунна 
система. 

 
 

                                             Розділ 7 

                          Гормони стресу й зневоднювання 
     Зневоднюванням називається стан нестачі придатної для використання води, 
необхідної для виконання нових метаболічних функцій у хімічних процесах, які не 
припиняються ні на секунду протягом усього життя. Вода, яка не бере участь у 
незліченній кількості інших процесів і займається розщепленням білків, крохмалю й 
жирів, бере активну участь у підготовці хімічних процесів, намічених організмом на 
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найближче майбутнє. Ваш свідомий розум може цього не зауважувати, але недостатній 
вступ води в активно функціонуючий організм викликає сильний стрес і гормональну 
реакцію, яка включає посилену секрецію вазопресину, ендорфінів, пролактину й фактора 
вивільнення кортизону, а також активізацію ренін-ангіотензинної системи. 
     Ці гормони ще більше обезводнюють організм, тому що вся вільна вода вже 
використовується для розщеплення запасених сировинних матеріалів і енергетичних 
ресурсів, щоб задовольнити поточні потреби організму. Наш організм складається 
переважно з води, але основна її частина практично не може брати участь у виконанні 
нових функцій. «Стара» вода, яку ви випили вчора, або навіть кілька годин назад, уже 
стала історією. 
      Щоб зробити певен крок у майбутнє, вам потрібний приплив свіжої води, яка 
позбавить організм від стресу, викликаного необхідністю «ограбувати Петра, щоб 
заплатити Павлу». Такі стреси підвищують концентрацію крові й кислотність організму, 
створюючи сприятливі умови для розвитку хвороб. 
      Так само як машині необхідний бензин для майбутньої поїздки, організму людини 
необхідно достатня кількість вільної води в кровоносній системі, щоб прожити день до 
вечора, протриматися ніч, а потім зустріти наступний день. 
     Жінки, організм яких пристосований до традиційних стресових фізіологічних процесів 
щомісячних менструацій і дітородіння, здатні робити більше таких життєво важливих 
агентів, як ендорфіни й пролактин. Ендорфіни допомагають їм легше переносити 
труднощі, а пролактин забезпечує задоволення потреб дитини у воді за рахунок молока, 
навіть якщо при цьому обезводнюється організм матері. Зрозуміло, гіпофіз робить багато 
інших гормонів, але в умовах стресу саме ці два виявляють найдужчий вплив на 
механізми регуляції води й обміну речовин в організмі. 

                                            Обезводнення 

                                              Емоційний стрес 

                            

                                             Гіпофіз виробляє: 

                                          Вазопресин 

                                          Ендорфіни                        Жіноча фізіологія 

                                          Пролактин                         Дітородження 

                                          Кортизон 

                                          Ренін-ангіотензин(побічно) 
 

         Рис. 15. Під впливом стресу гіпофіз підсилює секрецію гормонів. 
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       Ми повинні розглядати молоко як воду, яка містить деякі інші речовини, необхідні 
внутрішнім системам організму дитину. Склад молока в різних видів ссавців різниться 
залежно від строку вигодовування потомства. Коров'яче молоко відповідає потребам 
теляти, яке здатне підніматися на ноги вже через кілька хвилин після появи на світ. 
Коров'яче молоко більш концентроване й містить більше жирів, чим жіноче. Жіноче 
молоко більш рідке – у ньому 88,5 відсотка води, 3,3 відсотка жирів і 1,5 відсотка білків, у 
той час як у коров'ячому 87 відсотків води, 3,5 відсотка жирів і 4,1 відсотка білків. Але 
жіноче молоко солодше коров'ячого – у ньому 6,8 відсотка лактози, у той час як у 
коров'ячому молоці – 4,8 відсотка. 

 
         СЕКРЕЦІЯ ПРОЛАКТИНА ПІДВИЩУЄТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТІ:  
ЗНЕВОДНЮВАННЯ, СТРЕСУ Й НАДМІРНОГО СПОЖИВАННЯ АСПАРТАМу 
(ДІЄТИЧНИХ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ) 
       УСТАНОВЛЕНО, ЩО НАДЛИШКОВИЙ ПРОЛАКТИН ВИКЛИКАЄ РАК 
МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ У МИШЕЙ 

 
Груди – це створене природою  

джерело води 
для новонародженої дитини 

 
                Рис. 16. Причини підвищення вироблення пролактину в організмі. 
    
     Завдяки високому вмісту води – яка набагато важливіша для виживання дитини, чим 
тверді компоненти молока, – головне призначення материнського молока полягає в тому, 
щоб напувати дитину водою; додавання інших компонентів у процес виробництва води – 
це другорядна функція. 

                                               Пролактин і депресія 
     А тепер дозвольте пояснити, яким чином хімічні процеси, що відбуваються на 
початковій стадії депресії, можуть в остаточному підсумку привести до посилення 
секреції пролактину й можливому формуванню ракової пухлини в молочних залозах 
жінок. У нормальних умовах усі системи секреції гормонів працюють за принципом 
взаємозалежності й взаємообмеження. Секреція пролактину в організмі – це строго 
регульований процес, якщо тільки тонкі механізми його регуляції не зазнають 
негативного впливу зовнішніх факторів. Про безпосередній зв'язок даного процесу зі 
стресом я говорив трохи вище. 
     Побічно секреція пролактину пов'язана з тим, що під впливом стресу різко 
збільшується витрата тирозину й зменшується виробництво допаміну – 
нейротрансміттера, який оберігає вас від депресії і є сильним інгібітором секреції 
пролактину. Коли в стані депресії рівень допаміну в мозку падає, секреція пролактину 
починає відбуватися безконтрольно, що може привести до катастрофи у випадку, якщо в 
організмі присутні умови для розвитку ракових клітин. 
      Штучний замінник цукру, аспартам, використовуваний більш ніж в 5 тисячах харчових 
продуктів, – це головний каталізатор секреції пролактину в організмі. Аспартам 
розпадається на амінокислоти (аспартат і фенилаланин) і метиловий спирт. Метиловий 
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спирт є надзвичайно сильною отруйною речовиною нервово-паралітичної дії й викликає 
проблеми із зором (дегенерація жовтої плями сітківки). 
     Фенилаланін – це корисна амінокислота, яку організм може використовувати, але 
аспартат здатний накоїти багато лих, оскільки легко долає гемоенцефалічний бар'єр і 
безпосередньо впливає на ті ділянки мозку, які відповідають за функції репродуктивних 
органів. У число таких органів входять молочні залози. У результаті, що вважається 
невинним аспартам викликає збільшення виробництва пролактину в організмі. 
     Тепер ви маєте певне уявлення про те, як імуносупресивний вплив зневоднювання 
може привести до розвитку раку. Сподіваюся, що ви також зрозуміли, чому гарне 
насичення організму водою здатне запобігти раку і яким чином процес розвитку деяких 
видів раку можна повернути назад. 

                                      Лікування тварин сіллю 
    Обов'язковим компонентом програми «Лікування водою» є одночасне вживання 
необхідної кількості неочищеної солі, яка містить 80 і більш мінералів. Наукою 
встановлено, що така сіль корисна для тварин і навіть може вилікувати їх від деяких 
хвороб. Нижче я помістив розповідь про те, як було зроблено відкриття, що доводить 
необхідність додавання солі в їжу ваших чотириногих улюбленців. 
    Доктор Гері Вейссберг працює хіропрактиком у місті Уілкс-Барре, штат Пенсільванія. 
Його самого мучив сильний біль у ступні, яка не піддавалася ніякому лікуванню. Одного 
чудового дня він познайомився з Бобом Баттсом – людиною, яка витратила більше 400 
тисяч доларів на поширення серед жителів північно-східних районів Пенсільванії 
інформації про програму «Лікування водою» і про здатність солі послабляти болі в 
суглобах. Боб порадив Гері приймати перед сном небагато морської солі. Результатом 
стало несподіване зникнення болю. Тепер доктор Вейссберг використовує програму 
«Лікування водою» у своїй лікарській практиці. Познайомтеся з його листом. Мені 
здається, що перед тем, як ми приступимо до обговорення теми кішок і собак, ви із 
задоволенням познайомитеся з поглядами людини, яка займається лікуванням інших. 

                                          * * * 
                      Доктор Батмангхелідж! 

    Я порахую за честь, якщо ви використаєте мою історію у вашій наступній книзі. 
     Тепер, після того як мої пацієнти стали виконувати рекомендації програми «Лікування 
водою», вони отримують приголомшливі результати. 
     Недавно до мене звернулася нова пацієнтка, яка побачила в газеті рекламу, розміщену 
Бобом Баттсом. У неї сильне ожиріння, і вона не могла вийти із квартири, тому що в неї 
різко погіршилося самопочуття й до того ж незадовго до цього вона впала й зламала 
променеву кістку. Жінка сильно здивувалася, коли в ході телефонної розмови про 
програму «Лікування водою» я сказав їй, що тих, хто не може приїхати до мене, я 
обслуговую вдома. Через три тижні призначеного мною лікування я зі здивуванням 
довідався, що Мері не тільки схудла на 14 кг за такий короткий час, але й змогла 
самостійно вийти з будинку, сісти за кермо й відправитися до лікаря. 
     Я думав, що нічого краще цього бути вже не може, але під час останнього мого візиту 
до Мері вона здивувала мене тим, що включила імена всіх членів моєї родини в список 
людей, за яких вона щодня молиться! Ні за які гроші не можна купити те, що зробила для 
мене ваша програма. Спасибі вам від усього серця. 
     Якщо я можу бути ще чим-небудь вам корисний, будь ласка, дзвоніть мені в будь-який 
час. 

                                          ЩИРО ВАШ, ДОКТОР ГЕРІ ВЕЙССБЕРГ 
      Ви познайомилися ще з одним повідомленням професійного лікаря про те, що вода 
допомагає позбуватися від зайвої ваги. Цей же лікар уперше використовував сіль для 
лікування артритних хворобливостей у собак і кішок, а згодом став застосовувати сіль для 
лікування раку в цих видів тварин. От що розповідає про його досвід Боб Баттс. 
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                                         * * * 
                Шановний доктор Батмангхелідж! 

     У серпні виповнюється 10 років від дня нашої першої зустрічі, яка поклала початок 
самому захоплюючому десятиліттю в моєму житті. Незважаючи на те що я своїми очима 
бачив людей, що звільнилися від багатьох невиліковних хвороб, ніщо не викликало в мене 
більшого здивування, чим швидке зцілення свійських тварин від останньої стадії артриту, 
від раку й діабету. Подробиці цих історій поміщені на моєму сайті   www.watercure2.com 
 
      Причиною народження ідеї лікувати тварин став мій друг, хіропрактик Гері Вейссберг, 
який зберіг скептичне відношення до гідностей солі, незважаючи на те що за кілька років 
до цього сіль допомогла йому позбутися болю в стопі. Я вирішив будь-що-будь 
переконати його й запропонував знайти кого-небудь, у кого є свійська тварина, хвора 
артритом або раком. Гері повинен був сказати власникові, що якщо той стане додавати в 
літрову миску води для тварини 1/2 чайної ложки солі з високим змістом мінералів і 
посипати її їжу невеликою кількістю морської солі протягом трьох днів, то результати 
виявляться вражаючими. 
      Ми не мали ніякого досвіду лікування тварин, але сама ідея виглядала розумною, 
особливо у зв'язку з тим, що, крім води, тварини нічого не п'ють. Нам видалося 
очевидним, що якщо тварини можуть, як люди, хворіти на артрит і рак, то єдиною 
причиною цих проблем у них повинна бути нестача гарної солі. 
      Через два тижні Гері подзвонив мені й сказав, що отримав перший результат. Його 
пацієнтом став пес по кличці Піт, що належав лікареві-натуропату докторові П. Дж. 
Марчелетті з Таннерсвілла, штат Пенсільванія. У собаки був рак, і їй залишалося жити не 
більше місяця. Після трьох днів використання солі пухлина в собаки зменшилася на 50 
відсотків. Здивований таким результатом лікар вирішив випробувати на собі всю 
програму «Лікування водою», оскільки він сам страждав невиліковним захворюванням – 
хворобою Крона. Через кілька днів більшість симптомів його хвороби зникли. У 
результаті обидва лікарі не тільки ввірували в цілющу силу води самі, але й стали 
призначати курс лікування водою своїм пацієнтам. Обидва виступили в безкоштовних 
телепрограмах місцевих телестанцій з розповідями про отримані результати. 

 
     Наступним пацієнтом стала кішка по кличці Міссі, у якої був рак молочної залози. Її 
власниця Донна ( afmprint@aol.com ) возила Міссі в Корнеллський університет, де їй 
вилучили пухлину, але та виросла знову. Донна прочитала статті про рятування свійських 
тварина від смертельних хвороб, які ми опублікували в популярних газетах північно-
східної Пенсільванії, і стала додавати морську сіль у їжу й воду своєї кішки. Дуже скоро 
Донна знову стала господаркою щасливої, здорової кішки, яка легко заплигувала на ліжко 
й на підвіконня, носилася по кімнатах і змушувала собак ходити по струнці. До Міссі не 
тільки повернулася її колишня грайлива вдача – вона стала навіть веселішою як колись. 
«Тепер я всім розповідаю про програму “Лікування водою”», – повідомила нас задоволена 
Донна. 
 
      Кілька днів назад мені подзвонила з міста Уілкс-Барре, округ Люцерн, штат 
Пенсільванія, збуджена Лорейн Сміт, президент місцевого відділення Суспільства захисту 
тварин, щоб розповісти про вражаючі результати лікування артриту у свійських тварин, у 
тому числі й у її власного собаки. Уже через кілька днів після початку лікування її собака 
весело бігав нагору й униз по сходах. Баррі Файбер, який веде популярне ток-шоу на 
радіо, почув про наші успіхи в лікуванні тварин і попросив взяти участь у його недільній 
програмі, щоб поділитися гарною новиною з іншими власниками тварин. П'ятого липня 
2004 року ми приїхали на його програму разом з Лорейн, яка розповіла про свій досвід 
використання морської солі в лікуванні тварин, що перебувають під її опікою. 

http://www.watercure2.com/
mailto:afmprint@aol.com
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      Переконавшись у приголомшливих результатах такого лікування, найвідоміший 
ветеринар з Форти-Форт, штат Пенсільванія, разом з декількома іншими ветеринарами із 
цього району також стали радити своїм клієнтам давати хворим тваринам морську сіль. 
      Вражаючі результати, які програма «Лікування водою» демонструє на тварин, здатні 
переконати навіть найзакореніліших скептиків. Чудесні зцілення домашніх улюбленців до 
глибини душі торкають серця їх власників. 

 
   Будь ласка, надсилайте історії й світлини ваших улюбленців на drb@watercure.com, щоб 
ми могли опублікувати їх в книзі, що готується до виходу, про лікування беззавітно 
відданих нам тварин від так званих невиліковних хвороб. 

 
                                                                                                     БОБ БАТТС 

     Як бачите, у солі виявилося набагато більше лікарських властивостей, чим вважалося 
до останнього часу. Хочеться ще раз повторити, що досвід лікування тварин може надати 
більшу допомогу в розробці способів лікування людей. А тепер настав час перейти 
безпосередньо до застосування програми «Лікування водою» для лікування раку, 
ожиріння й депресії. 
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                                            Частина 4 

                               Натуральний спосіб лікування 
     У цій частині я дозволив собі повторити дещо з інформації, що вже зустрічалася вам на 
сторінках даної книги. Я роблю це для того, щоб у вас склалася повна уява про значимість 
води для здоров'я, підтримки гарного самопочуття, профілактики хвороб і лікування від 
них. Я порахував, що для кращого розуміння представленої інформації про 
зневоднювання буде корисно прочитати її більше чим один раз. Крім того, із цієї частини 
ви довідаєтеся, яка кількість води, мінералів і харчових компонентів слід включити в 
лікування, яке допоможе вам упоратися з ожирінням, депресією й раком. 

                                              Розділ 8 

Початкова дієта для всіх хвороб, викликаних зневоднюванням 
      Хронічне зневоднювання проявляється у великій кількості різних нездужань і 
дегенеративних захворювань. Фізіологічні наслідки зневоднювання такого типу, який 
приводить до якої-небудь зі згаданих у цій книзі проблем, майже завжди дуже подібні. В 
організмі різних людей ранні симптоми фізіологічного зневоднювання проявляються по-
різному, але при стійкому зневоднюванні, коли відчуття спраги заглушується прийманням 
ліків, одна за одною починають проявлятися всі інші ознаки, і людина стає жертвою 
численних проблем, які ми називаємо «хворобами». 
      Класичним прикладом такого розвитку подій можна вважати випадок Ендрю Баумана. 
Ми, медики, зводимо ці стани в ранг хвороб або відносимо їх до категорії синдромів. В 
останні роки ми згрупували частину синдромів за ознакою характерних рис аналізів крові 
й придумали для них назва «аутоіммунні захворювання». У їхній список входять червона 
вовчанка, розсіяний склероз, м'язова дистрофія, інсулінзалежний діабет і багато інших. 
     Дотепер медичні дослідження проводилися виходячи з того припущення, що багато 
станів, які тепер починають розглядатися як стадії зневоднювання або його наслідки, – це 
хвороби «невідомої етіології». Домінуючий у сучасній медицині підхід до проблем 
людського здоров'я не дозволяє нам використовувати навіть саме слово «лікування». У 
найкращому разі ми можемо провести «курс лікарських заходів» і сподіватися на 
«ремісію». 
     На мій погляд, більшість болісних дегенеративних захворювань – це стани місцевого 
зневоднювання в різних варіаціях. Звідси випливає, що варто нам збільшити споживання 
води, як проблема відпаде – якщо заподіяний збиток не занадто великий. Крім того, я 
переконаний, що для оцінки розладів, викликаних дефіцитом яких-небудь речовин в 
організмі (одна з них – вода), нам не потрібно використовувати ті ж методики, які 
застосовуються при дослідженні хімічних продуктів. Визначити характер дефіциту й 
заповнити його – це все, що нам потрібно! 
      Тепер зовсім ясно, що для всіх викликаних зневоднюванням станів лікування повинне 
бути однаковим – одна-єдина процедура для незліченної безлічі хвороб. Хіба це не 
чудово? Одна програма вирішує безліч проблем, дозволяючи уникнути дорогого й 
непотрібного втручання в роботу організму. 

      Перший етап  
цієї лікувальної програми включає цілеспрямоване збільшення норми щоденного 
приймання води. Крім іншого, стійке зневоднювання викликає непропорційну втрату 
окремих речовин, достатня кількість яких повинне зберігатися в резервних запасах 
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організму. Природно, що ідеальна процедура лікування включає також відповідну 
корекцію пов'язаного зі зневоднюванням порушення обміну речовин. 
      Іншими словами, лікування хвороб, викликаних зневоднюванням, включає заповнення 
вторинних дефіцитів, що виникають у деяких тканинах через нестачу води. Це явище 
множинного дефіциту, викликаного зневоднюванням, лежить у корені багатьох 
дегенеративних захворювань, включаючи аутоіммунні, такі як червона вовчанка, СНІД і, 
зрозуміло, рак. 

                                            Скільки води й коли? 
     Організм щодня повинен отримувати не менше 2,5 л води й небагато солі, щоб 
компенсувати свої втрати (сеча, дихання, піт). Недостатнє приймання води приведе до 
занадто великого навантаження на нирки, яким прийдеться працювати з підвищеною 
інтенсивністю, щоб концентрувати сечу й виводити з мінімальною кількістю води 
якнайбільше токсичних відходів. Цей процес пояснює, чому такій великій кількості людей 
в останні роки їх сильно вкороченого життя потрібен діаліз. 
     У середньому організму потрібно близько 4,5 літра води в день. Половину цієї 
кількості він отримує у вигляді води; іншу половину становить вода, отримувана в 
результаті обміну речовин, що й утримується в продуктах харчування. Ці 4,5 л води 
потрібні організму для вироблення приблизно 2,5 л сечі – кількості, яка дозволить ниркам 
не занадто напружуватися, концентруючи сечу (звідси світлий колір сечі в людей, 
організм яких добре насичений водою). Більше 1 л води в день використовують легені – 
така кількість води випаровується в процесі подиху. Решта кількість витрачається на 
потовиділення й гідратацію шкіри, з поверхні якої постійно випаровується вода. Якась 
кількість води йде й на те, щоб змочувати фекальні маси й полегшувати процес їх 
виведення з організму. У жаркому кліматі для цієї мети води потрібно більше. 
     Практика показує, що люди великої статури повинні щодня випивати приблизно по 
30 мл води на кожний кілограм ваги. Отже, людині вагою в 100 кг потрібно 3 л води в 
день. 
     Воду потрібно пити щоразу, коли ви почуваєте спрагу, навіть під час їжі. Вода, випита 
під час приймання їжі, не виявляє сильного впливу на травний процес, але якщо під час 
їжі організм збезводнений, це сильно утрудняє засвоєння їжі. 
     Випивайте як мінімум дві склянки води ранками, щоб компенсувати її втрати за вісім 
годин сну. А тепер я розповім про те, коли найкраще пити воду протягом дня. 
    За півгодини до кожного приймання їжі пийте 1-2 склянки води й дайте їй час настроїти 
регулятивні процеси, перш ніж організм отримає продукти харчування. Ті, хто страждає 
ожирінням, депресією або раком, повинні випивати не менше двох склянок. За півгодини 
організм встигне спочатку абсорбувати воду, а потім знову секретувати її в шлунок, щоб 
підготувати його до приймання їжі. 
     Приймаючи воду перед їжею, ви уникнете багатьох проблем зі шлунково-кишковим 
трактом, включаючи здуття живота, печію, коліт, запор, дивертикуліт, хвороба Крона, 
грижа стравохідного отвору діафрагми, рак кишкового тракту й, зрозуміло, збільшення 
ваги. 
     Через 2,5 години після їжі випийте ще 250–350 г води ( залежно від кількості з'їденого). 
Це допоможе стимулювати гормони ситості й завершити травні процеси в кишковому 
тракті. Крім того, ви вбережете себе від появи неправильного відчуття голоду, коли 
насправді вашому організму просто потрібно більше води, щоб завершити 
перетравлювання вже з'їденої їжі. 
      Для запобігання спраги воду слід приймати з регулярними інтервалами протягом 
усього дня. Не забувайте пити воду перед будь-якими заняттями, пов'язаними з фізичною 
активністю, такими як піша прогулянка, або перед інтенсивними фізичними вправами, що 
викликають потовиділення. 
     Скільки потрібно при цьому приймати солі, я розповім пізніше. 
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                          Ліквідація ускладнень зневоднювання 
     Усунення будь-яких розладів, викликаних зневоднюванням, обов'язково вимагає зміни 
способу життя. 
     Основа програми «Лікування водою» проста: 
              ● Достатнє приймання води й солі. 
              ● Регулярні фізичні вправи. 
              ● Збалансована, багата мінералами дієта з підвищеним вмістом фруктів, овочів і 
жирів, необхідних для створення клітинних мембран, гормонів і ізолюючих оболонок 
нервів. І будь ласка, не зациклюйтеся на темі холестерину. 
              ● Виключення кофеїну й алкоголю. 
              ● Медитація для нейтралізації спричинюючих стрес думок. 
              ● Виключення з раціону штучних замінників цукру. 
      Крім того, слід пам'ятати, що той вид зневоднювання, який заявляє про себе 
астматичними симптомами, залишає в організмі безліч інших шрамів. Ось чому дитяча 
астма – це надзвичайно небезпечний, руйнівний стан, який ніколи не проходить для 
дитини без наслідків й викликає в неї різні проблеми зі здоров'ям у майбутньому. Моє 
розуміння всієї серйозності руйнівних ефектів зневоднювання в дитячому віці стало 
причиною того, що я направляю значну частину своїх зусиль на лікування астми в дітей. 

        Чому вода так важлива для профілактики й лікування ожиріння,        
депресії й раку? 
      Перерахуємо основні функції води в організмі: 
                ● Вода служить транспортним засобом для кров'яних клітин – головної ударної 
сили імунної системи організму. 
                ● Вода розчиняє необхідні для життя матеріали, включаючи кисень і мінерали, 
що запобігають старінню клітин організму. 
                ● Вода – зв'язувальна речовина, яка з'єднує тверді частини клітини, формуючи 
навколо неї мембрану, або захисний бар'єр. При зневоднюванні цю функцію бере на себе 
холестерин. 
                ● Системи нейропередачі в мозку й нервах залежать від швидкості проходження 
натрію й калію через мембрану в обох напрямках по всій довжині нервових відростків. Не 
обтяжена ніякими зв'язками вода вільно проходить через клітинну мембрану й пускає в 
хід іонні насоси, що забезпечують переміщення мікроелементів. 
                ● Деякі з переміщуючих елементів насосів генерують електричну енергію. Отже, 
ефективність систем нейропередачі залежить від наявності вільної води в нервових 
тканинах. Вода, що проникає в клітинуу в ході осмотичного процесу, робить енергію, 
обертаючи іонні насоси, що проштовхують у клітину калій, що й виштовхують із неї 
натрій, – приблизно так само, як на гідроелектростанції вода приводить у рух лопаті 
турбін, що роблять електрику. 
     Клітинна мембрана складається із двох шарів, між якими розташований канал води, що 
постійно переміщується, у якому обробляється більшість поступаючих ззовні 
повідомлень. При зневоднюванні активність ферментів у цьому каналі знижується, у 
результаті чого клітина починає менш активно виконувати свої функції. У таких ситуаціях 
клітинні мембрани починають використовувати холестерин, щоб запобігти подальшому 
зневоднюванню (див. мал. 17). 
                ● До сьогоднішнього дня вважалося, що вся енергія, зв'язана в молекулах АТФ – 
речовини, яка «згоряє» і дає «тепло» для «підігріву» усіх хімічних реакцій у клітині, – 
надходить із їжею. Ось чому вода не залучала особливої уваги як джерело енергії в 
енергетичних системах організму. 
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СЕГМЕНТ КЛІТИННОЇ МЕМБРАНИ 
 

                         Обезводненої              Добре гідратованої 
 
              
 
 
 

Вода між шарами 
мембрани 

 
 
 
Холестеринові бляшки          Білковий        Пори клітинної мембрани 
(показані чорним)                   каркас            закриті.і вода може 
закривають пори                    клітинної        просочуватися через мембрану, 
клітинної мембрани,щоб       мембрани       щоб проникнути всередину 
попередити втрати води.                               клітини 
При зневоднюванні холестерин 
бере на себе функції клейкої речовини, 
скріплюючої структуру клітинної мембрани 
 
Рис. 17. Моделі сегментів насиченої водою й обезводненої двошарової клітинної 
мембрани й каналу води, що циркулює навколо клітини між шарами мембрани. Канал 
виконує функцію «водного шляху», де відбуваються всі хімічні реакції, що забезпечують 
зв'язок клітини із зовнішнім для неї світом. 

 
              ● Вода – головний регулятор енергії й осмотичного балансу в організмі. Натрій і 
калій приклеюються до білків насоса, і, коли вода обертає ці білки, мікроелементи діють, 
як магніти динамо-машини. Завдяки швидкому обертанню цих катіонних насосів 
утворюється енергія, яка накопичується в енергосховищах, розташованих у різних 
частинах тіла. Такі сховища бувають трьох типів: 
               1. АТФ. 
               2. ГТФ. 
               3. Ендоплазматична мережа, яка захоплює й зв'язує кальцій. Зв'язування кожних 
двох захоплених атомів кальцію є сховищем енергії, еквівалентної тій, що втримується в 
одній молекулі АТФ. У випадку роз'єднання й вивільнення атомів кальцію утворюється 
енергія для створення нової молекули АТФ. Використання механізму захоплення кальцію 
як засобу зберігання енергії робить кісткову структуру організму не просто будівельними 
риштуваннями тіла, але й банківським сховищем, подібним знаменитому Форт-Ноксу, де 
зберігається золотий запас Америки. Тому у випадку сильного зневоднювання й, отже, 
зниження вироблення гідроелектрики енергії організм намагається отримати енергію, 
накопичену в кістках. Отже, головною причиною остеопорозу є тривале зневоднювання. 
Щоб запобігти остеопорозу, необхідно збільшити щільність кісткових структур шляхом 
підвищення ефективності засвоєння кальцію. Для цього організмові потрібно отримати 
якнайбільше вітаміну D з відкладань холестерину в шкірі, який під дією сонячних 
променів перетвориться в холекальциферол – вітамін D3. 
      Холестерин служить сировиною для практично всіх гормонів в організмі; вітамін D 
також виробляється з холестерину. Активне використання запасеної в кісткових 
структурах енергії приводить до збільшення потреби у вітаміні D, необхідному для 
відновлення кісток. Реагуючи на цю потребу, печінка починає робити більше холестерину. 
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Будь-які спроби понизити рівень холестерину за допомогою хімічних препаратів слід 
розглядати як явну ознаку наукового неуцтва. Збільшення приймання води й сонячні 
ванни допоможуть відрегулювати рівень холестерину в крові без згубних наслідків для 
здоров'я. 
       Препарати, що знижують рівень холестерину, небезпечні. Про декілька з пов'язаних з 
ними проблем я вже згадував у цій книзі. Пропоную вашій увазі ще один факт, що 
відкриває очі на дійсний стан речей. Доктор медицини Дуейн Грейвлайн – колишній 
астронавт NASA, бортлікар ВПС США й учений-дослідник в області космічної медицини 
– опублікував у збірнику «Townsend Letter for Doctors and Patients» за серпень-вересень 
2004 року статтю за назвою «Короткочасна глобальна амнезія: Побічний ефект лікування 
статинами». Вивченням цієї проблеми доктора Грейвлайна змусив зайнятися його власний 
сумний досвід. 
       Доктор Грейвлайн вважає повну втрату пам'яті одним з побічних ефектів застосування 
медичних препаратів, що знижують рівень холестерину. У статті говориться: « Від 
пацієнтів по всій країні стали надходити тисячі повідомлень про дисфункції пам'яті, і у 
всіх випадках був один загальний момент – використання статинів. Причому амнезія – це 
тільки дещиця від дійсного числа випадків погіршення пам'яті, пов'язаних із 
застосуванням таких препаратів, як ліпітор, мевакор і зокор. На кожний випадок амнезії 
доводяться тисячі повідомлень про зухвалі втрати працездатності у випадках 
безпам'ятності, сплутаності свідомості й повної дезорієнтації. Ні пацієнтам, ні лікарям 
ніхто не сповістив про ці побічні ефекти». Продукти, які ми їмо, – це результат 
споконвічної здатності води й сонячного світла генерувати електричну енергію. Усі види 
тварин і рослин, включаючи людину, виживають завдяки енергії, яку робить вода. Одна з 
головних проблем наукової оцінки діяльності організму полягає в недостатньому 
розумінні ступеня залежності нашого організму від енергії, вироблюваної 
гідроелектричним способом. 
                   ● Електрика, зроблене в районі клітинної мембрани, крім іншого, змушує 
розташовані поруч білки вибудуватися й підготуватися до проведення запланованих 
хімічних реакцій. 

        Вода – найважливіша живильна речовина із усіх необхідних організму 
Ось основні причини, по яких вода щодня необхідна вашому організму: 
                    ● Без води немає життя. 
                    ● Її нестача спочатку гнобить, а в остаточному підсумку вбиває деякі функції 
організму. 
                    ● Є головним джерелом енергії, «грошовим потоком» тіла. 
                    ● Вона генерує електричну й магнітну енергію усередині кожної клітини тіла, 
даючи силу жити. 
                    ● Вода захищає ДНК від ушкоджень і підвищує ефективність її відбудовних 
механізмів, зменшуючи кількість аномалій у ДНК. 
                    ● Значно підвищує ефективність імунних центрів у кістковому мозку, де 
формується імунна система (усі її механізми), включаючи їх здатність ефективно 
протистояти раку. 
                    ● Є розчинником усіх продуктів харчування, вітамінів і мінералів. Розкладає 
їжу на дрібні частки й підтримує процеси метаболізму й засвоєння. 
                    ● Вода заряджає енергією їжу, частки якої після цього знаходять здатність 
передавати отриману енергію організму в процесі травлення. Ось чому їжа без води не має 
для організму абсолютно ніякої енергетичної цінності. 
                    ● Підвищує здатність організму до засвоєння життєво важливих речовин, що 
втримуються в їжі. 
                    ● Забезпечує транспортування всіх речовин у межах організму. 
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                    ● Підсилює здатність червоних клітин крові до нагромадження кисню в 
легенях. 
                    ● Проникаюча в клітину вода постачає її киснем і переносить відпрацьовані 
гази в легені для виведення їх з організму. 
                    ● Виводить токсичні відходи з різних частин організму й доставляє їх у 
печінку й нирки для остаточного видалення. 
                    ● Служить основним мастильним матеріалом у суглобних щілинах, запобігає 
артриту й болі в попереку. 
                    ● Використовується в хребетних дисках, перетворюючи їх в « водяні подушки, 
що амортизують, ». 
                    ● Є найкращим м'яким проносним. 
                    ● Запобігає серцевим нападам і інсультам. 
                    ● Охороняє артерії серця й мозку від закупорки. 
                    ● Є найважливішим елементом систем охолодження (піт) і обігріву 
(електризація) тіла. 
                    ● Вода дає силу й електричну енергію для всіх функцій мозку, у першу чергу 
для мислення. 
                    ● Вона необхідна для ефективного виробництва всіх нейротрансміттерів, 
включаючи серотонін. 
                    ● Вода необхідна для виробництва всіх вироблюваних мозком гормонів, 
включаючи мелатонін. 
                    ● Запобігає розладам, пов'язаним з дефіцитом уваги в дітей і дорослих. 
                    ● Підвищує працездатність, поліпшує увагу. 
                    ● Є кращим у світі тонізуючим напоєм, у неї немає побічних ефектів. 
                    ● Запобігає стресу, тривозі й депресію. 
                    ● Відновлює нормальний сон. 
                    ● Рятує від утоми, надає енергію молодості. 
                    ● Робить шкіру гладкою й запобігає старінню. 
                    ● Викликає блиск в очах. 
                    ● Запобігає глаукомі. 
                    ● Нормалізує кровотворні системи кісткового мозку – вона допомагає 
запобігти лейкемії й лімфомі. 
                    ● Вода абсолютно необхідна для підвищення ефективності роботи імунної 
системи при зміні кліматичних умов, а також для боротьби з інфекціями й утвором 
ракових кліток. 
                    ● Розріджує кров і не дає їй згортатися в процесі циркуляції. 
                    ● Зменшує передменструальні болі й припливи (відчуття жару в 
клімактеричний період). 
                    ● Вода й скорочення серця розріджують кров і створюють хвилі, які не 
дозволяють твердим речовинам осідати на стінках кров'яних судин. 
                    ● Людський організм не має у своєму розпорядженні запаси води, здатні 
підтримати життєдіяльність в умовах зневоднювання. Ось чому ви повинні пити воду 
регулярно й протягом усього дня. 
                    ● Зневоднювання зупиняє виробництво статевих гормонів і є однією з 
головних причин імпотенції й втрати статевого потягу. 
                    ● Споживання води допомагає відрізнити відчуття спраги від голоду. 
                    ● Вода – найкращий засіб для зниження ваги; пийте воду вчасно й скидайте 
вагу без особливих дієт. Крім того, ви не станете наїдатися, коли вам усього тільки 
хочеться пити. 
                    ● Зневоднювання приводить до нагромадження токсичних відходів у 
тканинах, жирових відкладаннях, суглобах, нирках, печінці, мозку й шкірі. Вода 
розчистить ці смітники сміття. 
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                      ● Вода зменшує частоту нападів ранкової нудоти й блювоти у вагітних. 
                      ● Вона поєднує функції мозку й тіла, підвищуючи здатність до досягнення 
цілей. 
                      ● Допомагає уникнути втрати пам'яті при старінні, запобігає хворобі 
Альцгеймера, розсіяному склерозі, хворобі Паркінсона й хворобі Лу Геріга. 
                      ● Дозволяє позбутися шкідливих звичок, включаючи тягу до кофеїну, 
алкоголю й деяких наркотиків. 

                                 Кров – це пофарбована ріка води 
     У насиченому водою організмі кров звичайно містить близько 94 відсотків води 
(червоні клітини крові – це своєрідні «водяні мішки», у яких зберігається червоний 
пігмент гемоглобін). Ідеальний вміст води усередині клітин повинний становити 
приблизно 75 відсотків. Завдяки різниці в процентному вмісті води усередині й поза 
клітинами створюється можливість для осмотичного проникнення води усередину клітин. 
У клітинних мембранах розташовуються сотні тисяч генеруючих напругу іонних насосів. 
Проникаюча в клітину вода обертає ці насоси. Потік води створює гідроелектричну 
енергію. У той же час і як частина того ж процесу відбувається обмін хімічними 
елементами, такими як натрій і калій. 
     Тільки вода, яка нічим не зв'язана й переміщується вільно – вода, яку ви п'єте, – здатна 
виробляти гідроелектричну енергію в клітинних мембранах. Вода, яка попалала в організм 
раніше й тепер зайнята виконанням інших функцій, не може залишити своє заняття й 
кинутися куди завгодно. Ось чому вільну воду слід вважати найкращим тонізуючим 
напоєм і приймати протягом дня з регулярними інтервалами. Одна з гідностей води як 
джерела енергії полягає в тому, що будь-яка кількість надлишкової води легко виводиться 
з організму. Вода робить необхідну енергію на додаток до резерву, що зберігається в 
клітинах, а потім залишає тіло, виводячи токсичні відходи клітинної діяльності. Організм 
її не втримує. 
      Коли людина випиває недостатню кількість води і її організм обезводнюється, клітини 
втрачають необмежені поставки гідроелектричної енергії. Згодом вони звикають більше 
покладатися на енергію, отримувану з їжі, чим на ту, яку виробляє вода. У такій ситуації 
організм змушений займатися нагромадженням жирів і використовувати свої запаси білків 
і крохмалю – адже ці з'єднання йому розщепити легше, чим накопичений жир. Саме із цієї 
причини 37 відсотків американців страждають надмірною повнотою. Їхній організм 
постійно зайнятий здійсненням надзвичайних заходів по боротьбі зі зневоднюванням. 

                                  Вода – головне джерело енергії 
     Термін «гідроліз» (розчинення, розкладання або розщеплення за допомогою води) 
використовується стосовно до води, яка бере участь у метаболізмі інших речовин. 
Процеси, які залежать від гідролізу, включають розщеплення білків на різні амінокислоти, 
з яких ці білки були утворені раніше, і розщеплення великих часток жиру на більш дрібні 
жирні кислоти. Без води процес гідролізу неможливий. Звідси випливає, що в 
гідролітичну функцію води, крім іншого, входить метаболізм самої води. А це означає, що 
вода сама повинна спочатку пройти через процедуру розщеплення – гідролізу, перш ніж 
організм зможе використовувати різні компоненти їжі. Ось чому перед прийманням 
твердої їжі нам слід спочатку наситити організм водою. 

                            
А тепер дозвольте мені ще раз навести цифри, що підкреслюють значення води як 
постачальника енергії, особливо для функцій мозку. 
      Молекула магнієвого АТФ містить перед розщепленням 600 одиниць енергії. Після 
того як у результаті гідролізу вона розпадається на окремі компоненти, загальну кількість 
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енергії зростає приблизно до 5835 одиниць. Уся їжа, яку ми з'їдаємо й перетравлюємо, 
повинна піддатися гідролізу, перш ніж організм зможе скористатися її вмістом. Своєю 
здатністю приносити користь організму продукти харчування зобов'язані «чарівному» 
впливу води, яка розщеплює їх на легко засвоювані компоненти й насичує своєю 
енергією. 
     Тепер ви знаєте, чому вода є живильною речовиною і як вона генерує енергію. Вода 
розчиняє мінерали, білки, крохмалі й інші розчинні в ній компоненти, після чого 
розносить їх по вашому організму в складі крові. Думайте про кров як про морську воду, 
де живуть різні види риб – червоні клітини (еритроцити), білі клітини (лейкоцити), 
тромбоцити, білки й ферменти, які пливуть до місця призначення. Сироватка крові 
містить майже всі ті ж мінерали й майже в тих же пропорціях, що й морська вода. 
     Людський організм постійно відчуває потребу у воді. Він втрачає воду через легені, 
коли ми дихаємо. Він втрачає воду з потом, сечею й дефекацією. Гарним індикатором 
потреби організму у воді служить колір сечі. Добре гідратований організм робить 
безбарвну сечу – якщо не брати до уваги вплив кольорових вітамінів або кольорових 
харчових добавок. У відносно збезводненої людини сеча жовта. У стані сильного 
зневоднювання людина виробляє сечу жовтогарячого кольору. У того ж, чий організм 
добре насичений водою, ніколи не буває запорів; запор – це вірна ознака зневоднювання! 

 

                                               Розділ 9 

                                     Про важливість мінералів 
     Деяким мінералам потрібно пройти через кислотне середовище шлунка, перш ніж їх 
зможе абсорбувати слизувата оболонка кишечника. До таких мінералів відносяться цинк, 
магній, марганець, селен, залізо, мідь, хром і молібден. Я перелічив їх у порядку 
значимості для людського організму. 
     Мінеральні елементи, які необхідні організму людини в великих кількостях, – це 
натрій, калій, кальцій і магній. Усі прийняті раз у день вітамінні добавки складаються в 
наш час таким чином, щоб задовольнити потреба у всіх насущно необхідних мінералах, 
крім натрію, кальцію й калію. 
     Інші важливі для життя мінерали в достатній кількості перебувають у їжі, яку ми їмо. 
Тому вітамінні й мінеральні добавки рекомендуються для страховки на випадок, якщо ваш 
щоденний раціон не відрізняється високою якістю й містить недостатню кількість фруктів 
і овочів. 
    До токсичних мінеральних елементів відносяться ртуть, свинець, алюміній, миш'як, 
кадмій і, у великих кількостях, залізо. Цих мінералів слід уникати. Пам’ятайте, що 
швидше всього вони засвоюються організмом, якщо кислотність шлунка нижче норми. 
    З віком організм деяких людей виробляє усе менше й менше шлункової кислоти, а іноді 
взагалі припиняє її виробництво. Цей стан отримав назву ахлоргідрія. У людей, що 
страждають цим захворюванням, може розвитися дефіцит життєво важливих мінералів. 
Крім того, їм важко перетравлювати м'ясо й інші тверді білкові продукти. 
     У прадавніх культурах профілактичним засобом від цієї проблеми служили пікулі 
(соління й маринади). Додавання оцту в салати служить тій же меті. Якщо в їжі багато 
м'яса, то здоровий шлунок секретує велику кількість кислоти, щоб роздрібнити його 
спочатку на дрібні часточки, а потім розкласти їх на амінокислотні компоненти, перш ніж 
вони попадуть у кишечник і там абсорбуються. Тим, хто зазнає труднощів із травленням, 
слід завести звичку додавати в блюда скибочки лимона або пікулі. 

                                Навіщо нашому організму мінерали 
      Після води найважливішими для фізіології клітин речовинами є мінерали. Калій, 
кальцій, магній, цинк, селен, хром, мідь, марганець, бор, ванадій, кремній і деякі інші 
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мінерали виконують важливу функцію підтримки життєвих процесів усередині клітин 
організму. Усередині клітин мінералів набагато більше, чим у крові. Завдяки своїй 
осмотичній активності вони втримують молекули води, забезпечуючи наповнення обсягу 
клітин і міцність їх структури зсередини. Крім того, вони регулюють кислотно-лужний 
баланс усередині клітини. 
     Коли усередині клітини цих елементів утримується достатня кількість, вони 
забезпечують осмотичний вступ води й утримання її в клітині. Коли цих елементів 
занадто мало, воду доводиться силою впорскувати в клітину через «душові голівки», які 
утворюються в клітинних мембранах, щоб пропускати тільки молекули води (див. рис. 5). 
Для цього потрібно додатковий осмотичний тиск крові – тиск упорскування. 
     Тиск упорскування збільшується пропорційно рівню дефіциту мінералів усередині 
клітини. На певному рівні він піднімається вище норми й викликає хворобливий стан, 
який називається гіпертензією. 
     Гіпертензія свідчить про нестачу мінералів усередині клітин організму – стан загальної 
мінеральної недостатності. Після ліквідації цієї недостатності й за умови достатнього 
приймання солі кров'яний тиск знову повертається в норму. 
    У число найважливіших з функціональної точки зору мінералів входять калій, кальцій, 
магній, цинк і селен. 

              Функціональна значимість найнеобхідніших мінералів 
     КАЛІЙ – головний регулятор кількості води усередині клітин. Проникаючи в клітину, 
він за рахунок свого осмотичного потенціалу втримує воду, яка проходить у клітину 
слідом за ним. Наявність достатньої кількості калію усередині клітини гарантує її гарну 
насиченість водою. Калій забезпечує осмотичний баланс між обсягом води усередині й 
поза клітиною. Регуляцією осмотичного потенціалу позаклітинної рідини займається 
натрій. Надшвидкі насоси на клітинних мембранах постійно регулюють розподіл 
мінералів усередині й поза клітинами. Одні з таких насосів спеціалізуються на обміні 
натрію й калію. Вони вштовхують два атоми калію усередину клітини й в обмін витягають 
із неї три атоми натрію. 
     Ці насоси забезпечують роботу осмотичної притоково- витяжної системи 
життєзабезпечення клітин. 
     Калій має схильність вириватися за межі клітини, тому його доводиться постійно 
заштовхувати назад. При зневоднюванні енергії для повернення калію в клітини може не 
вистачити, і в такому випадку частина цієї речовини буде виведена із сечею й загублена 
для організму. Крім того, велика кількість калію виводиться при інтенсивному потінні. 
Втрата цього мінералу клітинами приводить до втрати внутрішньоклітинної води – 
зневоднювання, яке може стати хронічним, якщо в щоденний раціон не включити 
додаткову кількість води й багатих калієм продуктів. Постійна втрата калію організмом 
приводить до втримання надлишкового натрію нирками, що є першим кроком до серцевих 
захворювань, підвищення кров'яного тиску й рівня холестерину. 
      Найбільше калію міститься в сухофруктах, таких як ізюм, чорнослив, курага й фініки. 
Багато калію в картоплі, авокадо, кормових бобах, лімській квасолі. Відносно багатими 
джерелами калію є банани, помідори, кольорова капуста, цільнозерновий пшеничний хліб, 
горох, апельсини, молоко, йогурт, яйця й сир. 
     Якщо ви прагнете убезпечити себе від підвищеного тиску й серцевих захворювань, 
подбайте, щоб у вашому раціоні мінералів, необхідних для внутрішньоклітинного 
середовища, було більше, ніж натрію. Дорослій людині необхідно в добу 4 г калію. 
Збалансована дієта – це найкращий спосіб отримання всіх необхідних мінералів. Не 
намагайтеся отримати більше калію за рахунок одного тільки апельсинового соку. Краще 
додавайте в раціон морквяний, томатний і інші овочеві соки. У них також багато калію. 
       КАЛЬЦІЙ І МАГНІЙ – це мінерали, що володіють електрогенними властивостями. У 
процесі їх проходження через клітинну мембрану генерується електрична напруга, так 
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само як у випадку з натрієм і калієм. Отримуваний електричний струм використовується 
для «підігріву» хімічних реакцій. Зрозуміло, вироблення електричної енергії може 
відбуватися тільки при наявності поблизу води, здатної забезпечити переміщення 
мінералів за допомогою спеціальних білків, що виконують функцію насосів. 
      За рівнем вмісту в організмі перше місце серед мінералів займає кальцій. Він поглинає 
енергію й утримує її в кісткових структурах доти, доки не з'явиться необхідність її 
визволити, після чого вільні атоми кальцію або повертаються в оборот, або виводяться із 
сечею. Механізм вивільнення енергії з кальцієвих джерел застосовується як останній 
засіб. Результатом цього процесу може стати розм'якшення й зменшення щільності кісток 
настільки, що найменший тиск на них буде викликати біль. 
       Використання енергії, запасеної в кістковому кальції, і розвиток остеопорозу 
починаються одночасно, коли організм упадає в стан стійкого зневоднювання й не може 
виробляти гідроелектричну енергію в достатній кількості. 
     Коли через зневоднювання організм не може робити достатню кількість сечі, він 
виявляється у фізіологічному тупику. Надлишковий кальцій, вивільнений з кісткових 
структур, спочатку закупорює дрібні сечоводи, а згодом утворює ниркові камені, які 
стрімко руйнують нирки. На якомусь етапі розвитку цього процесу деяким пацієнтам 
може знадобитися діаліз або навіть пересадка нирки. Але якби вони як захід обережності 
регулярно й щодня пили воду, то змогли б зберегти свої нирки й не виявитися перед 
необхідністю погоджуватися на надзвичайні заходи. 
     Від активності кальцію залежить, чи зможуть залози, які секретують гормони або 
роблять ферменти для різних травних операцій, визволити свою продукцію. 
     У число багатих кальцієм продуктів входять: молоко й молочні продукти, такі як сир і 
йогурт; насіння, такі як кунжутні й гарбузові; боби, фіги, горох, водяний кресс, горіхи, 
оливки, броколі, сухофрукти, яйця, картопля й зелена листова городина. 
     Магній – це елемент, що забезпечує стабільність усіх енергозалежних процесів у мозку, 
серці, нирках, печінці, підшлунковій залозі, репродуктивних і багатьох інших органах. 
Магнієвий АТФ вступає в реакцію з водою, яка підвищує його енергетичний вміст майже 
на порядок – при розщепленні водою молекули АТФ, що втримуються в ній 600 одиниць 
енергії перетворюються в 5835. Процес спілкування дев'яти трильйонів клітин головного 
мозку й нервової системи між собою забезпечується кількістю енергетичних запасів 
магнію. Одна з найважливіших функцій магнію полягає в підтримці сили й ритмічності 
скорочень серцевого м'яза, який повинний безперестану працювати з першої до останньої 
секунди життя. Наведена раніше формула гідролізу магнієвого АТФ показує, як магній 
використовується для забезпечення енергією фізіологічних функцій клітин, будь то 
клітини м'язів, мозку або печінки. 
      Усі мінерали, що втримуються усередині клітин, виконують життєво важливі функції, 
але тільки магній відповідає за безперервність роботи клітини, тому його нестача 
негативно позначається на її ефективності й тривалості життя. Магній бере участь більш 
ніж в 300 ферментативних реакціях переробки білків, крохмалю й жирів. Додаткова 
кількість вільного магнію благотворно позначається на рівні цукру в крові. Дефіцит 
магнію в організмі – це дуже серйозна, але доки недостатньо вивчена проблема. 
      Гарним джерелом магнію є тверда вода. Люди, які п'ють тверду воду, як видно, менше 
піддані серцево-судинним захворюванням. Низький вміст даного мінералу в раціоні 
харчування згодом стає ще однією причиною гіпертензії й аритмії – головних ознак 
дефіциту магнію в організмі. Кількість цього мінералу в раціоні повинна перевищувати 
кількість кальцію в співвідношенні приблизно 2,5:1. Магнію, що втримується в 
натуральній воді, яку ми п'ємо, може виявитися досить для задоволення повсякденних 
потреб організму. Люди, які вважають, що дистильована або навіть очищена методом 
зворотного осмосу вода піде їм на користь, повинні мати на увазі, що, перш ніж пити таку 
воду, її необхідно знову наситити мінералами. 
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      У газованих безалкогольних напоях утримується багато фосфатів, які виводять магній 
з організму в співвідношенні 1:1, тобто скільки фосфатів надходить в організм, стільки 
магнію губиться. Коротше кажучи, чим більше фосфатів ви споживаєте, тим більше 
виснажуються запаси магнію. Крім негативного впливу кофеїну, який утримується в 
популярних марках содової, ці напої є головними винуватцями спустошення сховищ 
магнію в організмі – надзвичайно небезпечного явища й найбільш імовірної причини 
багатьох невивчених проблем зі здоров'ям, пов'язаних із уживанням небажаних у 
фізіологічному відношенні рідин. 
     З наукового погляду отут усе ясно. Старіння – це безпосередній результат нестачі в 
організмі багатьох необхідних речовин. Воно починається зі зневоднювання, за яким іде 
виснаження запасів життєво важливих мінералів, список яких очолює магній. Кожна 
людина повинен усвідомити ступінь значимості магнію для гарного самопочуття й 
ефективного функціонування серцево-судинної й імунної систем, а також його роль як 
відмінного засобу попередження раку. Можна із упевненістю сказати, що якщо ваш 
організм не випробовує дефіциту мінералів, викликаного зневоднюванням, то ви не 
занедужаєте. Аналогічно, для того, щоб позбутися хвороби, досить ліквідувати 
зневоднювання й поповнити запас загублених мінералів в організмі. 
     Процес поповнення мінеральних запасів повинен охоплювати весь список мінералів. 
Природа завбачливо подбала про те, щоб усі вони в достатній кількості були присутні в 
збалансованій дієті. Найкращими джерелами цих мінералів є, безумовно, продукти 
харчування. Так, наприклад, до складу неочищеної солі входять більш 80 найменувань 
мінералів, але якщо ви спробуєте використовувати її як єдине джерело життєво важливих 
мінералів, те ваш організм не впорається з тією кількістю натрію, яка в ній утримується. 
Найкраще використовувати морську або кам'яну сіль. Вона повинна зберегти свій 
природній стан і склад – не можна, щоб сіль втратила коштовний набір супутніх 
мінералів. 
      Багатими джерелами магнію є сочевиця, кормові боби, горох, пшеничні відруби, 
пшеничні зародки, горіхи (мигдаль і арахіс), бурий рис, ячмінь, кукурудза й авокадо. Але 
найбільше цього мінералу містять бурі водорості, у яких, крім того, дуже багато йоду. У 
молоці і яйцях теж досить магнію для того, щоб вважатися корисними продуктами 
харчування. 
      ЦИНК – один з мінералів, що мають найбільше значення для правильної експресії 
генів при складанні ДНК. За допомогою особливої амінокислоти, цистеїну, цинк утримує 
деякі елементи, які вступають у хімічні зв'язки, щоб синтезувати нові ферменти й білки. 
Не забувайте про те, що внутрішнє середовище клітин, у якому розташовуються 
складальні лінії ДНК, має водянисту консистенцію; якщо не утримати елементи на місці, 
поки вони не утворюють хімічні сполуки, вони можуть куди-небудь спливти. За 
виконання цієї специфічної й дуже важкої функції відповідають різні білкові структури, 
створені на основі цинку. Цинк бере участь у виробництві більш 200 ферментів і життєво 
важливих білків у всіх клітинах організму. Тепер ви розумієте, чому цинк – це не той 
компонент щоденного раціону, без якого можна обійтися, особливо якщо ви бажаєте 
повернути назад процес розвитку такої хвороби, як рак. Велика кількість цинку 
витрачається на виробництво білка, що виконує функцію інсулінового рецептора на 
клітинній мембрані – одного з головних інструментів боротьби з розвитком діабету. 
     Винятково багатим джерелом цинку є попкорн, кунжутне й гарбузове насіння, а також 
яловичина, сир, цільнозернова пшениця, крабове м'ясо, горіхи пекан, арахіс, лімська 
квасоля й горох. Мигдаль, волоські горіхи, яйця й соєві боби також можуть внести свій 
внесок на доказ щоденної потреби організму в даному мінералі. 
     Алкоголь, паління, надмірне споживання кальцію й заліза, знижена кислотність шлунка 
( найпоширеніша причина після алкоголізму), занадто велика кількість харчової 
клітковини й недостатня кількість білка в раціоні, а також хвороби печінки й 
підшлункової залози підсилюють дефіцит цинку в організмі. 
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     СЕЛЕН також відіграє важливу роль у підтримці здоров'я кліток. Дефіцит селену і 
цинку може привести до порушення діяльності різних систем організму, у першу чергу 
імунної. На щастя, організм здатний створити такий запас цих елементів, якого вистачить 
доти, доки харчові пристрасті не змусять вас наполягти на продукти, багаті цими 
мінералами. Але у тих випадках, коли селену і цинку виявляється занадто мало в ґрунті, 
то й у продуктах, вирощених на цьому ґрунті, вони представлені в недостатній кількості. 
Говорять, що ґрунти Східної Африки бідні селеном, а в ґрунтах Західної Африки його 
багато. Один учений навіть висунув теорію, згідно з якою нестача селену у раціоні 
жителів Східної Африки стала головною причиною того, що в східних регіонах 
континенту СНІД поширюється набагато швидше, чим у західних. 
    Дефіцит селену може привести до зниження рівня вмісту ферменту 
глутатионпероксидази, що спостерігається при захворюваннях багатьма видами раку. 
    У число продуктів, багатих селеном, входять пшеничні зародки, горіхи, цільнозерновий 
пшеничний хліб, бурий рис, ячмінь, пиво, креветки, овес, риба, гриби, часник і 
апельсиновий сік. Небагато менше селен утримується в бобових і вареному курячому 
м'ясі. 

                                         Сіль – найдавніший з ліків 
     Сіль – це речовина, абсолютно необхідна для виживання всіх живих істот, особливо 
людей, у першу чергу тих, хто страждає від астми, алергії й аутоіммунних захворювань. 
     Сіль – це «ліки», яке використовується цілителями з незапам'ятних часів. У деяких 
культурах вона цінується на вагу золота, а подекуди навіть зараз продовжує обмінюватися 
на золото по вазі. Жителі пустель знають, що вживання солі – це гарантія їх виживання. 
Для них соляні збиральні – це синонім золотих рудників. 
    Після багатьох лет зневаги до солі вона знову знаходить визнання й повагу серед 
медиків як коштовна харчова добавка. Я був у числі перших провісників цієї зміни. 
     Вода, сіль і калій спільними зусиллями регулюють зміст води в організмі. Вода 
проникає в кожну клітину, до якої може добратися. Їй потрібно потрапити туди, щоб 
промити клітину й вилучити токсичні відходи метаболізму. Але як тільки вода попадає 
усередину клітини калій, що втримується там, зв'язує й утримує її – у такій кількості, яку 
дозволяє наявність калію. Споживані нами фрукти й городина містять велику кількість 
калію, але солі в них немає. Ось чому ми повинні щодня додавати в їжу сіль. 
     Сіль змушує якусь частину води становити їй компанію поза клітинами (це називається 
осмотичним утриманням води сіллю), забезпечуючи баланс води, утримуваної зовні й 
усередині клітин. 
     Можна сказати, що в організмі два «океани» води: один усередині клітин, а інший – 
зовні. Гарне здоров'я залежить від підтримки винятково тонкої рівноваги між цими двома 
океанами. 
    Даний баланс досягається за допомогою регулярного приймання води, солі, багатих 
калієм фруктів і овочів, які також містять вітаміни. Найкраще використовувати 
неочищену морську сіль, яка містить багато інших необхідних для організму мінералів. 
     Коли води недостатньо, вона не може вільно надходити в клітини, її доводиться 
відфільтровувати із зовнішнього, солоного «океану» і впорскувати в клітини, яким 
доводиться виконувати занадто великий обсяг роботи, незважаючи на нестачу води. Наш 
організм здатний розширювати межі «океану» позаклітинної води, щоб створити її резерв 
для фільтрації й аварійного упорскування в життєво важливі клітини. Із цією метою мозок 
віддає ниркам команду збільшити кількість утримуваної солі й води, що є причиною 
появи набряків при недостатньому споживанні води. 
      Коли дефіцит води в організмі досягає критичного рівня і її доставка шляхом 
упорскування стає головним способом забезпечення все більшого числа клітин, виникає 
необхідність збільшити тиск упорскування. Значне підвищення тиску, що вимагається для 
упорскування води в клітини, стає вимірною величиною й називається гіпертензією. 
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     Спочатку процес фільтрації води і її доставки в клітини ефективніше всього 
відбувається вночі, коли тіло приймає горизонтальне положення й накопиченій воді, яка 
протягом дня розташовується головним чином у ногах, не потрібно долати силу ваги, щоб 
потрапити в кровоносну систему. Якщо залежність аварійної гідратації деяких видів 
клітин від цього процесу триває довго, легені починають ночами заповнюватися водою, а 
дихання утруднюється. У цьому випадку людина змушена спати в сидячому положенні. 
     Такий стан називається серцевою астмою і є наслідком зневоднювання. Збільшення 
приймання води потрібно робити повільно й поступово – поки виробництво сечі не стане 
збільшуватися з тою же швидкістю, з якою ви збільшуєте споживання води. 
     Коли ми випиваємо досить води, щоб виробляти безбарвну сечу, разом з нею 
виводиться велика кількість солі, яка втримувалася в організмі, – так ми позбуваємося від 
рідини, що викликає набряки. Не за допомогою сечогінних, а за допомогою води! Вода – 
найкраще із усіх існуючих натуральних сечогінних засобів. 
     Якщо в людини спостерігається сильна набряклість, а її серце іноді б'ється з перебоями 
або при найменшому зусиллі починає битися занадто швидко, то збільшення приймання 
води повинне бути поступовим і повільним, але відмовляти організму у воді не потрібно. 
Потрібно просто обмежити прийом солі протягом 2-3 днів, тому що організм усе ще 
продовжує працювати у вимотуючому режимі її втримання. Після того як набряк спаде, 
можна буде знову додавати сіль у раціон. 

                              У солі багато чудесних властивостей 
      Крім регуляції води в організмі в солі багато інших функцій. Перелічимо деякі з них: 
                    ● Сіль – сильнодіючий натуральний антигістамінний засіб. Її можна 
використовувати для полегшення нападів астми. Для цього покладіть кілька крупинок на 
язик після того, як вип'єте 1-2 склянки води. По ефективності сіль не уступає інгалятору, 
але вона не виявляє токсичного впливу. Тільки перед тем, як класти сіль на язик, 
обов'язково потрібно випити 1-2 склянки води. 
                     ● Сіль – ефективний засіб боротьби з фізіологічними стресами. 
                     ● Сіль необхідна для видалення надлишкової кислоти із 
внутрішньоклітинного середовища, особливо клітин мозку. Якщо ви не прагнете стати 
жертвою хвороби Альцгеймера, не сідайте на безсольову дієту й не дозволяйте ескулапам 
довго напихати вас сечогінними препаратами! 
                     ● Сіль украй необхідна ниркам для зниження рівня кислотності й виведення 
кислоти із сечею. Без достатньої кількості солі в організмі його кислотність нестримно 
росте. 
                     ● Сіль відіграє винятково важливу роль у лікуванні емоційних і афективних 
розладів. Ефективний заступник солі, літій, використовується при лікуванні депресії. 
Регулярне приймання невеликої кількості солі дозволить уникнути страждань, 
заподіюваних депресивними станами. 
                     ● Сіль абсолютно необхідна для підтримки рівнів серотоніну й мелатоніну в 
мозку. Коли вода й сіль, виконуючи обов'язки натуральних антиоксидантів, очищають 
організм від токсичних відходів, йому не доводиться жертвувати в цих цілях незамінними 
амінокислотами, такими як триптофан і тирозин. У добре гідратованому організмі 
триптофан не розтрачується даремно й повністю надходить у мозкову тканину, де він 
використовується для виробництва серотоніну, мелатоніну й триптаміну – найважливіших 
нейротрансміттеров антидепресивної дії. 
                      ● Сіль, на мою думку, відіграє важливу роль у профілактиці й лікуванні раку. 
Ракові клітки бояться кисню; це анаеробні організми. Вони можуть жити тільки в бідному 
киснем середовищі. Коли організм добре насичений водою, а сіль підвищує обсяг 
циркулюючої крові, допомагаючи їй добиратися до всіх частин тіла, кисень і активні, або 
«мотивовані», імунні клітини попадають у ракову тканину й руйнують її. Як я вже 
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пояснював, нестача води й солі гнобить імунну систему й активність її клітин, що 
борються із хворобами. 
                      ● Сіль – найефективніший засіб стабілізації ритму серцевих скорочень. 
Всупереч існуючій помилковій думці про те, що вона підвищує кров'яний тиск, насправді 
сіль у комбінації з водою сприяє нормалізації тиску. Зрозуміло, усе залежить від 
пропорцій. Низькосолева дієта при надмірному споживанні води дійсно може викликати в 
деяких людей підвищення тиску. Логіка отут дуже проста. Підвищення тиску стає 
результатом нестачі важливих внутрішньоклітинних мінералів, натуральних компонентів 
неочищеної солі, абсолютно необхідних для втримання кров'яного тиску в межах норми. 
Вторинним ускладненням низькосолевої дієти може стати астма. Якщо ви п'єте воду й не 
приймаєте сіль, вода не буде затримуватися в кровоносній системі в тій кількості, яка 
необхідна для оптимального наповнення кровоносних посудин. В одних випадках це може 
привести до непритомностей, в інших викличе звуження артерій, а потім і скорочення 
бронхіол – настільки, що в людини підвищиться кров'яний тиск. Одна або дві склянки 
води й небагато солі – кілька кристалів на язик – швидко й ефективно заспокоять 
прискорений пульс і сильне серцебиття, а в остаточному підсумку понизять кров'яний 
тиск і усунуть задишку. 
                     ● Сіль відіграє найважливішу роль у нормалізації сну. Це природне 
снотворне. Якщо ви вип'єте склянку води, а потім покладете на язик кілька крупинок солі 
й будете тримати їх там, поки вони не розтануть, то гарантуєте собі спокійний сон. Не 
кладіть сіль на язик, якщо перед цим не випили води. Часте використання однієї тільки 
солі може викликати кровотечу з носа. 
                      ● Сіль – це життєво важливий елемент для діабетиків. Вона допомагає 
збалансувати рівень цукру в крові й знизити потребу в інсуліні в тих, кому доводиться 
регулярно робити ін'єкції інсуліну для нормалізації рівня цукру в крові. Вода й сіль 
зменшують ступінь вторинних ускладнень, пов'язаних з діабетом. 
                      ● Сіль украй необхідна для виробництва гідроелектричної енергії у всіх 
клітинах. Вона використовується для місцевого вироблення необхідної клітинам енергії. 
                      ● Сіль необхідна для забезпечення функцій передачі й обробки інформації 
нервовими клітинами на всьому протязі терміну служби клітин мозку – з моменту зачаття 
до смерті. 
                      ● Сіль абсолютно необхідна для абсорбції часток їжі в кишковому тракті. 
                      ● Сіль відіграє важливу роль у процесі очищення легенів від згустків слизу й 
мокротиння, особливо при астмі, емфіземі й кистозному фіброзі. Сіль змінює фізичний 
стан структури слизу, розріджуючи його й полегшуючи його виведення з організму. 
                      ● Сіль на язику допомагає зупинити сухий кашель; вода підсилює її дію. 
                      ● Сіль украй необхідна для очищення дихальних шляхів і пазух носа. 
                      ● Сіль необхідна для запобігання подагри й подагричного артриту. 
                      ● Сіль потрібна для запобігання м'язових спазмів. 
                      ● Сіль запобігає збільшеному виробленню слини. 
                      ● Остеопороз також є результатом дефіциту води й солі в організмі. Більш 20 
відсотків сольових резервів організму зберігається в середній частині трубчастих кісток і 
підвищує їхню міцність. Коли в раціоні харчування мало цієї речовини, організм 
вивільняє сіль, запасену в кістках, щоб вона могла взяти участь в осмотичній регуляції 
вмісту солі в крові. Наслідки ви можете уявити самі. 
                      ● Сіль потрібна для підтримки сексуальної привабливості й статевого потягу. 
                      ● Сіль допомагає позбутися другого підборіддя. Якщо організм випробовує 
нестачу солі, насправді це означає, що йому не вистачає води. Слинні залози відчувають 
нестачу солі й змушені збільшити виробництво слини, щоб забезпечити досить змащення 
для процесу пережовування й ковтання, а також для того, щоб доправити в шлунок воду, 
необхідну для розщеплення їжі. Приплив крові до слинних залоз підсилюється, і 
кровоносні судини починають «протікати», щоб дати залозам досить води для 
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виробництва слини. Кров, що просочується, поширюється за межі залоз, накопичуючись 
під шкірою підборіддя, щік і шиї. 
                       ● Сіль допомагає запобігти варикозному розширенню вен і утворенню 
судинних «зірочок» на ногах і стегнах. 
                    ● Морська сіль і неочищена кам'яна сіль містять близько 80 необхідних 
організму мінеральних елементів. Деякі із цих елементів потрібні в незначних кількостях. 
Звичайна столова сіль, яку купують у магазинах, позбавлена супутніх елементів і може 
містити добавки типу силікату алюмінію, які роблять її пухкою, і, крім того, алюміній був 
визнано одним з головних винуватців хвороби Альцгеймера. Якщо на впакуванні 
зазначено, що до складу солі входить алюміній, у жодному разі не купуйте її. 
                    ● Останні дослідження вчених підтверджують ефективність застосування 
неочищеної морської солі в якості знеболюючого й протиракового препарату для тварин 
(див. розділ про рак). 
                    ● Сіль необхідна для підтримки м'язового тонусу й сили м'язів. Мимовільне 
виділення сечі, можливо, є наслідком недостатнього споживання солі, результатом якого 
стає ослаблення шийки сечового міхура. 
       Лист Доттлі Рейд, жінки 70 років, говорить багато про що. Воно розповідає, як сіль 
допомогла їй упоратися з нетриманням сечі. Я вибрав для друку цей лист, щоб поділитися 
з мільйонами американців похилого віку, які змушені постійно приймати сечогінні 
препарати, гарною новиною про те, що достатнє приймання солі може врятувати їх від 
незручностей, пов'язаних з постійним носінням підгузків. 

                                          * * * 
27 листопада 1999 р. 
                 Шановний доктор Батмангхелідж! 

    Двадцять п'ятого червня 1999 року мені довелося повернутися додому з роботи, тому 
що біль у коліні став нестерпним. (Багато років тому мені пошкодив його один 
хіропрактик, а недавно я вдарила це коліно знову.) Більшу частину часу я проводила в 
постелі, тому що ходити мені було занадто боляче. 
      Слава Господу, ваша організація « За прості рішення в медицині» звідкись довідалася 
моє ім'я й адресу, і я отримала вашу книгу «Ваше тіло просить води» і касети. Третього 
липня 1999 року я вирішила спробувати обійти пішки свій квартал. Мені це вдалося, а 
четвертого липня 1999 року я прокрокувала шість кварталів до церкви. П'ятого липня 1999 
року я проїхала на машині сім годин всього із двома зупинками для відвідування туалету. 
У мене дуже слабкий сечовий міхур, і я навіть взяла із собою запасну білизну, тому що 
була впевнена, що вона мені знадобиться. Я доїхала до місця призначення без єдиної 
краплі на білизну й уперше в житті не утомилася, так що навіть змогла прогулятися перед 
сном. 
     Я була дуже худою, оскільки мені доводилося строго обмежувати свій раціон. Раптово 
я виявила, що їм городину, якої не пробувала вже багато років: персики, диню, кавун, 
помідори, ананас і навіть цукерки, і насолоджуюся ними без усяких побічних ефектів. 
      Протягом багатьох лет я не пила нічого, крім води, але при цьому відмовлялася від 
солі. Велика помилка! Адже від цього постраждали мої м'язи – так само як багато інших 
частин мого тіла. 
      У мене усе ще залишилися проблеми, що вимагають вирішення, але тепер я вчуся 
прислухатися до свого організму й сподіваюся дожити до того дня, коли в мене не буде 
більше проблем з підвищеним газоутворенням, травленням, кровообігом і алергією. 
Поклавши руку на серце, можу сказати, що з кожним днем почуваю себе усе краще, і 
ніколи не зможу виразити вам усю свою дяку за вашу допомогу. 
       Хай благословить Господь ваші старання допомогти тим, кого Він оселив на цій землі. 

                                                       ЩИРО ВАША, ДОТТЛІ РЕЙД 
      Наскільки при астмі корисна сіль, настільки ж шкідливий надлишковий калій. 
Зловживання апельсиновим соком, бананами й будь-якими напоями з підвищеним 
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вмістом калію може спровокувати напад астми, особливо якщо вживати їх перед 
тренуванням. Результатом може стати викликаний фізичною активністю напад астми. Для 
профілактики таких нападів прийміть перед тренуванням небагато солі, яка підвищить 
повітрообмінну здатність легенів і зменшить надмірне потовиділення. 
      Дуже корисно додавати в апельсиновий сік небагато солі, щоб збалансувати роль 
натрію й калію в підтримці необхідного обсягу води усередині й поза клітинами. У деяких 
культурах прийнято солити кавуни й інші фрукти, щоб підкреслити їхню солодкість. У 
той же час ці фрукти містять дуже багато калію. Додавання в них солі дозволяє 
збалансувати дію натрію й калію. Те ж саме слід робити й з іншими соками. 
     Одного разу мені подзвонив один з моїх читачів, щоб розповісти, як він мимоволі 
заподіяв шкоду власному синові. Знаючи, що в апельсиновому соку багато вітаміну С, він 
змушував хлопчика випивати по декілька склянок цього соку щодня. Згодом у його сина 
виникли проблеми з диханням і неодноразово траплялися напади астми. Це тривало доти, 
поки він не поступив у коледж і не вийшов з-під впливу батька. Після цього астма в нього 
пропала й дихання прийшло в норму. Батько сказав мені, що йому довелося подзвонити 
синові й вибачитися за неприємності, які він заподіяв йому в дитячому віці. Чим сильніше 
син протестував проти апельсинового соку, тем впертіше батько змушував хлопчика його 
пити, переконаний у тому, що велика кількість соку корисна для дитини. 

                                            Скільки солі потрібно? 
      Як показує практика, організму потрібно приблизно 3 г солі (1/2 чайної ложки) на 
кожні 8–10 склянок води ( залежно від кількості води в склянці), або 1/4 чайної ложки на 1 
л води. Сіль слід приймати протягом усього дня. Якщо ви ретельно тренуєтеся й багато 
потієте, солі вам  потрібно більше. У країнах з жарким кліматом солі потрібно вживати ще 
більше, оскільки саме від цього залежить, що чекає людину: довге життя й міцне здоров'я 
або теплова прострація й смерть. 
     Коли ви занедужуєте й виявляєтеся в лікарні, лікарі негайно ставлять вам крапельницю 
з 0, 9-процентним сольовим розчином. Ця цифра відповідає 9 г солі на 1 л води. Але у 
звичайних умовах досить щодня приймати в три рази менше солі – в організмі є механізм, 
що дозволяє запасати її взапас. 
      Будьте обережні! Приймаючи сіль, постарайтеся не переборщити. Ви повинні 
дотримувати співвідношення потреб організму в солі й воді. Не забувайте опікуватися про 
те, щоб пити досить води для вимивання надлишків солі. Якщо ваша вага раптово 
збільшилася в той день, коли ви зовсім небагато з'їли, виходить, організм отримав занадто 
багато солі. Утримаєтеся від приймання солі протягом одного дня й випийте якнайбільше 
води, щоб підвищити виробництво сечі й позбутися збільшення у вазі. 
     Ті, хто страждає серцевою недостатністю (або нирковою недостатністю, що вимагає 
діалізу), обов'язково повинні порадитися зі своїми лікарями, перш ніж збільшувати 
приймання солі. 
     Якщо ви почнете пити воду відповідно до запропонованого мною лікування, вам буде 
корисно, крім іншого, щодня приймати по одній таблетці мультивітамінів, особливо якщо 
ви не займаєтеся фізичними вправами або їсте недостатньо багато фруктів і овочів. 
Рекомендую також скористатися такими гарними джерелами селену і цинку, як м'ясні й 
рибні білки. Якщо ви перебуваєте в стані стресу, необхідно поповнити раціон вітаміном 
В6 і цинком додатково до тієї їх кількості, яка втримується у вітамінах. 
      Якщо ви страждаєте від герпесу, додайте у свій раціон цинк і вітамін В6 Ваші вірусні 
ранки цілком можуть виявитися результатом дефіциту цинку й пов'язаних із цим 
ускладнень. 
      Головна цінність солі полягає в супутніх мінералах, які входять до її складу. Один з 80 
мінералів, що втримуються в корисних сортах солі, – це натрій. Столова сіль, яка 
продається в магазинах, очищена від корисних мінералів. Останнім часом на поличках 
деяких супермаркетів і магазинів екологічно чистих продуктів починає з'являтися 
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неочищена морська сіль. Сіль найвищої якості отримують при розробці природних 
родовищ кам'яної солі, які виникли багато мільйонів років тому. Вони не містять 
шкідливих продуктів сучасної цивілізації, якщо, звичайно, не використовуються для 
поховання радіоактивних відходів. 

                                           Розділ 10 

                     Харчування й фізичне навантаження 

                                                           Білки 
      Багато фахівців дотримуються думки, що організму потрібно як мінімум від 1,1 до 
1,4 г високоякісних білків на кожний кілограм ваги в день. Отже, людині вагою 90 кг 
потрібно 120 г білків у день для підтримки м'язової маси. Так організм збереже свої 
білкові резерви й не буде спустошувати запаси деяких амінокислот. 
     Дітям необхідно щонайменше 2 г білків на кожний кілограм ваги тіла. 
     У розвинених країнах, які висувають високі вимоги до збільшення продуктивності 
праці й не знають недоліку в продуктах харчування, рекомендовані норми регулярного 
споживання білків, мабуть, набагато вищі. Чим вищі фізичні навантаження, які ви 
випробовуєте, тим більше білків потрібно вашому організму для відновлення тканин і 
виробництва ферментів і нейротрансміттерів. Дієти з високим змістом білків останнім 
часом набули велику популярності в програмах зниження ваги. 
     Білки втримуються в яйцях, молоці, бобових (сочевиця, золотава квасоля, кормові й 
соєві боби – 24 відсотка білків), овочах (шпинат – 13 відсотків білків), свіжій індичині, 
курятині, телятині, яловичині, свинині й рибі (я використовую слово «свіжій», тому що 
м'ясо тварин містить різні ферменти, які швидко руйнують ряд незамінних амінокислот у 
складі його білків). Крім того, тривалий вплив кисню руйнує деякі важливі амінокислоти в 
м'ясних білках і робить якісні й смачні жири прогірклими й некорисними. Ось чому за 
правилами прадавніх культур, таких як китайська, іудейська й арабська, у їжу належало 
вживати м'ясо тільки що вбитих тварин і тільки що пійману рибу. 
     Раджу втриматися від приймання окремих амінокислот як харчових добавок. При 
певній концентрації деякі з них можуть виявити несприятливий вплив на вітамінно-
мінеральний баланс організму. Амінокислоти функціонують більш ефективно, коли їх 
вміст в організмі збалансований. 

                                                           Яйця 
     Корисним і живильним харчовим продуктом є курячі яйця. У середньому яйце важить 
50 г, а його енергетична цінність становить 80 кілокалорій. Білок яйця важить близько 
33 г, а жовток – близько 17 г. У яйці втримується близько 6 г білків самої вищої якості й 
зовсім немає вуглеводів і клітковини. Білковий вміст яйця збалансований по складу 
амінокислот. Яйця багаті вітамінами, такими як біотин, і мінералами, такими як 
марганець, селен, фосфор і мідь. Жовток – багате джерело сірки, природного 
антиоксиданту, який недавно отримав визнання як мінерал, абсолютно необхідний для 
здоров'я й гарного самопочуття. 
     Приблизно на 10 відсотків яйця складаються з жирів. Ліпідний склад жовтка 
унікальний. У ньому багато лецитину (сировини для виробництва нейротрансміттера 
ацетилхоліну) і докозагексаенової кислоти ( жирної кислоти, яка необхідна для постійного 
відновлення мембран мозкових кліток і синаптосом). Нервова структура очей 
використовує велику кількість цієї кислоти для розрізнення кольорів і підвищення 
гостроти зору. Крім яєць, докозагексаенова кислота була виявлена в рибі північних широт 
і морських водоростях. 
     Усе більше визнання отримує точка зору, згідно з якою велика кількість яєць у раціоні 
не виявляє негативного впливу на рівень холестерину в крові. Медицині відомий випадок, 
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коли літній чоловік протягом багатьох років з'їдав по 24 яйця в день без якого-небудь 
клінічно значного підвищення рівня холестерину. 
     Поганого холестерину не існує! Існують тільки необґрунтовані й непідтверджені ідеї, 
які використовуються для отримання надприбутків від продажу так званих 
гіпохолестеринемічних препаратів, які насправді заподіюють організму більше шкоди, 
чим незначне підвищення рівня циркулюючого в крові холестерину. 
      Наступного разу, коли ви зіштовхнетеся з людиною, що міркує про «поганий» 
холестерин як причину серцевих захворювань, запитаєте його: «Хіба не правда, що ми 
вимірюємо рівень холестерину в організмі за аналізом крові, узятої з вени?» Якщо рівень 
холестерину дійсно є причиною утворення бляшок і розвитку непрохідності кровоносних 
судин, то в людей повинна спостерігатися велика кількість випадків закупорки вен, 
оскільки вповільнення струму крові сприяє відкладанню холестерину. Але тому що немає 
жодного наукового повідомлення про закупорку вен у результаті відкладань холестерину, 
те це означає, що вважати холестерин «поганим» і здатним викликати серцеві хвороби 
помилково й ненауково. 
     Дозвольте ще раз пояснити, чому утворюються відкладання холестерину в артеріях 
серця й мозку й на внутрішніх стінках інших головних артерій організму. Як ви 
пам'ятаєте, я зв'язую «зневоднювання» насамперед з підвищенням концентрації й 
кислотності крові. Кислотна й до того ж концентрована кров витягає воду з ніжних клітин 
внутрішньої оболонки артерій. Одночасно із цим потужний напір стрімкого потоку крові, 
що рухається уздовж цих клітин, ослаблених втратою води, що й зазнають постійному 
впливу токсичної концентрованої крові, приводить до утвору мікроскопічних подряпин і 
розривів. 
      Одна із численних функцій холестерину полягає у виконанні ним ролі своєрідної  
«водонепроникної оболонки», що вкриває ушкоджені ділянки мембран клітин артерій 
доти, доки вони не будуть відновлені. Холестерин діє як захисне покриття, що охороняє 
внутрішню стінку артерій від розтріскування й відшаровування. Якщо ви подивитеся на 
холестерин у цьому ракурсі, то зрозумієте, що в дійсності він приносить користь. Спроби 
перешкодити виконанню запропонованих йому природою фізіологічних обов'язків слід 
назвати, щонайменше, безвідповідальними. 
     На мій погляд, уся статистика за рівнем холестерину в крові й кількості людей, що 
вмирають від серцево-судинних захворювань, відбиває ступінь смертельної небезпеки 
зневоднювання, яке, крім іншого, змушує рівень холестерину в крові підвищуватися. 
     Іншу винятково важливу функцію холестерину ми розглянемо в цій же главі трохи 
пізніше. Виходячи з нового розуміння ролі холестерину, я без коливань рекомендую яйця 
як дуже гарне джерело задоволення насущних потреб людського організму в їжі. 

                                              Молочні продукти 
     Для людей, організм яких здатний перетравлювати молочні продукти, гарним 
джерелом високоякісних білків може бути натуральний йогурт без підсолоджувачів. Крім 
іншого, він містить багато вітамінів і корисних бактерій, які підтримують травний тракт у 
здоровому стані й допомагають запобігти росту токсичних бактерій і дріжджеподібних 
грибків, таких як кандида. Зрозуміло, тим, хто страждає алергією на молочні продукти, 
включати в раціон йогурт не належить. 
    Сири також є гарним джерелом білків. Свіжі сири легше перетравлюються й, на мій 
погляд, більш корисні, чим зрілі. 
     В організмі деяких людей коров'яче молоко перетравлюється важко. Незважаючи на те 
що до друку регулярно проникають несприятливі думки про соєві продукти, я вважаю 
соєве молоко прийнятною заміною коров'ячому доти, доки ці точки зору не будуть 
підтверджені незаперечними доказами. Зрештою, соєві продукти споконвіків є важливим 
компонентом раціону китайців і жителів інших азіатських країн – а це більше трьох 
мільярдів людей. Якщо вам не подобається смак соєвого молока, змішайте його з 
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морквяним соком і насолодитеся перевагами напою з підвищеним вмістом вітамінів і 
живильних речовин. Такий коктейль і корисний, і смачний. Єдиний недолік сої полягає в 
тому, що в деяких людей вона викликає збільшення щитовидної залози. Але ця проблема 
легко вирішується збільшенням у раціоні частки йоду, якого багато в морських 
водоростях. 

                                                          Жири 
     Жири – абсолютно необхідні елементи раціону харчування. Деякі життєво важливі 
жирні кислоти, які входять до складу жирів і масел, використовуються як головна 
сировина для виробництва клітинних мембран. Крім того, вони є головними 
компонентами багатьох гормонів. Виробництво статевих гормонів залежить від наявності 
в організмі певних жирів, включаючи горезвісний холестерин. Нервовим клітинам «гарні» 
жири потрібні для заміни постійно вихідячих з ладу нервових закінчень. 
      У число найважливіших компонентів жирів входять поліненасичені жирні кислоти 
омега-6, або лінолева кислота, і омега-3, відома як альфа-лінолева. Ці жирні кислоти 
існують у формі рідких масел. 
      Всупереч твердженням деяких учених про те, що наш організм не може робити ці 
незамінні жирні кислоти, тому їх доводиться імпортувати з їжі, мої останні дослідження 
показали, що насправді печінка здатна виробляти дані поліненасичені жири. Це 
підтверджує фізіолог Гайтон: « Крім того, клітини печінки набагато ефективніше інших 
тканин зменшують насиченість жирних кислот, тому в тригліцеридів печінки ступінь 
насиченості, як правило, менша, чим у тригліцеридів жирової тканини». 
     Саме собою зрозуміло, що ці ненасичені жири попадають у кровоносну систему й 
розподіляються по всьому організму як матеріал, використовуваний при будівництві 
клітинних мембран. Список органів, що постійно бідують у ненасичених жирах, очолює 
головний мозок, якому потрібно постійно відновлювати мембрани й контактні поверхні 
нервів. 
    Дієта з високим змістом поліненасичених жирів корисна в багатьох відносинах. 
Зокрема, харчові ненасичені жири впливають на обмін речовин в організмі, знижуючи 
вироблення холестерину в печінці, яка є його головним виробником в організмі. 
Аналогічний вплив на рівень холестерину в крові виявляє гарна насиченість організму 
водою. Я згадав про це, щоб заспокоїти тих, хто, подібно мені, не занадто строго дотримує 
«культу омеги». 
      «Експерти по жирах» стверджують, що в середньому людині необхідно 6–9 г лінолевої 
кислоти (омега-6) у день. Крім того, йому потрібно 2–9 г альфа-лінолевої кислоти (омега-
3), найважливішої із усіх жирних кислот. Ці жирні кислоти особливо необхідні клітинам 
мозку і їх довгим відросткам (аксонам) для виробництва ізолюючих мембран, які повинні 
бути непроникними й запобігати будь-яким перешкодам, здатні вплинути на швидкість і 
обсяг нейропередачі. Особливо інтенсивно використовують ці незамінні жирні кислоти (і 
в першу чергу докозагексаенову кислоту) нервові закінчення в сітківці ока, які беруть 
участь у розпізнаванні предметів і забезпечують гостроту зору. Докозагексаенова кислота 
синтезується з жирної кислоти омега-3 і відіграє життєво важливу роль у біохімічному 
складі клітин мозку. Дослідження показують, що в людей з неврологічними розладами 
цієї речовини звичайно не вистачає. 
      Як уже згадувалося, багатими джерелами докозагексаенової кислоти є яйця, риба 
північних широт і водорості. Інше чудове джерело жирних кислот омега-3 і омега-6 в 
ідеальному співвідношенні 3:1 – це лляне масло холодного віджиму в темних пляшках. 
(Світло руйнує ці надзвичайно корисні види масел, ось чому вони розфасовуються в темні 
ємності.) Ненасиченим є також кунжутне масло. Його воліли вживати в їжу в багатьох 
прадавніх державах. Рапсове масло – це теж гарне джерело деяких незамінних жирних 
кислот. Рослинні олії кращі за тверді жири, тому що при нормальній температурі тіла 
вони залишаються в рідкому стані й не перетворюються в липкий лярд. 
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     Вершкове масло – багате джерело жиророзчинних вітамінів, таких як вітамін К, А, Е, 
лецитин, фолієва кислота й багато інших. Крім того, воно містить багато кальцію й 
фосфору. Організму необхідно певна кількість жирів у раціоні. Не можна відмовитися від 
уживання жирів і сподіватися прожити довго. 
     Людський організм – це, по суті, машина для спалювання жирів. Він воліє 
перетворювати надлишки крохмалю й білка в жири, які легко зберігати для використання 
в ситуаціях, коли вуглеводні резерви виявляються вичерпаними. Основною формою 
зберігання вуглеводів є глікоген, який накопичується в печінці й м'язовій тканині. Запасів 
глікогену організму вистачає приблизно на половину дня. Коли цей резерв енергії 
підходить  до кінця, організм активізує ферменти, здатні спалювати жири. В ідеалі білкові 
запаси повинні використовуватися для проведення відбудовних робіт, а також для синтезу 
ферментів і хімічних носіїв інформації. Жири призначені для виробництва енергії й 
деяких гормонів. 
     Порушити цей фізіологічний процес може тільки одне – зловживання крохмалистими 
продуктами або солодощами, які стимулюють надмірну секрецію інсуліну. Інсулін 
нещадно пригнічує діяльність ферментів, що спалюють жир. У цьому полягає головна 
причина ожиріння. Якщо ви прагнете скинути вагу, потрібно обов'язково включити в 
раціон жири ( найкраще незамінні жирні кислоти) і скоротити кількість вуглеводів. 
      Від кожного грама жиру організм отримує 9 кілокалорій енергії. По енергетичній 
цінності жири набагато перевершують крохмаль, в 1 г який утримується всього 4 
кілокалорії. Наші предки могли витрачати масу часу на полювання й збирання тільки 
завдяки тому, що їхній організм активно спалював жири. Згодом вони зайнялися 
сільським господарством, але однаково цілі дні трудилися в полі. І ось нарешті ми 
отримали можливість не піднімати нічого важчого за  ручку й користуватися всіма 
зручностями сучасних офісних будинків, включаючи вільний доступ до торговельних 
автоматів, набитих усілякими стимуляторами наших смакових сосочків, і до закусочних, 
де нас пригощають найдешевшими блюдами – смаженою картоплею й іншими 
крохмалистими закусками. 
     Знаменитий дієтолог доктор Аткінс зрозумів, що дієта з високим вмістом жирів і білків 
здатна допомогти зменшенню ваги, але не врахував ролі води в підтримці балансу 
метаболічних потреб організму. Більшість його послідовників не в силах довго 
витримувати «безводну дієту», тому їм не вдається втримати скинуту вагу. Деяким 
прихильникам дієти Аткінса пощастило на собі випробувати силу води, і тепер вони стали 
головними героями форумів Аткінса в інтернеті. 

                         Фрукти, городина(овочі) і сонячне світло 
     Фрукти, городину і зелень організм повинен отримувати щодня. Це ідеальні джерела 
натуральних вітамінів і необхідних нам мінералів. До того ж зелень і городина містять 
багато бета-каротину й навіть якась кількість необхідної мозку жирної, докозагексаенової 
кислоти. Фрукти й городина необхідні для підтримки кислотно-лужного балансу в 
організмі. У хлорофілі дуже багато магнію. Магній для хлорофілу має таке ж значення, як 
гемоглобін для крові, – він головний транспортувальник кисню. У людському організмі 
магній виконує функцію якоря, що втримує в мембранах усіх клітин речовину, яка є 
головним джерелом енергії. Це магній-аденозинтрифосфат, або магнієвий АТФ. Коли 
вода добирається до магнієвого Атф-сховища й під впливом ферментів починає 
розщеплювати його молекули, виділяється велика кількість енергії – з формулою цієї 
реакції ви вже познайомилися. 
     СОНЯЧНЕ СВІТЛО. Для астматиків сонячне світло є ліками. Сонячні промені 
впливають на відкладання холестерину в шкірі й перетворюють їх у вітамін D, що сприяє 
формуванню кісток і утриманню в них кальцію, що допомагає росту організму в дитячому 
віці. Крім того, вітамін D стимулює абсорбцію кальцію кишковим трактом. Кальцій 
виявляє прямий нейтралізуючий вплив на, утримувану в організмі кислоту й ефективно 
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регулює кислотно-лужний баланс клітин, що в остаточному підсумку допомагає 
запобігати ускладненням астми. 
       Якщо ви будете щодня випивати достатню кількість води, приймати необхідну 
кількість солі й забезпечувати організму гарне фізичне навантаження (переважно на 
свіжому повітрі й під яскравим сонцем), то він почне сам приводити свої потреби в білках, 
вуглеводах і жирах у відповідність із кількістю використовуваної енергії. Ваша потреба в 
білках зросте, потреба у вуглеводах зменшиться, а ферменти, що спалюють жири, почнуть 
переробляти більше жирів, чим утримується в раціоні. Всупереч думці про те, що 
відкладання холестерину не можна втягнути в процес обміну речовин, від цих запасів 
також можна буде поступово позбутися. Процес очищення артерій від відкладань 
холестерину може зайняти більше часу, чим вам хотілося б, але в арсеналі організму є всі 
необхідні хімічні технології для видалення холестеринових бляшок. 
     Ще раз повторю, що «поганого» холестерину не існує. Як ви пам'ятаєте, холестерин 
украй необхідний для здійснення багатьох фізіологічних функцій. Нам залишається 
з'ясувати, з яких причин організм починає робити його більше, чим звичайно. 
     Коли організму не вистачає води, у ньому виробляється менше гідроелектричної 
енергії для активізації всіх енергоємних функцій. 
     Альтернативним джерелом енергії в організмі людини служать відкладання кальцію в 
кістках або усередині клітин. Замість гідроелектричної використовується енергія, 
укладена у зв'язуванні двох молекул кальцію. Атоми кальцію з'єднуються попарно, 
захоплюючи при цьому одну молекулу АТФ. Клітини мають у своєму розпорядженні 
великі запаси кальцію, зв'язування якого в міру потреби руйнуються, а енергія, що 
зберігається в них, використовується. Згодом наступає момент, коли даний процес 
приводить до появи занадто великої кількості вільних атомів кальцію – попелу від 
згорілого палива. На щастя, кальцієвий «попіл» легко знову перетворити в носій енергії. 
Для здійснення цього процесу переробки відходів організму потрібний вітамін D. 
     Як я вже згадував, сонячне світло – енергія в чистому виді – перетворює накопичений у 
шкірі холестерин у вітамін D, який відповідає за процес повторного захоплення кальцію й 
повернення його в клітини й кістки, де він зв'язується й зберігається. Молекули вітаміну D 
чіпляються за свої рецептори на клітинній мембрані; одночасно один атом кальцію 
прикріплюється до молекули вітаміну D, яка перебуває в процесі впровадження в клітину 
через клітинну мембрану. Зв'язування кальцію з вітаміном D і його рецептором на 
мембрані діє як свого роду магнітний стрижень, тому весь ланцюжок інших необхідних 
елементів і амінокислот притягується до відкритого для вільного доступу атома кальцію й 
разом з ним втягується усередину клітини. 
      Таким чином, енергія сонячного світла, що перетворює холестерин у вітамін D, 
виявляє безпосередній фізіологічний вплив на механізм харчування клітин. Коли кальцій 
знову попадає в клітину, він приносить із собою інші необхідні їй речовини. У результаті 
клітина отримує матеріали для проведення ремонтних робіт і енергетичного обміну. 
     У той же саме час додатковий енергія, яка попадає в клітину, використовується для 
зв'язування атомів кальцію й проведення чергового циклу нагромадження в кальцієвих 
зв'язуваннях запасів енергії, призначених для використання в майбутньому. 
     Як тільки ви розглянете логіку в каскаді хімічних подій, що відбуваються в організмі, 
то зможете повною мірою оцінити ступінь значимості холестерину для клітинного 
метаболізму, стану клітин і кісткових структур. Мої дослідження довели, що кістки 
служать аварійним резервом енергії, що зберігається у відкладаннях кальцію. Коли 
організм змушений руйнувати кістковий кальцій заради енергії, що втримується в ньому, 
може відбутися розм'якшення кісток, які не зможуть витримувати великі навантаження, 
тобто до остеопорозу. І тоді в якості превентивного заходу організм підвищує рівень 
холестерину в надії, що сонячна енергія перетворить його у вітамін D, який допоможе 
поповнити запаси кальцію в кістках. 
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     Підвищений рівень холестерину в організмі слід використовувати повною мірою. 
Постарайтеся отримати з нього якнайбільше вітаміну D, щоб підвищити 
функціональність, енергонасиченість і працездатність клітин організму. Використовуйте 
сонячне світло для зниження рівня холестерину. 
      Дехто з вас, можливо, зустріне цю заяву в багнети й скаже, що так можна заробити 
меланому. У відповідь на це я висловлю своє обґрунтоване переконання в тому, що ракові 
захворювання виникають через зневоднювання, малорухомість і неправильний вибір їжі й 
напоїв. Більше 20 років я по три години шість днів у тиждень грав у теніс під розпеченими 
променями полуденного тегеранського сонця. У мене не розвилося ніякого раку. У 
підтримку цієї заяви дозвольте оголосити інформацію, опубліковану в газеті «Science 
Times» за 20 липня 2004 року. 
     Автор статті Джіна Колата познайомила читачів з думкою доктора А. Бернарда 
Акермана, дерматолога, про рівень компетентності якого говорять 625 наукових 
публікацій. Так само як я, цей авторитетний медик не вірить, що винуватцем шкірних 
меланом є сонце. Бажаючи підтвердити свою точку зору, він провів місяць відпустки на 
ізраїльських пляжах. Повернувся він звідти засмаглим до чорності, однак на його здоров'ї 
це ніяк не позначилося. 
     Доктор Акерман наводить безперечні факти. У людей із чорною й жовтою шкірою 
меланоми розбудовуються не на тих ділянках тіла, які зазнають впливу сонячних 
променів, а там, куди сонячне світло звичайно не попадає, – на ступнях, долонях і 
слизуватих оболонках. У чоловіків білої раси меланоми виникають найчастіше в області 
торса, а в жінок – на ногах, причому в тих місцях, які рідше всього відкриті сонцю. На 
думку доктора Акермана, людям зі світлою шкірою слід остерігатися сонця по одній-
єдиній причині – передчасного старіння. Але із цією проблемою впоратися неважко: 
потрібно просто пити більше води. 
      Не можна сидіти за столом у залитому штучним світлом офісі й чекати, що у вас 
нормалізується рівень холестерину. У цьому випадку у вас, швидше за все, з'явиться 
порадник із числа ескулапів, які не розуміють механізмів перетворення енергії під дією 
сонячного світла й уважають цей природній результат незавершеного ланцюжка 
обмінного процесу «хворобою», а життєво важливий елемент холестерин називають 
«поганим». 
      Я певен у тому, що термін «поганий холестерин» придуманий тільки для того, щоб 
дурити людей і змушувати їх купувати ліки, які знижують його рівень і змушують 
легковірних обивателів набивати своїми кревними чужі кишені. Зовсім недавно одна явно 
підгодована «група експертів» пішла ще далі й знизила безпечний рівень холестерину 
настільки, що тепер практично кожна людина повинен приймати ліки від серцевих 
нападів. Шарлатанам відмінно відомо, що якщо холестерин ніколи не закупорює вени, то 
його не можна зробити винуватцем закупорки артерій – за всю історію медицини не 
відомо жодного випадку закупорки вен холестерином! Тільки Господь може врятувати вас 
від підкуплених авторитетів, які займають ключові пости в медичному бізнесі. Саме їм 
належить вирішальне слово. 

                                                 Фізичні вправи 
      Найважливіший фактор виживання після кисню, води, солі і їжі – це фізичні вправи. 
Вони набагато важливіші для здоров'я людини, чим секс, розваги або все інше, що здатне 
приносити задоволення. Ось чому фізичні вправи – це обов'язкова умова гарного 
самопочуття, міцного здоров'я й довголіття. 
     Фізичні вправи виявляють наступний позитивний вплив на ваш організм: 
                     ● Поліпшують роботу серцево-судинної системи й запобігають гіпертензії. 
                     ● Відкривають капіляри в м'язовій тканині й, знижуючи опір артерій потоку 
крові, нормалізують кров'яний тиск. 
                     ● Нарощують м'язову масу й охороняють м'язи від спалювання як палива. 
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                     ● Стимулюють активність ферментів, що спалюють жир, і направляють їх на 
виробництво енергії, необхідної для забезпечення роботи м'язів. Коли ви тренуєтеся, то, 
по суті справи, перемикаєтеся на інше джерело енергії для м'язової активності й 
використовуєте замість цукру, що втримується в крові, накопичені в м'язах жири. 
                     ● Змушують м'язи спалювати як додаткове паливо деякі амінокислоти, які а 
якщо ні, то можуть досягнути токсичного рівня. Підвищення рівня вмісту в крові окремих 
амінокислот з розгалуженим ланцюгом (характерне для малорухливого способу життя) 
може завдати непоправної шкоди організму й спустошити резерви інших життєво 
важливих амінокислот. У число особливо вразливих входять незамінні амінокислоти, які 
постійно необхідні мозку для виробництва нейротрансміттерів. Дві найважливіші з них – 
це триптофан і тирозин. Поза тим що триптофан служить матеріалом для виробництва 
нейротрансміттерів у головному мозку, він відіграє ще більш важливу роль у ферментній 
системі, відповідальній за виявлення й репарацію неправильних транскрипцій ДНК. 
Мозок використовує триптофан для виробництва серотоніну, мелатоніну, триптаміну й 
індоламіну – антидепресантів, відповідальних за регуляцію рівня цукру й кров'яного 
тиску. Тирозин використовується для виробництва адреналіну, норадреналіну й допаміну 
– речовин, абсолютно необхідних для координації фізіологічних процесів, коли вам 
доводиться робити фізичні дії, наприклад битися, бігти, займатися спортом і так далі. Крім 
того, виснаження запасів тирозину в амінокислотних резервах організму є головною 
причиною розвитку хвороби Паркінсона. Сприяють зміцненню м'язів. Як відомо, 
нетреновані м'язи поступово руйнуються. У результаті экскреції залишків м'язових тканин 
губиться частина резервів цинку й вітаміну В6  На певній стадії процесу постійного 
виснаження запасів вітаміну В6 і цинку починають розбудовуватися різні психічні 
розлади й неврологічні ускладнення. У цьому полягає причина багатьох аутоіммунних 
захворювань, включаючи червону вовчанку й м'язову дистрофію. 
                      ● Змушують м'язи утримувати в резерві більше води й запобігають 
підвищенню концентрації крові, яка а якщо ні, то може ушкодити кровоносні судини. 
                      ● Знижують рівень цукру в крові в діабетиків і знижують їхню потребу в 
ін'єкціях інсуліну або в пероральних медичних препаратах. 
                      ● Змушують печінку виробляти цукор з жирів, які вона відкладає, або з 
жирів, які циркулюють у кровоносній системі. 
                      ● Поліпшують рухливість суглобів тіла й створюють перемежований вакуум 
усередині суглобних порожнин. Сила вакууму допомагає усмоктуванню в суглобні 
порожнини води, яка доставляє туди розчинені живильні речовини, необхідні хрящовим 
клітинам. Крім того, підвищений вміст води в хрящах забезпечує додаткове змащення й 
більш гладке ковзання суглобних кісток по поверхні одна однієї. 
                      ● Ікроножні м'язи виконують функцію допоміжних «сердець». За допомогою 
їх скорочення й розслаблення ми долаємо силу притягання, коли перебуваємо у 
вертикальному положенні. Ікроножні м'язи накачують у венозну систему кров, що 
прийшла до ніг. За допомогою однобічних клапанів у венах часті скорочення ікроножних 
м'язів проштовхують кров по ножних венах нагору всупереч силі притягання. Таким 
чином, ці м'язи діють як свого роду «серця» венозної системи організму. Це одна з 
гідностей фізичних вправ, які люди поки ще не навчилися цінувати повною мірою. Крім 
іншого, м'язи ніг стимулюють таку ж інтенсивну циркуляцію в лімфатичній системі й 
змушують зникати набряки на ногах. 
                       ● Зміцнюють кісткову систему й допомагають запобігти остеопорозу. 
                       ● Стимулюють виробництво всіх життєве важливих гормонів, підсилюючи 
статевий потяг і підвищуючи сексуальну активність. 
                       ● Одна година ходьби активізує гормони, що спалюють жири. Ці гормони 
залишаються активними протягом 12 годин. Прогулянки ранком і ввечері забезпечать 
їхню цілодобову активність і очистять артеріальну систему від відкладань холестерину. 



 139 

                        ● Підвищують активність симпатичної нервової системи, стимульованої 
адреналіном, який перешкоджає надмірній секреції гістаміну, запобігаючи напади астми й 
алергійні реакції – за умови належної гідратації організму. 
                        ● Сприяють збільшенню виробництва ендорфінів і енкефалінів, 
натуральних опіатів, що дозволяють добитися такого ж «кайфу», якого наркомани 
намагаються досягнути за допомогою наркотичних препаратів. 

                                            Який вид вправ вибрати? 
       Розвивати витривалість доцільніше, чим підвищувати швидкісні якості або 
нарощувати м'язову масу. При виборі фізичних вправ найкраще подивитися на них з 
погляду довгострокової користі. Стаєр буде насолоджуватися улюбленим видом спорту до 
старості років. Спринтер недовго буде бігати стометрівку заради задоволення. 
       Найкращий вид фізичних вправ, перевагами яких ви зможете користуватися навіть у 
похилому віці, не заподіюючи ніякої шкоди суглобам, – це ходьба. У число інших видів 
спорту, що підвищують витривалість, входять плавання, гольф, лижі, ковзани, альпінізм, 
теніс, сквош, велосипед, тань-цзи, йога, аеробіка й танці. При виборі вправ звертайте 
особливу увагу на їхню здатність довгий час підтримувати активність ферментів, що 
спалюють жири. Вправлятися на свіжому повітрі корисніше, чим у приміщенні, оскільки в 
першому випадку ви відновлюєте природній зв'язок організму із природою. 
      Отже, чотири найважливіші кроки до поліпшення здоров'я: 
                      ● баланс води й солі в організмі; 
                      ● фізичні навантаження для зміцнення м'язів – найкраще на свіжому повітрі й 
при сонячному світлі; 
                      ● раціон харчування, заснований на збалансованому споживанні білків і 
овочів; 
                      ● відмова від обезводнювальних напоїв. 
     Ці прості правила зможуть запобігти хворобам або стати основою будь-якого 
лікування, яке буде потрібне вашому організму. 
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                                        Про автора 
                     Доктор медицини ФЕРЕЙДУН БАТМАНГХЕЛІДЖ 
      Доктор Батмангхелідж народився в Ірані в 1931 році. Він вчився в приватній школі 
Шотландії й отримав освіту в медичній школі лікарні святої Марії при Лондонському 
університеті. Після завершення навчання Батмангхелідж отримав почесне запрошення на 
посаду ординатора в тій же медичній школі. Він займався медициною в Англії, а потім 
повернувся в Іран, де взяв активну участь у створенні лікарень і оздоровчих центрів. 
      Коли в 1979 році в Ірані спалахнула революція, його, як члена впливової родини, 
кинули у в'язницю. Відбуваючи строк у в'язниці Евін, політичний в’язень доктор 
Батмангхелідж зробив історичне відкриття цілющої сили води. 
     Буваючи лікарем, він намагався по можливості полегшувати страждання хворих 
ув'язнених. Одного разу вночі йому довелося лікувати товариша за висновком від 
гострого болю, викликаного пептичною виразкою. Не маючи під рукою ніяких 
медикаментів, доктор Батмангхелідж прописав людині єдиний засіб, який у нього був, – 
воду. Батмангхелідж змусив пацієнта випити дві склянки води. Через вісім хвилин 
нестерпний біль зник. 
      За 2,5 року свого ув’язнення доктор Батмангхелидж провів всебічне дослідження 
лікувальних властивостей води й виявив, що вона може запобігати й виліковувати багато 
хворобливих дегенеративних станів. Для нього в'язниця Евін стала ідеальною « стресовою 
лабораторією», і, коли йому запропонували дострокове звільнення, він вирішив 
залишитися у в'язниці ще на чотири місяці, щоб завершити свої дослідження. За час свого 
ув’язнення  доктор Батмангхелідж за допомогою однієї тільки води вилікував більш 3 
тисяч хворих виразкою. В 1983 році звіт про його відкриття був опублікований в 
іранському журналі «Iranian Medical Council Journal» і в американському «Journal of 
Clinical Gastroenterology». 
      Після свого звільнення з в'язниці в 1982 році доктор Батмангхелідж виїхав з Ірану в 
Америку, де став працювати науковим консультантом на факультеті біоінженерії 
Пенсильванського університету. Там він продовжив свої дослідження ролі води в 
організмі, негативних наслідків хронічного зневоднювання й ідентифікації безлічі нових 
ознак спраги. 
     Він переконаний, що вода, з якої на 75 відсотків складається наше тіло й на 85 
відсотків – головний мозок, відіграє ключову роль у підтримці міцного здоров'я й що 
переважна більшість болісних захворювань, включаючи астму, алергію, артрит, виразкову 
хворобу, гіпертензію, підвищений рівень холестерину, мігрень, ожиріння, синдром 
хронічної втоми й рак, вражає нас тому, що ми доводимо свій організм до стану 
хронічного зневоднювання. 
     Відкриття доктора Батмангхелиджа були опубліковані в ряді наукових журналів і 
представлені на багатьох професійних і суспільних конференціях. Він був гостем 
декількох сотень радіопередач і багатьох телевізійних програм. 
     Недавно доктор Батмангхелідж заснував Національну асоціацію за чесність у медицині 
(NAFHIM). Він уважає, що прописувати токсичні лікарські препарати людині, організм 
якого демонструє один або кілька симптомів простої нестачі води, – це нечесно. Його 
організація була створена саме для того, щоб привернути увагу широкої громадськості до 
цієї моральної проблеми. 
      Докладну інформацію про NAFHIM можна отримати на веб-сайті  www.nafhim.org 
      Доктор Батмангхелідж написав шість книг. Перша з них, «Ваше тіло просить води», 
зараз вважається класичною й перекладена на багато мов. Остання його книга називається 
«Вода зціляє, ліки вбивають». У ній говориться про те, як вода допомогла реальним 
людям розв'язати більш 90 проблем зі здоров'ям, у числі яких були захворювання, що 
вважаються смертельними. 
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      Крім того, доктор Батмангхелідж випустив велику кількість аудіо- і відеокасет зі 
своїми лекціями. Докладну інформацію про його наукову діяльність і повний список 
створеної ним освітньої продукції можна знайти на веб-сайті  www.watercure.com 
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                                            Примітки 
1    Національна асоціація за чесність у медицині. Ми захищаємо право на 
самолікування. – Тут і далі прим. Перекл... 
2    Велика фармацевтична компанія. 
3    У США солодку газовану воду прийнято називати содовою. 
4    Агорафобія – острах відкритих просторів. 
5    Аналгезія – відсутність болючої чутливості. 
6    Хомінг-Рецептори – хомінг ( від англ. homing; home – будинок) – здатність тварин за 
певних умов повертатися на свою ділянку проживання, як правило долаючи при цьому 
значні відстані. Термін уведений у молекулярну біологію в 1989 році. 
7    Ефект Кірліан – ефект світіння біологічного об'єкта в полі високої напруги. 
8    RDW – розподіл розмірів (еритроцитів) – виражена в цифрах величина, зв'язана зі 
ступенем анізоцитозу, або відмінності обсягів еритроцитів у популяції. 

 
 

 
 


