
Naše telo ima čudežno moč samo-
zdravljenja. Dejansko je telo, ko 
udari bolezen, edini zdravilni 

sistem, ki nas lahko ponovno uravnote-
ži. Zdravilo lahko podpre telo v nujnih 
primerih. Tudi operacija je lahko v do-
ločenih primerih nujna. A le naše lastno 
telo ima sposobnost, da nas ozdravi. 
Tako meni japonski zdravnik Hiromi 
Shinya, dr. med., čigar knjiga Zdravi in 
vitalni stoletniki je odslej na voljo v slo-
venščini in iz nje povzemamo ta članek.

To sem pri zdravljenjih v svoji zdrav
niški praksi videl vedno znova in znova. 
Leta 1969 sem postal prvi človek na sve
tu, ki je uspešno odstranil polip z upora
bo kolonoskopije, torej brez reza v trebu
šno steno. Takrat je bil to zelo pomem
ben dogodek, saj sem odstranil polip, ne 
da bi z rezom odprl trebuh, s čimer sem 
se izognil stranskim učinkom, do katerih 
lahko pride pri odprtju trebuha. Bil sem 
edini zdravnik s tem znanjem, zato sem 
bil zelo iskan. V tistem času je samo v 
ZDA več kot deset milijonov ljudi potre
bovalo pregled debelega črevesa, mnogi 
med njimi odstranitev polipov.

ČIST PREBAVNI SISTEM
Na to manj invazivno operacijo so za

čeli prihajati bolniki od vsepovsod. Sko
zi desetletja klinične prakse gastrointe
stinalnega endoskopista (endoskopista 
prebavil) sem pregledal več sto tisoč lju
di in ugotovil, da se človekovo telo, ka
dar ima prebavni sistem čist, zlahka bori 
proti kateri koli bolezni. Po drugi strani 
pa je ta oseba, če prebavni sistem ni čist, 
nagnjena k raznim boleznim.

Povedano drugače: Oseba z dobrimi 
značilnostmi prebavnega sistema je du

ševno in telesno zdrava, osebo s slabimi 
značilnostmi prebavil pa običajno bre
menijo kakšne duševne ali telesne teža
ve. Zdrava oseba ima torej dobre značil
nosti prebavnega sistema, bolna pa sla

be. Očitno je torej vzdrževanje dobrih 
želodčnih in črevesnih značilnosti nepos
redno povezano z vzdrževanjem zdrav
ja nasploh.

ENCIMI
V tej knjigi predstavljam svojo teorijo 

o tem, kako živeti dolgo in zdravo življe
nje. Temelji na podatkih, zbranih v deset
letjih moje zdravniške prakse, ki dokazu
jejo, da lahko celo telo in nešteto njego
vih funkcij razumemo z uporabo enega 
ključa.

Ta ključ do dolgega in zdravega živ
ljenja lahko združimo v eni sami besedi: 
encimi. Encim je generični izraz za belja
kovinski katalizator, ki nastaja v celicah 
živih bitij. Kjerkoli je življenje, naj je to v 
rastlini ali živali, obstajajo encimi. Enci
mi sodelujejo v vseh procesih, pomemb
nih za ohranitev življenja, kot so sinte
za in razgradnja, prenašanje, izločanje, 
razstrupljanje in oskrbovanje z energijo. 
Brez encimov živa bitja ne bi bila sposob
na ohranjati življenje.

Moja teorija, do katere sem prišel z 
opažanji v letih svoje zdravniške pra
kse, je: Vaše zdravje je odvisno od tega, 
kako dobro vzdržujete – namesto da jih 
izčrpavate – izvorne encime v svojem te
lesu. Izraz izvorni encim uporabljam za 
katalizatorje, ki so, po mojem prepriča
nju, nespecializirani encimi, ki spodbu
jajo več kot pet tisoč specializiranih enci
mov, da prevzemajo v telesu različne na
loge. Imenujem jih tudi čudežni encimi, 
saj igrajo ključno vlogo pri tem, da je telo 
sposobno samozdravljenja.

Teorijo o izvornem encimu sem razvil 
na podlagi ugotovitve, da takrat, ko do
ločenemu področju telesa kaj primanjku
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Vaše zdravje je odvisno od 
tega, kako dobro  

vzdržujete – namesto da jih 
izčrpavate – izvorne encime  

v svojem telesu.

Knjigo lahko naročite na Misteriji.si ali 
051/307 777.



24 - MAREC 2019 -

Zdravi in vitalni stoletniki

je in zato porabi veliko količino encimov 
določene vrste, drugi deli telesa utrpijo 
pomanjkanje svojih lastnih encimov. Na 
primer, če popijete velike količine alko
hola, je za njegovo uničenje v jetrih pot
rebno več kot običajno število določene
ga encima, to pa povzroči pomanjkanje 
encimov, nujnih za prebavo in absorpcijo 
(vsrkavanje) v želodcu in črevesju.

ŠTEVILO ENCIMOV 
DOLOČENO?

Zdi se, da količina vsakega od več ti
soč vrst obstoječih encimov ni določena. 
In ne samo to: izvorni encim se pretvo
ri v tisto vrsto encima, po katerem se po
kaže potreba, in se porabi tam, kjer je po
treben.

Kot ključni element upravljanja na
šega zdravja so encimi v današnjem 
času deležni pozornosti po vsem sve
tu. In čeprav raziskave stalno napredu
jejo, obstaja še mnogo tega, česar o enci
mih ne razumemo. Dr. Edward Howell, 
začetnik raziskav na področju encimov, 
je predstavil resnično zanimivo teorijo. V 
njej navaja, da je število encimov, ki jih 
živo bitje lahko naredi v svojem življenju, 
vnaprej določeno. To fiksno, vnaprej do
ločeno število telesnih encimov je poime
noval encimski potencial. In ko je ta encim
ski potencial izčrpan, se življenje konča.

Zdrav življenjski slog temelji na pri
poročilih, ki sem jih dolga leta dajal svo
jim pacientom. Videl sem mnogo ozdra

vitev kot posledico tega, da so se bol
niki ravnali po mojih nasvetih. Bodite 
pripravljeni na nekatera presenečenja; 
izvedeli boste namreč tudi kaj, kar je v 
nasprotju s prevladujočim mnenjem in 
znanjem o zdravju in zdravi prehrani. 
Zagotavljam vam, da je vse, o čemer pi
šem, preverjeno. Svojim pacientom sem 
ga predlagal šele, ko sem na sebi preve
ril, da je tak življenjski slog varen – in do
segli so izjemne rezultate.

PONOVITVE RAKA NI!
Seveda se tega zdravega življenjskega 

sloga držim tudi sam. V vseh letih dela 
v zdravstvu nisem bil še nikoli bolan. 
Prvič in zadnjič sem jemal zdravilo, ki mi 
ga je predpisal zdravnik, pri devetnajstih 
letih, ko sem imel gripo. Zdaj, pri svo
jih sedemdesetih letih, še vedno delam 
v zdrav stvu, tako v ZDA kot na Japon
skem. Čeprav je zdravniško delo zelo 
težko, telesno in duševno, sem po zaslu
gi zdravega življenjskega sloga, opisane
ga v tej knjigi, ohranil zdravje.

Ko sem sam občutil pozitivne učinke 
tega življenjskega sloga, sem enako sve
toval svojim pacientom. Njihovi rezultati 
so bili odlični in so daleč presegali moje. 
Na primer, pri mojih pacientih, ki so ra
zumeli priporočen življenjski slog in mu 
sledili, je stopnja ponovitve raka padla 
na nič.

Sodobna medicina pogosto obravna
va človeško telo, kot da je stroj, narejen iz 
med seboj neodvisnih delov. V resnici pa 
je telo samo ena enota oziroma celota, v 
kateri je vse povezano. Na primer, učinki 
nezdravljene luknje v enem samem zobu 
se razširijo po vsem telesu. Prav tako 
slabo prežvečena hrana obremeni želo
dec in črevesje, povzroči prebavne mot
nje, onemogoči absorpcijo (vsrkavanje) 
življenjsko pomembnih hranil, skratka 
povzroči nešteto težav po vsem telesu. 
Majhna težava se morda na prvi pogled 
zdi nepomembna, v resnici pa male teža
ve pogosto vodijo v resne bolezni.

Naše zdravje podpirajo različna de
janja, običajna v našem vsakdanjem živ
ljenju – hranjenje, pitje, gibanje, počitek, 
spanje in vzdrževanje zdravega uma. 
Če nastane težava v katerem koli od teh 
področij, to vpliva na celo telo. Glede na 
zapleteno vzajemno povezanost vsega v 
človeškem telesu sem prepričan, da iz
vorni encimi opravljajo nalogo vzdrže
vanja telesne homeostaze – ravnotežja, 
nujnega za zdravje.

ŽIVLJENJE BREZ BOLEZNI
Na žalost je sodobna družba prepolna 

dejavnikov, ki porabljajo, izčrpavajo naše 
dragocene izvorne encime. Alkohol, to
bak, zdravila, kemični prehranski do
datki ali aditivi, kemikalije, uporabljane 
v kmetijstvu, okoljsko onesnaženje, elek
tromagnetno valovanje in čustveni stresi 
so le nekateri od njih. Za ohranitev dob
rega zdravja je bistveno razumevanje de
lovanja vašega telesa in v da v skladu s 
tem pazite na svoje lastno zdravje.

Na srečo to ni pretežko. Če boste ra
zumeli, kaj izčrpava izvorne encime in 
kako jih lahko nadomestite, boste lahko 
z le malo vsakodnevnega truda preosta
nek življenja preživeli brez bolezni.

Staro reklo potrebuje posodobitev: 
namesto »jej, pij in se veseli, ker boš jut
ri umrl,« predlagam »jejte in pijte pame
tno ter bodite veseli danes in jutri«. Že
lim vam pokazati, kako.

 R. M. 

Oseba z dobrimi 
značilnostmi prebavnega 

sistema je duševno in 
telesno zdrava, osebo 

s slabimi značilnostmi 
prebavil pa običajno 

bremenijo kakšne duševne 
ali telesne težave.


