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Natura are un plan de slăbit pentru corpul tău

CAPITOLUL 1
Natura are un plan de slăbit 

pentru corpul tău

Lăsați Natura să vă fie dascăl

Dacă doriți să aveți greutatea ideală pentru corpul vostru, 
așa cum a lăsat Natura, trebuie să vă educați până veți cunoaște 
toate consecințele introducerii mâncării nepotrivite în organism.

Educația nu constă în tipul de informație aflat adesea în cărțile 
sau revistele despre slăbit. Unele dintre aceste programe de „die-
tă“ vă pot face viața un calvar, cu instrucțiunile și procedurile lor 
complicate. De-a lungul anilor în care am studiat funcționarea 
corpului uman am aflat că cea mai bună e calea Naturii. Teoriile 
și remediile omului sunt complicate; căile Naturii sunt simple.

Cine are grăsime în exces în corp se împovărează cu o greu-
tate ce încetinește funcționarea organismului și deprimă spiritul. 
Dacă ați încercat deja mai multe programe de slăbit, dacă ați ci-
tit și ați urmat cu grijă schemele respective, însă ați eșuat, puteți 
măcar să le treceți în categoria greșelilor deja făcute, pe care nu 
le veți repeta în viitor.

Ca să îndepliniți planul Naturii pentru corpul vostru, trebu-
ie doar să vă concentrați pe o direcție de studiu, ignorând tot 
ce nu se conformează cu strictețe principiilor și legilor Naturii. 
Dacă ajungeți să înțelegeți și să simțiți alimentele pe care Natura 
le-a creat în așa fel încât organismul să funcționeze la eficiență 
maximă, fără a avea greutate în exces, nu veți mai dori nicioda-
tă să vă treacă printre buze mâncare nenaturală și distructivă.

Această educație, conștientizarea modului în care funcțio-
nează corpul, seamănă cu cea a persoanei care încearcă să se 
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lase de fumat. Dacă fumătorul primește lecții care ilustrează 
realist efectele înspăimântătoare ale fumatului asupra organis-
mului, va fi atât de șocat încât va renunța pentru totdeauna la 
acest obicei respingător!

Lăsați Natura să își dezvăluie planul!

Pe parcursul acestui studiu despre felul în care puteți atinge 
greutatea ideală, trebuie să vă conving de importanța respectării 
planului, cu toată voința și concentrarea. Fiecare cuvânt, fieca-
re propoziție și fiecare fapt relatat aici trebuie studiat fără a ține 
seama de alte puncte de vedere sau de teorii pe care le știți deja 
sau pe care le-au propus alții. Indiferent cât de plauzibile pot pă-
rea alte abordări ale subiectului, ignorați-le complet în timp ce 
citiți această carte.

Rețineți că există o mulțime de autori și somități în do-
meniul dietei și al sănătății, contrazicându-se unii pe alții, dar 
susținând cu toții că sunt adevărate autorități în domeniu. Nu 
vă sporiți starea de confuzie, încercând un sistem sau altul, până 
nu verificați dacă vreunul dintre acestea vă oferă rezultate com-
plete și permanente.

Această carte este sala de clasă, corpul vostru 
este laboratorul

În ce mă privește, eu a trebuit să aflu adevărul pe calea cea 
mai anevoioasă (cei mai mulți dintre noi pățesc la fel!). Nu sunt 
niciodată satisfăcut de experimentele sau recomandările altora, 
trebuie să încerc și eu.

Toți vor să aibă greutatea pe care Natura a stabilit-o pen-
tru ei, dar nu sunt dispuși să facă mai mult decât să-și dorească 
sau să încerce, cu jumătate de măsură, tot felul de „diete“. Vă 
îndemn să considerați această carte… sala de clasă în care veți 
înțelege semnificația legilor Naturii. Dacă veți face astfel, veți 
afla că organismul vostru poate deveni laboratorul în care veți 
demonstra că planul de dietă al Naturii poate aduce rezultate 
perfecte și permanente.

Nu lăsați Natura să aștepte!

În paginile care urmează mă voi strădui să schițez un plan 
care îi va permite Naturii să vă modeleze corpul în forma care i-a 
fost menită. Aș vrea să subliniez, înainte de a începe să studiem 
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căile Naturii, că trebuie să adoptați o atitudine pozitivă față de 
succesul acestui plan. E mai mult decât un sâmbure de adevăr 
în zicala conform căreia nu pierzi, cu adevărat, o bătălie decât 
în clipa în care renunți la luptă. Nu există situații fără speranță. 
Doar oamenii pot rămâne fără speranță, într-o anumită situație. 
Vă îndemn să aveți încredere în căile Naturii, căci Natura nu vă 
va lăsa baltă niciodată.
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CAPITOLUL 2
Fapte și mituri despre corp

Cum se ține o dietă și cum ne îngrășăm

Dacă am fi fost învățați de mici cum funcționează organis-
mul, am ști că acesta este compus din miliarde de celule micro-
scopice.

Microscopice cum sunt, celulele din corpul nostru au viață 
și inteligență. Ele răspund la stimulii mentali, chiar dacă noi nu 
suntem conștienți de asta; celulele sunt „servitorii“ noștri în toa-
te privințele. Dar, pentru a-și îndeplini diversele sarcini din or-
ganism, celulele trebuie să aibă hrana potrivită.

În ce privește organismul nostru, Natura dă dovadă de multă 
îngăduință când vine vorba de grija pe care trebuie să o purtăm 
acestor micuți servitori. Însă, când sunt depășite limitele aces-
tei toleranțe în ce privește hrana, primim în mod indirect aver-
tizări. Suntem obosiți, epuizați. Avem dureri de cap sau de spa-
te. Chiar mai îngrijorător, descoperim că s-a depus țesut adipos 
(grăsime!) în acele părți ale corpului unde un exces de grăsime 
nu este nici necesar, nici dorit. Aceste „simptome“ sunt indicii 
ale faptului că hrana consumată în trecut nu a fost constructi-
vă, în ciuda reclamei pentru alimente „dietetice“.

În loc să regenereze celulele corpului, alimentele distructive 
accelerează degenerarea țesuturilor și cauzează formarea grăsi-
mii.

Un clișeu vechi… în haine noi

Nici nu încape îndoială că suntem exact ceea ce mâncăm. 
Celulele și țesuturile organismului nu se pot regenera decât cu 
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ajutorul alimentelor pe care le ingerăm și al băuturilor pe care 
le consumăm. Ironia din acest clișeu – cu siguranță unul adevă-
rat – este că mulți oameni din vremurile noastre luminate fur-
nizează corpului lor ceea ce consideră a fi alimente sănătoase 
și nutritive. Renunță la dulciuri, băuturi acidulate și înghețată, 
elimină alimentele bogate în colesterol (așa cum i-au sfătuit me-
dicii) și taie din carbohidrați. Ce păcat că trebuie să le spunem 
acestor oameni, care sunt preocupați în modul cel mai sincer de 
organismul lor, că nu le furnizează celulelor corpului nimic mai 
bun decât cei care își fac toate poftele vinovate!

Vă surprinde lucrul acesta? Eu aș fi surprins dacă nu v-ar sur-
prinde! Adevărul este – și voi explica în continuare de ce e așa – 
că celulele vii din organism au nevoie de hrană care este și ea vie.

Nu putem avea și moarte și viață, în același timp. Legile din 
Statele Unite ale Americii interzic vânzarea alimentelor conser-
vate, în cutii sau sticle, din care nu a fost distrusă viața. Când 
consumați orice aliment care a fost conservat sau procesat ter-
mic, mâncați ceva din care lipsește orice vestigiu de viață. Poate 
vă sună ciudat, dacă nu v-ați gândit niciodată la asta, dar pe mă-
sură ce parcurgeți paginile acestei cărți va deveni clar de ce ali-
mentele pe care le-ați mâncat în trecut nu au făcut nimic pentru 
a reduce kilogramele nedorite și cu siguranță nimic pentru a vă 
îmbunătăți starea de sănătate.

Faptul că, timp de mai multe generații, milioane și milioa-
ne de oameni au trăit și mai trăiesc fără să mănânce altceva de-
cât mâncare gătită nu demonstrează că supraviețuirea lor ar fi 
rezultatul deprinderilor alimentare. De fapt, aceștia sunt într-o 
stare de sănătate precară, confirmată de starea de toxicitate a 
organismului.

Din ce altceva să decurgă supraaglomerarea spitalelor?
De ce se vând mii și mii de kilograme de analgezice în fie-

care an?
De ce există o rată atât de ridicată a problemelor cardiace, 

a diabetului, cancerelor, emfizemului, a senilității precoce și a 
morții timpurii?

De ce sunt peste 15 milioane de cetățeni supraponderali în 
SUA?

De ce sunt atât de răspândite pastilele pentru slăbit? (Nu 
luați niciodată pastile pentru slăbit. Sunt periculoase și pot face 
un rău de nedescris organismului. Pe lângă faptul că aceste me-
dicamente sunt vătămătoare și perturbă metabolismul, ele nu 
țintesc cauzele obezității, în cel mai bun caz sunt doar remedii 
temporare.)
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Aceste probleme de sănătate rezultă direct din starea și me-
diul celulelor din organismul nostru. Pentru că nu am reușit 
să mâncăm alimentele care ar hrăni aceste celule, nu numai că 
le-am înfometat, dar le-am și împovărat cu otrăvuri pe care or-
ganismul le absoarbe din reziduurile sistemului.

Într-adevăr, suntem ceea ce mâncăm. Dar știm noi cu ade-
vărat ce trebuie să mâncăm, pentru a respecta planul Naturii?

Luând în considerare acest lucru, vom arunca o privire în 
interiorul organismului, pentru a putea înțelege mai bine de ce 
tip de hrană avem nevoie pentru a armoniza alimentele și cor-
pul nostru.

Ai o bombă în corp!

Oricât de mici sunt celulele organismului, fiecare dintre aces-
tea este compusă din atomi și molecule. Milioane de astfel de 
elemente atomice sunt necesare pentru structura fiecărei celule.

Fiecare atom este o creație fantastică, înmagazinând o pu-
tere teribilă. Acest fapt a fost demonstrat în procesul de fisiune 
din explozia bombelor atomice, cum au fost cele din Japonia, 
de la Hiroshima, pe 6 august 1945, și Nagasaki, pe 9 august, în 
același an. Bombe atomice chiar mai puternice au fost create în-
tre timp, folosindu-se atomul de hidrogen.

Atomii din organismul vostru sunt exact la fel ca cei care 
au făcut bombele să explodeze. Desigur, niciunul dintre atomii 
aceștia nu va exploda vreodată, deși ei conțin toată puterea și 
energia necesare!

Numărul atomilor din organism vă depășește puterea de cal-
cul, dar fiecare dintre aceștia este, practic, un univers de sine 
stătător, ce cuprinde cantități fenomenale de energie și putere. 
Tocmai principiul vital din acești atomi microscopici face posi-
bilă viața oamenilor.

Atomii și moleculele sunt practic cele mai mici particule în 
care poate fi descompusă materia. Când doi sau mai mulți atomi 
se leagă, aceștia formează o moleculă. De exemplu, formula chi-
mică a apei este H2O, adică cea mai mică particulă de apă este 
compusă din doi atomi de hidrogen și unul de oxigen. Formula 
moleculei de amidon este C6H10O6, adică este compusă din 6 
atomi de carbon, 10 atomi de hidrogen și 6 atomi de oxigen.

Experiența m-a învățat, ca și pe mulți alții, că celulele orga-
nismului, care sunt vii și pline de putere și energie, trebuie hrăni-
te cu ceva ce posedă aceeași energie vie, vitală. Mai mult, aceas-
tă hrană trebuie să permită proceselor digestive să separe și să 
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izoleze atomii și moleculele care o compun, astfel încât fluxul 
sangvin și cel limfatic să le poată transporta către celulele orga-
nismului, pentru aprovizionarea acestora.

Celulele sunt avide de energie

Dacă vă pricepeți cât de cât la grădinărit, înțelegeți impor-
tanța îngrijirii și a hranei de care au nevoie plantele pentru a 
crește și a prospera. Dacă sunt neglijate, dacă nu primesc îngri-
jirea, hrana și apa de care au nevoie, ele se ofilesc, se veștejesc 
și mor. Corpul nostru este în aceeași situație.

E de o importanță vitală să fiți conștienți de tipurile de ali-
mente de care are nevoie organismul pentru a se hrăni. Dacă un 
aliment este constructiv, celulele corpului vor răspunde prin fur-
nizarea de energie și vitalitate din abundență. Veți descoperi că, 
atunci când celulele vor fi hrănite corespunzător, nu veți mai fi 
atrași de alimente ce formează grăsime și sunt distructive pen-
tru organism.

Scopul alimentării este reaprovizionarea elementelor chimi-
ce care alcătuiesc celulele corpului. Această reaprovizionare este 
una dintre legile fundamentale ale naturii în ce privește chimia 
organică. Corpul nostru e un laborator ce funcționează după 
principiile chimiei organice.

Din cauza cantității excesive de hrană anorganică pe care o 
consumăm, nu ne hrănim cum trebuie celulele. Din nefericire, 
pentru că Natura ne-a oferit un corp elastic, ce suportă multe, 
ani la rând, omul, fie din ignoranță, fie din indiferență, subzis-
tă cu alimente ce sunt apetisante, dar distructive pentru corp.

Celulele avide de energie din organism au nevoie de hrană ce 
se supune Legii Reaprovizionării. Aceasta este legea fundamen-
tală a Naturii în ce privește viața omului. Legea Reaprovizionării 
dictează că fiecare celulă ne furnizează energia și puterea sa, se 
consumă și trebuie să fie înlocuită de una nouă.

De îndată ce atomii și moleculele din celule se epuizează, 
sunt înlocuiți de atomii corespunzători obținuți din alimentele 
pe care le ingerăm. Acest ciclu se desfășoară în permanență în 
interiorul organismului, pe tot parcursul vieții. Pe baza calității 
acestei reaprovizionări ne clădim sănătatea și eliminăm excesul 
de grăsime de pe corp.

Alimentele constructive, așadar, sunt mijloacele prin care ne 
menținem corpul în starea optimă de funcționare. Permiteți-mi 
să spun aici – și am să o spun iar și iar – că oamenii grași nu știu 
ce e aceea sănătate veritabilă. Cum ar putea? Aceștia își hrănesc 



14

Calea naturală către o greutate ideală

celulele cu alimente care produc doar dereglări în mecanisme-
le corpului. Trebuie să înțeleagă că singura cale pentru a avea 
greutatea ideală, cea dăruită de Natură, este să își alimenteze 
celulele cu hrană vie.

Cum putem mânca viața?
Viața! Ce prețuiește omul mai mult decât orice altceva? 

Viața! Nu-i așa?
Niciun om de știință, chimist sau inventator nu a fost în sta-

re să creeze viață. Viața este prerogativa exclusivă a Creatorului. 
Dar Creatorul nostru le-a oferit ființelor umane privilegiul de 
a-și exercita liberul arbitru.

Autoconservarea este scopul fiecărui bărbat, femeie sau co-
pil. Sau nu?

Știți de ce mâncați și beți anumite alimente? Știți care e dife-
rența dintre mâncare și hrană?

Știți ce se întâmplă în sistemul organismului atunci când mân-
cați și timp de câteva ore după aceea?

Aceste întrebări și multe altele au un impact direct asupra 
problemei corpurilor supraponderale, inerte, nesănătoase. Tre-
buie să aflăm răspunsurile adevărate și fundamentale pentru 
aceste întrebări. Doar atunci vom putea să schițăm un program 
inteligent pentru hrănire și viață, care să poată avea succes.

Acestea fiind spuse, nu este inteligent, rațional și firesc să 
conchidem că regenerarea și reaprovizionarea vieții în organism 
trebuie să vină, în mod esențial, din viața intrinsecă a alimen-
telor pe care le consumăm? Viața prezentă în aceste nutrimente 
are calitatea și capacitatea de a revitaliza ceea ce este viu în ce-
lulele și țesuturile corpului.

Prin urmare, cum putem mânca viața? Alimentele oferite de 
Natură, în starea lor firească, crude, conțin viață în atomii și 
moleculele care le compun. Această viață la nivel atomic poar-
tă numele de enzime.

Enzimele: misterioase ca însăși viața

Fiecare plantă, legumă, fruct, nucă sau sămânță în starea sa 
naturală, crudă, este compusă din atomi și molecule. Aici se află 
elementele vitale pe care le cunoaștem ca enzime. Enzimele nu 
sunt lucruri sau substanțe! Ele sunt principiile vitale din atomii 
și moleculele din orice celulă vie.

Enzimele din celulele corpului uman sunt exact la fel ca cele 
din vegetație, iar atomii din corpul omenesc au o afinitate co-
respunzătoare pentru atomii similari din plante. Prin urmare, 
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când e nevoie de anumiți atomi pentru a reconstrui sau înlocui 
celule corporale, intră în joc o atracție magnetică care va aduce 
către celulele din organism tipul precis de elemente atomice din 
alimentele crude pe care le consumăm.

Așadar, fiecare celulă din structura corpului și fiecare celu-
lă din alimentele Naturii sunt infuzate și animate de viața silen-
țioasă cunoscută sub numele de enzime.

Această atracție magnetică este, însă, prezentă doar în mo-
lecule vii! Enzimele sunt sensibile la temperaturi mai mari de 
45°C. La 55°C acestea sunt distruse. Orice aliment care a fost 
gătit la o temperatură mai mare de 55°C a fost supus la con-
damnarea la moarte a enzimelor sale și nu este altceva decât 
hrană moartă.

Este de la sine înțeles că materia moartă nu poate face trea-
ba organismelor vii. Prin urmare, hrana care a fost supusă unor 
temperaturi mai mari de 55°C și-a pierdut valoarea vitală, nu-
tritivă. Deși astfel de alimente pot susține viața oamenilor – și o 
fac –, prețul plătit constă în degenerarea progresivă a sănătății, 
energiei și vitalității.

Această stare de fapt e demonstrată grăitor când un fermier 
încearcă să dea lapte pasteurizat unui vițel. Laptele pasteurizat 
este încălzit la o temperatură suficient de ridicată pentru a dis-
truge bacteriile patogene, sau așa se presupune. Dar când lap-
tele este supus unor temperaturi ridicate, toate enzimele pe care 
acesta le conține mor. Rezultatul este că vițeii hrăniți cu lapte 
pasteurizat au murit în cel mult șase luni!

Gras la 40 de ani: nu trebuie să se întâmple!

Atât de importantă e chestiunea reaprovizionării, încât ne-
glijarea acesteia este imediat vizibilă în trăsăturile și silueta ori-
cărui bărbat, femeie sau copil. Acestea sunt indicatori că hrana 
consumată în trecut nu a furnizat calitățile nutriționale necesa-
re pentru reaprovizionare. În loc de regenerarea celulelor, se pe-
trece degenerarea acestora.

În copilărie se tolerează o anumită rotunjime, dacă este 
rezultatul natural al unei diete echilibrate, dar, după etapa 
adolescenței, grăsimea în exces și boala sunt practic sinonime.

După ce ajungem la vârsta matură de 30 de ani, scopul ar tre-
bui să fie suplețea. Acest țel poate fi atins dacă învingem deprin-
derea mâncatului în exces și dacă facem exerciții fizice. Exer-
cițiile fizice și controlul tipului și al cantității de alimente inge-
rate sunt esențiale.
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Cine ajunge la 40 de ani cu o siluetă care proclamă dezinte-
resul față de tipul de mâncare consumat se va alătura celor 15 
milioane de americani supraponderali.

E trist, într-adevăr, să vedem că se repetă același scenariu, că 
cei neinformați nu îl iau în seamă și îl privesc ca pe o urmare fi-
rească a maturizării.

Cu aceste fapte în fața noastră, fapte ce nu mai pot fi con-
trazise în aceste vremuri, e ușor de înțeles de ce e necesar să ne 
educăm cu privire la căile Naturii.

La înghesuială e foarte dificil să știi pe unde s-o apuci, însă 
Creatorul nu a lăsat închise porțile către iluminare. Natura nu 
stabilește o lege fără a lăsa posibilitatea de a o satisface. Puterea 
Legii Reaprovizionării stă în celulele organismului nostru și în 
enzimele vii care se găsesc din abundență în Natură.
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CAPITOLUL 3
Mărturia unui elev 

al Naturii

Sunt propriul cobai

Pe parcursul studiilor mele în artele vindecării, care au du-
rat aproape jumătate de secol, am căutat să descopăr principa-
la cauză a suferințelor oamenilor și să găsesc o modalitate de a 
le vindeca și, mai important, de a le preveni.

De multe ori, familia și prietenii mei m-au îndemnat, după 
cum s-au exprimat chiar ei, să-mi folosesc timpul pentru ceva 
mai constructiv și să nu-l mai irosesc în genul de cercetări pen-
tru care spitalele și fundațiile cheltuiau deja milioane de dolari. 
Mi-au prezis efecte groaznice asupra sănătății mintale, dacă aș 
fi continuat să mă îngrop în subiecte care păreau paradoxale 
minților medicale sau științifice.

Cobaiul a fost la un pas de moarte

Când am văzut peste tot bărbați, femei și copii folosiți pe 
post de cobai pentru experimente care, după gândirea mea 
rațională, păreau complet nenaturale, și când am văzut că aces-
te persoane au fost pur și simplu secerate în câțiva ani de res-
pectivele „tratamente acceptate științific“ și diverse tratamente 
medicale, m-am hotărât să încerc să descopăr cauza necazurilor 
noastre – oricât ar fi durat acest demers.

Din ziua în care am luat această hotărâre am devenit pro-
priul cobai, numărul 1. Am decis să trăiesc consumând în prin-
cipal grăunțe și produse făinoase, cereale și altele similare, am 
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băut cantități mari de lapte. Aceste alimente erau proclamate în 
general, dar și de către „autorități“, substanțe vitale, alimente 
complete, alimente hrănitoare, alimente ce conțineau toate cele 
necesare pentru sănătate și vigoare.

Timp de doi ani a părut că o duc bine; apoi, dintr-odată, în-
tr-o dimineață nu m-am mai putut ridica din pat. Mă îngrășasem 
de la 70 de kilograme la nu mai puțin de 90 de kilograme. Nu 
părea să fie nimic în neregulă cu mine, după toate aparențele și 
toate standardele acceptate, până în ziua aceea funestă, când am 
fost lovit, parcă, de un trăsnet. Unii după alții, doctorii nu-mi 
dădeau o speranță de viață de mai mult de câteva săptămâni, 
întrucât ciroza ficatului, combinată cu durerile sfâșietoare ale 
nevritei, era considerată fatală.

Salvat de un prieten care cunoștea căile Naturii

Am refuzat medicamentele și sfaturile oferite de doctori. 
Mi-am adus aminte de o conversație ce avusese loc cu câțiva 
ani înainte, cu un prieten de a cărui înțelepciune fusesem pro-
fund impresionat. Acesta era un vegetarian strict și îmi spu-
sese: „Dacă te vei îmbolnăvi și nu te vei putea ridica din pat, 
în niciun caz să nu iei medicamente. Sunt otrăvuri. Nu mânca 
nimic vreme de trei zile, căci boala este rezultatul reținerii re-
ziduurilor în organism. Bea doar un pahar de apă pură la fi-
ecare jumătate de oră, în fiecare zi, timp de trei zile, și te vei 
face bine“.

Pe când zăceam la pat, cuvintele sale frapante m-au făcut să 
mă gândesc că nu aveam nimic de pierdut dacă făceam ce-mi 
spusese, dar era posibil să am mult de câștigat. Avea dreptate.

Prietenul meu era sănătos precum Natura. Mânca doar le-
gume și fructe crude. De ce să nu fac și eu la fel? Neavând ni-
mic de pierdut, am început un regim compus din cele mai bune 
fructe și legume crude pe care le puteam găsi. În șase luni eram 
plin de energie și ambiție, eliberat de toate suferințele anterioa-
re, care-mi prevesteau sfârșitul.

Această experiență mi-a impulsionat cercetările privind va-
loarea alimentelor proaspete și crude, în comparație cu hrana 
gătită. Am devenit din nou propriul cobai. Când mâncam legu-
mele crude, mă simțeam bine și plin de ambiție. Dar de fiecare 
dată când mâncam aceleași legume gătite, a doua zi mă mișcam 
mult mai lent. Mintea mea era mai puțin alertă, iar golirea in-
testinelor – incontestabil mai ineficientă.
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Un „egiptean“ și joaca cu morcovii

Am stat din nou să mă gândesc. Ce era în legumele crude, 
care să mă facă să mă simt mai bine atât de repede? Am luat 
niște morcovi și i-am ras, storcându-i cât am putut de mult. Am 
rămas uimit cât de mult suc puteau conține. Timp de aproape 
o săptămână nu am făcut decât să mă „joc“ cu rasul și storsul 
pulpei vegetale. Curând am ajuns să beau aproape patru litri de 
suc proaspăt de morcovi în fiecare zi, cât mă „jucam“ cu aceștia.

Doctorii le spuseseră unora dintre prietenii mei că nu puteam 
supraviețui mai mult de câteva săptămâni, dar iată că încă um-
blam, galben la piele ca un egiptean, dar cât se poate de sănătos. 
Niciunul dintre prieteni nu s-a lăsat convins să încerce sucurile 
mele! Nu a durat mult și colorația galbenă a pielii s-a atenuat, 
odată ce ficatul și vezica biliară s-au obișnuit. Am aflat că pro-
cesele de însănătoșire din funcționarea ficatului mă făceau să 
arăt de parcă aveam icter. Era vorba doar de cantitățile mari de 
deșeuri acumulate în ficat, care se dizolvau cu ajutorul sucului 
de morcov. O parte din această materie reziduală era eliminată 
din sistem prin porii pielii.

Timp de aproape o lună, plin de entuziasm, am dus (pe chel-
tuiala mea) sucuri celor căzuți la pat, sub supravegherea unui me-
dic prieten care se arătase tolerant, chiar dacă nu accepta până la 
capăt teoriile mele. Rezultatele au fost excelente, mai ales când 
pacienții urmau dieta cu fructe și legume crude.

Revenirea la vechile obiceiuri

Desigur că pe atunci eram un tânăr care deținea toate răs-
punsurile. (Știți pe cineva care să nu fi fost așa?) Aveam nevoie 
de bani și țineam neapărat să fac avere. În scurtă vreme, asta a 
devenit obsesia mea cea mai mare și, cum se întâmplă adesea, în 
următorii doi sau trei ani, entuziasmul pentru cercetare și rezul-
tatele sale nu doar că au trecut în planul secund, dar după cinci 
sau șase ani toată munca aceea de regenerare părea să fi fost 
în van. Atât de scurtă e ținerea de minte a unui tânăr ambițios, 
care se scaldă în „mari afaceri“!

Aceeași greșeală, a doua oară

Rezultatul? Doar cel firesc, la care v-ați fi așteptat. O cădere 
nervoasă chiar în pragul realizării ambițiilor mele. Medicul din 
Londra, unde îmi desfășuram activitatea, a venit la mine acasă 
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și mi-a zis că am două posibilități. Mi-a spus că dacă îmi voi 
continua afacerile și cariera ambițioasă, îmi voi afla sfârșitul. Pe 
de altă parte, dacă voi pleca din țară, voi abandona activitățile 
și mă voi odihni cum trebuie, în cam nouă-douăsprezece luni aș 
putea să mă pun din nou pe picioare.

Pe când era în camera mea, doctorul a văzut pe birou imagi-
nea unui ținut împădurit și m-a întrebat ce reprezintă. I-am spus 
că e o reproducere, în creion și tuș, a unei fotografii pe care o 
făcusem în Bruxelles cu un an înainte. Apoi i-am mărturisit că 
în ultimele nouă-zece luni îmi făcuse plăcere să schițez acea re-
producere, lucrând adesea până la trei noaptea. „Ah“, a spus 
el, „problemele tale nu țin doar de afaceri și dietă, ci și de lipsa 
odihnei și a somnului o perioadă îndelungată.“

Știind că vorbesc franceza, m-a sfătuit să-mi pun în ordine 
afacerile din Londra și, în loc să plec într-o croazieră lungă, după 
cum îmi sugerase inițial, să merg în Bretania, în nordul Franței, 
și să locuiesc la o fermă unde să pot mânca hrana pe care o cul-
tivă și o prepară țăranii.

Vive la carotte!

Am hotărât să fac așa cum sugerase medicul. Mi-am așezat 
toate lucrurile într-un depozit și am împachetat restul, pregătin-
du-mă pentru o ședere prelungită în Franța.

Când am ajuns, am petrecut câteva zile explorând zona 
Dinan și St. Brieuc, dar erau localități prea mari pentru ce mă 
interesa pe mine. Șoferul de taxi mă ducea încoace și încolo, iar 
când am ajuns la marginea satului Pontivy am dat peste un cu-
plu încântător de vârstnici, care aveau o fermă unde mă puteau 
găzdui pentru aproximativ doi dolari pe zi (în moneda locală, 
firește). Ferma era la o distanță confortabilă de Pontivy, un sat 
cu 400 sau 500 de locuitori – probabil a crescut de atunci și e 
astăzi un oraș destul de mare – și nu prea departe de râul Aulne, 
unde puteam merge la pescuit.

Această pereche fermecătoare mânca mai ales legume și fruc-
te crude din grădină, ceea ce mi se potrivea de minune. Duminica 
sacrificau unul dintre cocoși sau o rață. Din când în când mân-
cau pește din râu.

Morcovul miraculos

Mă bucuram din plin de acest dolce far niente – inactivi-
tate plăcută – și am observat că îmi revenise vigoarea. Într-o 


