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Artejanti sveikatos revoliucija 

I Jungtines Amerikos Valstijas ir vis^ likusj pasaulj ateina 
sveikatos prieziuros revoliucija. 

Turiu galvoje ne tas diskusijas, kurios verda pastaraisiais 
metais del nacionalinio sveikatos draudimo ar del to, kas turi 
moketi uz pacientams israsomus vaistus. Kaip tik dabar prasi-
dedanti sveikatos prieziuros revoliucija nesirupins jmokomis uz 
jums suteiktas sveikatos prieziuros paslaugas, jei kartais susirg-
tumete, greiciau jau vers jus apskritai laikytis atokiau nuo viso-
kiij vaistij ir ligoniniq. 

Mano, jau beveik 50 meti} gydytojo praktika Jungtinese 
Amerikos Valstijose besiverciancio asmens, nuomone, musij 
dabartinj poziurj j sveikatos apsaug^ su visu tuo brangiq tech-
nologijq ir farmaciniij medziagij arsenalu reikia keisti is pa-
grindij - ir juo greiciau tai padarysime, juo geriau. Atejo laikas 
poziurj j sveikatos apsaug^ grjsti ne ligomis, o sveikata. Rei
ketij pasvarstyti, kaip galetume nugyventi gyvenim^ kupini 
gyvybines energijos. 

Si knyga - tai mano receptas gyvenimui nesenstant. Remda-
masis paciomis naujausiomis (taip pat ir kai kuriomis seniau-
siomis) ziniomis apie musij organizm^ ir jo veikim^, as siulau 
vadinam^jj „Shinya biozim^", naujovisk^ valgymo ir gyveni-
mo bud^, kuris gali padeti sustiprinti sveikat^ ir islaikyti j ^ , 
naudojantis paciomis maziausiomis farmacinemis ir chirurgi-
nemis intervencijomis. 

Mes jau esame jsis^monin^ karo su mikrobais bergzdum^ ir 
suprantame „gerijjij" bakterijij, kuriij visuomet yra zmogaus or
ganizme, svarb^. Gal zinote azijietisk^ s^vok^ chi arba ki, kuri 
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reiskia gyvybinf jeg^, sruvanci^ visij gyvij butybiij organizmuo-
se? As jums atskleisiu sios energijos gali^ ir kaip hutxi galima 
„augalij galias" paversti I^steliq „energijos lobynu", sustiprinti 
organizmo l^steliq viduje esancias gyvybines galias. Kalbeda-
mas apie gyvybf l^steliij lygmeniu, paaiskinsiu l^steliij valymosi 
ir jaunejimo procesus. Supazindinsiu su naujausiais biologijos 
mokslo tyrimais, paaiskinsiu siij tyrim^ duomenis apie natu-
ralias organizmo atsinaujinimo sistemas. Galiausiai suzinosite, 
kaip jaunas l^steles issaugoti ik i „senyvo amziaus". 

Sveikatos revoliucija prasides nuo nauj^ ziniij apie musij or
ganizmo ir nuo naujo poziurio, jsitvirtinancio pasaulyje. Nepai-
sant visij musij technologiniij pasiekimij ir virtualios pasaulio 
realybes, kurioje gyvename, mes nesame atskirti nuo aplinkos ir 
negalime kalbeti apie „ekologiJ4" atsietai nuo miisii paciq ir savo 
organizmi}. Remdamasis naujausiais tyrimais - atradimais, uz 
kuriuos neseniai buvo paskirtos Nobelio premijos, ir savo paties 
daugiau nei penkis desimtmecius kaupta klinikine patirtimi, as 
sudariau patarimq, kaip reiketij valgyti ir gyventi, rinkinj, kuris 
pades jums islaikyti jaunyst^, gyvybingum^ ir maziausi^ serga-
mum^. Sioje knygoje aptarsiu nemazai klausimij, taciau juos su-
vokti nebus sunku, jei zvelgsite atvira sirdimi. Toliau pateikiam^ 
informacijo reikia vertinti kaip savo kasdienj maist^: valgykite j j 
letai, kruopsciai sukramtykite, kad palengvintumete virskinimo 
ir absorbcijos (medziagij jsiurbimo) procesus. Viliuosi, kad si^ 
knygq perskaitysite butent taip, o perskait^ jgyvendinsite mano 
Biozimo recept^. Mano tikslas yra savo zodziais pamaitinti jusij 
protus taip, kaip geras maistas ir vanduo maitina organizm^. 

Visai nesvarbu, koks jusi} dabartinis amzius, gyvenimo s^ly-
gos, sveikatos bukle, taip pat ar esate apdraustas sveikatos drau-
dimu. Sioje knygoje rasite kai k^, k^ galesite jgyvendinti prak-
tiskai ir sustiprinti savo energij^ ir sveikat^. {gyvendinkite visq 
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Shinya biozim^, paverskite j j savo gyvensena, ir jums greiciausiai 
nebeprireiks ateityje brangiij vaist^ ir operacijij savo gyvybei ir 
sveikatai palaikyti. 

Zmones, kuriij racionq daugiausia sudaro mesa, pieno pro-
duktai, jprastas slamstinis maistas ir kurie nevartoja fermen-
tuoto maisto, reikalauja ypatingo demesio. Per savo klinikines 
praktikos metus pastebejau, kad tiems zmonems, kurie nepaise 
savo zarnyno sveikatos ir toliau valge nesveik^ maist^, kilo gres-
me prarasti energij^, istverm^ ir su amziumi jgyti vis daugiau l i -
gos pozymiij. Kasdienio fermentuotij produktij vartojimo verte 
dar didesne. Fermentuoto maisto verte yra neismatuojama atku-
riant zmogaus sveikatai svarbius fermentus. Savo knygoje Fer-
menti} faktorius paaiskinau fermenti} svarb^ ir pateikiau papil-
dymo fermentais program^, kuri^ as vadinu Shinya biozimu ir 
kuri apima patarimus dietos, mitybos ir gyvensenos klausimais. 
Smulkiau Shinya biozim^ aptarsiu antrojoje sios knygos dalyje, 
tai pades jums suprasti biologij^, del kurios biozimas geba smar-
kiai pagerinti musij sveikat^. 

Trumpai kalbant, fermentai - tai baltymai, susij? su visomis 
gyvybines veiklos fazemis. Dabar daznas zino jij svarb^ virski-
nant maist^, taciau fermentai dalyvauja ir kvepavimo, medziagij 
apykaitos, salinimo, detoksikacijos procesuose. Fermentai yra 
gyviesiems organizmams butinij cheminiij reakcijij kataliza-
toriai. Taciau modernioji medicina ir mokslai neatskleidzia jij 
svarbos. Vis delto akivaizdi teisybe yra ta, kad negaletume pa
laikyti energines pusiausvyros, jei savo organizme neturetume 
reikiamo kiekio fermentij. Stai todel fermentus as vadinu gyvy
bines energijos saltiniu. 

Zinome, kad zmogaus organizme yra 3000-5000 rusiij fermen
tij. Na, o dabar esmine „mikrobij faktoriaus" tiesa jusij apm^sty-
mams: didziqjq siij fermentij dal} gamina zarnyno bakterijos. Kai 
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pakinta zarnyno aplinka ir ima veseti vadinamosios zalingos bak
terijos, siy. gyvybiskai svarbii} fermentij gamyba sutrinka. 

Fermentuotame maiste gausu fermentij; todel vartodami 
tokj maist^ jus papildote organizm^ fermentais. Fermentuota
me maiste esantys fermentai suvirskinami ir absorbuojami or
ganizmo, ten jie suskaldomi iki peptidij ir aminorugsciq. Mano 
teorija yra ta, kad sie fermentai, is naujo sukonstruoti, yra „ste-
buklingo" fermento saltinis, pagrindine medziaga musij orga
nizmo fermentams. 

Visa musq zarnyne vykstanti bakterijij, fermentij ir imunines 
sistemos veikla, susijusi su sveikatos palaikymu ir puoselejimu, la-
bai svarbi. Stai todel esminis dalykas siekiant gyvybines energijos 
ir viso kuno nuo plaukij galiukij iki kojij pirstij sveikatos yra ge-
rinti zarnyno bukl§. Tai zinant, fermentuoto maisto reiksme ture-
tij buti didesne, nei paprastai pripazjstama. Mat fermentai gerina 
bendr^ sveikatos bukl§ papildydami zarnyn^ naudingomis bakte-
rijomis, skatindami imunin^ sistem§ ir mazindami tikimyb^ im-
tis isimtiniij priemoniij ir bandyti isnaikinti ..blog^sias" bakterijas 
antibiotikais, siekiant issaugoti zmogaus gyvyb^. 

Vis delto musij X X I amziaus maisto gamybos ir platinimo 
sistemoje didzioji tradicines fermentacijos teikiamos naudos da-
lis jau prarasta. Dazniausiai prekybos centruose esantys produk-
tai fermentuoti buna tik trumpq laik^: mat siekiant susidoroti su 
masines siij produktij gamybos apimtimis pridedama jvairiij fer-
mentacijo greitinanciij medziagij, sintetiniij konservantij, dirb-
tiniij dazikliq ir cheminiq prieskoniij. Taip pat didele tikimybe, 
kad auginant sj maist§ buvo naudojami pesticidai ir chemines 
tr^sos. Masines gamybos budu naudojant gausiai pesticidais api-
purkstas sojij pupeles pagaminti miso makaronai ar soj^ pada-
zas - tik tariamai fermentuotas maistas. Jei vartojate tokius pro-
duktus, nesitikekite naudos sveikatai, o kasdienis tokio maisto 
vartojimas gali tureti netgi nepageidaujam^ poveikj. 
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Ties4 sakant, „geros" ar „blogos" savybes, priskiriamos mi-
kroskopiniams organizmams, mus klaidina. Bakterijos nera nei 
geros, nei blogos, jos gamtines aplinkos dalis. Net ir tos, kurias 
vadiname „zalingomis", tam tikromis s^lygomis gali tureti nau-
dingij savybiij. Suteikdami galimybiij egzistuoti ir gerosioms, ir 
blogosioms, pamatysime, kaip musij zarnyno funkcionavimas 
prisiderins prie gamtines aplinkos. 

Kitaip nei bakterijos, virusai neskirstomi j naudingus ir za-
lingus. Galite pamanyti, kad visi jie zalingi, nes kelia gresm^ 
zmonems. Vis delto, jei juos visus priskirsime „blogiesiems", 
mums nebeliks nieko kita, kaip rasti budij sunaikinti visus v i -
rusus, tarsi pati gamta butij musij priesas. O juk nevalia savo 
kelio j sveikat^ grjsti visos gyvybes kategorijos sunaikinimu. 

Stengdamiesi nugaleti ligas, sukiireme daug vaistij, tokiij kaip 
antibiotikai. Vis delto tai bendros miisij sveikatos biikles nepa-
gerino. Cheminiu budu susintetinti vaistai - musij organizmui 
svetimos medziagos, todel tam tikra prasme nuodingos. Susirg? 
paprastai griebiames vaistij, o nuslopin^ simptomus vadiname 
save „pasveikusiais". Taip rupindamiesi sveikata neatsizvelgiame 
j neigiam^ tokiij vaistij poveikj. Pavyzdziui, antibiotikai sunai-
kina ne tik patogenus, pries kuriuos jie nukreipti, bet ir naudin-
gas bakterijas. Sumazejus naudingij bakterijij, sutrinka zarnyno 
pusiausvyra, susilpneja fermentij gamyba ir imunines sistemos 
veikla. Del to pablogeja bendra musij sveikatos bukle. 

Noredami issivaduoti is sio ydingo visiskos priklausomybes 
nuo antibiotikij rato ir kartu apsisaugoti nuo infekcijij, turime 
susirupinti organizmo stiprinimu. Vienas is isbandytij budq ge-
rinti fizin? sveikat^ - vartoti geros kokybes fermentuoto maist^. 
Tai maistas, stiprinantis imunin? sistemq. 


