
  

LJUBI KRUHEK-Povzetek LJUBI KRUHEK-Povzetek 
predavanja samostojnega predavanja samostojnega 

raziskovalca Edija Marinčka-raziskovalca Edija Marinčka-
knjižnica Bled, januar 2015knjižnica Bled, januar 2015

Šola Polnokrvnosti: Zavod 
Delfina,
naročila predavanj in šolanja 
za skupine ter posameznike-
ice: 041/845-643 
med 8 in18 uro - Pogum za 
Mladost !



    

KRUH JE ŽIVLJENJE, KRUH JE ŽIVLJENJE, A A 
JE TUDI PREZGODNJA SMRTJE TUDI PREZGODNJA SMRT



  

AMERIKA NI KRIVA, A TUDI AMERIKA NI KRIVA, A TUDI 
RAVNA NE …RAVNA NE …



  

DO PRAVILNEGA REZULTATA  DO PRAVILNEGA REZULTATA  
NA VEČ NAČINOVNA VEČ NAČINOV

• Dr. Bergant Srečko, avtor številnih knjig o 
Polnokrvnosti, je v enem izmed svojih del 
napisal poglavje z naslovom: Kruh na 
zatožni klopi. Kot dr. kemije, lastnik več 
patentov v prehranski industriji, je po 30 letih 
testiranj ugotovil, da so hidrati(žita, sladkorji, 
celo fruktoze) zelo daleč od nedolžnosti. 

• Danes trdi tudi dr. William Davies v svoji 
5+knjigi Kruh na zagovoru skoraj isto … 

• TOPLO PRIPOROČAM V BRANJE 



  

Dr. Srečko Bergant-Dr. Srečko Bergant-
Polnokrvnost-nov pojemPolnokrvnost-nov pojem



  

LJUBI KRUHEKLJUBI KRUHEK
• Tone Pavček, Preproste besede

• Treba je mnogo preprostih besed,
kakor:
kruh,
ljubezen,
dobrota,
da ne bi slepi v temi
na križpotjih zašli
s pravega pota.
 



  

LJUBI KRUHEK-Freudove sanjeLJUBI KRUHEK-Freudove sanje

• Freud je nekoč sanjal v svojih razlagah 
sanj “neznano kemično snov, ki  je kriva 
tako množične patologije”. Danes je ta 
snov že vidnejša: OH-Hidrati vseh vrst. 
Nam bolj nevarni so predvsem 
agresivnejši-ogljikovi hidrati, med katere 
spada žal tudi pšenica-amilopektin A. .10-
15% pšenice je proteinov, od tega 80% 
gluten.



  

• PRIZNANJE: Človeštvo se mora zahvaliti kruhu za 
tehnološko civilizacijo. Kajti kruh iz različnih vrst žita nas 
je ne le preživljal v obdobjih velikih lakot, ampak, to je 
zanimivo vedeti, tudi skrivnostno ubijal. Oslabljeni smo 
morali izumiti nadomestni organizem-tehnologijo.

• Pšenica je naša elitna droga. Vojne za zemljo so bile 
vojne za pšenico. Žitna polja na zastavah in grbih, žito 
je naša notranja ljubezen.

• V svojih možganih nosimo voljo pšenice, ki vodi naše 
misli in dejanja tako, da je te snovi vedno dovolj. Kajti 
pšenica je oblika karbohidrata, sladkorja, ki zasvaja.

•  Težaven začetek, mar ne? 

LJUBI KRUHEKLJUBI KRUHEK



  

Dr. William Davies-dve rezini Dr. William Davies-dve rezini 
polnozrnatega kruha ustrezata polnozrnatega kruha ustrezata 
po nagli razgradnji v našo kri 6 po nagli razgradnji v našo kri 6 

žličkam sladkorja.žličkam sladkorja.



  

Dr. William v akcijiDr. William v akciji



  

Prva “trava” z 12 kromosomi, Prva “trava” z 12 kromosomi, 
današnja moderna, kemijsko današnja moderna, kemijsko 

forsirana z 42 kromosomiforsirana z 42 kromosomi



  

Nova pšenica za izbruh Nova pšenica za izbruh 
pandemije debelostipandemije debelosti



  

POSLEDICE NAPADAPOSLEDICE NAPADA “ “EKONOMSKIH EKONOMSKIH 
KAZALCEV” S PŠENICO IN OSTALIMI “OH” KAZALCEV” S PŠENICO IN OSTALIMI “OH” 

SPODBUJEVALCI VEČNE LAKOTESPODBUJEVALCI VEČNE LAKOTE  



  

KAJ SE ZGODI, KO POJEM KAJ SE ZGODI, KO POJEM 
ŽEMLJICO-od nebes do peklaŽEMLJICO-od nebes do pekla

• Prav pšenica je kraljica topnosti v nas. V slabe 
pol ure je s pomočjo amilaze v ustih  že v krvi 
kot ogljikohidrat. Moški lahko dobi napad “svete 
jezice”, ženske val depresije.  A “prvi vtis” je 
običajno občutek “zadetosti”, sreče, zaspanosti. 
Krvni sladkor naraste v nebo, slinavka sproži 
odrešilni inzulin, dokler ga pač lahko, zaradi 
pogoste preobremenjenosti z nenehnimi OH 
“šuti”, naraste nova lakota. Gluten v moki lepi 
črevesje, sproža ciklus uničevanja ..



  

SPOZNAJMO SVOJE SPOZNAJMO SVOJE 
SOVRAŽNIKE V PŠENICISOVRAŽNIKE V PŠENICI

• GLUTEN-skladišči C in N, da lahko zrno 
kali in tvori novo rastlino. 

• S križanjem starih sort zadnjega pol 
stoletja so dobili pšenične sorte, ki dajejo 
pekovski industriji lepše izdelke, nam pa 
več zloglasnih bolezni, npr. celiaklijo. 
Genske spremembe Genom D, npr. 
“moderna” pšenica Triticum aestivum, višji 
donos na hektar, nižja rast z manj nekoč 
rumenega leska klasja, a z “dodatki”.



  

NE LE GLUTENNE LE GLUTEN
• Obstaja kakih 1000 različnih proteinov, katerim 

so dodali lovci na dobiček še genske dodatke 
za lepši videz.

• Če se želimo resnično izogniti pastem v 
pšenicah, je slalom med njimi in pogosto 
zavajajočimi deklaracijami na izdelkih slaba 
rešitev. Boljši je prehod na Polnokrvni jedilnik z 
izobiljem morskih beljakovin, manjše girice 
boljše od tunine, oreščki, zelenjava, sadje 
redkeje, in bistveno, tako prehod na lastni 
,maščobni metabolizem. Maščobe postanejo 
tako zaveznik in varuh našega zdravja. 



  

““LAŽJE TOPNI HIDRAT IZRINE IZ LAŽJE TOPNI HIDRAT IZRINE IZ 
SPOJIN V KRVI TEŽJE TOPNE SPOJIN V KRVI TEŽJE TOPNE 

MAŠČOBE”- dr. BergantMAŠČOBE”- dr. Bergant

• Posledično maščobe ne pridejo v celične 
peči-mitohondrije in so bile zato maščobe 
dežurni krivec. Napaka. Krivo je nenehno 
“overdoziranje” večine ljudi s hidrati vseh 
vrst. Medtem, ko smo sladkor že 
razkrinkali, se je pšenica kot adiktivna 
droga in ubijalka živega v nas …
izmuznila …  



  

LJUBI KRUHEKLJUBI KRUHEK
Realnost danes: Smo sredi svetovne 

vojne, ki je predvsem kemična. 
Premislite: Ni morda  zasvajanje s 
pšeničnim škrobom in drugimi OH-
hidrati, samo jedro kapitalističnega 
“uspeha” v življenju, pri katerem  je 
uspeh Življenja v nas škodljiv za uspeh 
“ekonomskih kazalcev” ? ! Za rešitev 
dolarja je bila bistvena povečana 
potrošnja dobrin … Prenažiranje z OH-ji!

Primer: Potovanje izmišljene prehranske 
piramide na naše krožnike. 



  

KOLEKTIVNO DROGIRANJE S KOLEKTIVNO DROGIRANJE S 
KARBIHIDRATI-Hidratništvo po KARBIHIDRATI-Hidratništvo po 

dr. Bergantudr. Bergantu

• Kemija nima obraza. Lažje topni hidrati 
izrivajo težje topne maščobe in beljakovine

• Pšenica obvladuje naša čustva, psiho 
podobno kot heroin, sladkor, nikotin 

• Odtegnitveni sindrom, obsedenost, “kruh je 
moja droga”, Povezava pšenice in 
shozofrenije, delno avtizem,  dr. Dohan 



  

EKSORFINI- EKSORFINI- morfiju podobne spojine morfiju podobne spojine 
v pšenici-v pšenici-spodbujevalci večne lakotespodbujevalci večne lakote--

noro visoki dobički baronov žita, noro visoki dobički baronov žita, 
sladkorjev …ZATO TRPAJO MOKO TUDI  sladkorjev …ZATO TRPAJO MOKO TUDI  

V DRUGA ŽIVILAV DRUGA ŽIVILA

• Gluteomorfin iz glutena, se veže na 
opiatne receptorje v naših možganih-
ugodje, “zadetost”.  Zdravilo naloxone 
umiri krizo opiatnih odvisnikov, tudi 
pšeničnih … zmanjšanje bolestne 
potrebe po takšni “hrani”,”nočnih 
hladilnikov…” rešitev ni jemanje zdravila, 
pač pa odpoved pšenici in njenim 
“derivatom”. 



  

PŠENICA JE OPIATPŠENICA JE OPIAT



  

PŠENICA- TIHI GOSPODAR PŠENICA- TIHI GOSPODAR 
NAŠIH MOŽGANOV IN TAKO …NAŠIH MOŽGANOV IN TAKO …



  

PŠENIČNI TREBUHPŠENIČNI TREBUH

• Polnozrnata prevara-povečanje zaslužka, 
leta 55 tajno srečanje vplivnih, vzgoja 
pritlikave več rodne nizke pšenice. 
Polnozrnata moka resda zmajša rakavost 
na debelem črevesju, a ohranja vse druge 
“debeloidne”lastnosti. Polnozrnato zdravje 
ohranja vse dobičke in dovolj bolnikov za 
nove dobičke … Kapitalizem je zgodba o 
kemično hidratni vojni proti zdravju sveta.



  

PŠENIČNI TREBUH-visceralna PŠENIČNI TREBUH-visceralna 
maščobamaščoba



  

MORILSKA PREVARA: “MORILSKA PREVARA: “JEJTE JEJTE 
VEČ ZDRAVIH ŽITARIC, VEČ GIBANJA”VEČ ZDRAVIH ŽITARIC, VEČ GIBANJA”

• Na račun “zdravih žitaric” se je npr. promet 
korporacije Kraft zvišal od osemdesetih let do 
danes za 1800 %(cca 50 milijard dolarjev.) 
Prehranska piramida-pakt s proizvajalci žit, 
prevara, ki jo s ponosom ponavljajo naše učene 
papige prehrane in šolstva. A si je ne upajo 
izvreči, ker prihaja njen diktat z višjih krogov 
kapitala … Odtegnitveno boleče kričanje naših 
otrok, izbruhi nasilja, nas ne ganejo..Ribe nazaj 
na krožnike, oljčna olja, veliko manj škroba, 
sladic, pšenice, glutena … prinaša manj bolezni, 
več zdrave sreče na Zemlji. 



  

VISCERALNA MAŠČOBA OKOLI VISCERALNA MAŠČOBA OKOLI 
TREBUHA-tovarna ženskega TREBUHA-tovarna ženskega 

hormona estrogena …hormona estrogena …
• OH-povečani estrogen pri ženskah poveča 

možnost raka na dojkah za 4-5x
• Pri moških pa rast “jošk”, poženščenje …Sum 

dr. Boštjana M.Zupančiča, da je kemična 
feminizacija družbe, brez “pravih moških” kriva 
padca obrambe in tako vdora uničevalnega 
kapitala v obliki hipermarketov in medijskega 
izpiranja zadnjih ostankov možganov … je 
utemeljen in ga lahko utemeljeno povežemo s 
konkretno “snovjo”. OH-ji.   



  

POLNOKRVNA POLNOKRVNA 
ALTERNATIVAALTERNATIVA

• Sredi 80 let je dr. Bergant Srečko z nekaj 
testnimi zajčki, med katerimi sem bil tudi sam, s 
teki  na dolge proge in knjigami o Polnokrvnosti 
že predlagal veliko boljše rešitve “pšenično 
hidratniške krize”, a ker je tudi slovenski narod v 
svoji večini še vedno “eksorfinsko hidratni 
odvisnik”, je bila ta pobuda spregledana, 
odrinjena v molk …. Industrija prehrane ravna 
podobno kot naftna. Prodaja “pšenično 
nafto” do konca, Naše življenje, naših otrok. je 
njena zadnja skrb, pa čeprav so je polna usta. 



  

PROTINAPAD PŠENIČNO PROTINAPAD PŠENIČNO 
KAPITALNEGA IMPERIJAKAPITALNEGA IMPERIJA

““Škrob-odrešitev”Škrob-odrešitev”++++++++++
• Uspešnice so danes  tisto, kar za uspešnico 

ukaže gospodar. (Primer Harry Potter in ne 
sonaravnejši Kekec). Zato prehranski industriji 
kapitalno agresivnega Zahoda  ni bilo težko 
najeti “doktorja”, ki je nedavno napisal hvalno 
“uspešnico” o škrobu, jo imajo v knjižnicah tudi 
pri nas. To je podobno, kot če bi napisal za 
heroinske odvisnike “uspešnico” dr. Adam Fox 
z ženo Beti Fox “uspešnico” : Pot do Zdravega 
heroina.” Lahko si mislimo, da bi bila ta 
“uspešnica” pri njih  sprejeta z aplavzom … 



  

SKOZI MILIJARDO LET V SKOZI MILIJARDO LET V 
PRAMORJIH ….PRAMORJIH ….

DO PŠENICEDO PŠENICE  V ŠELE ZADNJIH 300 V ŠELE ZADNJIH 300 
GENERACIJAH-10 tisočletjihGENERACIJAH-10 tisočletjih

• Realna Neprilagojenost ljudi na pšenico se kaže tudi v 
vnetju tankega črevesa-Celiakliji. Ta je prav v zadnjih 
50 letih v porastu, 4x pogosteje kot preje-sovpadanje z 
novimi vrstami “modernih pšenic”.

• Zahodna ”pomoč” lačnim z vrečami moke, sladkorja, 
je dejansko rekrutiranje novih, bodočih potrošnikov 
hiper produkcijske verige.  Zakaj ni tudi v naših 
socialnih paketih več mesa, rib, sira, olj ??? Ker je 
“škrobno lepilo” hrana za reveže … Ker je dobiček 
korporacij vezan na ubijanje realnega, Polnokrvnega 
zdravja. 



  

CELIAKLIJA-razpadanje črevesjaCELIAKLIJA-razpadanje črevesja

• Dva milijona Američanov ima celiaklijo. Za 
eno Slovenijo. Le 10 % od njih dejansko 
ve, da jo ima. 4x povečanje št. obolelih v 
zadnjih 50 letih kaže na povezavo med 
sladkorno 1, multiplo sklerozo, alergijami, 
Chronovo boleznijo … Sladkorju so do 
sedaj pripisali že dobrih 40 ”modernih” 
bolezni, prav toliko jih lahko pšenici … A 
kdo ??



  

GLIADINI-delci glutena, ki GLIADINI-delci glutena, ki 
“odklenejo” črevesje“odklenejo” črevesje  

  omogočijo prepustnost črevesja za prehod omogočijo prepustnost črevesja za prehod 
nepravih, za nas škodljivih snovi iz žitaric nepravih, za nas škodljivih snovi iz žitaric 

neposredno v našo krineposredno v našo kri..

• To kar manjka očitno podkupljeni ali 
kapitalno utišani  stroki v belem, je napis: 

• UŽIVANJE PŠENICE V VSEH 
OBLIKAH RESNO OGROŽA IN 
NAČENJA VAŠE ZDRAVJE !!!



  

““ŠKROBNO LEPILO” SPREMENI ŠKROBNO LEPILO” SPREMENI 
ČREVESJE V ODTOČNO, ČREVESJE V ODTOČNO, 

GLADKO CEVGLADKO CEV

• Presnovne resice užito “škrobno 
lepilo” zleplja, zato ne zmorejo 
srkati iz  hrane dovolj mineralov, 
vitaminov in smo lahko pri polni 
shrambi maščob na sebi dejansko 
sestradani … 



  

PŠENICA POVZROČA TUDI PŠENICA POVZROČA TUDI 
RAKARAKA

• Nič hudega sluteči “polnozrnati verniki” ne 
vedo, da je ugotovljena povezava med 
povečanjem raka in celiaklijo, 40 % večja 
obolelost za rakom na tankem črevesju. 

• Kje je rdeči alarm v zdravstvu, ljudeh? 
Ni ga. Ker je pšenica droga.  Ker je pač 
lažje umreti, kot zdravo živeti brez bergel 
javnega zdravstva …???



  

SINDROM RAZDRAŽLJIVEGA SINDROM RAZDRAŽLJIVEGA 
ČREVESJA ALI PRIKRITA ČREVESJA ALI PRIKRITA 

CELIAKLIJACELIAKLIJA

• Do 20 % ljudi ima občasne trebušne 
krče, bolečine v trebuhu, 
refluks(želodčna kislina v požiralniku-
zgaga),  Kar 55 % ljudi s celiaklijo ima 
podobne sindrome-povezava.



  

KOZMIČNA DIMENZIJA KRUHAKOZMIČNA DIMENZIJA KRUHA
Osebno razmišljanjeOsebno razmišljanje

• Energija Vesolja “teče” od izvora dalje naprej in 
naprej, natančno po možni bližnjici. Zgodba 
človeštva je zgodba o tej bližnjici, tehnologija je 
orodje te “volje” po neskončni lahnosti bivanja. 

• Življenje je edina znana vrsta energije, ki se kot 
valovi na reki uvija v NASPROTNO SMER od 
energetske reke pod seboj. 

• Višja je celotna hitrost delcev našega življenja, 
spin,  močneje in višje sega naš osebni 
energetski val-naše življenje.



  

ENTROPIJA IN KRUHENTROPIJA IN KRUH
osebno razmišljanjeosebno razmišljanje

• Kruh je sestavljen večinoma iz lažje topne energije - 
ogljikovih hidratov. Zato je naš organizem 
“navdušen” nad njim, saj izsiljuje  zakon entropične 
bližnjice možno bližnjico onkraj …. Kruh je že v tej 
luči, žal, entropični splahovalec življenja iz nas, saj 
“lažje topna snov izriva iz spojine težje topno”. Kot 
že ”nasekana drva energije” nas nenehno izobilje 
ogljikovih hidratov spreminja v presnovne invalide, 
ki se vse bolj izogibajo težje topnim  maščobam in 
beljakovinam . Dokler ne končamo vse prezgodaj, v 
breme sebi in zdr.blagajni. Zdravljenje sladkornega 
bolnika stane Ameriko skoraj pol milijona dolarjev. ..



  

DIABETES 2 ter inzulinska DIABETES 2 ter inzulinska 
rezistencarezistenca

• Šele v 80.letih odkrijejo, da je prisoten pri diabetesu 
2. višek inzulina, ki pa ne učinkuje. Od “nekje” se 
vrine tudi k nam “ideja”, da so vsega krive slabe 
maščobe in  preveč ter poziv k polnozrnatemu 
zdravju … Rezultat je epidemija debelosti, diabetesa 
… A ker stane inzulinska črpalka nekaj tisoč evrov, 
pšenično in ostalo hidratno ustvarjanje bolnikov pa 
mega posel milijonletja,  … kake volje za preobrat 
uradne doktrine zdravja ni … Pomagati si moramo 
SAMI. 

• Predlagam Združenja Polnokrvnega zdravja



  

PREVARA-PRIPOROČANO JE LE PREVARA-PRIPOROČANO JE LE 
“VEČ GIBANJA, VEČ ZDRAVIH “VEČ GIBANJA, VEČ ZDRAVIH 

POLNOZRNATIH ŽITARIC”POLNOZRNATIH ŽITARIC”

• Uradna medicina očitno paktira s korporacijami 
hidratne produkcije. Verjetno ima že več kot 
polovica človeštva pred diabetične 
težave,vendar ni OH alarma 1. stopnje od 
nikoder. V Ameriki ima pred diabetis že 46 %, 
erupcija debelosti je tudi tu, mediji pa 
favorizirajo “simpatične” debelajske” kot 
zvezdnike .. Realno smo sredi kemijske 
svetovne vojne!

• Med mlinskima kamnoma kapital melje...nas!



  

GANLJIVA SKRB PREHRANSKE GANLJIVA SKRB PREHRANSKE 
INDUSTRIJE ZA NAŠE INDUSTRIJE ZA NAŠE 

“POLNOZRNATO ZDRAVJE”“POLNOZRNATO ZDRAVJE”



  

POGLED NA VSEBINO POLIC POGLED NA VSEBINO POLIC 
HIPERMARKETAHIPERMARKETA

• Primimo se za glavo. Večina izdelkov na policah hiper 
marketov je karbo hidratnih. Ni da ni … 

• “Vse za naše zdravje”. Proizvajalci so resda začeli 
zaradi svitanja v glavah t.i. potrošnikov (nekoč smo bili 
še ljudje) delno priznavati svoje prevare, a 
“sramežljivo”, dokler jih ne prisilimo v beg … vsaj od 
naših otrok. A za to moramo dojeti pšenično ogljiko 
hidratno prevaro kot prvi mi sami. A dokler smo morda 
sami kemično odvisni … “ne bomo razumeli”, iskali 
bomo boljše karbohidrate, npr. rjavi sladkor, bolj 
naravno moko, npr. pirino,  polnozrnate izdelke … 

• Rešitev: Prekiniti  “odnose” s pšenico in OH-ji.



  

USPEH “EKONOMSKIH USPEH “EKONOMSKIH 
KAZALCEV”KAZALCEV”

• Realnost. Če želi Slovenija uspeti v igri kapitala 
sveta, MORA spremeniti svoj narod v 
Spoštovane pitance in pitanke hiperprodukcije 
tako leve kot desne, zelene in plave, v 
Spoštovane Bolnike na planetu Bolnica. Kmalu 
bo šlo več denarja za zdravljenje posledic 
karbo dobičkov kot za izobraževanje!

• DENAR-SVETA GROBAR! Norost človeštva 
je tako dejstvo! Tudi grška Siriza 
pogrebnega marša denarja ne bo ustavila!



  

TREBUŠNO SLINAVKOTREBUŠNO SLINAVKO--
tovarno odrešilnega inzulina trajno tovarno odrešilnega inzulina trajno 

poškoduje nenehni višek karbohidratov, poškoduje nenehni višek karbohidratov, 
pšeničnih …pšeničnih …  

• Osupljivo je lenobno zaupanje svete 
preproščine narodov, da “nas institucije 
zdravja” že ne bodo prevarale. Prav to se 
dogaja, z vsem leporečjem skrbi za naše 
zdravje: “Pred uporabo zdravila se posvetujte s 
svojim zdravnikom ali farmacevtom”. 
• Kaj pa brez zdravila? Z odhodom iz mesta 

Pšeničnigrad …   



  

““ZANIMIVI” ALKOHOLZANIMIVI” ALKOHOL
• Po dr. Bergantu je alkoholizem hidratniška nadloga, 

saj hidratni odvisnik nima v krvi  veliko maščobnih 
tensidov, na katere bi se lahko alkohol vezal. Zato je 
prost in “udari” v možganih ter jih topi … Tudi jedro 
možganov, kjer so emocije … Zato je alkoholik 
emotivni klavec …

• Zaznal sem, da se gluten v vodi ne topi, pač pa v 
alkoholu. Možna povezava, zakaj po pici pivo, zakaj je 
alkohol morda tudi koristen, čeprav … Vsekakor 
alkohol pomaga pri topljenju maščob.

• Šilce žganja in “kobasa” sta bila 
nekoč drvarjeva pogača …



  

KAKO PREMAGAŠ NEK NAROD KAKO PREMAGAŠ NEK NAROD 
BREZ IZSTRELJENEGA NABOJABREZ IZSTRELJENEGA NABOJA

• Napišeš “priporočilo” o prehranski piramidi, ki 
seveda nima veze z Egipčansko piramido 
ampak z dobički …in poskrbiš, da postane 
zakon v uradni medicini in v učbenikih sveta.

• Narod bo od preobilja škroba in hidratov vseh 
vrst kmalu feminiziran in bo brez moške 
obrambe klecnil na vseh frontah. Zabuhlo blede 
množice pa bodo gledale telebajske! Odpor 
manjšine je že vkalkuliran v “stroške 
podreditve” … Aplavz napadalcu, prosim …



  

ACIDOZA-zakisanje organizma ACIDOZA-zakisanje organizma 
zaradi viška žitariczaradi viška žitaric

• Škrobno zakisanje prisili telo v luženje kalcija iz 
kosti, ki ga telo uporabi za vzdrževanje 
nevtralnega PH-ja, zato osteoporoza, zlomi, 
demineralizacija, osteoartritis…Zaloge Ca v 
kosteh kopne…

• Pšenica je tudi vir žveplove kisline(v 
akumulatorju), notranje opekline, razžiranje tkiv

• Le zdravila proti osteoporozi postrežejo 
ameriški farmaciji-10 mrd $ na leto. “veselo 
je, veselo …”



  

ZLORABLJENI GLADIATORJIZLORABLJENI GLADIATORJI

  Žrtvovani junaki športa na tnalu 
dobičkov



  

ŠPORTNIKI-NEHOTENI ŠPORTNIKI-NEHOTENI 
PRODAJNI AGENTI PRODAJNI AGENTI 

ŠKROBUILOZNE INDUSTRIJEŠKROBUILOZNE INDUSTRIJE
• Basanje s karbohidrati pred tekmami, ne glede na 

posledice. Zavajajoč učinek: visoka eksplozivnost, 
odrivnost,+ Rezultati, a slaba odpornost, notranje 
slabše maščobno mazanje, manjša vzdržljivost. Šport 
je karbnohidratna pot v invalidnost množic in njih 
samih.

• Rešitev:maščobni metabolizem-
obujanje.

•  

• Med Polnokrvnim tekom na 1000 km smo topili v 
lastne sladkorje svoje lastne maščobe.



  

LEPTIN-razdiralno vnetni LEPTIN-razdiralno vnetni 
hormon nastaja predvsem iz hormon nastaja predvsem iz 

odvečne, visceralne maščobeodvečne, visceralne maščobe

• Nenehni višek pico-krušnih itd sladkorjev v 
krvi prinaša tudi trajno otrditev in 
spremembo beljakovin v 
organizmu:GLIKACIJO-artritis sklepov … 

• Odlični francoski rogljiček ali ubijalec 
sklepov, zdravja ? … Premislimo znova.

• Rešitev:  “Depšenizacija” našega 
življenja.



  

VSE PREZGODNJEVSE PREZGODNJE  STARANJESTARANJE
StaranjeStaranje  ni le naravno, tudi zaradi iz viška ni le naravno, tudi zaradi iz viška 
sladkorjev in tako ustvarjanih sladko-sladkorjev in tako ustvarjanih sladko-
proteinskih molekul, t.i. AGE-zatrjevalk proteinskih molekul, t.i. AGE-zatrjevalk 
organizma, ki so neuporabne in ostanejo organizma, ki so neuporabne in ostanejo 
tam, kjer se pojavijo. 60% več AGE molekul tam, kjer se pojavijo. 60% več AGE molekul 
pri diabetikih. Siva mrena, slepota, demenca pri diabetikih. Siva mrena, slepota, demenca 
……
• Ko se nekdanji lepotci in lepotice “čez 

noč” postarajo. Značilna je osupljiva 
“tortna lepota” hidratno odvisnih in 
metabolno invalidnih  ljudi v mladosti. 



  

NESREČNO HUDOBNI HIDRATNI NESREČNO HUDOBNI HIDRATNI 
ODVISNIKODVISNIK

• Kemično nesrečni hidratnI odvisnik se za svoje 
nevidno trpljenje  vsled “neizvorne kemije v 
sebi” tiho maščuje. Tudi in predvsem bližnjemu. 
Kot vsak đanki, alkoholik … Zato je hudoben. 
Opazili so izbruhe nasilja po zaužitju sladkorja 
pri otrocih v vrtcih, podkožna nesrečnost se želi 
sprostiti tudi v naglih izbruhih kompulzivnega 
besa, koliko umorov je dejansko pognal 
nakopičeni dinamit sladkorjev?? O tem ozadju 
časopisi ne pišejo. Tudi industrija bele smrti 
molči… “ne razumem, pa tako dober je bil …”



  

OGLJIKOHIDRATNI OGLJIKOHIDRATNI 
“ALKOHOLIKI”“ALKOHOLIKI”

• Nenehni višek OH-jev sproža njihovo lipidacijo-
pretvorbo v trigliceride-maščobe, ki obilno 
prezaložijo tudi jetra, da cirozno obolijo. (Mali 
delci LDL nevarnejši od večjih)

• Beli črv smrti-pšenica, ostaja privlačna  z vsemi 
triki industrije: dodatki za srce,zrni, semeni, 
omega 3 kislinami, vitamini, .., Zanimivo: sama 
moka je neužitna brez dodatkov … a ker 
“zadane”, jo “plemenitimo”, kajneda  … Hm.



  

MOŽGANSKA ATAKSIJA IN MOŽGANSKA ATAKSIJA IN 
PERIFERNA NEVROPATIJAPERIFERNA NEVROPATIJA

• Odziv imunskega sistema na prisotnost 
glutena in njegov derivat gliadin, lahko 
povzroči napad na živčevje, propad, trajno 
poškodbo (atrofijo) predvsem malih 
možganov, demenco, nehotene nevrotične 
gibe, poškodba t.i.Purkinijevih celic, 
spotikanje, inkontinenca ..Podoben napad-
reakcijo najdemo tudi na zunanjih delih 
oživčevja. Motnje možganskih funkcij 
,epilepsija … Vzrok:Pšenica, OH-ji

• Rešitev: Izgon pšenice, OH-jev… 



  

PŠENIČNI OBRAZ MLADOSTIPŠENIČNI OBRAZ MLADOSTI

• Pubertetna mozoljavost. Pri lovsko 
nabiralniških skupnosti, kjer ni uporabe 
pšenice, tega pojava praktično ni. 

• Od viška OH-jev se zaradi izločanega inzulina 
sproža rastni hormov v podkožju, tako pšenica 
povzroča mozoljavost, dermatološke bolezni.

• Pšenica vodi v vodeničnost, zabuhlost, 
podočnjake,redčenje strupa OH-jev, žeja po 
sladkem obroku. Zato vodeničnost in “lepi” 
gladki obrazi, zato kultura gladkosti, likanja …

• Rešitev: Seveda ste uganili 



  

SLOVO OD PŠENICESLOVO OD PŠENICE
TEGATEGA  MORILSKEGA  “PARTNERJA”MORILSKEGA  “PARTNERJA”

• Pozabimo sladkosti poročnih in rojstno dnevnih tort, 
spomnimo se bolečih brc v trebuh, poniževalnih 
čakanj v ambulantah, dodatnih računov zdravljenja .. 
In se poženimo v beg. K sebi Zdravim. Brez oziranja 
nazaj. Pšenica in OH-ji se ne bodo spremenili … Mi pa 
se lahko. Odtegnitveni sindrom izgine v nekaj dneh. 

• Pšenica z derivati je poganjala tok nenehne lakote, 
vladala je našim možganom in žepu. Brez nje se 
začenja realna svoboda. Strah biti brez nje pa je del 
strašenja industrije zla in strah pred izgubo droge v 
možganih. 

• Vsega je dovolj v mesu, jajcih, zelenjavi, oreščkih, 
zaski,oljih … “ne dati se varati! Nietzsche.



  

• KAJ TOREJ ŠE OSTANE 
NAJBOLJŠIM 

• + Meso, jajca, ribe,  zelenjava(razen krompirja 
in koruze)

• 0reščki, olja, siri, mleto laneno seme, avokado, 
kokos, začimbe, kakav

• Za prehodno lajšanje tegob brez pšenice: ajdov 
kruh, a ne kupljen, saj je v “ajdovem” kruhu le 
do 20 % ajdove moke, ki je brez glutena, ostalo 
je glutensko bela moka … 



  

OO  = previdno in = previdno in -- -- za “pogumne” za “pogumne” 
samomorilce s sendviči v rokahsamomorilce s sendviči v rokah

• O mlečni izdelki, skuta, jogurt, maslo
• Sadje manj:maline, robidnice, brusnice, češnje, 

previdno pri:ananasu,mangu, papaju, bananah 
(veliko OH-jev), fermentirana soja

• --  pšenica, žita z glutenom, suho sadje, 
sladkarije, testenine, torte, sladila s fruktozo, 
sladke priloge, marmelade, sirupi, kečapi …

•  
• NIČ VEČ SLEPEGA ZAUPANJA V 

OZNAKE: EKO, BIO, ORGANSKO



  

SKRIVALNICE GLUTENASKRIVALNICE GLUTENA

• Bešamel, brioš, bulgur, burito,durum, emmer, 
enozrnica, faro, focaccia, grahamova moka, 
hidro zelenjavni protein, jeečme, jedilni škrob, 
kamut, kuskus, matzo(nekvašen kruh), močnik, 
njoki, ocvrtek(fritata), orzo-rižki,otrobi,palačinke, 
panko, pira, pita, prepečenec, pš.kalčki, ramen, 
rastl.protein, rž, seitan,semolina moka, soba-
jap.ajdova moka, štrudelj, tortiljni zvitki, tritikala, 
udon-jap.jed, zlate kroglice 



  

SKRIVALNICE PŠENICESKRIVALNICE PŠENICE

• Karamelizirani oreščki, koruzni-krompirjev 
čips,lakrica, muesli, obliv za torte, pite, praženi 
arašidi, sadni nadev, z zgoščevalci, sladkorne 
tablice, sladoledi, študentska hrana, suho 
sadje, tiramisu, čips tortilja, žele bomboni, žitne 
tablice, žvečilni gumi (zunanji sloj)

• Tudi del vegetarianskih izdelkov: sladila 
dekstrin, maltodekstrin, ječmenov-pšenični  
slad,sirup iz slada 



  

REŠITEV: OSEBNI BEG IZ KOLEKTIVNE REŠITEV: OSEBNI BEG IZ KOLEKTIVNE 
NORIŠNICE OH ZASVOJENOSTI-PREBOJ NORIŠNICE OH ZASVOJENOSTI-PREBOJ 

V MAŠČOBNO-POLNOKRVNO POLJE V MAŠČOBNO-POLNOKRVNO POLJE 
“VEČNE MLADOSTI“VEČNE MLADOSTI””

cca 10 tisoč let “pšenično škrobno cca 10 tisoč let “pšenično škrobno 
fruktoznega drogiranja” nas je spremenilo, a fruktoznega drogiranja” nas je spremenilo, a 
na srečo premalo, da bi izumrli. Svoj bolj ali na srečo premalo, da bi izumrli. Svoj bolj ali 

manj otrpli maščobni metabolizem lahko manj otrpli maščobni metabolizem lahko 
obudimo v realno Genialnost na Zemlji.. obudimo v realno Genialnost na Zemlji.. 

Šola Polnokrvnosti: Zavod DelfinaŠola Polnokrvnosti: Zavod Delfina,,
naročila predavanj in šolanja za skupine naročila predavanj in šolanja za skupine 

ter posameznike-ice:ter posameznike-ice:  041/845-643 041/845-643 
med 8 in18 uro - Pogum za Mladost !med 8 in18 uro - Pogum za Mladost !


