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NajwczeÊniejsze zasto-
sowanie diety jako
metody leczenia cho-

rób pochodzi od ojca medycy-
ny, Hipokratesa z Kos, autora
s∏ów: „Niech ˝ywnoÊç b´dzie
waszym lekarstwem”.(...) Wielu
lekarzy, takich jak doktor Bicher
Binner, Breuss, Gerson, War-
burg, posz∏o potem tà drogà.
Dr J. Lambe, chirurg, oko∏o
1800 r. odstawi∏ nó˝ i propa-
gowa∏ zamiast zabiegów diet´
z owoców, jarzyn i czystej wo-
dy. (...) DziÊ, mimo wielkiej licz-
by programów dietetycznych,
panuje zgoda w kwestii oceny
wspó∏czesnego stylu od˝ywia-
nia si´ – charakterystyczny jest
nadmiar kalorii przy znacznym
niedoborze witamin, mikroele-
mentów i enzymów. Mieszkaƒ-
cy wysoko rozwini´tych
paƒstw, mimo powszechnej
nadwagi i dost´pnoÊci produk-
tów ˝ywieniowych, cierpià na
ró˝nego rodzaju niedobory wi-
tamin i minera∏ów, co mo˝e

wydawaç si´ paradoksalne.
Badania przyczyn tego stanu
rzeczy wykaza∏y jednak, ˝e to
nie bezwzgl´dny brak sk∏adni-
ków pokarmowych, a zaburze-
nia trawienia doprowadzajà
do niedo˝ywienia.
Dlaczego zaburzenia trawie-
nia sà tak powszechne?
Sposób ˝ywienia cz∏owieka da-
leko ró˝ni si´ od idea∏u. Euro-
pejska Rada do Walki z Ra-
kiem w oparciu o prace nauko-
we ustali∏a, ˝e powinniÊmy spo-
˝ywaç pi´ç razy dziennie por-
cj´ warzyw i owoców (oko∏o
250 g na porcj´), najlepiej
w postaci surowej. Âwie˝e wa-
rzywa i owoce zawierajà,
prócz witamin, mikroelemen-
tów, enzymów, tak˝e b∏onnik,
który dzia∏a jak miot∏a na jelito,
u∏atwiajàc jego oczyszczanie 
i hamujàc procesy gnilne (cha-
rakterystyczne dla niestrawio-
nych pokarmów bia∏kowych).
Jednak nie stosujemy si´ do
tych zaleceƒ. Przemys∏ spo˝yw-
czy oferuje produkty o d∏ugim
terminie wa˝noÊci, wysoko
przetworzone, rafinowane, na-
sycone konserwantami i dodat-
kami smakowymi. Nasz po-
karm to w wi´kszoÊci ˝ywnoÊç
gotowana. Tymczasem w
surowych owocach i warzy-
wach obecne sà enzymy roz-
k∏adajàce pokarm, który wów-

czas ulega autolizie (samostra-
wieniu) i jego trawienie jest u∏a-
twione. Enzymy pracujà prawi-
d∏owo jedynie przy obecnoÊci
naturalnych witamin i substancji
mineralnych. Jako substancje
bia∏kowe, enzymy ginà w tem-
peraturze powy˝ej 54°C, ule-
gajà denaturacji i tracà swoje
w∏aÊciwoÊci katalityczne. Z po-
wodu poda˝y produktów prze-
tworzonych, nasz przewód 
pokarmowy do strawienia po-
karmu musi zu˝yç wi´cej enzy-
mów trawiennych – i w wyniku
nieca∏kowitego strawienia po-
karmu oraz procesów gnicia
ogromna iloÊç zanieczyszczeƒ
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i toksyn (np. indolu, skatolu)
przedostaje si´ do naszego or-
ganizmu. A pokarm niestrawio-
ny, gnijàcy w jelitach, wp∏ywa
na aktywnoÊç naszego uk∏adu
odpornoÊciowego.
W Stanach Zjednoczonych os-
tatnio swój renesans prze˝ywa
dieta enzymatyczna, opraco-
wana w pierwszej po∏owie XIX
stulecia przez dr. Bearda, zna-
na dziÊ w wersji póêniejszej,
opracowanej w pierwszej po∏o-
wie XX wieku przez dr. Gerso-
na. S∏owo „enzym” pochodzi
od greckiego „enzymas” – fer-

mentowaç. Enzymy to bia∏ka
katalizujàce przemiany w orga-
nizmach ˝ywych, niezb´dne
przy ka˝dej reakcji chemicznej
i biologicznej. Dzielimy je na:
amylazy – trawiàce w´glowo-
dany, proteazy – trawiàce
bia∏ka, lipazy – trawiàce t∏usz-
cze. Ka˝da grupa dzia∏a
w okreÊlonym, najkorzystniej-
szym dla siebie Êrodowisku
(pH, temperatura). W wàtrobie
jest ich ponad pi´çdziesiàt,
w naczyniach krwionoÊnych
oko∏o stu. Ka˝dy z enzymów
potrafi przeprowadziÊ do 36
milionów reakcji biochemicz-
nych. Uczestniczà nie tylko
w trawieniu pokarmów, lecz
tak˝e w oczyszczaniu cia∏a
z martwych komórek (np. goje-

nie ran), produkcji przeciwcia∏,
budowie nowych tkanek.
System immunologiczny rozpo-
znajàcy „wrogie elementy”
oparty jest na uk∏adach enzy-
matycznych. Dieta dr. Gerso-
na polega na spo˝ywaniu du-
˝ej iloÊci surowych owoców
i warzyw, w postaci soków
owocowych, warzywnych,
z zielonych cz´Êci roÊlin, jarzyn
i surówek. Surowce powinny
pochodziç z upraw organicz-
nych. W diecie tej istotnà i naj-
bardziej kontrowersyjnà modyfi-
kacjà terapii enzymatycznej jest
zalecany dodatkowo sok z wà-
troby ciel´cej, jako êród∏o nie-
zdenaturowanych enzymów.
Wàtroba do sporzàdzenia so-
ku ma byç Êwie˝a i niep∏uka-
na. Jego stosowanie zosta∏o
jednak oficjalnie zabronione ze
wzgl´du na ryzyko zapalenia
jelit. Ponadto Amerykaƒska Ko-
misja ˚ywnoÊci i Leków ostrze-
ga przed konsumpcjà produk-
tów wo∏owych uzyskanych
z narzàdów zawierajacych
tkank´ ch∏onnà, gdy˝ istnieje
wtedy ryzyko zaka˝enia paso-
˝ytami, bakteriami lub choroba-
mi prionowymi (BSE). 
Sok z wàtroby mo˝na zastàpiç
przebadanym pod wzgl´dem
bezpieczeƒstwa wyciàgiem
z wàtroby, podawanym w pos-
taci iniekcji.
Polskà wersjà diety enzyma-
tycznej jest popularyzowana
od lat przez dr Ew´ Dàbrow-
skà dieta warzywno-owocowa,
zwana w swej wersji oczysz-
czajàcej „Postem Daniela”.
Dieta warzywno-owocowa

zmienia Êrodowisko w jelicie
na bardziej zasadowe, wytwa-
rza niekorzystne warunki dla
rozwoju flory patologicznej. Jest
najlepszà formà leczenia nie
tylko zespo∏u metabolicznego,
czyli nadciÊnienia, oty∏oÊci, za-
burzeƒ lipidowych i w´glowo-
danowych, lecz tak˝e celulitu
oraz zmian zwyrodnieniowych
stawów. Dieta prowadzona
podczas turnusów w oÊrodkach
odnowy biologicznej jest ∏atwa
do zastosowania. Ma tu zna-
czenie nie tylko odcià˝enie od
pracoch∏onnego przygotowa-
nia potraw, lecz tak˝e wspar-
cie grupowe i wyk∏ady doty-
czàce zdrowego ˝ywienia.
Istotna jest obecnoÊç doÊwiad-
czonego personelu medyczne-
go, gdy˝ cz´sto na takie kura-
cje przyje˝d˝ajà osoby powa˝-
nie chore.
Taki fachowo przeprowadzony
Post Daniela jest równie˝ Êwiet-
nà kuracjà odm∏adzajàcà.
Wielu moich pacjentów po za-
leconej kuracji doÊwiadczy∏o
wielu korzyÊci zdrowotnych
i chcieliby kontynuowaç diet´
enzymatycznà. Jednak stosowa-
nie zdrowej diety po powrocie
do pracy nadal pozostaje po-
wa˝nym problemem. Rozwià-
zaniem mog∏yby byç np. lokale
gastronomiczne, sto∏ówki
i punkty us∏ugowe z ofertà ca-
teringowà, oferujàce produkty
Êwie˝e i organiczne. Aby takie
placówki mog∏y si´ utrzymaç,
niezb´dna jest wysoka Êwiado-
moÊç spo∏eczeƒstwa i przy-
wiàzywanie wagi do zdrowe-
go stylu ˝ycia. ❑

Zanim zaczniesz stosowaç
diet´, skonsultuj si´ 
z lekarzem specjalistà, 
doÊwiadczonym w prowa-
dzeniu takich kuracji.


