
Д. Мелхіседек стверджує, що пропорція “золотого перерізу” -  це ідеальний випадок. 
“Природа не використовує прямокутника та спіралі золотого перерізу -  оскільки вона не знає, як це 
робити. Спіраль “золотого перерізу” буквально нескінченно йде усередину. Вона також нескінченно 
продовжується назовні... Життя не знає, як поступати з тим, що немає початку і кінця. Воно 
схитрувало. Воно підшукало іншу спіраль для творення. Життя вирахувало математичну систему, яка 
так добре все апроксимує, що ви навряд чи скажете, де різниця” [6].
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Ю.М.ПАНИШКО, ВЛ.КОВЦУН, Р.С.КОЗІЙ, В.В.ТАРАСОВ 
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ І ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ 

(Огляд літератури)

Стаття присвячена проблемі раціонального харчування, його внеску в загальне здоров'я 
та довголіття.

Статья посвящена проблеме рационального питания, его вклада в общее здоровье и 
долголетие.

The Article is dedicated to a problem o f rational nutrition, its contribution to public health and 
longevity.

Організм людини побудований з клітин. Клітина - це структурні та функціональні одиниці 
живих органів, які спеціалізуються на виконанні різних функцій. Вони створюють необхідні 
біологічні речовини для життєдіяльності організму і зберігають спадкову інформацію про нього.

Складаються клітини з мембрани, яка оточує цитоплазму, в якій розташовані органи клітини- 
органели і ядро, в якому гени хромосом зберігають інформацію про конкретний людський організм. 
Мембрана клітини володіє вибірковою проникливістю, тобто щось пропускає в клітину, а щось - не 
пропускає, в силу такої здібності мембрани клітин є біологічним фільтром.

Об'єднані структурно і функціонально клітини формують органи. Тому всі органи людини за 
своєю суттю є фільтрами.

Структурно-функціональною одиницею біофільтру називається сукупність клітини, які 
проводять фільтрацію інтегрального внутрішнього середовища організму', крові, лімфи, любої 
біологічної рідини організму або любого з енергоносіїв середовища проживання людини (Світла, 
повітря, води. їжі) у відповідності з законом життя Клода Бернара.

Функція біофільтру
Функція любого біофільтру полягає у виконанні Закону життя Клода Бернара, який 

проголошує: «Сталість складу внутрішнього середовища організму є умовою вільного і незалежного 
життя».
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Внутрішнім середовищем людини є кров, яка містить масу різних компонентів. Відповідно до 
закону гомеостазу кожний компонент складає точно визначену кількість з невеликими коливаннями. 
Вихід за верхню границю переводить нормальний компонент в розряд «плюс-шлак», а вихід за 
нижню границю переводить нормальний компонент в розряд «мінус-шлак».

Тому всі біофільтри фільтрують кров від шлаків: по артерії на фільтрацію виводяться «плюс- 
шлаки», а по вені в кров поступають всі «мінус-шлаки», таким чином відбувається рівновага, тобто 
виконується Закон життя.

З часом в біофільтрі утворюються специфічні шлаки біофільтрів. Якщо шлаків стає багато і 
вони гальмують фільтрацію крові, то кров по артеріовенозному шунту обходить специфічний 
фільтруючий елемент. Затруднения фільтрації крові в зв'язку з наявністю великої кількості шлаків в 
біофільтрі називається шлаковою блокадою фільтрації крові.

З часом життя сполучна тканина розростається, а специфічні клітини фільтруючого елемента 
гинуть, тобто розвивається звичайний склеротичний процес, - це склеротична блокада фільтрації 
крові.

В організмі часто виникають ситуації, коли одна шлакова речовина, що виводиться, не 
дозволяє виводитися іншій шлаковій речовини, що тепер залишається в крові. Наприклад, статеві 
гормони виводяться з крові печінкою і швидко вступають в реакцію з глюкуроновою системою, 
виводяться з жовчю, а білірубін не встигає «вийти» і залишається в крові. Це біохімічна конкурентна 
блокада фільтрації крові.

Між різними речовинами в крові (білками, жирами, вуглеводами, водою) існує конкурентна 
боротьба за проходження специфічного фільтруючого елемента. Наприклад; печінка, є абсолютним 
фільтром для жирів, частково для вуглеводів, но добре пропускає через біофільтри білки. Білки 
заважають жирам попадати в гепатоцити (печінкові клітини). Відсутність білка в раціоні приводить 
до ожиріння печінки. Це приклад харчової фільтруючої блокади фільтрації крові.

На фільтрацію крові в біофільтрах впливають як коркові рефлекси так і вісцеро-вісцеральні. 
Зменшення фільтрації крові з-за нервово-рефлекторних сигналів з іншого органа називається 
нервово-рефлекторною блокадою фільтрації крові.

Харчова фільтруюча блокада та біохімічна конкурентна блокада е фізіологічними, всі інші - 
патологічні.

Режим фільтрації крові підкоряється біоритму Біогодинника, добовому і річному, тому 
кожний біофільтр фільтрує кров циклічно. За один цикт фільтрації біофільтр може перебувати в 2 
точках: мінімум фільтрації і максимум фільтрації крові.

Під час мінімума фільтрації крові дренажі біофільтрів відкриті і вони максимально 
звільняються від власних шлаків біофільтру, но саму кров фільтрують мінімально. Під час 
максимуму фільтрації дренажі закриті і біофільтри максимально чистять кров від шлаків крові, но 
самі чистяться мінімально від своїх шлаків.

Тому людина представляє собою систему біологічних фільтрів, організовану законом єдності 
та боротьби протилежностей.

Водієм ритму системи біофільтрів є біофільтр шкіри, яка своєю капілярною системою 
повернута до Світла. Тому- спектральні складові Світла за допомогою своїх біологічних 
представників в крові керують фільтрацією крові в біофільтрах як нервово-рефлекторно (4 шар 
клітин кори великих півкуль головного мозку) так і за допомогою гормонів.

їжа.
їжа і харчовий режим є одним з основних помічників в процесі виконання програми 

фотосинтезу. Рослинні і тваринні пігменти знаходяться в єдності та боротьбі протилежностей один з 
одним, подібно хлорофілу та гему. Введення рослинних пігментів в травний канал провокує викид 
травним каналом відповідних окислених органічних пігментів. Головним чином це жовчні пігменти 
червоного, оранжевого, жовтого, зеленого кольорів і відповідні окислені мікроелементи.

Тобто, зелений рослинний пігмент, наприклад, цибуля, буде провокувати викид зелених 
тваринних пігментів, вердоглобіна та білівердіна.

Жовтий рослинний пігмент, наприклад ріпа буде провокувати викид жирних кислот.
Оранжевий пігмент, наприклад морква, буде провокувати викид оранжевого білірубіна.
Червоний пігмент, наприклад вишня, буде провокувати викид червоного білірубіна.
Всі разом вони будуть провокувати викид всіх пігментів, окислених мікроелементів, жовчних 

кислот. Виводячи з організму різні органічні пігменти, пігменти рослинної їжі допомагають 
відкривати дорогу Світлу, його спектральному складу.
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їжа має смак. Жовчні пігменти також мають смак. Відповідно до закону єдності та боротьби 
протилежностей, правило -  рослинний пігмент проти тваринного пігменту ще й відповідного смаку 
має високу лікувально-профілактичну ефективність.

Смаковий біоритм Біогодинника.
Зима, сектор 1, прісний смак (вода) з переходом в слабокислий (вугільна кислота).
Зимово-весняне міжсезоння, сектор2 -  слабокислий смак (вугільна кислота) з переходом в 

кислий (амінокислоти).
Весна, сектор 3 -  кислий смак (амінокислоти) з переходом в сильнокислий (молочна кислота).
Весняно-літнє міжсезоння, сектор 4 - сильнокислий (молочна кислота) з переходом в 

слабосолодкий (глюконеогенез в печінці -  синтез глюкози з молочної кислоти).
Літо, сектор 5, солодкий смак (глюкоза) з переходом в кінці літа в сильносолодкий смак 

(червоний білірубін).
Літньо-осіннє міжсезоння, сектор 6, сильносолодкий смак (червоний білірубін) з переходом в 

слабогіркий (оранжевий білірубін, а при блокаді печінки -  ще й жовчні кислоти).
Осінь, сектор 7 -  гіркий смак (жирні кислоти) з переходом в сильногіркий (вердоглобін).
Осінньо-зимове міжсезоння, сектор 8 -  сильногіркий смак (білівердин) з переходом в прісний.
Використовують їжу як рослинного, так і тваринного походження.
Білки. Це будівничий матеріал організму, частина гормонів, ферментів -  каталізатори 

біохімічних реакцій, захисні імунні тіла, транспорт різних мінералів в клітини, частина енергії. 
Біологічна цінність білків визначається вмістом і співвідношенням в них незамінимих амінокислот.

Білки рослинного походження неповноцінні з-за низького вмісту незамінних амінокислот. 
Вони використовуються для чистки травного каналу. Надлишок білків пришвидшує процеси 
склерозу, а разом з жирами -  процеси атеросклерозу. Білки "чистять” печінку від жирів, но блокують 
нирки, шлунок, підшлункову залозу.

Жири виконують будівничу, гормональну, енергетичну та захисну функцію, містять вітаміни 
А, Д, Е, фосфоліпіди, стерини. Надлишок жирів пришвидшує зниження імунітету, викликає жирове 
перетворення тканин (ліподистрофію), а разом з білками -  атеросклероз. Жири добре “чистять” 
підшлункову залозу, але блокують печінку.

Вуглеводи використовуються як основний енергетичний матеріал -  головні конкуренти гему.
Клітковина. Міститься лише в рослинній їжі. Відіграє видатну роль в очищенні організму і 

виконанні біоритму фотосинтезу.
Клітковина представлена клітинними оболонками, власно клітковиною і пектинами. Всі 

складові клітковини і пектини є збудниками перістальтики кишківника, адсорбентами шлаків, 
виконуючи функцію “єрша”, для очищення травного каналу.

Самий великий вміст клітинних оболонок знаходиться в муці грубого помолу, пшоні, 
зеленому горошку, сухофруктах (чорнослив), буряку.

Низьким вмістом клітинних оболонок відзначаються томати, кабачки, картопля, рис.
Сільське господарство повинно бути зорієнтованим на традиційні для народу продукти, а 

чужі продукти -  рис, кукурудзу, картоплю потрібно вирощувати на експорт та на відгодівлю худоби.
їжа, яка містить велику кількість крохмалю та цукру, характерна для представників чорної, 

червоної та жовтої рас, для представників білої раси така їжа не підходить.
Представникам білої раси слід запам’ятати:
1. Ожиріння, цукровий діабет, імунодефіцит, судинні та урогенітальні захворювання, рак, 

виродження білих -  наслідок використання їжі інших рас, а також власних харчових “винаходів” -  
морозива, джемів, тортів, тістечок, пирогів, макаронів, локшини і т.п.

2. Представники білої раси не повинні знаходитися в екваторіальних широтах, поскільки 
тоді вони стають білими “чорними та жовтими”, що викличе порушення водно-мінерального обміну, 
хвороби урогенітальної сфери.

3. Рис, кукурудза, банани, картопля, локшина і різні харчові вироби з них є шкідливою їжею, 
що веде до виродження білої раси.

Акценти народження індивіда та його харчування.
Представники однієї раси не рівнозначні в споживанні їжі. Це залежить від місця народження 

кожного індивіда в Біогодиннику. Місце -  це координата для людини, яка говорить про дію тих 
променів, коли людина народилася. Оскільки променеві характеристики місця нашого народження в 
Біогодиннику залежать від координати Сонця, то і місце народження характеризується координатою 
Сонця на момент народження, тобто знаком Зодіаку.
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Люди, народжені під знаками Зодіаку Стрілець та Козеріг, сектор 1, є дзеркальними 
відображеннями один одного в Біогодиннику і ведуть захист проти блакитних та у-променів. Єдиним 
захисником у білих Стрільця та Козерога виступає вода. Червоних та інфрачервоних променів мало, 
тому вуглеводи менше всього будуть всмоктуватися в організмі. Вуглеводна їжа найбільш буде 
шкідливою для представників цих знаків. Водолій, сектор 2. В них добре синтезується вугільна 
кислота. Харчування жирною та солодкою їжею буде згубною для них. Риби, Овни, сектор 3. Будуть 
любити м'ясну та жирну їжу, ЫаС1, солодощі, що принесе їм велику шкоду. Тільці, сектор 4. Будуть 
любити м'ясну та солодку їжу, яка завдасть їм великої шкоди. Близнюки, Раки, сектор 5. Будуть 
любити вуглеводну їжу, від якої матимуть велику шкоду. Леви, сектор 6. Будуть любити солодку, 
жирну, солону, гостру їжу, від якої будуть страждати. Панни, Терези, сектор 7. Будуть любити 
солону, гостру, гірку, м ’ясну та жирну їжу, яка скоротить їх життя. Скорпіони, сектор 8. Будуть 
любити м’ясну, жирну, гірку, солену, солодку їжу, яка скоротить їх життя.

Виконання програми фотосинтезу -  це вміння формувати в своєму організмі стан 
найбільшого сприяння променевим характеристикам сезонів та міжсезоння.

Біогодинник в людині.
Зима організму. Сектор 1 Біогодинника.
Сектор 1 -  це період часу з 15 листопада по 27 січня. Панування блакитних та у-променів 

світла. Крім цих променів, достатньо добре діють зелені та надкороткі, сині та рентгенівські промені. 
Мінімально присутні інфрачервоні та червоні промені.

Максимально пошкоджуючі фактори: у-промені природного радіоактивного фону Землі, 
надкородкі промені, рентгенівські промені.

Захист. Блакитні промені, вода, вугільна кислота, протони водню, мідь, цинк, положення 
“лежачи”, довга ніч. Смак їжі: гірко-прісно-кислий.

Максимально „відкрити дорогу” блакитним, синім, зеленим, фіолетовим та жовтим променям. 
Дати воду, мідь, залізо, цинк клітинам. Спровокувати за допомогою харчових продуктів вивід 
зеленого пігменту Смерті, зменшити присутність жирних, жовчних, сечової та ін. кислот в організмі, 
а також оранжевого та червоного білірубіну.

Забезпечення клітин органічними донорами протонів водню. Витримати в положенні 
„лежачи” темну частину ночі для відновлення генетичного апарату клітин, заповнення клітини 
водою, зменшення поглинання кисню.

Замість води можна використовувати кислий відвар-настій шипшини, компоти кислого смаку 
та червоного кольору: калина, журавлина, горобина, смородина, вишня. Квасне молоко, простокваша, 
кефір всіх видів, що необхідно для ліквідації вікового дисбактеріозу. Загальна кількість рідини на 
добу складає 2,5 л. їжа. Всі квашені овочі (капуста, огірки, томати,) консервовані салати, мочені 
фрукти. Гіркоти: цибуля-порей, часник, ріпа, редька, буряк, капуста, морква, кріп, кінза, петрушка. 
Каші: гречана, пшоняна, перлова, вівсяна. Перші блюда: борщі, супи. Тваринний білок: 80-1()0г на 
добу. М'ясо, птиця, риба, сир, печінка, нирки, серце. Сині пігменти крові: гемоцианіни, які містять 
мідь. Харчовими джерелами міді є: раки, краби, восьминоги, кальмари, печінка, нирки, огірки, 
кабачки, гриби. Джерелом цинку для карбоангідрази є печінка та курячі яйця.

Для очищення кишківника достатньо овочів та фруктів типу зеленого горошку, гороху, яблук, 
ягід, каш, зелені, редьки, ріпи і т.п. Всі зелені овочі та фрукти-добрі провокатори виводу зеленого 
білівердину, відкривають дорогу зеленим променям-борцям з надкороткими та наддовгими хвилями.

Всі жовті овочі та фрукти -  відкривають дорогу жовтим променям, провокуючи вивід жовтих 
жирних кислот та натрію.

Всі сині та блакитні овочі, фрукти, ягоди -  помічники блакитним та синім променям. Лохина, 
чорниця, чорнослив, баклажани, тернина, чорна смородина. Всі фіолетові овочі та фрукти 
„відкривають дорогу” фіолетовим променям: буряк, фіолетова цибуля.

Оскільки жири та жирні кислоти добре всмоктуються в кишківнику разом з аналогом жовтих 
променів, натрієм, то потрібне обмеження ХаСІ, якого достатньо в рослинних продуктах. Необхідно 
різко обмежити споживання крохмальних продуктів. Бажано виключити з харчування картоплю, 
кукурудзу, локшину, макарони, рис, банани, піцу, джеми, креми, варення, шоколад, цукерки, печиво, 
пиріжки, тістечка, торти, киселі і т.п.

Ці продукти формують в організмі сектор 5, який належить літу в Біогодиннику і наносить 
удар в „чоло” організму. Формуючи такими продуктами „літо” в організмі замість „зими”, ми 
порушуємо біоритм фотосинтезу, підсилюємо десинхроноз.

Вуглеводне навантаження не дозволить відновити клітинний, тобто гормональний потенціал 
інсулярній частині підшлункової залози, що в майбутньому загрожує цукровим діабетом.
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Печінка та нирки зимою максимально виводять органічні донори водню, заміняючи їх на воду 
на вугільну кислоту. Вуглеводи блокують цей процес, заважаючи самоочищенню організму.

В крові залишається червоний та оранжевий білірубіни, які не в стані вийти через 
жовчовидільну систему печінки і почнуть виводитися іншими біофільтрами, які не є спеціалістами по 
цим шлакам. Це призведе до аутоінтоксикації, а в ротовій порожнині виникне карієс зубів.

Зимою вуглеводи погано спалюються в організмі, відкладаються в вигляді жирів і формують 
сектор 7 Біогодинника, що сприяє розвитку атеросклерозу, старості.

Зимою очищуються матка та простата, а вуглеводи не дозволяють це робити, що може 
викликати проблеми в статевій сфері.

Із вуглеводів потрібно залишити житній хліб, гречану, вівсяну, перлову, пшоняну каші.
Приймати їжу потрібно 5 разів дрібними порціями. Утворення шлаків крові - мінімальне і 

закон Клода Бернара краще виконується. Зима-час води, а не їжі. Сокотерапія. Соки можна пити різні 
з врахуванням їх променевої характеристики. їсти фрукти треба обов’язково зі шкіркою, оскільки в 
ній містяться необхідні рослинні пігменти.

Зимово-весняне міжсезоння. Сектор 2 Біогодинника.
Це період часу з 27 січня по 15 лютого. Панування рентгенівських та синіх променів, дещо 

менше -  у -  променів та блакитних, мало -  ультрафіолетових та фіолетових. Мінімально присутні 
оранжеві промені та радіохвилі.

Максимально пошкоджуючі фактори: рентгенівські, у -  промені, ультрафіолетові промені.
При неправильному виконанні біоритму пошкоджуючим фактором можуть бути жири, 

вуглеводи, натрій-харчові аналоги оранжево-радіохвильової добової екліптики сектору 2.
Захист: сині, блакитні, зелені та фіолетові промені, вугільна кислота, протони водню, атоми 

водню води, легко засвоювані білки (молоко, риба), мінерали (залізо, кальцій).
Смак їжі: кисло-гіркий.
В зимово-весняне міжсезоння харчова поведінка та фізична активність такі ж самі, як зимою. 

Синє світло ламп потрібно всього 2 тижні за весь період зими та зимово-весняного міжсезоння. 
Тваринний білок приймати у вигляді креветок, крабів, раків.

Шлаки краще виводити на таких харчових сорбентах, як чорнослив, курага, сухофрукти. 
Добавити в раціон квашені огірки, гриби. Фізична активність мінімальна -  «Зимова сплячка»

Весна організму. Сектор 3 Біогодинника.
Весна в Біогодиннику -  це час з 15 лютого по 27 квітня Панування ультрафіолетових та 

фіолетових променів, далі йдуть пурпурні промені, сині та рентгенівські промені, у -  промені, 
блакитні промені, інфрачервоні та червоні промені. Мінімально присутні жовті та низькочастотні 
промені.

Максимально пошкоджуючі фактори: ультрафіолетові, рентгенівські, у -  промені,
інфрачервоні промені. При порушенні біоритму пошкоджуючим фактором можуть бути харчові 
аналоги жовтих та низькочастотних променів -  жири та натрій.

Захист: фіолетові, сині, блакитні, рожеві, червоні промені, азот крові, білки крові, меланін 
шкіри, мінерали. Смак їжі: кисло-гіркий.

Виконання. Великої потреби в білках немає. Біофільтри вже склерозовані. Весною треба 
зменшити склероз шляхом світлової чистки організму. Накладається піст на білки тваринного 
походження. Опромінення У ФП буде вимагати білок, який знаходиться в склерозованих біофільтрах.

Опромінення УПФ в соляріях потрібно починати з 16 лютого. Сеанси через день. На курс 10 
сеансів. Можна повторити в березні, квітні. Важливо добитися засмаги. Вживають білки рослинного 
походження: горіхи, насіння, бобові.

Обов'язково вводиться піст на жири та сіль. Жири використовують лише для приготування їжі 
в співвідношенні 50% тваринних та 50% рослинних.

Якщо нема посту на жири, то вони будуть виводитися в жирові депо, формуючи ожиріння, 
гіпертонію, сектор 7 старості, а потім -  ракову хворобу.

Оголосив піст на білки, жири, натрій, ми чудово очищуємо імунну систему, яка представлена 
лімфовузлами.

Жири всмоктуються в лімфатичну систему, обминаючи печінку, де лімфовузли очищують їх 
від білку, засмічуючись самі.

Весною лімфосистема і ціла група мінімально фільтруючих біофільтрів очищуються від 
шлакових жирів та білків.

Використовують овочі, фрукти, ягоди, горіхи. їжа може бути свіжою, квашеною, моченою. 
’Ведучим є фіолетовий колір: гречана каша, буряк, фіолетова або рожева цибуля. Піст триває з 15
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лютого по 27 квітня. В якості вітамінно-мінеральних компонентів використовують «Комплевіт» або 
«Дуовіт». Весна -  кисло-гіркий час. Квашені продукти, квашене молоко, настій шипшини, всі види 
гіркоті: хрін, редька, перець, гірчиця, супи, борщі -  пісні. Споживання води знижується до 1,5 на 
добу.

Харчовий режим: завжди 5-разовий прийом їжі, при якому відкладання шлаків мінімальне. 
Фізична активність висока. Ранком та ввечері розтирання шкіри, масаж ділянки жовчного міхура та 
кишківника.

Весняно -  літнє міжсезоння організму. Сектор 4 Біогодинника
Це період часу з 27 квітня по 15 травня. Панування пурпурових променів і всього видимого 

Світла, дещо менше -  ультрафіолетових і фіолетових з червоними та інфрачервоними.
Мінімальний вплив зелених, надкоротких та наддовгих променів.
Максимально пошкоджуючі фактори: ультрафіолетові та інфрачервоні промені. При 

неправильному використані біоритму пошкоджуючим фактором можуть бути жири та натрій -  
харчові аналоги зелених, надкоротких і наддовгих променів добової екліптики сектора 4.

Захист: весь видимий спектр з акцентом на фіолетових і червоних променях.
Смак їжі: сильнокислий та гіркий.
Рішення. Споживання буряку, рожевої цибулі, редьки, гречаної каші. Споживання тваринного 

білку мінімальне (до 100 г). Засмага природна є або в солярії. Споживання червоної рослинної їжі. 
Заборона на використання висококрохмальних продуктів. Пити настій шипшини, квасне молоко 
(кефір, простокваша, ряжанка). Фізична активність висока.

Літо організму Сектор 5 Біогодинника
Це час з 15 травня по 27 липня. Панування інфрачервоних та червоних променів, пурпурових 

та всіх променів видимого Світла, оранжевих і радіохвиль, ультрафіолетових та фіолетових. 
Мінімальний вплив у -  променів радіації та блакитних променів.

Максимально пошкоджуючі фактори: інфрачервоні, ультрафіолетові, радіохвилі,
низькочастотні хвилі. Захист: червоні, фіолетові, оранжеві, жовті промені, глюкоза.

Смак їжі: кисло-солодко-гіркий.
Рішення -  забрати з організму конкуренти гему -  вуглеводи і білірубін.
Виконання. Зробити рожевий гем основним захисником організму проти червоних променів 

та кисню. Зробити обмеження по вуглеводам та воді. Споживання води до 1 л на добу (настій 
шипшини, соки, мінеральна вода).

Червоний та оранжевий білірубін виводиться з організму за допомогою червоних, оранжевих, 
синіх рослинних продуктів харчування: червона смородина, малина, полуниця, помідори, вишні, 
апельсини, мандарини, сливи.

Норма споживання тваринних білків (нежирне м'ясо, печінка, нирки, птиця, сир) 150-200 г на
Т Т Л ^ '

•

Постійне засмагання. Воно зменшую потребу в білках та жирах тваринного походження, а 
рослинні білки всмокту ються погано. Фізична активність висока.

Літньо -  осіннє міжсезоння. Сектор 6 Біогодинника.
Це період часу з 27 липня по 15 серпня. Панування радіохвиль, оранжевих променів, потім 

інфрачервоних, червоних, жовтих, низькочастотних. Мінімальна дія синіх та рентгенівських 
променів.

Максимально пошкоджуючі фактори: радіохвилі, інфрачервоні промені, низькочастотні 
промені. При неправильному виконанні світлових характеристик міжсезоння пошкоджуючими 
факторами можуть стати деякі продукти харчування (молоко, риба) -  харчові аналоги рентгенівських 
променів.

Захист: оранжеві, червоні, жовті, сині промені, жири, вуглеводи, натрій.
Смак їжі: помірковано гіркий та кислий.
Рішення. Червоні, оранжеві, жовті овочі та фрукти будуть стимуляторами виводу білірубіни, 

жовчних та жирних кислот.
Солодкий перець, мандарини, апельсини, грейпфрути зі шкіркою, ріпа, капуста, помідори, 

сливи, абрикоси, яблука, червоний перець, гірчиця. Обмеження жирів, солі, відварне пісне м'ясо. 
Висока фізична активність.

Осінь організму. Сектор 7 Біогодинника
Це період часу з 15 серпня по 27 жовтня. Панування низькочастотних та жовтих променів, 

зелених та надкоротких, наддовгих, у -  променів блакитних, оранжевих радіохвиль. Мінімально 
присутні ультрафіолетові і фіолетові промені.
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Макасимально пошкоджуючі фактори: низькочастотні, надкороткі, наддовгі, у -  промені, 
радіохвилі.

При неправильному виконанні біоритму пошкоджуючим фактором можуть бути -  білки та 
мінерали -  харчові аналоги фіолетових та ультрафіолетових променів.

Захист: жовті, зелені, блакитні, оранжеві промені, жири, жирні кислоти, натрій. Смак їжі: 
гірко -  кислий.

Рішення. Спровокувати вивід білівердину, жирних кислот, нейтральних жирів, жовчних 
кислот, оранжевого білірубіну. Обмеження споживання жирів, натрію.

Виконання. Піст на жири, натрій. Жовті та низькочастотні промені викличуть вихід жирів та 
натрію з клітин.

Поскільки білки та мінерали мінімально повинні бути в крові, то на них накладається піст. 
Піст необхідний ще й тому, що висока активність глюкокортикоїдних гормонів приводить до синтезу 
жирів з білку і веде до формування сектору 7, тобто старості, від якої ми весь час тікаємо.

Провокація виводу білівердину, білірубіну, жовчних, жирних кислот відбувається за рахунок 
гірко-кислої їжі: петрушка, кріп, кінза, хрін, чорна редька, цибуля-порей, морква, яблука, ягоди всіх 
кольорів, солодкий перець всіх кольорів, огірки, помідори, апельсини, мандарини, грейпфрути зі 
шкіркою, зелений горошок, баклажани, кабачки, гриби.

Суворий піст на тваринні білки протягом місяця, а потім споживання в дозі до 80 г. На жири 
накладається «вічний піст». Споживання води до 1,5 л. Фізична активність все це залишається 
високою.

Осінньо-зимове міжсезоння. Сектор 8 Біогодинника.
Це період часу з 27 жовтня по 15 листопада. Панування зелених, надкоротких, у -  променів, 

блакитних, довгих, наддовгих та жовтих променів. Мінімально присутні пурпурові промені.
Максимально пошкоджуючі фактори: надкороткі, наддовгі, довгі, у -  промені.
Захист: зелені, блакитні, жовті промені. Смак їжі: сильно гіркий з кислим.
Рішення. Спровокувати вивід зелених і жовтих пігментів.
Виконання: вся зелена рослинна їжа, гірка, кисла. Жири використовуються лише для 

приготування їжі. Фізична активність знижена.
Це міжсезоння -  символ Смерті! Треба наносити удар по зеленому пігменту зеленими 

гіркими, кислими, квашеними, свіжими овочами та фруктами. Використовуйте цибулю, часник, хрін.
Знищення конкурентів гему. Фотосинтез гему -  фундамент Безсмертя.
Гем входить в склад гемоглобіну еритроцитів та дихальних ферментів клітин, цитохромів. 

Клітина нараховує біля 50 цитохромів, але в склад всіх входить гем.
Гем має рожевий колір. Якщо він приєднує кисень, то гемоглобін стає оранжево-червоного 

кольору /асоціюється з секторами 5 та 6 біогодинника, де частково відбиває, а частково пропускає в 
організм червоні та оранжеві промені.

Гемоглобін, який віддав кисень, має пурпурово-червоний колір / асоціюється з 4 та 5 
секторами біогодинника, де частково відбиває, а частково пропускає в організм пурпурові та червоні 
промені.

Відповідно, пурпурово-червоно-оранжеві промені будуть сприяти синтезу гема.
Але в організмі є два опонента гема, які від нього утворилися: це червоний кров’яний 

білірубін та оранжевий кров’яно-жовчний білірубін. Це органічні донори водню. Вони заважають 
фотосинтезу гема, створюючи конкурентний захист організму від червоно-оранжевих променів.

Згорілий гем -  це зелений білівердин. При приєднанні 2 протонів водню -  білівердин 
відновлюється до білірубіни.

Рожевий дихальний пігмент -  гем (сектор 4) знаходиться по будові та функції в стані єдності 
та боротьби протилежностей з зеленим дихальним пігментом хлорофілом (сектор 8).

Тому всі похідні окисленого хлорофілу знаходяться в стані єдності та боротьби 
протилежностей зі всіма похідними окисленого гему.

Іншими словами, проти всякого тваринного пігменту організму любого кольору може бути 
застосований рослинний пігмент такого ж кольору. Це відноситься і до смакових характеристик.

Проти червоного білірубіну будуть ефективні червоний перець солодкий, помідори, вишня, 
черешня, червоні яблука, червона смородина, малина, полуниця, суниця і т.п.

Проти оранжевого білірубіну будуть ефективні морква, персики, абрикоси, червоний гіркий 
перець, ріпа, гарбуз. А також жовті яблука, сливи, груші, жовті вишні, гарбуз.

Оранжеві і жовті продукти можуть бути замінені гіркотами любого кольору: хрін, редька, 
гірчиця, цибуля, часник.
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Загальні вимоги до їжі здорового способу життя.
1. Боротьба за збереження молодості вимагає ліквідації органічних носіїв сектора 7 в 

біогодиннику, тобто натрію, жирних та жовчних кислот, що вимагає обмеження споживання солі та 
жирів.

2. Оскільки всі рослинні пігменти є в стані єдності та боротьби протилежностей з пігментами 
тваринними, то потрібно виводити з організму кольорові органічні пігменти за допомогою 
відповідних по кольору рослинних пігментів, щоб відкрити дорогу Світлу. Вивід органічних 
конкурентів Світла називається біоритмічним «тюбажем».

3. Оскільки Світло своїми спектральними парами керує фільтрацією крові у відповідних 
біофільтрах, то це дозволяє провести максимальне функціональне тренування відповідних органів- 
біофільтрів.

4. Зимове біоритмічне заповнення клітин водою забезпечує в подальшому необхідний синтез 
вугільної кислоти. Разом протони водню і цитохроми клітин забезпечують процес дихання організму 
без розвитку гіпоксії -  характерної ознаки старості.

5. Вживання продуктів, які містять велику кількість крохмалю та цукру є небажаним, оскільки 
ці речовини є конкурентами гему і ведуть до зниження його синтезу в організмі, підвищують витрати 
води клітинами, тобто пришвидшують процеси постаріння. В вигляді жирів формують в органах і 
тканинах сектор 7 (старість). Представникам білої раси вуглеводи наносять максимальну шкоду, 
наносять удар з сектору 5 в сектор 1 Біогодинника.

6. Вибір продуктів харчування, їх засвоєння та територія проживання пов’язана з расовими 
особливостями людини. Порушення расових особливостей харчування призводять до ранніх хвороб 
та смерті людини.

7. Оскільки Світло завжди біле, то продукти рослинного походження можуть бути любого 
кольору, але наявність зеленого білівердину та вердоглобіну вимагає застосовувати постійно 
продукти зеленого кольору.

8. Запобігаючи різкому відхиленню складу крові від Закону Клода Бернара весь добовий 
раціон їжі поділяємо на 5 прийомів незалежно від періоду року.

Життя довгожителів завжди викликало великий інтерес оточуючих: вчених, лікарів. Особлива 
увага приділялась харчуванню довгожителів. І це зрозуміло. Про безсумнівну роль дієтичних факто
рів у збереженні здоров’я та тривалого життя відомо давно.

Спостереженнями вчених було встановлено, що тривалість життя людей з надлишковою 
масою є меншою, ніж у людей з нормальною масою тіла. Дослідженнями фізіологів було 
встановлено, що процес харчування залежить від діяльності харчового центру, розташованому в 
гіпоталамусі

За даними австралійського геронтолога А.Еверіта тривалість життя ожирівших щурів складає 
в середньому 323 доби, тобто в 2.5 рази менше тривалості життя нормальних тварин. Все це само по 
собі побічно свідчить про необхідність обмежень в харчуванні людей.

На початку цивілізації на здоров’я людини працювало все: чисте повітря, чиста вода, не 
хімізований ґрунт, безпечне середовище існування, не забруднена антиприродною хімією рослинна 
та тваринна їжа, повсякденна фізична праця на свіжому повітрі, природні засоби відновлення 
здоров’я. Людина вірила в Бога, захищала природу, була далека від фармакологічних препаратів 
(ліків).

Глобальні попередження Вищого розуму для людства поступали весь час. Ось ті фактори, що 
загрожують людству:

1. Забруднення навколоземного простору;
2. Виснаження хімікатами родючого шару землі;
3. Демінералізація рослинного світу;
4. Скорочення та непридатність питної води.
Дія всіх цих факторів протягом останнього століття не могла не привести до хвороби 

рослинного та тваринного світу.
Тепер з’явився 5-ий фактор: м’ясна небезпека. Але проблема „хворого” м’яса на офіційному 

рівні не обговорюється.
Якщо людина не в стані відмовитися від споживання м’яса, то вона, принаймні, повинна 

відмовитися від частого споживання жирного м’яса, м’ясопродуктів, копченини, вживати лише м’ясо 
птиці з особистого господарства, практикувати безм’ясні дні (понеділок, середа, п ’ятниця), 
дотримуватися постів, вживати м’ясо окремо від вуглеводневої їжі, замінити тваринні білки 
рослинними білками.
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Що ж стосується такого поширеного продукту як молоко, то його вживання викликає багато 
дискусій. Основними білками в молоці є казеїн, альбумін, глобулін. Крім білка в молоці є жири, 
вуглеводи, вітаміни А, В1, В2, ВЗ і С, мінерали: кальцій, калій, залізо. Незважаючи на таке 
„представництво”, молоко корисно не всім. Молоко самою Природою призначено організму, що 
розвивається. Із завершенням формування кісткової системи в молодому організмі припиняється 
виробництво ферменту, що розщеплює казеїн. У дорослих людей надлишок казеїну ізолює їжу від дії 
шлункового соку. Тривале (роками) споживання молока може привести до зашлакованості організму, 
накопичення слизу в ПІКТ, в дихальних шляхах, утворення кристалів лактози та казеїну у 
підшлунковій залозі, жовчних протоках, порушення функції нирок. Частину молока перетворюють у 
порошок, який є зручним для зберігання. Потім його розбавляють водою, яка в більшості випадків не 
відповідає вимогам СанПіНу.

Частину молока розвозять в цистернах. Щоби молоко в них не псувалося, туди додають 
хімічні консерванти. Термічна обробка молока до 80-96 градусів за Цельсієм викликає його 
пастеризацію. Після цього від справжнього молока мало що залишається.

Козяче молоко є ціннішим продуктом. Його не треба кип’ятити. При температурі понад 47 
градусів за Цельсієм втрачаються цінні харчові якості молока.

Краще використовувати молочнокислі продукти. Крім білкових продуктів організм людини 
використовує вуглеводи. Процеси розщеплення вуглеводів відбуваються в лужному середовищі. 
Вуглеводи -  основний постачальник енергії до головного мозку та м’язів.

Надлишки таких вуглеводів, як крохмаль, вироби з пшеничного борошна є небезпечними для 
здоров’я, оскільки вони блокують в крові функціонування вітамінів та мінеральних речовин, що 
приводить до накопичення шлаків.

Людство протягом тисячоліть не користувалося цукром. Цукор із цукрової тростини з’явився 
бл.2500 років в Індії. Спочатку рафінованому цукрові зраділи. Тепер його починають лякатися. 
Солодке життя через деякий час для багатьох обернулося прогресуванням атеросклерозу, 
гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця. Остання хвороба прогресує, перетворюючи „золоту 
осінь” життя в інвалідність, суттєво скорочуючи вік людей.

Цукор, солодощі для багатьох людей перетворилися в „легальний наркотик”, від якого 
людина не може відмовитися.

Рекомендації щодо вуглеводів досить жорсткі:
1. Відмовитися від цукру особам з серцево-судинними захворюваннями, хворобами обміну 

речовин, людям похилого віку, обмежити споживання цукру особами, що народилися під знаком 
Близнюків, Раку, Терезів, Риб.

2. Скоротити вживання рафінованого цукру до мінімуму;
3. Замість рафінованого цукру краще споживати натуральний мед, фрукти солодких сортів, 

напівкислі фрукти (яблука, вишні, персики, абрикоси, смородину, полуницю); овочі (моркву, буряк, 
картоплю).

Третім компонентом їжі є жири. Вони забезпечують формування клітин, нервових 
провідників, сприяють засвоєнню організмом вітамінів А, Е, В, К, забезпечують організм енергією. 
Жири присутні як в рослинних, так і в тваринних продуктах харчування. Рослинні жири за 
природною цінністю краще тваринних, бо вони містять багато поліненасичених жирових кислот. 
Головна небезпека жирів -  це надлишок холестерину. В.В.Фролькіс наводить цікаві цифри з 
досліджень американського вченого В. Кііса про питому вагу жиру в загальній калорійності їжі: в 
Японії -  8% калорійності раціону, в Індії -  13%, в Бразилії -  18%, в Італії -  20%, в Іспанії -  22%, у 
Франції -  30%, в Англії -  35%, у Швеції -  38%, у США -  41%. Ці показники чітко корелюють з 
рівнем холестерину в крові, ступенем розповсюдження атеросклерозу серед населення цих країн.

Особливо небезпечний для здоров’я є м’ясний бульйон, який містить велику кількість жирів. 
Жири небезпечні при смаженні. Вони окислюються і утворюють канцерогенні речовини. 
Найнебезпечнішими продуктами для здоров’я є свинячі відбивні, смажене м’ясо, бульйони із жирних 
сортів м’яса та риби, внутрішній тваринний жир, холодець, м’ясні підливи; креми, збиті вершки, 
смажена картопля, чіпси.

Ожиріння -  це процес накопичення жирової тканини в організмі. Ожиріння буває спадкове та 
набуте. Причини набутого ожиріння наступні: неправильне харчування, переїдання, низька рухова 
активність, вживання алкоголю, психічні розлади, порушення обміну речовин, гормональне 
лікування.

За даними ВООЗ в Європі бл.35% людей хворіють ожирінням, а на думку директора НДІ 
харчування РАМН В.Тутельяна, в Росії 60% жінок і 50% чоловіків більше 30 річного віку хворіють
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ожирінням. Існує багато рекомендацій, методик, дієт для схуднення. Але люди вперто продовжують 
набирати масу тіла, хворіти і передчасно вмирати.

Раціональна дієта -  ефективний і безпечний метод профілактики багатьох захворювань.
Застосування спалювачів жиру має тимчасовий ефект. Худнути потрібно поволі. Швидко 

зменшувати кількість жиру в організмі небезпечно. Спочатку потрібно змінити систему харчування. 
Далі застосовуються розвантажувальні дні, лікувальне голодування, дієти, посилюється рухова 
активність поміркованої потужності. Дослідженнями вчених багатьох країн вдалося доказати, що 
обмеження калорійності їжі на 20-60% викликає продовження тривалості життя.

Недостатньо калорійна дієта відтерміновує появу різних хвороб, але не рятує від хвороб, які 
вже існують.
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С.А. СТУПНИЦЬКА, О.І. РЯБУХА 
СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ ДОПОМОГИ ДІТЯМ РАННЬОГО ВІКУ З ВРОДЖЕНОЮ

М’ЯЗОВОЮ КРИВОШИЄЮ

В статті розглядаються питання необхідності співпраці батьків дітей, хворих на 
вроджену м ’язову кривошию, лікарів, фахівців фізичної реабілітації, зацікавлених громадських 
організацій

В статье рассматриваются вопросы необходимости тесного сотрудничества родителей 
детей, страдающих врожденной мышечной кривошеей, врачей, специалистов по физической 
реабилитации, заинтересованных общественных организаций

The questions o f necessity o f collaboration o f parents o f children, suffering by congenital 
muscular torticollis, doctors, specialists o f physical rehabilitation, interested public organizations, are 
examined in the article have

У сучасному світі забезпечення належного рівня здоров’я є безумовним суспільним 
пріоритетом. Україна не стоїть осторонь цих процесів, як зазначено у Державній програмі "Здоров'я 
дитини” на 2008 -  2017 р., стан здоров'я дітей є однією з найгостріших соціальних проблем країни: 
будь-які відхилення від норми, сформовані у дитячому віці, з часом призведуть до виникнення і 
розвитку різноманітних порушень здоров'я, негативний вплив яких буде відчуватись протягом усього 
подальшого життя, сприяючи зростанню захворюваності у дорослого населення та призведе до 
збільшення матеріальних витрат на охорону здоров’я [3]. Водночас в Україні вже тривалий час 
простежується чітка тенденція до постійного зростання захворюваності дитячого контингенту 
населення [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Процес депопуляції, який спостерігається у нашій країні з 1990 р., набув 
характеру демографічної кризи в умовах якої збереження здоров'я кожної дитини стає заходом 
надзвичайно важливого значення. Підписавши підсумковий документ спеціальної сесії Генеральної 
Асамблеї ООН “Світ, сприятливий для дітей”, яка була спеціально присвячена проблемам дітей у 
сучасних умовах, Україна приєдналася до плану дій відносно створення світу, сприятливого для 
дітей. У світлі зазначеного, стан здоров'я дітей загалом, а особливо віком до 1 року, належить до 
основоположних питань не тільки охорони здоров'я але і соціальних відношень [3].
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