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  العمل عكس

و معني آن را  كردهالعمل را خوب مطالعه  عكس ي كنم مسأله من از خوانندگان مخصوصاً خواهش مي
شـود،   كه بيماري با دو جنبه ظاهر مي خواري گفته شد در كتاب خام .خيلي مهم است كهدقيقاً درك كنند 

و ديگـري مسـموم شـدن     غيركافي بودن غذاي طبيعـي  ي در نتيجه ها ارگانناقص كار كردن يكي عالئم 
ماننـد مـرض قنـد، قلـب،     هـا   ناناقص كار كردن ارگ. است توسط غذاي پخته و داروهاي شيمياييها  آن

مسـموميت  شـوند و   ظـاهر مـي  ها  آنخوني، پارگي فتق و مانند  ، كمليس يا و كليت، نفريت، زخم معده،
  :آورد، بدين ترتيب كه را به وجود مي فشار خون، نقرس، سياتيك، ديسك، تشنج و غيره ،ها ناارگ

ماند  اگر اين سم تماماً در بدن باقي مي. شود هر روز با غذاي پخته يك مقدار مواد سمي وارد بدن مي
را دفـع  ها  آنكند قسمت عمده از  بدن سعي مي. كشت كرد و مي در عرض چند ماه شخص را مسموم مي

اسـهال، خـارش   جـوش، چـرك، درد،   . كنـد  پيدا مـي مختلف  هاي ها و راه براي اين كار بدن وسيله. كند
كند مقداري سموم را از بـدن   العمل شفابخش بدن است كه هميشه سعي مي پوست و تب، عالمت عكس

هـم  . دانـد  هاي بدن را نمـي  العمل خواري معني اين عكس خواري و هيچ پزشك پخته هيچ پخته. دفع كند
كنـد ايـن    سـعي مـي  پزشك بـا سـموم مختلـف    . كنند بيمار و هم پزشك اين عالئم را بيماري تصور مي

خـود برگردانـد و چنـد     ي هاي شفابخش بدن را قطع كند، سموم دفع شدني را به جاي اوليه العمل عكس
كه بيماران را  عوض اينها  آن. خوار اين است كار پزشكان پخته. اضافه كندها  آننوع سم ديگر هم روي 

از اينجـا تجـارت   . سـازند  بيمـارتر مـي  كنند و بيمار را  العمل شفابخش بدن را قطع مي شفا بدهند، عكس
شـود، چـون روز بـه روز نـاراحتي      كار از يك قرص شروع مي. آيند آمپول و شربت به ميدان مي ،قرص
مـن  . اين است پيشرفت علم پزشكي. رسد شود اين يك قرص به زودي به بيست قرص مي تر مي سنگين
داروسـاز چنـد نـوع گَـرد دارو را بـا هـم       كرد،  ياد دارم در بچگي وقتي پزشك دارو تجويز ميه خوب ب

بيننـد كـه ايـن داروهـا و      اكنون همه مي. داد پيچيد و به ما مي ، توي كاغذهاي كوچك ميكرد مخلوط مي
العمل شـفابخش   كه عكس كدام از اين داروها به غير از اين هيچ. ها مثل سيل دنيا را پوشانده است آمپول

به نظر بعضي مـردم هـر پزشـكي كـه     . ست كار ديگري انجام دهدرا خنثي و مردم را مسموم كند قادر ني
  .رود شود و شهرت او باالتر مي تر شناخته مي تر دارو تجويز كند معروف قيمت بيشتر و گران

خـواري   موقـع پختـه  . هاي شفابخش را خوب بـه يـاد بسـپاريد    العمل عكس ي عزيز مسأله ي خواننده
كنيـد،   گردد، شما دو مرتبه پر مـي  شود، مقداري از سموم دفع مي هاي بدن زود زود تكرار مي العمل عكس

. كننـد  دائماً ادامـه پيـدا مـي   ) ها بيماري(ها  العمل كنيد، بدين ترتيب عكس كند و شما وارد مي بدن دفع مي
دهيد، به داروفروش پـول   كنيد، به پزشك پول مي يعني شما هميشه بيماريد، هميشه به پزشك مراجعه مي

شـما خوشـحال هسـتيد،    . كند العمل بدن را قطع مي دهد و عكس دارو نيز كار خود را انجام مي. دهيد مي
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چنـد روز ديگـر درد    ".از بيمـاري نجـات داد  "كـرد، پزشـك شـما را از درد و     "معالجـه "دارو شما را 
داروهـا رفتـه رفتـه    . كه بدن شما به اين زودي مغلوب شودد خواه طبيعت نمي. شود تر شروع مي سنگين

  .كنند شوند تا متفقاً با سموم غذايي شما را از اين دنيا مرخص مي بيشتر مي

 هـا  اينايد،  آوري كرده خواري دائماً سموم زيادي در جاهاي مختلف بدن جمع ها سال پخته شما در ده
كـه  هـاي زائـد    سـلول شويد  خوار مي وقتي شما خام. كامل برسيدرا بايد از بدن بيرون كنيد تا به سالمتي 

گردنـد و وزن بـدن    ميرند، سموم حل شده دفـع مـي   كنند گرسنه مانده و مي فقط با غذاي پخته تغذيه مي
  جامد -3نه مايع و نه جامد  -2مايع  -1: سم در سه حالت در بدن موجود است. آيد ين مييصريحاً پا

مانـد   شود مدتي در خون باقي مي نه مايع و نه جامد كه كلمي ناميده مي. گردد ميمايع نسبتاً زود دفع 
 ،سـتون فقـرات  در شست پا، مفاصل،  تر است جامد كه از همه مهم. كند هاي مختلف ايجاد مي و ناراحتي

سمي كه داخل بدن شده بـه طـرف خـون    . دشو ها نفوذ كرده و مرحله به مرحله حل مي ها و مويرگ رگ
و احتمـاالً دچـار   » بيمار«كند، او را يك مدت  خوار را مسموم مي آورد تا دفع گردد و خونِ خام يهجوم م

خـوار   اينجا اسـت كـه شخصـي كـه تـازه خـام      . كند اشتهايي و غيره مي سرگيجه، ضعف، درد، اسهال، بي
. كننـد  ع مـي ها هستند كه سموم بدن را دفـ  العمل شود بايد خوب توجه داشته باشد كه اين قبيل عكس مي

  .ها نجات دهند كنند تا او را از همه نوع ناراحتي يعني خود بيماري را دفع مي

پنجاه و سه سالگي همه نوع بيماري جمع كرده بودم و تمام بدنم پر از سم بود، بعـد   تامن خودم كه 
درد،  مـر درد، ك درد، پـا   درد، دل هاي خيلي شديد مانند ضعف، سرگيجه، سر العمل خواري عكس از خام
خـواري   بعـد از خـام  . داشتم هاي ديگر العمل اشتهايي، اسهال، تب و خيلي عكس ، بيدرد  درد، گردن زانو

هيچ كـس راجـع بـه    . هاي شديد داشتم، دردها كشيدم ولي يك دقيقه هم شك نكردم العمل چقدر عكس
ر كردم وشن بود كه فكالعمل به من چيزي نگفته بود، هيچ جا نخوانده بودم، فقط فكرم به قدري ر عكس

 پـس  توانند به من ضـرر برسـانند،   سيب يا پرتقال نمي مثل غذاي طبيعي خورم و من كه غذاي طبيعي مي
خواهد بيشتر درد كند كه زودتر بـدنم از   شود، بگذار هر چه مي اين همين سموم است كه از بدن دفع مي

اطرافيـانم  . تحمـل كـردم و موفـق شـدم    . مها زودتر نجات پيدا كـن  من از اين ناراحتي تاسم خالي شود 
هـاي   ولي من مثل خاره ايستادم و به حرف ».ميرد اين بيچاره ديوانه شده، همين امروز فردا مي«: گفتند مي
  .وقفي نگذاشتمها  آن

اينقدر صحبت كردم و نوشتم، باز هم بيشتر مردم كه   العمل تعجب من از اين است كه راجع به عكس
ايـن قبيـل    ».خـواري را امتحـان كـنم    خـواهم خـام   مـي «: گويند خواري را شروع كنند مي خامخواهند  مي

خـواري را هنـوز درك    امتحان كنند معلوم اسـت كـه معنـي خـام     خواري را خام خواهند اشخاص كه مي
از  .اند اند، هنوز به دانايي طبيعت ايمان نياورده و غيرطبيعي و مضر بودن پخت و پز را درك نكرده نكرده
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علمي كه غذاي زنده، طبيعي و كامل را با . خواري با علم ثابت شود خام ي كه فايدهخواهند  همه بدتر، مي
. كنـد  ها دالر پول جمع مي سازد و با اين عمل احمقانه ميليون كشد و براي ما غذاي شيميايي مي مي آتش

 دهنـد،  ادامه مـي  آن را باز هم وليبازي چيز ديگري نيست  اند كه اين كار جز حقه بيشتر پزشكان فهميده
  .كنند اند اجرا مي اين كه هر چه ياد گرفته ي به بهانه فقط

خـورد هـر نـاراحتي و هـر      نمـي  اي پختـه  خوار كامل است و چيز كسي كه خام من چند دفعه نوشتم
شـود،   العمل شفابخش است و بايد خوشحال باشد كه دارد معالجـه مـي   عكس كندكه احساس » بيماري«
كنند؟ ايـن سـم كـه     مردم چه فكر مي. كند ها سال وارد بدن كرده دارد دفع مي مومي را كه در عرض دهس

برد؟ سم از جاهاي مختلف بـدن   در همه جاي بدن نفوذ كرده چطور بايد از بدن خارج شود؟ باد كه نمي
رار، با عرق كـردن، بـا   شود و با درد، با مدفوع، با اد به طرف خون جاري مي ،شود با درد فراوان كنده مي

خواري را امتحان كند معلوم است  خواهد خام كسي كه مي. گردد جوش، با خارش و غيره از بدن دفع مي
ببيـنم  «: گويـد  او مـي . خواهد صحت قانون طبيعت را امتحان كنـد  طبيعت ايمان ندارد و ميدانايي  بهكه 
شود، اين آدم خيـال   مل شفابخش شروع ميالع و وقتي عكس» خواري با بدن من سازگار است يا نه؟ خام
  .خواري به او ضرر رسانده است كند كه خام مي

 اسـت  يـا معنـي آن را درك نكـرده    و العمل شفابخش هم اگر خواننده فراموش كـرده  راجع به عكس
خون بيمـار  . فرستد بالفاصله خون و ادرار او را به آزمايشگاه مي هم دكتر. رود زده پيش دكتر مي وحشت

او وحشت . دهد كه دكتر در عمرش نديده بود العمل به قدري زياد اسيد اوريك نشان مي مدت عكس در
داند كه اين اسيد اوريك از بيرون وارد خون شده يا از بدن كنده شده و به طرف خـون   كند چون نمي مي

نـوع قـرص    چنـد . خواري كـرده و بيمـار شـده اسـت     داند كه اين آدم خام او فقط اينقدر مي. آمده است
شود چون كبـاب و   بيمار نيز خوشحال مي. خواري نكند دهد و قدغن مي كند كه ديگر هيچ وقت خام مي

دهد، مبلغي پول هم هديـه   تركيه كتاب سفارش مي ي ارامنه اسكف ،شنرح. سبزي در انتظار اوست قورمه
: نويسـد  شـود مـي   مي شروع شفابخش العمل بيست روز ديگر وقتي عكس. شود خوار مي فرستد و خام مي

يـك   وقتـي » .خـوار شـوم   خواري به بدن من نساخت، مجبور شدم ول كنم و دوباره پختـه  متأسفانه خام«
  از مردم ساده لوح چه انتظاري بايد داشته باشيم؟ ديگر كند طور فكر و عمل مي كرده اين اسكف تحصيل

سي كه خام خوار شد و هيچ وقـت  ك: گويم عزيز، خوب توجه كنيد، من گفتم و باز هم مي ي خواننده
العمل شفابخش يعني خود عالمت معالجـه   پخته نخورد، هر ناراحتي و هر دردي كه احساس كرد عكس

بعد از هـر  . العمل تمام شود اي شك داشته باشد، بايد تحمل كند تا اين عكس است، هيچ وقت نبايد ذره
تر شـد، يعنـي ده پـانزده سـال طـول       جوانكند كه ده پانزده سال  العمل مشابه، شخص احساس مي عكس

هـاي   العمـل  خـواري را امتحـان كنـد بايـد ايـن عكـس       خواهد خام پس اگر كسي مي. عمرش زيادتر شد
  .خواري را مشاهده خواهد كرد خام ي تمام شدند آن وقت نتيجهها  آنرا تحمل كند و وقتي  شفابخش
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هيچ كس نگويد نخواندم، ملتفـت   تار كنم العمل شفابخش بدن را تكرا عكس ي باز هم مجبورم مسأله
العمـل   خواري را شروع كرد بايد انتظـار عكـس   كسي كه خام. ها نشدم، توجه نكردم و از اين قبيل حرف

العمل براي همه يكسان نيست، بدن هر كس خصوصيت خاصي  اين عكس. شفابخش بدن را داشته باشد
اسـيد اوريـك   . هاي مناسب و جاهاي ضعيفي پيدا كند كند راه براي دفع كردن سموم، بدن سعي مي. دارد

هاي سـتون فقـرات، زانـو، گـردن و خيلـي       مانند شست پا، مفاصل، بين مهره شود در هر كجا كه حل مي
درد، نفخ، اسهال، سـرگيجه،   گاهي شخص دچار دل. آورد به وجود مي يدر آنجا درد شديد جاهاي ديگر

هـاي   گاهي موهـا و نـاخن  . شود از پوست و غيره مي هايي درد، جوش، خارش، خشك شدن قسمت سر
هـاي   العمل اين عكس ي پزشكان همه. كند را مو و ناخن تازه و سالم پر مي ها آنو جاي ريزند  ضعيف مي

  .برند كنند و داروهاي سمي به كار مي شفا بخش را بيماري تصور مي

طـوري كـه مـردم حـق دارنـد       شتم بـه كافي نو ي كنم به اندازه هاي بدن خيال مي العمل راجع به عكس
هاي تكراري را خـوب درك   خيلي آرزو دارم كه مردم معني همين حرف. بگويند كه كتاب تكراري است

خورد هر ناراحتي و هر دردي كه احساس كند يعني  شود و غذاي پخته نمي خوار مي هر كس خام. نمايند
خوشـحال شـود كـه دارد از     هـم  بايـد خيلـي  به تشخيص پزشكان بيمار شود، نه فقط نبايد بترسد بلكه 

كند،  دفع ميكند، سمومي را كه در بدن جمع كرده  كند، بدن را تصفيه مي هاي خود نجات پيدا مي بيماري
اينقـدر كـه راجـع بـه     . رود كند و خالصه به سـوي سـالمتي كامـل پـيش مـي      هاي زائد را حل مي سلول
نياينـد   ،خـواري  خـام  مـاه بعد از چند هفته يا چنـد   صحبت كردم اميدوارم كه هاي شفابخش العمل عكس

آقاي آوانسـيان، پاهـاي مـن    «: يا» رود، چكار كنم؟ آقاي آوانسيان، ضعف دارم، سرم گيج مي«: بگويند كه
 ».آري«: دهـد  ايد؟ جواب مي خواري را مطالعه كرده پرسم كتاب خام من مي» درد گرفته است، چكار كنم؟

گويم پس چـرا   مي» .آري«: دهد ايد؟ جواب مي شفابخش كمي مطالعه كرده العمل پرسم راجع به عكس مي
 ،آينـد  حاال اين خوب است كه پـيش مـن مـي   » .دانستم العمل است؟ نمي اين عكس«: گويد ميپرسيد؟  مي

  .گردند بر مي) دارو(روند و با يك مقدار سم  وحشت كرده پيش دكتر مي كه ها بعضي

جاني همـه   و عقل هاي گنده گنده؛ اگر من بگويم نادان، بي حرف ، چه"دانشمند"، "پزشك"، "دكتر"
ولي مقصود من توهين كردن نيسـت، بـه   . كنم ميپزشكان محترم توهين به خود  كنند كه بي مذمت مي مرا

مهندس بدن انسان، طبيعت، بـراي بـدن   . گويم من فقط حقيقت را مي. حقيقت گناه نيستگفتن نظر من 
كسي كه قانون ابتدايي طبيعت را نشناسد او نـادان  . تعيين كرده است را ياهيي خام گهاساخت خود غذا

گذارد او  وقعي نمي اما فقط منبع بيماري است شنود غذاي پخته ارزش غذايي ندارد و است، كسي كه مي
 كـش و  كند او يـك جـاني، يـك آدم    غن ميمردم قد برايي طبيعي را  كسي كه غذاي زنده .عقل است بي

ي خام را قـدغن   دهيد به كسي كه به گاو و گوسفند خوردن يونجه شما چه لقب مي. ار استيك جنايتك
ي  و يا به شتر خار پخته بدهد؟ خار بيابان غذاي طبيعي شـتر و ميـوه  ي پخته بدهد  يونجهها  آنكند و به 
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كنـد او هـم    مردم قدغن مي برايي خام را  وقتي يك پزشك مصرف ميوه. زنده غذاي طبيعي انسان است
خواند و باز هم مصرف غـذاي   ها را مي وقتي يك پزشك اين حرف. عقل و هم جاني هم بي ،نادان است

  .كند او ديگر تمام ديوانه است بيماران قدغن مي برايخام را 
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  سرطان چيست؟

ـ  ام، پخته طور كه در كتاب اول نوشته همان بـدن  . دن دروغـي خوار داراي دو بدن است، بدن اصلي و ب
شناسـان خيلـي    ياخته. شود ميهاي پخته تغذيه  آيد و با خوراك هاي پخته به وجود مي دروغي از خوراك

يگانه فرقـي كـه   . سرطاني و طبيعي را بشناسند) هاي سلول(هاي  تالش كردند تا فرق بين ساختمان ياخته
و فاقـد هرگونـه   اي داشـته   الً سـاده شـكل كـام   هـاي سـرطاني   توانستند پيدا كنند اين بود كه سلول ها آن

ها اين اسـت كـه عقـب     يگانه هدف اين سلول. باشند مفيد مي هايهاي تخصصي براي انجام كار دستگاه
خوارهـا عـين    هاي زائد پخته دانيم سلول طور كه مي همان. پروتئين بگردند، آن را ببلعند و توليد مثل كنند

 ،بـه ايـن معنـي كـه بـدن اصـلي       .وجـود دارد هـا   آنن همين خاصيت را دارند، فقط يك درجه فـرق بـي  
بدن مثالً زير پوست، را به جاهاي خالي ها  آندارد و  هاي زائد را به نحوي زير كنترل خود نگاه مي سلول

هـا   نابدن اصلي براي نگاه داشتن حجـم ضـروري ارگـ   . كند ها پخش مي آقايان و پاي خانم جلوي شكم
ها  آنشود كه  هاي اصلي كند و بدين طريق موقتاً مانع مي قاطي سلولهاي زائد را  مجبور است اين سلول

  .فشار خود را روي يك ارگان متمركز كنند و آن را از كار بيندازند

آينـد كـه شـخص     هاي سرطاني از همين غذاهاي پخته به وجـود مـي   هاي زائد و هم سلول هم سلول
هـاي زائـد قـادر نيسـتند مقـدار       سـلول . كنـد  ي خود با دست خود تهيه مي آشپزخانهحريص و معتاد در 

. شود تمامـاً جـذب كننـد    خوارها مي هنگفتي غذاي غيرطبيعي را كه از راه اعتياد حريصانه وارد بدن پخته
فايـده ناپديـد    شـود و بـي   سوزد، به حرارت زائد تبديل مي قسمت زيادي از آن با كوشش دفاعي بدن مي

هـاي زائـد    كنند استقالل پيدا كنند تا بتوانند اين خوراك هاي زائد سعي مي يك قسمت از سلول. گردد مي
شـوند و اسـتقالل    هاي زائد در تالش خود موفق مـي  وقتي كه يك يا چند تا از اين سلول. را تماماً ببلعند
كننـد، مخصوصـاً    مـي هاي زائـد   به بلعيدن خوراك شروع آورند به يك صورت باور نكردني به دست مي
به همين طريق از يك يا چنـد  . كند تعارف ميها  آني حيواني كه ارباب پرخور به  هاي گنديده اسيد آمينه

  .آيد كه تمام دنيا را به وحشت انداخته است سلول ناچيز شروع شده يك هيوال به وجود مي

توانـد تعجـب    دارد نمي ميبين كه فكر خود را هميشه با مسائل اساسي مشغول نگاه  يك شخص واقع
انـرژي و پـول مصـرف     ،نكند كه دانشمندان در تحقيقات و مطالعات خود براي چه مسائل پوچي وقـت 

آوري  زا جمـع  ي سـرطان  در تحقيقات خود راجع به وجود آمدن سرطان چهارصد نوع مادهها  آن. كنند مي
اي بـا عامـل اساسـي سـرطان      ترين رابطـه  ي تغذيه كوچك به غير از مسأله ها آنكدام از  اند كه هيچ كرده
خيلي خوب، فرض كنـيم سـموم مختلـف، اشـعه، تحريكـات       كه هر كس بايد از خود سؤال كند. ندارد

هـا را از   تواننـد سـلول   مزمن، آسيب بدني، سوختگي، ويروس، نيكوتين، قير و گروهي چيزهاي ديگر مي
ضعيف سازند، له كنند، بكشند و از بين ببرنـد؛ ولـي   را  ها آنضرر بزنند، ها  آنف خود باز دارند، به يوظا
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عظيمي براي رشد و تكثير بدهد كه قـادر   نيرويچنان  ،شود كه به يك يا چند سلول كدام عامل سبب مي
  .انگيز بدن انسان را زمين بزند و به هالكت برساند شود در مدت كوتاهي ساختمان شگفت

تـر بـراي نـابودي خـود در آشـپزخانه       هرچه تمـام  خود صاحب بدن با دقتاين نيروي وحشتناك را 
هاي غذاهاي پخته متفقاً سرطان را به  ي لقمه زاست، يعني همه پس هر لقمه غذاي پخته سرطان. آفريند مي

در حين مطالعات خود دانشمندان بـا عامـل اصـلي سـرطان بـه دفعـات زيـاد برخـورد         . آورند وجود مي
كننـد ولـي    شوند، حتي تأييد هم مي گيرند، مدتي به آن خيره مي كنند، مدرك انكارناپذير در دست مي مي

بندنـد و مثـل    زده چشمان خود را سفت مي وحشتها  آنآيد  تغيير تغذيه به ميان مي از همين كه صحبت
خواهنـد چيـزي    ي خود نمي در عادت تغذيهها  آنچرا اين طور است؟ چون كه . كنند ها فرار مي رعد زده

 مقدسيي قديم غذاي اصلي و حتي ها ناخورند و از زم نان كه هر روز مياز مخصوصاً . غيرطبيعي ببينند
بـا پوسـت    كه نان طبيعـيِ خـود، گنـدم زنـده را    خواهند ببينند  خواهند انتقاد كنند، نمي حساب شده نمي

  .اند خمير كردن و پختن چندين بار حرام كرده ،آرد كردن ،گرفتن

ي فعاليـت  ياند و توانـا  هاي تخصصي هاي سرطاني فاقد دستگاه ياخته بينند كه شناسان آشكارا مي ياخته
 دراند و سـپس   عيب بوده اول كامل و بي 1هاي اشخاص به اصطالح سالم سلول ها آنبه نظر . مفيد ندارند

بـه عبـارت ديگـر    . دهند ت طبيعي و قدرت اختصاصي خود را از دست ميازا صف اثر بعضي مواد سرطان
هاي تخصصي و نقص در كار توليدي بـه هـر نـوع عامـل اتفـاقي       شناسان نبودن ماشين ياختهبه نظر اين 
سـاخت خـود   ) بدن انسـان ( ي براي كارخانه) طبيعت(اي كه مهندس  باشد به غير از مواد اوليه مربوط مي

 ،سـمي  ،هـاي مـرده   توانند ببينند كه چطور هر روز مقدار زيادي سلول اين آقايان نمي. تعيين نموده است
شناس معروف آمريكـايي بـه نـام     ياخته. شود خوارها مي ارزش و توخالي به عنوان غذا وارد بدن پخته بي

آوري كـرده و در   اند جمع كه دانشمندان دنيا در مطالعات خود به دست آورده را ي مداركي كليه 2كاودري
توانـد   بين مي ي واقع نندهيك خوا. كرده استآوري  جمع 3هاي سرطاني يك كتاب قطور زير عنوان سلول

ابتـدا ايـن كتـاب بـه     . چه اندازه روشن و آشكار است به به آساني ببيند كه تشخيص علت اصلي سرطان
خواستم از اصـل كتـاب اسـتفاده     خواري مي بعداً براي كتاب انگليسي خام. زبان روسي به دست من افتاد

در اينجا چند قسمت از ايـن  . يكا وارد كنمبا زحمت فراوان موفق شدم يك جلد كتاب اصلي از آمر. كنم
  .آورم كتاب را براي خواننده مي

هـاي   هـاي تخصصـي در سـلول    ي دسـتگاه  با از دست دادن يك قسمت يا كليـه «: نويسد كاودري مي
هـاي الزمـه انجـام وظيفـه      بدون دسـتگاه . شود كاسته ميها  آنسرطاني به همين نسبت از قدرت توليدي 

 
  .وجود نداردهم خوارها حتي يك نفر انسان سالم  آنها خبر ندارند كه بين پخته -  ١

2 ‐ Cowdry 
3 ‐ Cancer Sells 
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ها به مـواد خـام احتيـاج     سلول ،هاي توليدي كاودري خبر ندارد كه براي ساختن دستگاه 1».ممكن نيست
ي  ماند و نه انجام وظيفـه  شوند براي ياخته نه ساختمان مي دارند و وقتي مواد خام به مواد پخته تبديل مي

  .مفيد

هـا و   هـاي طبيعـي داراي دسـتگاه    سـلول « :نويسـد  و مـي  كنـد  اقتباس مـي  Ruschكاودري از روش 
ها وقتي وسائل ساختماني  عمليات اين ماشين. كند را مشخص ميها  آنهايي هستند كه كامل بودن  ماشين

در راه به سوي سرطان، «: نويسد و در جاي ديگر مي 2».رسد به حد اعال مي رسد به حدود معيني ميها  آن
 شود، براي ايـن  تغييرات ارثي ميدهند، يعني  ها يك يا چندين استعداد فعاليتي خود را از دست مي سلول

تخـم و نطفـه چـون    . كه به استقالل كامل برسند مجبورند چند دستگاه و وسايل مفيـد از دسـت بدهنـد   
  3».شوند هاي كامل هستند به سرطان تبديل نمي سلول

هاي سرطاني اين است كه دائماً مواد هيدروژني شكار كنند، پـروتئين حيـواني    مهمترين فعاليت سلول
. هـاي ديگـر انجـام دهنـد     هاي مصنوعي بسازند و خيلـي زرنگـي   ببلعند، آمينو اسيدها را ببلعند، پروتئين

كشـند و بـر    هـا را بيـرون مـي    ي بـدن اسـيد آمينـه    ي هيدروژني از ذخيـره  مانند تله«هاي سرطاني  سلول
 5متابوليسـم رسـد كـه    چنـين بـه نظـر مـي    «: نويسـد  كاودري سپس در چند سطر ديگر مي 4».گردانند نمي

هاي فعال بسيار احتياج  كنند موادي را كه سلول هاي سرطاني در پيشرفت خود سعي مي هيدروژني سلول
و  6سـن  كريسـتين . دانـد  نويسنده، پروتئين حيواني را بـراي بـدن خيلـي الزم مـي    » .بربايندها  آندارند از 
هـاي سـرطاني و رشـد     سـلول هـا توسـط    آوري اسـيد آمينـه   كنند كه برتري در جمع خيال مي 7هندرسن

ضـعيف شـدن بـدن در    هـا   آنبه خيال  8.باشد در يك موجود ضعيف يك عامل مهم مي ها آني  اندازه بي
  .باشد نه از كمبود غذاي طبيعي حيواني ميهاي  ي كمبود اسيد آمينه نتيجه

شـده كـه   گـاهي مشـاهده   «: نويسـد  كاودري مـي ). 9سنتز(سازند  هاي سرطاني دائماً پروتئين مي سلول
همراه با سنتز غيرطبيعي و حتي همـراه بـا بـه وجـود آمـدن پـروتئين غيرطبيعـي جلـو          10سرطان بدخيم

كـه در شـرايط    شـوند و حـال آن   هاي تازه ظاهر مـي  ي سرطاني پيوسته پروتئين براي رشد غده. روند مي
يند و از طرف ديگر آ هاي تازه به وجود مي شود، يعني از يك طرف سلول طبيعي سنتز با تجزيه كنترل مي

 
  11صفحه  -  1
  15صفحه  -  2
  333صفحه  -  3
  39صفحه  -  4

5 ‐ Metabolism 
6 ‐ Christensen 
7 ‐ Henderson 

8  - 1952  
9 ‐ Sinthese 
10 ‐ Malignancy 
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هاي بـدخيم سـرطاني و    رسد كه بين سلول به نظر مي«: آورد مي 2سپس كاودري از گاسپرسن 1».ميرند مي
هـاي   در سـلول . سازي يك فرق اساسي وجـود دارد  هاي نرمال مربوط به پيشرفت سيستم پروتئين سلول
سـازي يـك حـدودي معـين      وتئينهاي جلوگيرنده كه معموالً در فعاليت سيستم پر ي بدخيم دستگاه غده
ي عزيـز، ايـن همـين پـروتئين      خواننـده . پروتئين و باز هم پروتئين 3».افتند كنند كم و بيش از كار مي مي

طـور كـه    همـان . كننـد  است كه آقايان پزشكان مصرف آن را شب و روز به بزرگ و كوچك توصيه مـي 
  .خورند ي سرطاني مي هها به درد غد ها و اين اسيد آمينه بينيد اين پروتئين مي

هاي كوچك و پيچيده  قابل تصوري شخصيت هاي بدن انسان غير سلول«: كند كه كاودري تصديق مي
 -هاي رياضي چهـار  تشخيص فرمول. اند هستند كه شايد از بيشتر از ده هزار قسمت مختلف تشكيل شده

عضـو گونـاگون معاملـه     پنج عضو تركيب كننده كاري است بسيار مشكل، چطور ممكن است با هزارها
شناساني كه از ساختمان و فعاليت يك سلول اينقدر كم اطالع دارند، سرنوشت تمـام   بلي، زيست 4»كرد؟

كنند كـه   اند و خيال مي را به آتش سپرده) طبيعت(هاي مهندس اصلي  اند، حساب مردم را در دست گرفته
با ايـن  . ، پروتئين، ويتامين و غيره احتياج دارنداي ها روزانه چقدر چربي، مواد نشاسته دانند اين سلول مي

  .اند هاي پوچ، غلط و خطرناك هم مغز خود و هم مغز مردم زودباور را به كلي خراب كرده حساب

خوري در به وجود آمدن سرطان يا  دهد كم اند كه نشان مي شماري گواهي جمع كرده شناسان بي ياخته
هـا در دانمـارك، روسـيه، آلمـان و      بندي ي جيره الملل در نتيجه ندر زمان جنگ بي. روي رشد آن اثر دارد

. در رويـدادهاي سـرطاني اثـر زيـادي دارد    پرخـوري   5به نظر هيندهـد . اتريش تلفات سرطاني كمتر شد
دهد كه محدود  نشان مي 6كي مك. آورد مي ييها انجام گرفته نمونه ها حيوانكاودري از تجربياتي كه روي 

پيونـد سـرطان بـه    . كاهـد  كنـد و يـا از سـرعت رشـد آن مـي      كردن تغذيه از بروز سرطان جلوگيري مي
هـايي كـه بـا غـذاي محـدود       مـوش . بسـتگي دارد  ها آني  هاي پرخور به مقدار غذاي خورده شده موش

كـي و   مـك . كننـد  ل مـي هـاي پرخـور قبـو    تـر از مـوش   كنند پيوند سرطان را به مراتب سخت زندگي مي
 هـم  خورند كه فقط نميرند ولي رشـد  اند كه به قدري كم غذا مي هايي مطالعه كرده دوستانش روي موش

انـد   اند و نگذاشـته  ي ديگر را نهصد روز جوان نگه داشته را هفتصد روز و دستهها  آنيك دسته از . نكنند
وقتـي بـه   . ششصد روز اسـت ها  آنطول عمر كه در شرايط معمولي صورتي در  ،به بلوغ برسندها  آنكه 

ها مجدداً به حد كافي غذا دادند بيش از هزار و چهارصد روز يعنـي بيشـتر از دو برابـر طـول      اين موش
تغذيـه   "نرمـال "مـوش كـه بـا رژيـم      198مدارك بعدي نشان داد كـه بـين    .زنده ماندند "طبيعي"عمر 
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ي سـرطاني ديـده    غده 38خوراك فقط  موش كم 200مورد سرطان مشاهده شد، ولي بين  150كردند،  مي
  .شد

اي بـين   به دفعات تالش كردند از دفاتر بيمه مداركي به دست آورند كه نشان دهـد چـه رابطـه    ها آن
 ،در هر صد هـزار سـند  . نامه بررسي شد بيمه 7740672. وزن بدن و مرگ و ميرهاي سرطاني وجود دارد

يك حساب خيلي . ه شدمرگ نشان داد 24و كمتر از نرمال  32، وزن نرمال 37براي وزن باالتر از نرمال 
علم پزشـكي   "پيشرفت"زمان با  هم 1950تا  1900سال از  پنجاهقابل توجه ولي قابل تأسف براي مدت 

سـال بـراي    پنجـاه در مدت : پيشرفت مرگ و ميرها از سكته و سرطان از اين قرار است و به موازات آن
 1/478بـه   244هـاي قلبـي از    رسيده، همچنـين از بيمـاري   6/139به  64يكصد هزار مرگ از سرطان از 
سـال مـرگ در    چهـارده يعني در مدت  1964در  ،تر از اين حاال جالب. يعني تقريباً دو برابر رسيده است

 1/478هاي قلبـي از   ن در بيماريهمچني. رسيد) در يكصد هزار نفر( 3/151به  6/139ي سرطان از  نتيجه
ها را دانشمندان آمريكايي از دفـاتر رسـمي شـركت هـاي بيمـه بـه دسـت         اين صورت. رسيد 6/508به 

 پنجـاه سرعت جلو بروند بعـد از   همينحاال حساب كنيد اگر با . اند اند و هيچ خجالتي هم نكشيده آورده
بعـد از  . حيط طبيعي سرطان شناخته نشده استوحشي در م هاي حيوانبين . رسند سال به كجا مي صديا 
ي سـرطان   طوالني با غذاي غيرطبيعي تغذيه نمودند يك يـا دو تـا غـده    يهاي اسير را مدت كه ميمون اين

ي  نرسـيده اسـت غـده    هـا  انساني  در عمق درياها، آنجا كه دست خرابكارانه. مشاهده شدها  آنمانند در 
  .سرطاني به كلي ناياب است

بـاالخره  «: نويسـد  او مـي . كند كه كيفيت غذا در بروز سرطان خيلـي مـؤثر اسـت    صديق ميكاودري ت
كنند به سرطان كمتر تمايل دارنـد   دهد كه حيواناتي كه با غذاي طبيعي تغذيه مي حقيقت آشكارا نشان مي

ه از سـرطان  ي بزرگ از موجوداتي ك يگانه دسته» .كنند يي كه با غذاي كامالً تصفيه شده تغذيه ميها آنتا 
كـه   كند بـه دليـل ايـن    اين حقيقت بيشتر اهميت پيدا مي. كنند به كلي مصونند در عمق درياها زندگي مي

آب  "متمـدن "متأسـفانه اكنـون مـردم    . جمعيت موجودات درياها سه برابر موجودات روي زمين اسـت 
  .كنند درياها را نيز مسموم مي

كننـد،   شوند، به آن نگاه مي رو مي اصلي سرطان روبه شناسان با عامل باالخره حين اين جستجو زيست
كـه   شـوند مثـل ايـن    عالقگي و خونسـردي از كنـار آن رد مـي    كنند ولي با تمام بي حتي تصديق هم مي

اي كه مصرف زياد بعضي مـواد غـذايي يـا     عقيده«: نويسد كاودري مي. چيز ديگري استها  آني  خواسته
اثـرات غـذاي    هـا  آن 1».كنـد  كم زمينه پيـدا مـي   شود كمسرطان  ن سببتواند در بدن انسا ميها  آنفقدان 

دهـد بعضـي    آيد كه نشان مي باالخره مداركي به دست مي«: نويسد كاودري مي. بينند طبيعي را صريحاً مي
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يي كه با غـذاي تصـفيه   ها آنشوند تا  كنند كمتر به سرطان مبتال مي حيوانات كه با غذاي طبيعي تغذيه مي
ويتامين و مواد ي پنبه،  اي، روغن دانه اين غذاي تصفيه شده از كازئين، مواد نشاسته» .كنند ه ميشده تغذي

  .شود معدني مصنوعي تشكيل مي

را در  هـا  آنكنند كه صد درصد از سرطان مصون هسـتند،   هايي جمع مي شناسان از صحرا موش ياخته
را هـا   آن "اسـتاندارد "كنند، با غـذاي   رفتار مي ها آنهاي ظريف با  كنند، مثل بچه نگهداري مي ييها قفسه

ها  آنگذارند  نمي و كنند دارند، سخت حفاظت مي گيري وا مي را با همديگر به جفت ها آنكنند،  تغذيه مي
با وجـود ايـن هشـتاد درصـد     . زاي فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيكي تماس يابند ي سرطان با هيچ نوع ماده

آور اسـت كـه    خيلي تعجب. شوند به سرطان مبتال مي "نامعلومي"و به دليل  "خود به خود"ها  اين موش
شناسان  زيست. شود بيند همين محيط غيرطبيعي و غذاي غيرطبيعي باعث سرطان مي چطور كاودري نمي

هاي سـرطاني كـه    ي غده در همه«: نويسد اند، با وجود اين كاودري مي زا پيدا كرده چهارصد عامل سرطان
در » .انـد  رو بوده زا روبه هاي سرطان احتماالً با اين عاملها  آناند كمتر از يك درصد  العه كردهپزشكان مط

مقابل اين ما ديديم كه چطور غذاي غيرطبيعي از صـد مـوش سـالم هشـتاد مـوش سـرطاني بـه وجـود         
سـبي  بـا محـدود كـردن ن   . شوند سرطاني ميها  آنتاي  150موش  198در يك آزمايش ديگر از . آورد مي

شناسان بـه   حاال ببينيم با وجود اين همه مدارك ارزنده زيست. يابد كاهش مي 38به  150غذا اين رقم از 
ي ايـن   همـه پياده كـردن  «: گويد او مي. رسد آور مي ي تعجب كاودري به يك نتيجه. اند كدام نتيجه رسيده

ك موجـود  انسـان يـ  . ز داردروي انسـان بـه احتيـاط نيـا     ، بـر مطالعاتي كه روي حيوانات انجـام گرفتـه  
كند، ولي موجودات ديگر  جمع مي ي مختلفاست كه از هر طرف دنيا جور به جور غذاها خوارچيز همه

. طول عمر انسان خيلي زيـادتر از حيوانـات آزمايشـگاهي اسـت    . كنند ي محلي تغذيه مي از گياهان ساده
هاي زياد يعني تقريباً يك چهارم قرن كه پيشرفت پنهاني سـرطان   چسبيدن به اين رژيم فرضي براي سال

  ».احتياج دارد عملي نيست

كند، به عبارت ديگـر   ما پيدا كرديد كه غذاي طبيعي از سرطان جلوگيري ميآقاي كاودري و شركا، ش
تر از پخت و پز چيزي هست كه غذاي  آيا مهم. شود هاي خطرناك مي غذاي غيرطبيعي باعث اين بيماري

دهيـد؟ شـما در حقيقـت     ها و مطالعات خود را ادامه مي طبيعي را به غيرطبيعي تبديل كند؟ چرا آزمايش
تـر از   گرديد؟ كدام عامـل مهـم   بيماري خطرناك سرطان را كشف كرديد، ديگر دنبال چه مي عامل اصلي

ايـن  تواند اين ديو شيطاني را در بدن انسان به وجود آورد؟  هاي حيواني مي پروتئين حيواني و اسيد آمينه
شـما  . كنيـد  صـيه مـي  هايي كه به بچه، بزرگ، به بيمار و ناتوان با صداي بلند تو پروتئين و اين اسيد آمينه

رسـانيد؟ بـراي مـردم     عامل سرطان را پيدا كرديد، پس چرا اين خبر مهم را به اطالع عمـوم مـردم نمـي   
كنيـد بـروز    كنيد كه فكر مـي  كنيد كه مبادا از لذت غذاي پخته محروم بمانند؟ شما اشتباه مي دلسوزي مي

يـه الزم اسـت كـه يـك سـلول از      نه آقاي كاودري، فقـط يـك ثان  . خواهد سال وقت مي 25-20سرطان 
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اي را سراغ نداريد كه با سرطان به  شما هيچ بچه آيا .هاي خود جدا شده و به سرطان تبديل شود همسايه
ايد؟ مطمئن باشيد اگر صـنعت پخـت و    ي سرطاني برخورد نكرده ي دو ساله دنيا آمده باشد؟ شما به بچه

كند چنـد نسـل ديگـر هفتـاد درصـد مـردم مثـل         پز و داروسازيِ مردم متمدن با همين سرعت پيشرفت
شما حقيقت را اعـالم كنيـد، بگذاريـد مـردم خودشـان      . آيند هاي آزمايشگاهي با سرطان به دنيا مي موش

خواهند با غذاي طبيعيِ سالم تغذيه كنند يا با غذاي غيرطبيعي و خطرنـاك   ميها  آنتصميم بگيرند كه آيا 
  .خودشان را به هالكت برسانند

انـد   اند كـه هنـوز نفهميـده    شناسان گمراه شده چطور اين پزشكان و زيست ببينيد .عجيب است خيلي
هاي  كند و باعث همه نوع بدبختي غلط و خطرناك كه قانون طبيعت را پايمال مي پخت و پز عاملي است

گشت در دسـت خـود گرفتـه و بـاز هـم در تـاريكي        كاودري آن چيزي را كه دنبالش مي. شود مردم مي
سيگار سمي دارد به اسم . كنند اكنون همه جا از خطر سيگار صحبت مي. دهد جستجوي خود را ادامه مي

وقتـي  . گوشت و لبنيات است كه قادرند سلول بسازند پروتئينِ. تواند سلول بسازد نيكوتين، اين سم نمي
محـل ضـعيف و   يـك   پيـدا كـردن   شود، براي كند و حاضر مي بدن براي ساختن سرطان آمادگي پيدا مي

ريـه كـه از اثـر نيكـوتين ضـعيف شـده جـاي        . از آنجا كار خود را شروع كند تاكند  مناسب جستجو مي
و يـا دائمـاً    هسـتند هايي از بدن كه بيشتر در حركـت   معموالً قسمت. شود مناسبي براي بروز سرطان مي

ت يا پا بـه يـك جـا    گاهي يك قسمت از دس. دنشو د جاي مناسبي براي بروز سرطان مينخور ضربه مي
  .شود شود و تبديل به سرطان مي كند، اين زخم يك مدت خوب نمي خورد و زخم كوچكي پيدا مي مي

اي بـه بزرگـي    ام غـده  زير پوست بيضـه . داشتم يهاي كوچك من خودم در بعضي از جاهاي بدنم غده
خواري روز به روز كوچكتر شد تا يـك روز پوسـت را سـوراخ     يك نخود پنهان شده بود كه بعد از خام

روي انگشـتان مـن دو تـا زخـم كوچـك      . ي سياه بيرون آمد وقتي فشار دادم يك تكه گوشت مرده. كرد
هاي بيگانه هستند كـه بـراي خـود     گوشت ها اينكه  معلوم بود. شدند ها خوب نمي وجود داشت كه سال

با چشم خود مشاهده كردم كه چطـور  . خواستند بچسبند و جوش بخورند اند و به گوشت بدن نمي مانده
خـواري   بعد از خام. شود تر مي رود و بزرگ خورد و جلو مي كم گوشت بدن مرا مي اين گوشت بيگانه كم

  .ناپديد گرديد حركت ماند، جوش خورد و چند سال بي

داد كـارگراني كـه در    هاي آمريكايي مداركي به دسـت آورد كـه نشـان مـي     كاودري از بايگاني دادگاه
داشتند اين زخـم   كارخانه موقع كار يك زخم كوچك روي دست يا پا يا يك قسمت ديگر از بدن بر مي

. شد ث مرگ كارگر ميكرد و باع شد كه گسترش پيدا مي شد و به سرطان تبديل مي يك مدت خوب نمي
بها محكـوم   بين اين زخم ناچيز را باعث مرگ دانسته و صاحب كارخانه را به پرداخت خون دادگاه كوتاه

  .ها وجود دارد ي اين دادگاه شماري دادرسي مشابه در پرونده بي. كرد مي
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  سازي ي بيماري بيمارستان يعني كارخانه

و اميـد   ي مردم نسبت به آن احتـرام قائلنـد   ، همهفتها را فرا گرعلم پزشكي كه شهرتش همه جاي دني
. كنـد  سـازد و پخـش مـي    كه بيماران را معالجه كند خودش بيماري مـي  ي بيماران است، عوض اين همه
. هاي انسـاني اسـت   ها و ساير بدبختي ي بيماري طور قطع ثابت شده كه مصرف غذاي پخته باعث همه به

عجيب ايـن اسـت   . خورانند صبحانه، ناهار و شام فقط غذاي پخته مي بيماران به ها ناپزشكان در بيمارست
. گذارنـد  شناسان در مطالعات علمي هيچ وقت بين غذاي خـام و پختـه فرقـي نمـي     كه پزشكان و زيست

قـدر   قـدر پـروتئين، فـالن    اند كه يك انسان روزانه فالن اند و نتيجه گرفته هاي سال مطالعه كرده سالها  آن
ـ   اي و فالن نشاستهمواد  رده قدر چربي الزم دارد؛ ولي اين پروتئين، چربي يا نشاسته پخته است يا خـام، م

چـه   ايـن . دهنـد  مواد پخته را ترجيح مـي  بيشتر موارد در ها آنفرقي ندارد، حتي ها  آناست يا زنده براي 
تمـام اختيـارات   . ضربفهمد پخت و پز عملي است غيرطبيعي و م است جور علم است كه هنوز نتوانسته

دهند كه هر چه بخواهد بخرد، قاطي كنـد، روي آتـش بگـذارد، بپـزد، بجوشـاند،       سواد مي را به آشپز بي
مهمترين مسأله كه تغذيه است، تمام اختيارش به دسـت آشـپز نـادان    . بسوزاند و به اتاق بيماران بفرستد

  .داده شده است

ي خام احتياج دارد كه بدون غذاي طبيعي هـيچ انسـاني   دانند كه بدن انسان به غذا پزشكان هنوز نمي
كنـد و بـا گرسـنگي     ولي آقا يا خانم پزشك خيلي راحت مصرف آن را قدغن مـي  ،تواند زنده بماند نمي

 هــا آنوقتــي . جگــر مــن از ايــن گونــه نــاداني پزشــكان داغ ديــده اســت. كنــد مــردم را قتــل عــام مــي
بالند كـه بيمـاري    كنند چه قدر به خود مي هاي سمي قطع ميهاي مفيد و شفابخش را با دارو العمل عكس

كند، كليه از گرسنگي از كار افتاده اسـت و   قلب از گرسنگي كار نمي. ندا هرا معالجه و درد را ساكت كرد
ي ويتامين، پروتئين، چربـي و مـواد    شده  نمقدار معي. داند ي بدن چيزي نميها ناپزشك از گرسنگي ارگ

خوارهـا هـم    ي پختـه  ي همهها ناارگ. دانند رده را غذاي كامل براي انسان ميه، سوخته و مايِ پخت نشاسته
ي گرسنه با يك چهارم يـا يـك پـنجم ظرفيـت خـود كـار       ها نااين ارگ. گرسنه و هم مسموم شده است

 هـا  آنغذاي طبيعي بدهد و ها  آنكه به  شود، پزشك عوض اين كنند، وقتي اين يك پنجم هم تمام مي مي
او پيونـد  . تـر كنـد   را پيوند بزند و تجربيات خـود را كامـل   ها ناگيرد اين ارگ را به كار اندازد، تصميم مي

آيا برنارد باز هم براي به دست آوردن تجربيات خـود  . كشد لوح را راحت مي زند و بيچاره بيمار ساده مي
هيچ ناراحت نيست؟ در مجـالس،   كُش كشد؟ آيا وجدان اين آدم ي آزمايشگاهي ميها نامردم را مثل حيو

دانشمندي كه عوض اين كه به ارگان گرسـنه غـذاي    .كند در بيمارستان و در مطب رل دانشمند بازي مي
اندازد و يك ارگـان مصـنوعي    داني مي رد و مانند يك آشغال در آشغالب طبيعي بدهد تا كار كند، آن را مي

يم كـه علـم پزشـكي    يتوانيم بگو ادفات به كار ببرند ما مياگر اين كار را در موقع تص. گذارد جاي آن مي
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ذاي توانسـتند بـا غـ    ي گرسنه و مسموم شده را كه ميها ناارگها  آنيك عمل مفيد انجام داده است، ولي 
گيرنـد و او را راحـت    دار و ندار بيمار را از دستش مـي . اندازند رند و دور ميب گياهي به كار بيندازند مي

  .شندكُ كنند و مي مي

كُشي نيست  براي اين كار كثيف چه اسمي بايد بگذاريم؟ اگر اين جنايت نيست پس چيست؟ اگر آدم
كاران را به محاكمـه   برداري نيست پس چيست؟ كسي وجود ندارد كه اين جنايت پس چيست؟ اگر كاله

  .كنند خودشان براي خود داوري ميها  آن. بكشد

كُشـند و حاضـر و    مـي  ها آن. را مجازات كندها  آنشوند  ميكسي حق ندارد براي جنايتي كه مرتكب 
خـوارن نيـز از    پخته. اكنون ديگر علم پزشكي شهرت سابق را ندارد. آماده منتظر يك قرباني ديگر هستند

گيرنـد   اي نمـي  كنند و نه فقط هيچ نتيجـه  اند، چون مقادير هنگفتي پول خرج مي ناتواني آن به ستوه آمده
كننـد بلكـه صـدها نـوع سـم       شوند؛ چون پزشكان نه فقط پخته را منع نمي بدتر نيز مي بلكه روز به روز

كشند،  كنند، زحمت مي مردم تمام عمر كار مي. كنند ديگر به نام دارو يا ويتامين مصنوعي به آن اضافه مي
تحويـل  هـا را بـه دكتـر     كنند تا پول جمع كنند و در موقع بيماري ايـن پـول   گويند و دزدي مي دروغ مي

بـراي يـك    گذارد كه چهل هزار تومان پول يك آقايي با دكتر قرار مي. بدهند و از اين دنيا تشريف ببرند
پـردازد و بـراي بـاقي بيسـت      اين آقاي محترم بيست هزار تومان نقد مي. عمل جراحي همسرش بپردازد

آور  اولين آمپـول خـواب   رسد، دكتر با كار به عمل جراحي نمي. نويسد دار مي هزار تومان يك چك وعده
دهـد بلكـه بـراي     گر نه فقط بيست هزار تومان را پس نمـي  رحم و چپاول اين پزشك بي. كُشد زن را مي

  .كند كند و آن را وصول مي چك هم اجرا صادر مي

كردنـد، بـا    هـا و غارهـا زنـدگي مـي     حاال ببينيم دارو چيست؟ نياكان ما قبل از كشف آتش در جنگل
كردند و از چنان سالمتي برخوردار بودنـد كـه بـا دسـت خـالي بـا        هاي جنگلي تغذيه مي ريشهها و  ميوه

كه آتش كشف گرديد و مردم به غذاي پخته عادت كردند،  بعد از اين. شدند جانوران وحشي گالويز مي
ن چشـم بـاز كردنـد، ايـ    تـا  اين عادت كه به زودي به اعتياد تبديل شد چنان گسترش پيدا كرد كه مردم 

هـيچ كـس در عـادت    . طور هم بايد باشد طور بوده و همين نعادت را ديدند و خيال كردند كه از اول اي
شـناس آمدنـد و    ها پزشك، دانشمند و زيست ميليون. خواري چيزي غيرطبيعي و مضر مشاهده نكرد پخته

ها اعـالم   بيماريجسارت نكرد عمل پخت و پز را محكوم كند و آن را باعث ها  آنرفتند و هيچ كدام از 
  .دانند خوردن را هدف زندگي خود مي "لذيذ"كند، به خصوص كه بيشتر مردم غذاي 

مشـاهده كردنـد    ها آن. دانشمنداني ظاهر شدند مانند پاستور، كخ و غيره كه ميكروب را كشف كردند
. شـوند  يمار نميبيشتر است اصالً ب ها آنشوند ولي ديگران كه مقاومت بدن  كه يك عده از مردم بيمار مي

عوض اين كه علت ضعيف شدن بدن را جستجو كنند و علتش را در پخت و پز ببيننـد و مصـرف   ها  آن
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بعـداً  . آن را محكوم كنند به كار داروسازي پرداختند كه خيلي زود پيشرفت كرد و به حال كنوني رسـيد 
باز هم عوض اين كه مصـرف   كند و مردم ديدند كه آتش بعضي مواد حياتي را در غذاي طبيعي نابود مي

عمومـاً  . هم سم خاص هستندها  آنهاي مصنوعي كردند كه  آتش را قدغن كنند شروع به ساختن ويتامين
. انجـام دهـد   يي داروها سم هستند و معلوم است كه سم در هيچ شرايطي قادر نيسـت كـار مفيـد    همه

هـاي   العمل دهد قطع كردن عكس ميمهمترين كاري كه دارو انجام . ي سم فقط مسموم كردن است وظيفه
شوند كه داروها به غيـر   كم پزشكان متوجه مي كم. كنند شفابخش بدن است كه پزشكان بيماري تصور مي

كنند كمتـر دارو   توانند انجام بدهند، لذا بعضي از پزشكان سعي مي هيچ كار ديگري نمياز مسموم كردن 
  .توانند پول بگيرند بنويسند، چون اگر ننويسند نميتجويز كنند ولي معموالً مجبورند نسخه 

برويـد  «: پزشكاني كه عقل دارند، انسان واقعي هستند و رحم دارند بايد روي تابلوي خـود بنويسـند  
 هـا  آن. درِِ مطب را ببندند و بروند براي خود كار ديگري پيدا كننـد » .خواري كنيد، ديگر بيمار نيستيد خام

رده، با پروتئين حيواني و داروهـاي سـمي باعـث    خواهيم با غذاي م كه ما ديگر نمي بايد علناً اعالم كنند
ايـم،   كرديم و فعاليت ما غلط بـوده، اكنـون حقيقـت را شـناخته     مرگ مردم شويم، ما تا به حال اشتباه مي

ه كنيم و آرزو داريـم كـه بـا ايـن را     ، مصرف داروها را محكوم ميكنيم  مصرف غذاي پخته را محكوم مي
  .ساده و طبيعي همه به سالمتي كامل برسند

شـود كـه از خودگذشـتگي بكنـد و بـه خـاطر مـردم         آيا در اين دنيا يك نفر انسان حقيقي پيـدا مـي  
برسد؟ اين كار خيلي سـاده اسـت، هـر كسـي     ها  آنحقيقت را تصديق كند و به داد ي اين دنيا  ديده ستم
، غذاي زنده را شكند مضر است كه قانون طبيعت را مي تواند بفهمد كه پخت و پز عملي غيرطبيعي و مي
راستي ايـن پزشـكان چـه    . شود ها مي كند و باعث بيماري ي مواد حياتي را محو و نابود مي شد، كليهكُ مي

خـواري   توانند بگويند كـه خـام   اكنون ديگر نمي. بينند هايي هستند كه اين حقيقت آشكار را نمي جور آدم
هاي ما همه جا پخـش شـده و    اعالميه. خواري است كنون همه جا صحبت از خاما. چيست؟ خبر نداريم

ترسند بيمـاران را بـا غـذاي طبيعـي تغذيـه       جواب ايشان چيست؟ مي. ديوارها نوشته شده است بر روي
چه شغل . ترسند ترسند بلكه از خالي ماندن جيبشان مي ترسند و البته از سالمتي بيماران نمي كنند؟ بله مي

كه اسم دو سه سم را روي كاغذ  گيرند براي اين مقادير هنگفتي پول مي. زحمتي دارند آسان و بي ،خوب
ي عزيـز، مقصـود مـن     خواننـده . شـند كُ كنند و بعد مـي  بيماران را اول لخت ميها  نادر بيمارست. بنويسند

باشد بايد گفته گويم، حقيقت هر قدر هم تلخ  اغراق گفتن و توهين كردن نيست، من فقط حقيقت را مي
. انـد  تـا بـه حـال كسـي را سـالمتي نبخشـيده       ها اينها و مانند  ها، كورتيزن ها، سرُم بيوتيك اين آنتي. شود

بندند بدانيد كه دو سـه روز ديگـر بيشـتر ايـن بيمـار زنـده        اكسيژن چطور؟ وقتي بيمار را به اكسيژن مي
جـواب  دهيـد؟   اي نـدارد، چـرا انجـام مـي     دانيد اين كار نتيجه پرسيم شما كه مي مي ها آنوقتي از . نيست
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ولي بـراي  » .ي ما اين است كه دو سه ساعت هم كه شده بيمار را بيشتر زنده نگه داريم وظيفه«: دهند مي
  .كند تر مي تر يا كوتاه من معلوم نيست آيا اكسيژن زندگي بيمار را طوالني

ميرد و  را خاموش كنيد هيچ بيماري در بيمارستان نمي ها ناي بيمارست اگر آشپزخانه ،خوب توجه كنيد
هاي من خياالتي نيست، مـن بـا هـزاران     حرف. گردند هاي خود بر مي ي بيماران كامالً سالم به خانه همه

دهـد چـون ديگـر     شود ديگر يك دينار به پزشك و دارو پول نمي خوار مي مورد ثابت كردم كسي كه خام
اگر اين نهضـت را پزشـكان ايرانـي در    . كند دنيا را از جهنم به بهشت تبديل مياين نهضت . بيمار نيست

  .رسانند دست بگيرند احترام و شهرت ايران را در تمام جهان به حد اعال مي

مانند و براي اصـالح روش خـود هـيچ اقـدامي      تفاوت مي خوانند، بي ها را مي پزشكاني كه اين حرف
هـاي غلـط علمـي     فرمول. كش هستند و يا كامالً احمق هستند ر هستند، آدمكا واقعاً جنايتها  آنكنند  نمي

ي هـا  نادر بيمارستان هميشه بيماراني هستند بـا ارگـ  . ياد گرفتن و حفظ كردن عالمت عاقل بودن نيست
بـه جـايي رسـيده اسـت كـه دو سـيني        ها آنوضعيت . گرسنه و فرسوده كه تمام بدنشان پر از سم است

كنـد و   پزشـك ايـن كـار را مـي    . نوع داروي سمي كافي است كه اين بيماران بميرندغذاي سمي و چند 
ها را به زبان  كُش نيست؟ من نبايد اين حرف كار نيست؟ آيا او آدم آيا اين پزشك گناه. شدكُ بيماران را مي

بياورم؟ در صورتي كه اگر پزشك عوض اين دو سيني خوراك سـمي و چنـد نـوع داروي سـمي، ايـن      
بيشتر پزشكان بعد از خوانـدن كتـاب   . ماندند زنده مي ها آنكرد  ان را با ميوه و سبزي زنده تغذيه ميبيمار
تواننـد راجـع بـه اصـالح      كننـد و مـي   خواران حقيقت را قبول مي هاي خام خواري و شنيدن گزارش خام

ترسند  كنند چون مي نمي دار برنامه پيشنهاد كنند ولي اين كار را به مقامات صالحيت ها ناي بيمارست تغذيه
من چـرا بايـد ايـن كـار را     «: كنند اين طور فكر ميها  آنهر يك از . باران كنند را سنگ ها آنهمكارانشان 

همـه  » .كـنم  آورم و معـاش خـود را تـأمين مـي     من از اين كار پول گيـر مـي  . بكنم؟ بگذار سايرين بكنند
  .كند پيدا ميكنند و كشتارها مثل سابق ادامه  طور فكر مي اين

ي سرطاني دائماً با پروتئين سر و كـار دارد، پـروتئين    ي گرامي مشاهده كرد غده كه خواننده  طوري  به
اگـر در  . گردد كند و خالصه هميشه دنبال پروتئين مي كند، شكار مي سازد، سنتز مي خورد، پروتئين مي مي

سر بـدن صـاحبش    تا را به طرف سر هايش دست نكندجايي كه خودش مستقر است پروتئين كافي پيدا 
كنـد شـروع بـه بلعيـدن      بلعـد و تمـام مـي    هاي موجود در بدن را مي ي پروتئين كند و وقتي همه دراز مي
  .شود كشد و هم خودش نابود مي كند تا باالخره هم او را مي هاي بدن صاحبش مي گوشت

همـين پـروتئين   . پرسـتند  ند و ميا كار همين پروتئين است كه پزشكان خداي خود كرده ها ايني  همه
هاي لعنتي خالص شـوند   خواهند از اين گوشت سازد كه بعداً مردم مي هاي زائد مي ها كيلو گوشت كه ده
. كنند ريال مطالبه مي 25000ها براي هر كيلو  پزشكان براي عمل كردن و بريدن اين گوشت. توانند و نمي
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 2250000، مجبور بـود  1كيلو از وزنش را كم كرد 90خواري  با اين حساب اين افسر بازنشسته كه با خام
هايي  خواري بدون يك دينار خرج به مقصود خود رسيد و به عالوه پول ريال پول خرج كند، ولي با خام

بعد از عمل كردن  تازه .كند كرد ديگر خرج نمي هاي زائد خرج مي را كه براي غذا رساندن به اين گوشت
هاي عمل كرده را دو مرتبه پـر   وكباب، سبزي قرمه و آبگوشت جاي اين گوشتبا خوردن چند دفعه چل

  .شود كرد ولي اكنون با غذاي طبيعي حتي يك گرم گوشت زائد توليد نمي مي

   

 
  .ام خواري چاپ چهارم گنجانيده ش را در كتاب خاما عكس و بيوگرافي. كيلو وزن دارد 70كيلو بوده و اكنون  160 - 1
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  گرسنگي

. ترين كشف قرن بيستم است اين حقيقت بزرگ. ها آنو مسموم شدن ها  نابيماري يعني گرسنگي ارگ
ي  هـا دفعـه در سراسـر دنيـا تكـرار شـود تـا در مغـز همـه          به قدري بزرگ و مهم كه الزم است ميليـون 

نامند  ابداً ارزش غذايي ندارند غذا ميكه هاي پخته را  خواران خوراك پخته. خوارها محكم جا بگيرد پخته
را چيـز لـوكس و   هـا   آندهنـد و   اسـت چنـدان اهميـت نمـي     جات كه غذاي اصـلي انسـان   ولي به ميوه

  .كنند غيرضروري حساب مي

خـواران چيـز پختـه     شـنود كـه خـام    خواري را نخوانـده مـي   كه هنوز كتاب خامخوار  وقتي يك پخته
شـود تنهـا بـا ميـوه      شود بدون نان زندگي كرد؟ مگر مـي  مگر مي«: گويد كند و مي خورند تعجب مي نمي

  »د؟شكم را سير كر

خورد احساس سيري  هر چه ميوه و سبزي مي كند خواري را شروع مي واقعاً كسي كه اولين دفعه خام
كننـد،   ها اين طور فكر مـي  كند، دليلش چيست؟ آيا ميوه و سبزي ارزش غذايي كافي ندارند؟ بعضي نمي

بينند، اينجـا نيـز سـخت اشـتباه      خواران همه جا سياه را سفيد و سفيد را سياه مي طور كه پخته ولي همين
به خيال اين كه به بدن  ،اند پخته خورده و شكمشان را با آن پر كرده هاي ها سال خوراك دهها  آن. كنند مي

قلـب،  . مانـد  هاي مرده و غيرطبيعي احتياج ندارد گرسـنه مـي   دهند ولي بدن چون به اين خوراك غذا مي
ي گيـاهي   ي ديگر بدن براي فعاليت طبيعي خود فقـط و فقـط بـه غـذاي زنـده     ها ناكليه، كبد، ريه و ارگ

هـا زحمـت    كند، روزها و گـاهي هفتـه   ي انسان مواد پخته را به زور قبول مي جهاز هاضمه. احتياج دارند
خـوار پرخـور از خـود راضـي اسـت، از خـوردن        در اين مدت پخته. را از بدن دور كند ها آنكشد تا  مي

 بـه  ي پزشـكان  كند، چـون مطـابق توصـيه    برد، خود را كامالً سير تصور مي مي "لذت"هاي پخته  خوراك
رسد كـه   اي و كالري وارد بدن كرده و هيچ وقت به فكرش نمي مقدار كافي پروتئين، چربي، مواد نشاسته

و احتمـال دارد  كشـند   هـاي خـود را مـي    نالند و دارند آخرين نفـس  ي او از گرسنگي حقيقي ميها ناارگ
  .همين فردا كار به آخر برسد

كنـد و بـا غـذاي     مواد پخته را قطـع مـي   شود مصرف در اين شرايط وقتي شخص با حقيقت آشنا مي
ي او كه ها ناكند، چرا؟ چون ارگ خورد احساس سيري نمي كند هر چه ميوه و سبزي مي طبيعي تغذيه مي

بودند، از غذايي كه سـخت احتيـاج داشـتند محـروم مانـده بودنـد و هميشـه          ها سال گرسنگي كشيده ده
رشان آمده كه هر چه ميل دارند بخورند، جهاز هاضـمه  كشيدند اما اكنون به فراواني گي حسرت آن را مي

ي  احتياج روزانـه  چه در اين شرايط شخص چهار پنج برابر آن .را هضم كندها  آننيز كامالً آمادگي دارد 
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هـاي   را با سلولها  آني گرسنه را سير كند، ها ناكند تا اين ارگ يك انسان كامل بايد باشد غذا مصرف مي
  .به حال طبيعي خود برگرداندسالم مجهز كند و 

زنده چقدر غـذاي   تتواند بكند كه مواد گياهي در حال خواران تصورش را هم نمي هيچ كس از پخته
فقط . ي بدن يك انسان را تأمين كند و چه مقدار كمي از آن قادر است احتياجات روزانهپر ارزشي است 

كـه هنـوز طعـم مـواد پختـه را نچشـيده        خواري كه چندين سال تجربه پشت سر گذاشته و كودكي خام
  .تواند به اين حقيقت پي ببرد مي

. طور كه گفتيم مواد پخته اصـالً ارزش غـذايي ندارنـد    همان. اينجا الزم است كمي بيشتر شرح بدهيم
تواننـد حتـي يـك سـلول      هـاي دنيـا نمـي    تمام پختني. كنند براي فعاليت خود از آن استفاده نمي ها ناارگ

ي  ها فقط از غذاي زنـده  اين نوع سلول. ادر شود كار كليه را انجام دهد و ادرار را تصفيه كندبسازند كه ق
آورد كه به غذاي طبيعي دسترسي پيدا نكردم  خوار قالبي بهانه مي وقتي يك خام. آيند گياهي به وجود مي

تـر هـم كـرده     مجبور شدم يك چلوكباب بخورم، اين چلوكباب نه فقط بدن را سير نكرده بلكـه گرسـنه  
است، چون اگر قبالً يك سيب خورده بود اكنون نصف آن را نيز نفله كرده است زيرا اين سـيب مجبـور   

پـس نتيجـه   . شود يك قسمت از انرژي خود را صرف كند تا ضـرر چلوكبـاب را از بـدن دور سـازد     مي
گياهي است كـه گـاهي    ي غذاي زنده كند نصف خواران را تغذيه مي ي پختهها ناگيريم غذايي كه ارگ مي

ها  ناتواند احتياجات ارگ ذاي طبيعي نميمعلوم است كه اين مقدار كم غ. كند بدون توجه زياد مصرف مي
  .را تأمين كند

تـدريجاً بـه سـوي     هـا  ناكليـه و سـاير ارگـ    ،شود كه قلب غذاي طبيعي باعث مياين غير كافي بودن 
ي بيچـاره گرسـنه   هـا  انپزشكي خبر ندارد كه اين ارگـ هيچ كس در علم . ازمحالل بروند و از كار بيفتند

كه بـه   اين مواد مرده عوض اين. اي احتياج ندارند ي پروتئيني، چربي و نشاسته به مواد مردهها  آنهستند، 
بعد از صدها نوع معاينات و آزمايشـات پزشـكان تشـخيص    . كنند را مسموم ميها  آنغذا بدهند ها  ناارگ
ولي چرا خراب مي شود؟ آيا بـراي خـراب   . شود خراب شده يا دارد خراب مي ها نادهند كه اين ارگ مي

تواننـد   ها هيچ وقت نمي اين بيچاره. با اين چيزها كاري ندارند ها آنشدن يك دليل هم وجود دارد يا نه؟ 
غـذايي  خواهند كه فوراً شروع به كار كنند،  گرسنه هستند و فقط غذاي طبيعي ميها  نابفهمند كه اين ارگ

بايـد بفهمنـد كـه خودشـان در      هـا  آنكـي  . شـود  پيـدا نمـي  هـا   ناكه حتي يـك گـرم از آن در بيمارسـت   
البته كالري زائد مواد پخته يـك   ؟كنند پزند و به تمام دنيا پخش مي بيماري ميها  ناهاي بيمارست آشپزخانه

ه و ضـعيف يـك بـار خسـته     ي گرسـن ها ناكند، انرژي بدون ترميم كه روي ارگ انرژي زائد نيز توليد مي
ي عناصـر تركيـب دهنـده     خواهد براي انسان غذا تهيه كند كليه وقتي طبيعت مي. كند كننده نيز اضافه مي

آتـش  . كنـد  ما در گياهان جمع مـي ي غذا را به مقادير حساب شده مطابق احتياجات بدن  يعني مواد اوليه
عالي و حياتي را كه پزشكان چنـد نـوعش را   زند؛ بعضي عناصر  هاي طبيعت را به هم مي ي حساب كليه
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كُشـد و نـابود    اند بشناسـند، مـي   اند و هزارها نوعش را كه هنوز نتوانسته اند و ويتامين نام گذاشته شناخته
اي، كـالري و غيـره را كـه     ارزش مانند پروتئين، مواد چربي، مواد نشاسـته  كند، ولي عناصر ساده و كم مي

اد سوختني و انرژي كاذب بوده و به مراتـب بيشـتر از احتياجـات بـدن مـا      ي ساختماني، مو مصالح ساده
رساند و  كالري زائد حرارت زائد توليد نموده و به عضالت انرژي زائد مي. گذارد هستند در غذا باقي مي

  .آورد را به حركت در ميها  آن

ي گرسنه، مسموم ها نااين انرژي زائد، اين فعاليت عضالني زائد و اين حرارت غيرضروري روي ارگ
كارگرهـاي سـاختماني   . اندازنـد  را خيلي زودتـر از كـار مـي   ها  آنآورند و  شده و فرسوده دائماً فشار مي

هـاي سـنگين زودتـر     بـرداران و ورزشـكاران ورزش   قلب وزنه. شوند و بيشتر مريض مي شدهزودتر پير 
كيلـو وزن   160با سته را داريم خواري چاپ چهارم عكس يك افسر بازنش در كتاب خام. شود مريض مي

. بدن او زير فشار اين سنگيني كامالً عاجز و ناتوان شده بـود . كرده است برداري كار مي كه مدتي نيز وزنه
هاي خـود همگـي    كيلو با بچه 70كند و اآلن با وزن  كيلو از وزن خود را كم مي 90خواري  اين آقا با خام

كيلـو   30اگـر در نظـر بگيـريم كـه ايـن آقـا اقـالً        . كننـد  دگي ميخوار و كامالً سالم و خوشبخت زن خام
كيلـو   120كيلويي  40شود كه يك انسان  هاي اصلي مبادله كرده معلوم مي هاي زائد را نيز با سلول سلول

و با ) ردهالبته با غذاي خودش، يعني غذاي م(كرده  را تغذيه مي ها آنهاي زائد را به دوش گرفته،  گوشت
اين كار همين پروتئين و همين اسيد آمينه است كه پزشكان گمراه به بـزرگ و  . كرده است ميخود حمل 

ي گرسنه و فرسـوده بيشـتر وقـت خـود را در     ها انكيلويي با ارگ 160اين آقاي . كنند كوچك توصيه مي
 160 خوب توجه كنيـد يـك شـخص   . برد ها دائماً رنج مي گذراند و از همه نوع ناراحتي مي ها نابيمارست

  كند؟ كدام پزشك باور مي! ي گرسنه و الغرها ناكيلويي با ارگ
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  قتل عام علم پزشكي

هـا   پزشكان ظاهر شدند گويا مردم را از بيمـاري . گوته گفته است كه حقيقت هميشه بايد تكرار شود
. كننـد  سـازند و پخـش مـي    ولي با غذاهاي پخته و داروهـاي سـمي خودشـان بيمـاري مـي     نجات دهند 

سازي هستند كه مردم را نـه فقـط هـزار     هاي بيماري ها و داروهاي خود كارخانه با آشپزخانهها  ناستبيمار
هايم را ثابـت كـنم    اگر من نتوانم حرف. اين حرف افترا نيست. كنند هزار بلكه ميليون ميليون قتل عام مي
ي وجـود نـدارد، مـردم    در طبيعت بيمـار . دهم به مردم تهمت بزنم هيچ وقت به خودم اين اجازه را نمي

علم پزشـكي  . سازند ها، خودشان بيماري مي توسط غذاي پخته و داروهاي سمي، دو عامل اصلي بيماري
هـا   آن. كنند بينند، به طبيعت نگاه نمي پزشكان آزمايشگاه طبيعت را نمي. علمي است غلط، متضاد و مضر

در ايـن  . سـازند  ي خـود و مـردم مـي   انـد و يـك دنيـاي مصـنوعي بـرا      هاي خود وارد شده به آزمايشگاه
بـين مـواد    هـا  آن. گيرنـد  دهند و غلط نتيجه مي بينند، غلط تشخيص مي همه چيز را غلط مي ها آزمايشگاه

بيننـد، مفيـد را مضـر و مضـر را مفيـد       گذارند، سفيد را سياه و سياه را سـفيد مـي   خام و پخته فرقي نمي
دهند و ميوه و سـبزي خـام را كـه از     پروتئين حيواني پخته و گنديده را مفيد قرار مي. دهند تشخيص مي

هـا   آن ،ايـن دسـتور ابلهانـه   فقـط بـا   . كننـد  طرف طبيعت يگانه غذاي انسان تعيين شده است قدغن مـي 
گـويم هـر    آيند من مـي  وقتي اين قبيل اشخاص به باشگاه ما مي. دهند ها افراد بشر را به كشتن مي ميليون

العملِ شـفابخش را   خورند، چند روز عكس مي. از امروز فقط آن را بخوريد چه پزشك قدغن كرده است
پزشكان به مردم بيمار . شوند كنند و معالجه مي يخبر آن را بيماري تصور كرده بود تحمل م كه پزشك بي

گيرنـد و   ي يك حيوان مي كبابي كه از جسد مرده. دهند كباب و باز هم كباب بخورند و ناتوان دستور مي
اين نرم شدن چه معني دارد؟ يعني بگندد، بپوسد و . خوابانند تا نرم شود و زير دندان حل شود با پياز مي

  .شتمام را با دست خود كُ با همين كباب من دو بچه. ودتماماً به سم تبديل ش

اصالً چطـور ايـن آقايـان ثابـت     . هاي خود پزشكان را ديوانه كرده است پروتئين حيواني با اسيد آمينه
ايـن كـار را در عمـل    ها  آناند كه اين نوع پروتئين و اسيد آمينه براي بدن انسان الزم و مفيد است؟  كرده

توانند ثابـت كننـد، اگـر بخواهنـد ثابـت كننـد بلكـه بـرعكس آن را          هيچ وقت هم نمياند و  ثابت نكرده
اند زير فشار اين اعتياد خيـال   چون به كباب و بيفتك معتاد شدهها  آن. ايم توانند ثابت كنند كه ما كرده مي
وتئين را پـر من خودم پنجـاه و سـه سـال ايـن     . هاي حيواني براي انسان الزم است كنند كه اسيد آمينه مي

دختـرم آناهيـد   . را قطع كـردم دوبـاره متولـد شـدم     آنوقتي مصرف . ي مرگ رسيدم خوردم و به آستانه
ترين فرد اين دنيا شده  بيست و دو سال است كه به اين پروتئين لب نزده است، مگر چه شده؟ فقط سالم

بدن يك موجود زنده را تـأمين  كنيم كه بتواند به تنهايي احتياجات  را غذا حساب مي اي ما آن ماده. است
ي گياهان خام اين خاصيت را دارند ولي گوشت پخته به تنهايي در بيست و هشت روز انسـان   همه. كند
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ايـن حقيقـت را گـاو بهتـر از     . دارنـد  هم مرغ همين خاصيت را شير و تخم. كُشد كند و مي را مسموم مي
ي  شود گـاو بچـه   دهد وقتي علف بلند مي د شير ميي خو كه چند ماه به بچه بعد از اين. داند دانشمند مي

عقـل ايـن شـير را بـه زور از گـاو       انسـان بـي  . كنـد  كند و شير را قطع مي خود را با لگد از خود دور مي
چيزهـاي   هـا  ايـن . كنـد  كند، از آن پنيـر، كـره و ماسـت درسـت مـي      پزد و خشك مي گيرد، آن را مي مي

چيزهـايي ماننـد   هـا   آنسـازد، ولـي پزشـكان در آزمايشـگاه در      غيرطبيعي هستند كه انسان خودش مـي 
مرغ غذاهاي مفيد هستند، چه نـاداني   كنند شير يا پنير يا تخم كه خيال ميبينند  ميپروتئين، كلسيم و غيره 

مـرغ را بـراي انسـان نسـاخته،      طبيعـت تخـم  . كنند شير را غذاي كامل و مفيد اعالم ميها  آن. وحشتناكي
انـد   ها را به قدري خراب كـرده  مرغ اكنون تخم. مرغ براي اين است كه يك جوجه از آن بيرون بيايد تخم

  .آيد جوجه در نميها  آنكه ديگر از 

افتـد و در بـدن اخـتالالت     ي طبيعي وقتي پخته شد ديگر از ارزش غـذايي بـه كلـي مـي     غذاي زنده
سازد، سموم مختلف توليد نمـوده   هاي زائد مي دانيم كه غذاي پخته سلول مي. آورد گوناگون به وجود مي
ها  ناخالصه، بيماري يعني گرسنگي ارگ. مانند گرسنه ميها  نا، از طرف ديگر ارگكند و در بدن ذخيره مي

  .ها آنو مسموم شدن 

و به اسم دارو، قرص، آوري كرده  ي اين بيماري صدها نوع سموم مختلف جمع پزشكان براي معالجه
ي گرسنه را سـير كنـد،   ها ناآيا كدام يك از اين داروها قادر است ارگ. اند شربت و آمپول دنيا را پر كرده

هاي زائد را بكشد و سموم مختلف را از بدن خالي كند؟ هيچ وقت چنين دارويي وجـود نـدارد و    سلول
هـاي زائـد را بكُشـد و     را دفع كنـد، سـلول   فرض كنيم دارويي پيدا شد كه توانست سم. نخواهد داشت

بـدن   وارداي دارد وقتي عامل بيماري يعني غـذاي پختـه هـر روز     را سير كند؛ اين كار چه فايدهها  ناارگ
چـه  . ي اين بيماري فقط جريان عامل بايد قطع شود، راه ديگري وجود نـدارد  ؟ پس براي معالجهشود  مي

ما بايد سـعي كنـيم   . تي آب آلوده دائماً به طرف استخر جاري استفايده اگر آب استخر را پاك كنيم وق
  .كه آب آلوده وارد استخر نشود

هـا و مـرگ و ميرهـاي زودرس     ي بيمـاري  كنم و باعث همـه  من فعاليت غلط پزشكان را محكوم مي
و  ي منـزل ايشـان مجهزتـر    كننـد، آشـپزخانه   دانند چكـار مـي   نمي ها آن. اين حقيقت است. كنم اعالم مي

دچار سكته  ها آنتر از بيماران خود هستند و زودتر از  مريضها  آنتر از سايرين است، اين است كه  كامل
كننـد كـه بـه مـردم      كنند و خيـال مـي   اند كوركورانه عمل مي هر چه در دانشگاه ياد گرفته ها آن. شوند مي

ـ   اكنون پانزده سال است كه من با كتاب. كنند كمك مي ـ ها و بروشـورها ب هـا   آني مختلـف بـه   هـا  ناه زب
غـذاي پختـه و داروهـاي     هـا  نااز جريان آگاهي دارند و باز هم در بيمارسـت ها  آنكنم، اكنون  گوشزد مي

كسـب  هـا   آن. كننـد  دانند چكار مي كُشند، بلكه مي مردم را ندانسته نمي ها آناكنون  .ستا سمي حكمفرما
كنم، اگر اين پزشكان  من گفتم و باز هم تكرار مي. دهند آور خود را زير پوشش محترم علم ادامه مي شرم
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را خاموش كنند و عوض يك بشقاب غذاي پخته يك بشقاب ساالدهاي خام  ها ناهاي بيمارست آشپزخانه
كـار كـامالً سـاده، آسـان و      ايـن ها  آنچرا . ميرد ي بيماري نمي به بيماران بدهند ديگر هيچ كس در نتيجه

خواهند انجام بدهند؟ شايد بهانه بگيرند كه بيماران حاضر نيستند از غذاهاي پختـه دسـت    طبيعي را نمي
ايـن غـذا را بايـد بخوريـد، ايـن راه نجـات       «: بكشند، اين درست نيست؛ اگـر پزشـكان دسـتور بدهنـد    

شـكمتان را  «: گويند كنند وقتي مي نمي طور كه مخالفت تواند مخالفت كند همين هيچ كس نمي» .شماست
: ترسـند اگـر بـه بيمـاران بگوينـد      اند ولي مـي  حقيقت را شناختهاحتمال دارد كه پزشكان » .بايد باز كنيم

ي  درِ همـه  ،اي ي ايـن دسـتور دو كلمـه    در نتيجـه » .خواري است، ديگر پخته نخوريد عالج شما در خام«
  .شوندخته ها ت ها و مطب ، داروخانهها نابيمارست

علم پزشكي و داروسازي از هدف اصلي و انساني خود برگشته و به يك تجارت وحشتناك در آمـده  
هـا افـراد بشـر را بـا      كنند، ميليون گناه بازي مي هاي داروسازي با جان مردم بي ها و شركت كارخانه. است

پزشـكان عـوض ايـن كـه بـه      . آورنـد  و ميلياردها پول گير ميكُشند  كنند، مي داروهاي كُشنده مسموم مي
عوض » .ارگان شما گرسنه است و مسموم شده، برويد غذاي طبيعي بخوريد تا كار كند«: بيماران بگويند

اين كه اين دستور رايگان را بدهند و بيمار را نجات دهند، براي يك يا دو ساعت عمـل در حـدود يـك    
آور زير عنوان محتـرم   اين كسب كثيف و شرم .كُشند گيرند و بيمار را مي سال كارمزد يك كارگر پول مي

ي علم احترام زيادي قائل هستند؛ به نظر من علم پزشكي در شـرايط   مردم براي كلمه. گيرد علم انجام مي
در دنيا همه جور علـم  . شود ها افراد بشر مي ترين علم دنيا است كه باعث مرگ ميليون خواري كثيف پخته

برنـد كـه هـر     كند كه گير نيفتد، جنگ را نيز با علم جلو مي صي دزدي ميوجود دارد، دزد نيز با علم خا
  .كند برد و تكه تكه مي با علم سر حيوان را مي هم چه بيشتر دشمن كشته شود، قصاب

كنند كـه ايـن عـادت عـادي و      خيال ميها  آن. دانند پزشكان پخت و پز را چيز غيرطبيعي و مضر نمي
هـا را   ي بيماري از جاي ديگري بايد چارهها  آنبه نظر . معمولي است كه هميشه بوده و بايد هميشه باشد

اي  انـد ولـي چـه نتيجـه     صدها سال زحمت كشـيده ها  آندر اين راه . كرد، ولي اين كار غير ممكن است
پزشكان به علم خود خيلي افتخـار  . ديگر بيشتر بيماري داردي موجودات  اند؟ اين كه انسان از همه گرفته
كنند، ولـي   نقص تلقي مي هاي آن را صحيح و بي گيري ي دستورات و نتيجه بالند و همه كنند، به آن مي مي

مگـر  هـا چيسـت؟    ها و دستورات صحيح بود پس اين بيماري كنند كه اگر اين فرمول يك دقيقه فكر نمي
ي جنگلي بود ها ناها مال حيو گفت اين همه بيماري است؟ اگر علم پزشكي راست مي را باد آورده ها اين

  پس چرا برعكس شده است؟. علم پزشكي ندارند ولي ما داريمها  آنبود چون  ها آنو انسان محفوظ از 

هـاي   دوست بيدار شويد، به خود بياييد و حقيقـت را بپذيريـد، آشـپزخانه    پزشكان روشنفكر و انسان
اين كار كـوچكي نيسـت كـه مـا شـروع      . موقع مردم شويد را خاموش كنيد و مانع مرگ بيها  ناستبيمار
كنيد بـا ايـن راه خيلـي سـاده معالجـه       العالج حساب مي ي اين بيماران كه صعب ايم، باور كنيد همه كرده
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تان مـرخص  ي بيماران را سالم و شاداب از بيمارس فقط مصرف غذاي پخته را قطع كنيد و همه. شوند مي
كافي است يك بشقاب غذاي پخته را با يك بشقاب غذاي خام و چند نوع ميـوه عـوض كنيـد تـا     . كنيد

هـاي خـود    را كامالً سالم به خانه ها آنعوض اين كه جسد بيماران را از بيمارستان به گورستان بفرستيد، 
  .برگردانيد

ي  وقوع پيوسته است و بـاالتر از همـه  ترين انقالبي است كه در طول تاريخ بشر به  خواري بزرگ خام
است از اين دنيـا   ها ناترين بدبختي انس ها را كه بزرگ ي بيماري ها قرار دارد، يك انقالبي كه همه انقالب
. كنـد  باطل مـي  خواري و داروخواري تمام دنيا را فرا گرفته است چيند و علم پزشكي را كه با پخته بر مي

خـواران   كنم به كمـك جمعيـت خـام    دعوت مي پرست و خير ، وطندوست ي اشخاص انسان من از همه
. ها باال ببـريم  ي ملت بشتابند تا ايران را مركز اين نهضت عظيم قرار دهيم و احترام ايران را در چشم همه

پزشـكان  . خواهيم در اين راه از خود دولت، از سنا، از مجلس شوراي ملي و از وزارت بهداري ياري مي
من علم پزشكي . خواري را علمي ثابت كنيم خام بايد كنند كه ما خيال ميها  آنبين هستند،  تاهاندازه كو بي

تـوانيم بـا    مـا چطـور مـي   . كـنم  ها اعـالم مـي   هاي غلط خود باعث بيماري كنم و با فعاليت را محكوم مي
عـت  را كه چون روز روشن آشكار اسـت ثابـت كنـيم؟ مگـر قـانون طبي      يهاي غلط علمي حقيقت فرمول

احتياج به ثابت كردن دارد؟ هدف علم پزشكي چيست؟ مگر اين نيست كه مـردم را بـه سـالمتي كامـل     
هاي خود را ثابت كنيم؛ خيلـي   خواهند كه ما حرف اند به اين هدف برسند، مي كه نتوانستهها  آنبرسانند؟ 

آيا باالتر از اين  ،اردشود ديگر بيمار نيست و به پزشك و دارو احتياج ند خوار مي خوب، هر كس كه خام
در اين دنيا از نوزاد گرفته تـا پيرمـرد   . مدركي وجود دارد؟ هر كس شك دارد بگذار خودش امتحان كند

هيچ كس . خواري مطلق بكنند تا نتيجه را خودشان ببينند همه بيمارند، كافي است فقط يك يا دو ماه خام
ني، فارسي، انگليسي، آلماني و هندي هزاران نفـر  هاي ارم من با كتاب. تواند اين حقيقت را انكار كند نمي

  .ام ها نجات داده ها نفر را در خارج از بيماري را در ايران و ميليون

ها به هوش آمدند، پخت و پز را رسماً محكوم كردند و مثل مـواد   ي دولت صدها سال بعد وقتي همه
ع بيماري وجود نخواهـد داشـت و   مخدر مصرف آن را قدغن كردند، آن زمانِ خوشبختي كه اثر هيچ نو

هاي تاريخي خواهند يافت، مردم آن زمان خواهند گفت اجداد ما چقـدر   ي بيماري را فقط در كتاب كلمه
در . سـاختند  كُشتند و براي خود بيمـاري مـي   عقل بودند كه غذاي طبيعي و زنده را با آتش مي نادان و بي

يك فضانورد مريخي كه از زمـين برگشـته   «: كند كه ل مياو نق. نويسد تر مي اين باره دكتر حجازي قشنگ
گفت كه آخرين تحقيقـات بـه ايـن نتيجـه      اين فضانورد مي. دهد كه در زمين چه خبر است كنفرانس مي

موجوداتي هستند كـه درك و شـعور دارنـد     جاي زمين حيات وجود دارد و در آن رسيده است كه در كره
يك مشك يا خيك اسـت كـه چهـار تـا     . دهم نده برايتان توضيح مياما شما تصوري از انسان نداريد و ب

، تالش مـي كنـد و پيوسـته    كند هايش روي زمين حركت مي دستاين خيك يا مشك با اين . دست دارد
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كنند  زنند، پوست مي پرند، همديگر را آتش مي مشاهده شده كه هميشه به جان هم مي. شود تكثير هم مي
اما كار عجيبي كـه مـا   . است كه بيشتر بخورند و پيوسته اين مشك را پر كنند و تمام اين كارها براي اين

ي  هاي بسيار لطيف و همـه  هاي شاداب و گل ايم چيست اين است كه غذاهاي سالم و ميوه هنوز نفهميده
كشي و جنايت براي به دست  هاي طبيعي را كه طبيعت در اختيارشان گذاشته و اين همه تالش، آدم ادويه
زننـد،   كنند، سر و ته آن را مي آورند، پوست مي را به خانه مي ها آنخورند؛ بلكه  كنند نمي ميها  آنن آورد
زنند،  زنند، بعد فلفل مي را نمك مي ها آنكنند، بعد  ريزند و همه را با هم مخلوط مي را توي آب مي ها آن

بعـد  ... سـوزانند   جوشانند و بعـد مـي   كنند، بعد مي ريزند، بعد مواد ديگري به آن اضافه مي بعد روغن مي
كنند تـا بـه زور بـا     دهند و التماس مي اي به نام دكتر پول مي شوند، بعد به عده خورند، بعد مريض مي مي

اين عقـل  . دهند آورند و جان مشك را نجات مي را از توي مشك بيرون مي ها آنزاري  دوا و تنگه و گريه
به اين  ».آورند ها را به وجود مي كنند و بعد اين همه بيماري ميفضولي است كه در كار عقل كل دخالت 

كنند، بيشتر از همه در كار  كنم كه بيشتر از همه دكترها فضولي مي هاي آقاي حجازي من اضافه مي حرف
كننـد و   اضافه مي ها آنسوزانند و يك دنيا سم به  جوشانند، مي كنند، بيشتر از همه مي عقل كل دخالت مي

كننـد   را محكـوم مـي  ها  آنهايي كه از فعاليت غلط پزشكان انتقاد كرده و  كتاب. رسانند ا به اتمام ميكار ر
تأليف دانشمند نامي ايوان ايليچ خيلي زيادنـد، امـا متأسـفانه     "زا قتل عام پزشكي در پزشكي آفت"مانند 

  .توانند راه نجات را به مردم ارائه دهند نمي ها اين كتاب

را كامالً گيج كـرده  ها  آناعتياد مغز مردم را خراب كرده و . كنيم واقعاً ما در چه زمان بدي زندگي مي
اند و  بيشتر از همه پزشكان خودشان را گم كرده. كند بيند و درست فكر نمي هيچ كس درست نمي. است
گيري نكنم، در قبال پزشـكان   اين اندازه سخت تاكنند كه  مردم به من توصيه مي. كنند دانند چكار مي نمي

ي عزيز اگر شما ببينيـد شخصـي كـارد بـه دسـت       خواننده. توهين نكنمها  آنكمي ماليم رفتار كنم و به 
آلـود او را   كنيد؟ آيا دست خون اي را ببرد شما با اين شخص چطور رفتار مي خواهد سر بچه گرفته و مي

يد؟ آخـر ايـن پزشـكان صـد نفـر يـا هـزار نفـر را         كن بوسيد و براي اين عمل كثيف او را تحسين مي مي
  .كشند گناه را مي كنند و بدون عذر علناً مردم بي ها نفر را قتل عام مي ميليونها  آنشند، كُ نمي

را هـا   آن كـه  گـويم  كنند كه من افترا مـي  خوانند خيال مي ها را مي البته بيشتر خوانندگان كه اين حرف
ـ  آدم ش هستند و چـه جـور  كُ بله آدم» .ش هستندكُ مگر پزشكان آدم« :گويند مي ها آن. كنم توهين مي ش؟ كُ

را خاموش كنند و بيماران را با غذاي طبيعـي تغذيـه كننـد آن    ها  ناهاي بيمارست آتش آشپزخانه ها آناگر 
گـويم حقيقـت را    من هر چه مي. ش نيستند، بلكه بشردوست هستندكُ آدمها  آنكنم كه  وقت من قبول مي

كسـي كـه   . را بيـدار كـنم  ها  آنكه شايد رسانم  م، حقيقت را لخت و با قاطعيت به گوش مردم ميگوي مي
ش نيست؟ كسي كه كباب پخته و گنديـده را كـه تـوي پيـاز     كُ خوراند او آدم ها مي شير خشك را به بچه

اروهاي سمي ش نيست؟ كسي كه با غذاهاي پخته و دكُ كند آدم خوابانده و نرم كرده به بيماران تجويز مي
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غـذاي  هـا   آنكند، عوض اين كـه بـه    دارد و مسموم مي كند، گرسنه نگاه مي ي مردم را خراب ميها ناارگ
ش نيست؟ دانشـمند قالبـي ماننـد بارنـارد     كُ اندازد، او آدم برد و دور مي طبيعي بدهد و به كار بيندازد، مي

هـا   آن بيچـاره » .ميوه و سـبزي خـام بخوريـد   برويد فقط «: گفت ميها  آنها را كشت كه اگر به  آنقدر آدم
ها  آنشان من چه جور بايد رفتار كنم؟ الزم است دست كُ ش نيست؟ با اين آدمكُ امروز زنده بودند، او آدم

  شوند؟ ها افراد بشر مي ي من شدند و حاال باعث مرگ ميليون را ببوسم كه باعث مرگ دو بچه

، هـا  نابه مطب پزشـكان، بيمارسـت   آن را در به در كردم واي فارسي منتشر  من پانزده سال پيش جزوه
هـا و   از آن وقت تا بـه امـروز راديـو، تلويزيـون، روزنامـه      .ها و هيئت دولت رايگان توزيع كردم دانشگاه

ي پزشكان ايراني از جريان خبر دارنـد   اند، در نتيجه همه خواري زياد گفته و نوشته مجالت راجع به خام
بـه شـغل كثيـف    هـا   آندانند، با وجود اين  خواري چيزي نمي ي خام نه بياورند كه دربارهتوانند بها و نمي

تربيت حساب كنند، بگـذار پزشـكان    بين مرا بي بگذار اشخاص كوتاه. دهند خود به همان ترتيب ادامه مي
هاي  ها و پروتئين ها، مسكّن بيوتيك بدانند كه با آنتيها  آناز من برنجند، براي من هيچ فرقي ندارد، بگذار 

حيواني هزار هزار مردم را به گورستان فرستادن كار پاك و انساني نيست، بلكه اين جنايت از كثيف هـم  
م      باالخره بايد بدانند كه همهها  آن. بدتر است م هستند و هيچ وقـت و در هـيچ شـرايطي سـي داروها س

هـاي   همين داروها و پروتئين. و كشتن استكار سم فقط مسموم كردن . تواند كار مفيدي انجام دهد نمي
جگر من خيلي داغ ديـده از نـاداني پزشـكاني كـه هنـوز      . گناه من شدند هاي بي حيواني باعث مرگ بچه

ارزش غذايي ندارد و اگر پروتئين حيواني براي انسان مفيـد اسـت بايـد    خواهند بفهمند غذاي پخته  نمي
  .گرم با پوست و استخوان بخورنداين پروتئين را مثل گرگ زنده زنده و گرم 

 هـا  آندانند پختن كار غلط و مضري است بلكه به نظر  ناداني پزشكان چه اندازه است كه نه فقط نمي
بينند كـه وقتـي    نميها  آن. شدكُ ها را مي كند و ميكروب تر مي پختن مفيد هم هست كه هضم غذا را آسان

كند و براي هضم كردن انسان به غير از  خورد، هضم مي پزند تمام مواد حياتي را خود آتش مي غذا را مي
هـا   آنبـه نظـر   . گذارد رود چيزي باقي نمي سوزد و از ببين مي تفاله و مواد سوختي كه آن هم در بدن مي

گيرنـد، بعـد سـفيد     شود سبوس آن را ميتر ب هضم گندم كامل مشكل است و براي آن كه هضمش آسان
داننـد و تمامـاً خشـك     پزند، اين را كافي نمـي  پزند، دو مرتبه مي كنند، سپس مي ، بعد سفيدتر ميكنند مي
ي مواد حيـاتي را بـا صـاف     شود چون كه همه تر مي در هر كدام از اين مراحل هضم گندم آسان. كنند مي

گذارند كه بدون ايـن   را باقي ميي گندم و مواد سوختني آن  لهكردن و سپس پختن نابود كرده و فقط تفا
ي اين عمليات مفيد است چون  به نظر پزشكان همه. رود سوزد و از بين مي غذا برساند ميها  ناكه به ارگ

ي بيماران سخت، نان تُسـت   مخصوصاً براي زحمت ندادن به جهاز هاضمه. شود تر مي كه هضم آن آسان
  .شود هاي علم پزشكي محسوب مي ين هم يكي از پيشرفتا. كنند تجويز مي
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شد، شايد اين حرف درست باشد يا نه ولي چيزي كه مسلم اسـت  كُ ها را مي گويند پختن ميكروب مي
. شـوند  د با آتش نـابود مـي  نكن ها حفظ مي هاي طبيعي كه بدن را از ميكروب بيوتيك اين است كه آن آنتي
  .هاي زائد دشمني دارند با سلولها  آنهاي اصلي بدن كاري ندارند،  لها با سلو عالوه بر اين ميكروب

كشـيدم،   من خودم تا بيست و پنج سال پيش تمام عمرم را با پزشكان سر و كار داشـتم، زحمـت مـي   
بيست و پنج سال پيش من همه نوع بيمـاري جمـع كـرده    . گرفتند از دستم ميها  آنكردم و  پول جمع مي

در . كنم انده بود كه سكته كنم، اما اكنون بيست و پنج سال است كه دارم زندگي مييكي دو ماه م و بودم
  .اين بيست و پنج سال من حتي يك دينار به پزشك و دارو ندادم

ها  برونشيت مزمن، گريپ، آنژين، هفته. كشيدم ها رنج مي پنجاه و سه سال من از دست سرماخوردگي
پنج سال من در هواي آزاد و سرد تـا بيسـت درجـه زيـر صـفر      اين بيست و . سوختم در تب و عرق مي

هـا؟   شود، كجا هستند اين ميكروب خوابم، حتي يك دفعه توي اتاق نخوابيدم، گاهي بدنم مثل يخ مي مي
كنـد،   چند قطره آب بيني كـار خـودش را مـي    ام شود ي وارد بينيا نهااگر گاهي يك بويي يا يك چيز بيگ

ام چنـد سـال هـم     من اين بيست و پنج سال را پيدا كرده. بيوتيك است رين آنتيخواران بهت آب بينيِ خام
را  هـا  ناي ارگ كنم آدمي مثل من كه پنجاه و سه سال كليه من خيال نمي .ام زنده بمانم آن را هم پيدا كرده

زنـدگي  ها را كامالً بر طرف كند و تا صد و پنجاه الي دويسـت سـال    خراب كرده باشد بتواند اين خرابي
خـواري اسـت، امـا     ي پنجاه و سه سال پخته خواري نيست بلكه نتيجه اگر من فردا بميرم اين از خام. كند

  .كنم فعالً كه خودم را خيلي دور از مرگ احساس مي
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  آورد خواري مطلق سالمتي مي فقط خام

بايد گفت كه . خواري كردن كار مشكلي است گويند خام شوند معموالً مي خوار مي كساني كه تازه خام
چقـدر انسـان بايـد    . كننـد  خواري را در عمـق خـود درك مـي    اشخاص بسيار كمي هستند كه معني خام

يون، كتاب و روشنفكر، عاقل و دورانديش باشد كه تمام دانايي خود و آنچه را كه هميشه از راديو، تلويز
ي  روزنامه ياد گرفته است از مغز خود بيرون بريزد و قبول كند كه با يك راه خيلي ساده و طبيعـي همـه  

شود و مطب، بيمارستان و داروخانـه همـه    كن مي دنيا ريشهشوند و اصالً بيماري از  ها معالجه مي بيماري
  .شوند تعطيل مي

دليل اين . شويم خوريم سير نمي د هر قدر غذاي خام ميگوين شوند معموالً مي خوار مي كساني كه خام
طـور   كنند ولي همان طور فكر مي ها اين كار چيست؟ آيا ميوه و سبزي ارزش غذايي كافي ندارند؟ بعضي

هـا   ده ها آن. بينند در اينجا نيز سخت در اشتباهند خوارها هميشه سياه را سفيد و سفيد را سياه مي كه پخته
انـد، احسـاس    خود مشـغول كـرده   ي خود را بي اند، جهاز هاضمه ا غذاي پخته پر كردهسال شكمشان را ب
كه غذاي طبيعي الزم دارند  ها نااند ولي ارگ اند كه به بدن غذا رسانيده اند و خيال كرده سيري كاذب كرده

كه غـذاي پختـه را   اكنون . اند اند بلكه با غذاي پخته مسموم نيز شده نه فقط گرسنه مانده. اند گرسنه مانده
كشيدند و خيلي  ها سال حسرت اين را مي كه ده ها ناكنند ارگ اند و با غذاي طبيعي تغذيه مي كنار گذاشته

كننـد و   اند با خوشـحالي آن را قبـول مـي    هاي دراز از آن محروم بوده ولي سال داشتندبه اين غذا احتياج 
نتيجه معده تقريباً خالي و هميشه آماده بـراي قبـول   در . شوند كنند و سير مي احتياجات خود را تأمين مي

غذاي پخته بر عكس چون غذا نيست، غيرطبيعي و بيگانه است، بـدن آن را بـه آسـاني    . غذاي تازه است
گاهي اصالً بـه  . كند دارد و با زحمت فراوان آن را از معده رد مي ها در معده نگاه مي كند، مدت قبول نمي
  .گرداند ي خود بر مي جاي اوليه

. كند كه پر بودن معده عالمت سير بودن بدن است، ولي اين اشتباه بزرگـي اسـت   خوار خيال مي پخته
دهد و بالفاصـله بـه    ي خود را در چند دقيقه انجام مي شود معده وظيفه وقتي غذاي طبيعي وارد معده مي

خالصـه  . كننـد  و تفاله را دفـع مـي  سپارند  ميها  ناها به نوبت غذا را به ارگ دهد، روده ها تحويل مي روده
. سير استها  آنخوارها خالي ولي بدن  ي خام گرسنه است، معدهها  آنخوارها سير ولي بدن  ي پخته معده
اند اين است كه خام خـوار تـازه وارد چهـار پـنج برابـر آنچـه        ها سال گرسنگي كشيده ده ها ارگان چون

را  هـا  آني گرسنه را سير كنـد،  ها ناكند تا اين ارگ مي ي يك انسان كامل است غذا مصرف احتياج روزانه
  .و به حال طبيعي برگرداند هاي سالم مجهز سازد با سلول
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كند، باز هـم   خورد و بدن را كامالً سير مي ي كافي غذاي طبيعي مي خوار تازه وارد وقتي به اندازه خام
شخص تريـاكي هـر   . اذب استاين ديگر گرسنگي حقيقي نيست، گرسنگي ك. كند احساس گرسنگي مي

هر دو سم دارنـد و اعتيـاد بـه    . غذاي پخته با ترياك فرقي ندارد. شود قدر غذا بخورد از ترياك سير نمي
غذاي پخته سم اسـت، بيمـاري و مـرگ ناگهـاني     . خواري خيلي مهم است ي خام مسأله. آورند وجود مي

  .است و هيچ كس مرگ را دوست ندارد

آن غذا هر قدر هم دوست داشتني باشـد يقينـاً آن را   . بينيد ينيد مرگ خود را ميب وقتي غذاي پخته مي
به همان نسـبت زودتـر شـما را    تر باشد  هر قدر غذاي پخته خوشمزه. از جان خود بيشتر دوست نداريد

عميق فكر كـردن،  . تر عقل الزم است خواري البته كمي اراده الزم است ولي از همه مهم در خام. كشد مي
  .دانايي طبيعت ايمان آوردن و تصميم قطعي گرفتن الزم است به

گردنـد،   خواري دنبال بهانـه مـي   خواري مردم را چنان اسير خود كرده كه مردم براي فرار از خام پخته
در "، "رويم چكار كنـيم؟  مسافرت مي"، "رويم چكار كنيم؟ به مهماني مي"، "مهمان داريم چكار كنيم؟"

  .هاي ديگر خيلي بهانه و "اداره چكار كنيم؟

 "لذيـذ "هـاي   اند و خوراك بينيد مردم دور ميز نشسته رويد و مي ي عزيز، وقتي به مهماني مي خواننده
ايد كمي اراده داشته باشيد، در جلوي مردم خـود را چـون يـك     كنند شما كه حقيقت را شناخته تناول مي

خورند، براي  خورند بلكه بيماري مي غذا نميها  آن. كنند بفهمانيد كه اشتباه ميها  آننمونه قرار دهيد و به 
خيلي ديده شـده كـه اشـخاص چـاق و چلـه و      . كنند كنند و ندانسته خودكشي مي خود مرگ درست مي

شـما  . انـد  جا به زمين افتاده و فوت كرده اند، همان ي خود را پر كرده ظاهراً سالم جلوي ميز مهماني معده
اراده اگر خود را عاجز نشان دهيد و جلوي مردم شروع به خوردن غذاي پخته كنيد هـم بـه    خوار بي امخ

اگر شـما مسـافرت   . اثر خواهد شد هاي شما بي خواري حرف ايد و هم براي تبليغ خام خود ضرر رسانده
رويد يـك يخچـال    اگر با ماشين خودتان مي. رويد يك كيف پر از خشكبار و ميوه همراه داشته باشيد مي

ن توانيـد در آ  چـال داريـد همـه چيـز مـي     در اداره اگـر يخ . آن را پر كنيـد يخي بخريد و با ميوه و ساالد 
ديگـر بهانـه   . كنيد يك مشت خشكبار در جيب خود بريزيـد و راه بيفتيـد   بگذاريد، اگر در بيابان كار مي

  .الزم نيست

توانيد با ترياك خود را سير كنيد؟ وقتي وارد يك  اگر شما به غذاي طبيعي دسترسي پيدا نكنيد آيا مي
ايـن  . شـويد  خوريد در حقيقت همـين كـار را مرتكـب مـي     شويد و يك پرس چلوكباب مي رستوران مي

تـر هـم    نه فقط بدن شما را سير نكـرده بلكـه گرسـنه    هاي شما غذا نرسانده و انچلوكباب نه فقط به ارگ
ايد، يعني نصف انـرژي   ديد اكنون نصف آن را هم نفله كردهكرده چرا كه اگر ديروز يك سيب خورده بو

اگر قبول كنيم كه غـذاي  . و از بيرون راندن آن از بدن شودسيب بايد صرف خنثي كردن ضرر چلوكباب 
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خورند همـين نصـف ميـوه و سـبزي خـام       خوارها كه غذا مي ي پخته پخته ارزش غذايي ندارد پس همه
ببينيد غذاي طبيعي چه اندازه كامل و ارزنده است كه ايـن مقـدار   . دخورن است كه گاهي براي تفريح مي

  .ي گرسنه و مسموم شدهها انتواند مردم را روي پا نگاه بدارد، البته نصف زنده با ارگ كمش هم مي

شود  وقتي غذاي پخته وارد بدن مي. خواري مطلق واجب است؟ اين هم دليل دارد خامگوييم  چرا مي
خوارها با آب و كوالها يا چاي و غيـره   كند كه پخته حرارت زائد توليد مي و سوزد مييك قسمت از آن 
از طـرف  . كنـد  را تغذيه ميها  آنسازد و  هاي زائد مي سلول هم يك قسمت از آن. كنند آن را خاموش مي

وز بـا  اگر اين سم كه هـر ر . كند ديگر غذاي پخته سموم مختلف در بدن توليد نموده و به بدن پخش مي
شود در بدن باقي بماند مردم را مسموم نموده و در عرض چند ماه بـه هالكـت    غذاي پخته وارد بدن مي

ي اين سم را هر روز توسـط ادرار، مـدفوع،    رساند ولي بدن هميشه در حال دفاع است، قسمت عمده مي
هـا   بين مفاصـل، در رگ  ماند كه فقط دو سه درصد آن در بدن باقي مي. سازد عرق و غيره از بدن دور مي

اي يك دفعه غـذاي پختـه    خوار قالبي هفته وقتي خام. شود و دائماً روي هم جمع مي شدهو غيره مخفي 
ماند بلكه تمام صد درصد آن در بدن بـاقي   بخورد، اين دفعه ديگر دو سه درصد آن نيست كه در بدن مي

گـردد و   ار ديگـر بـه جـاي خـود بـر مـي      ي دفع شدن بود ب ماند و سمي كه در بدن حل شده و آماده مي
  .گيرند هاي زائد كه گرسنه مانده و در حال مردن هستند دوباره جان مي سلول

گيرنـد تصـميم    كنند و سخت تحت تـأثير قـرار مـي    خواري را خوب مطالعه مي كساني كه كتاب خام
كننـد و   واري مـي خـ  گيرند، چنـد مـاه خـام    كنند، كارت عضويت مي خوار شوند، شروع مي گيرند خام مي

ها نجات پيدا كردند، گـاهي   ي ناراحتي كنند كه چطور از همه گيرند، به همه تعريف مي ي خوب مي نتيجه
پردازند و زود به زود به باشگاه رفـت و   كنند، حق عضويت را مرتباً مي به كارهاي جمعيت نيز كمك مي

، البـد دسـتورات كتـاب را فرامـوش     سـت شويم ديگر پيدايشان ني گذرد ملتفت مي مدتي مي. كنند آمد مي
نزديك به نهصد نفر عضو شدند . آيند ها مي روند و تازه ها مي دائماً كهنه. اند خوار شده كرده و دوباره پخته

  .كنند فقط چهل پنجاه نفر روزي ده ريال به باشگاه كمك مي ها آنولي از 

از بيمـاري كـه خـالص    . شـوند خـوار مـي    ها كه سخت بيمارند و جانشان در خطر است خام بعضي
خـواري   خواري كنند، مثل اين كه خـام  توانند دوباره پخته كنند حاال كه خوب شدند مي شوند خيال مي مي

حال خانم مريم نشـان برجـان كـه عكسـش     . آور داريم ي تأسف در اين مورد يك نمونه. يك دارو است
خـواري روز   شده در عرض دو سال خـام خواري چاپ  ي آخر كتاب خام همراه با بيوگرافي او در صفحه

او كه هر روز از اداره به باشـگاه  . كرد ولي مدتي ديدم پيدايش نيست ، در اداره كار ميشد به روز بهتر مي
خـواري كـرده،    گرفت، معلوم شد كه رفته پخته كرد و از فعاليت ما فيلم مي آمد و حتي به ما كمك مي مي

معلوم است كه كـار بيمارسـتان چيسـت، آنجـا مـردم را      . فته استحالش به هم خورده و به بيمارستان ر
همين اشتباه را خود من نيز مرتكب . اين خانم بيچاره را نيز با عمل غلط كشتند و از بين بردند. شندكُ مي
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ي من در ده سالگي در يك بيمارستان در هامبورگ زير دست يـك پزشـك جـالد بـه      دختر بيچاره. شدم
آسـايي نجـات    خواري به طور معجـزه  او را از بيمارستان بيرون كشيدم، با خام. بود ي مرگ رسيده آستانه

تواند مثل سايرين همه چيز بخورد  خيال كردم كه او ديگر معالجه شده است و مي. دادم و به ايران آوردم
ر بِ . اين اشتباه من باعث شد كـه دختـرم را از دسـت بـدهم    . و فقط كمي ميوه زيادتر بخورد ر در نـ بيرخـ

خواهم ديگران ايـن اشـتباه را    اكنون نمي. خواري مطلق نداده است خام دستورهيچ وقت هاي خود  كتاب
كم شـروع كننـد    خواري را كم شوند عقيده دارند كه مردم بايد خام خوار مي بعضي پزشكان كه خام. بكنند

كسي كـه  . چنين چيزي نگفتممن هيچ وقت . گويند آوانسيان نيز همين عقيده را دارد تا عادت كنند و مي
خواري را فقط امتحان كند او بايد خام و پخته را قاطي  خواري را شروع كند يا خام كم خام خواهد كم مي

خواري كند و مقايسـه كنـد كـه چطـور در      نكند، بلكه در هفته چند روز پخته بخورد و چند روز را خام
خـواري   ست ولي بـرعكس در روزهـاي خـام   كند و ناراحت ا خواري احساس سنگيني مي روزهاي پخته

  .شود انجام داد البته اين امتحان را فقط براي دو سه هفته مي. كند سبكي و راحتي احساس مي

خـواري از دهـان پزشـكان     مايلند راجع به خـام  ها آن. ي زيادي دارند مردم عادي به حرف علم عالقه
هيئت مديره نيز عقيـده دارد كـه   . ثابت شودهاي علمي  خواري با حرف دوست دارند خام. حرفي بشنوند

مردم بيشتر عالقـه نشـان داده و بيشـتر جمـع     خواري پزشكان سخنراني بكنند  ي خام اگر راجع به فلسفه
آقـاي دكتـر   . ما همين كار را هم كـرديم . خوار بشوند خواهند خام شوند، مخصوصاً كساني كه تازه مي مي

ه هم كرديم ولي به زودي معلوم شد كه اين آقايان پزشكان هـر  محمد كار را آورديم و رئيس هيئت مدير
هاي علمي و آزمايشگاهي راجع به تركيبات  قدر هم به غذاي طبيعي عالقه داشته باشند باز هم از حساب

راجـع بـه ايـن    هـا   آناگـر  . توانند دست بكشـند  جات يك مرتبه نمي هاي مختلف ميوه غذايي و خاصيت
غذاي پختـه و حيـواني نخوريـد و غـذاهاي     «: صحبت نكنند و فقط بگويند ارزش هاي پوچ و بي حساب

اي را بگوينـد   اگر ايـن دسـتور دو كلمـه   » گياهي را هر كدام و هر وقت و هر قدر دوست داريد بخوريد
  .ارزش و حتي مضر است خود، بي ديگر هيچ حرفي ندارند كه بزنند و هر قدر هم حرف بزنند بي
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  گويد يا آزمايشگاه پزشكان؟ مي آزمايشگاه طبيعت راست

وقتـي راجـع بـه    . را ديوانـه كـرده اسـت    هـا  آنكـامالً خـراب كـرده و    ي پروتئين مغز مردم را  مسأله
» شـود؟  پس پروتئين چه مي«: كنند اين است خوارها مي شود اولين سؤالي كه پخته خواري صحبت مي خام

ي موادي را كه بدن بـراي فعاليـت طبيعـي خـود احتيـاج دارد بـا        وقتي طبيعت بدن انسان را ساخته كليه
آوري كرده و در يك غذاي گياهي جا داده است، پس گياهـان بـه تنهـايي غـذاي      هاي دقيق جمع حساب

شند كُ ا آتش ميكم يا زياد نيست اما وقتي اين غذاي طبيعي و زنده را ب ها آنكامل هستند و هيچ چيز در 
  .شود ميرد و نابود مي ي مواد حياتي كه در آن موجود است مي كليه

پـروتئين،  : انـد  گـذاري كـرده   خوار در مواد غذايي چند عنصر را پيدا كرده و اسـم  پخته شناسانِ زيست
حساب . ندشو ها نابود مي اند كه موقع پختن، اين ويتامين مشاهده كردهها  آن. ويتامين، مواد معدني و غيره

كاهـد، اگـر    درصد از ارزش خود مي 80يا  70، 60، 50شود، ديگري  تماماً نابود مي ها آناز  ياند يك كرده
دانشـمندان بـه جـاي ايـن كـه      . شود درجه حرارت نابود مي 80يا  70، 60درجه ديگري در  50يكي در 

كنند به مصنوعي  ند شروع ميممنوع كن ها ناپخت و پز را محكوم كنند و مصرف آن را در داخل بيمارست
اسـت كـه    اي شود، اين كار سـاده  اگر پخت و پز را قدغن كنند اين علمي نمي. ساختن مواد خراب شده

يـك لحظـه   . توانيم از خوردن غذاهاي لذيـذ بـاز داريـم    به عالوه مردم را چگونه مي. ارزش علمي ندارد
عـدد   100و يا  50، 40، 30تا به حال  ها آنخورند؛  هاي مصنوعي واقعاً به درد مي فرض كنيم كه ويتامين

  شود؟ اند چه مي هنوز كشف نكردهكه  را اند پس اين ده هزار يا صد هزار نوعش را كشف كرده ها ايناز 

سـوزانند و آن   وقتي گندم زنده را در فر با آتش قوي مي. دانيم كه گندم زنده غذاي كاملي است ما مي
اند به جاي غـذا بـه رخ مـردم     كنند، سپس اين خاكستر كه اسم آن را نان گذاشته را به خاكستر تبديل مي

كننـد يـا    وقتي به دكتر مراجعـه مـي  . شوند ر مردم بيمار ميشند معلوم است كه با خوردن اين خاكستك مي
كوچك پردازند و دكتر در عوض اين پول اسم چند ويتامين مصنوعي را روي يك كاغذ  ويزيت گران مي

تواننـد   دهد، آيا اين چند نوع ويتامين مصنوعي كه به غير از سم چيزي نيستند مي نويسد و به بيمار مي مي
تواننـد نـان را بـه گنـدم      ها سال در نان نابود كرده پر كنند؟ مي كه بيمار در طول ده هايي را جاي ويتامين

زنده تبديل كنند؟ راستي اين علم است يا مسخره بازي؟ با اين مسخره بازي پزشكان با جان مردم بـازي  
  .كنند مي

د حياتيِ غذا را هزاران نوع مواها سال  ده در مدت خوار ي عزيز خوب توجه كنيد، مردم پخته خواننده
هـا را تعميـر    خواهند اين خرابـي  و اكنون با دو سه قرص شيميايي مي اند كردهي خود نابود  در آشپزخانه

پروتئين حيواني يعني مواد گوشتي مانند كباب، استيك، آبگوشت، خورشت، مرغ، ماهي، لبنيـات و  . كنند
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دانـم   نمي. اند كه اسم آن را اسيد آمينه گذاشتهاند  غيره و پزشكان در اين مواد حيواني چيزهايي پيدا كرده
فقـط خيـال    هـا  آن. ها براي انسان مفيد است اند كه اين پروتئين يا اين اسيد آمينه از كجا فهميدهها  آنكه 

تـرين دشـمن    هـاي خـود خطرنـاك    كنند چون در حقيقت پروتئين حيواني با اسيد آمينه فرض مي كرده و
ولي ما يقين داريم كه هر كس پـروتئين   كنند كنند و فرض مي طور خيال مي اين ها آن. سالمتي مردم است

كنـد   آيد و سؤاالتي مي كسي كه به باشگاه ما مي. خورد سالم خورد بيمار است و هر كس نمي حيواني مي
گويم هر چه دكتر گفته بر عكس آن را عمل كند، گوشت و لبنيات تجويز كرده نخوريـد، ميـوه و    من مي
هاي مـن، چهـارده سـال چـه زجرهـايي كشـيدند و چـه         بيچاره بچه. خام را قدغن كرده بخوريد سبزيِ
هايم را مسـموم   ي بچهها اني ارگ و گنديده كليه "خوشمزه"اين كباب لعنتي نرم، . هايي تحمل كردند رنج

شكان معرفي ترين پز در تبريز، تهران، هامبورگ، پاريس و سوئيس به معروفها را  آن. و خراب كرده بود
كه وجود داشت انجام دادم، ولي هيچ كدام از اين دانشمندان فكرش را هم نكرد  يهر نوع آزمايش. كردم

خـوار حـد و حـدودي     ناداني اين دانشمندان پخته. تواند زنده بماند كه بدون غذاي طبيعي هيچ كس نمي
ده، كليت، گاستريت، زخم معده، زخم آيند ناراحتي مع بيشتر از پنجاه درصد مردم كه به باشگاه مي. ندارد
كند كبـاب گنديـده و    توصيه ميها  آنپزشك به . ي خام بخورند ترسند ميوه عشر و غيره دارند كه مي اثني

دانـد و   كننـد كـه پزشـك حتمـاً چيـزي مـي       ها باور مي اين بيچاره. ي خام نخورند نرم بخورند ولي ميوه
را اجـرا   دسـتور ايـن  هـا   آن. دهنـد  زشكان همين دستور را ميي پ تواند اشتباه كند مخصوصاً كه همه نمي
  .آيد مي ها آنموقع به سراغ  شود تا باالخره مرگ بي كنند، روز به روز حالشان بدتر مي مي

شـير كـه يكـي از    . پرسـتند  پـروتئين را مـي  ها  آن. پروتئين و باز هم پروتئين كه خداي پزشكان است
كننـد و در آن پـروتئين و كلسـيم     را آزمـايش مـي    گاه خـود آن مضرترين غذاهاست پزشكان در آزمايشـ 

و بـه مـردم معرفـي     كردهبينند و شير را كه غذاي خيلي ناقصي است مفيد و حتي غذاي كامل تصور  مي
كه نوزادان پستانداران چند ماه از آن استفاده كنند تا غـذاي  طبيعت شير را به وجود آورده است . كنند مي

فهمد كه شير غذاي كامل نيست و فقط براي كمك ساخته شـده   گاو خيلي خوب مي. طبيعي فراهم شود
زنـد و   ي خود شير داد او را لگد مي گاو بعد از اين كه چند ماه به بچه. است، آن هم براي مدت كوتاهي

هسـتند، ولـي    يشير و لبنيات غذاهاي خيلي مضـر و خطرنـاك  . كند كند و شير را قطع مي از خود دور مي
كننـد بـراي    بيننـد و خيـال مـي    ماست و پنير چيزهايي مي ،در شيرها  آنكنند،  ن اين طور فكر نميپزشكا

  .كنند را توصيه مي ها آنانسان مفيد است و خوردن 

خـواران دائمـاً بـه     پروتئين يعني مواد گوشتي و پخته. ي پروتئين مردم را كامالً گيج كرده است مسأله
خوارهـا دو بـدن    ام كه پختـه  خواري شرح داده من در كتاب خام. شوندفكر گوشت هستند كه مبادا الغر 

. آينـد  ارزش به وجـود مـي   خور و بي هاي زائد، مفت از غذاي پخته سلول. دارند، بدن اصلي و بدن كاذب
دارنـد كـه بـه     سوزانند و فقط پروتئين نگه مـي  گوشت، نان و برنج تماماً مواد حياتي خود را در آتش مي
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هاي  صورت. كنند ها پشت سر هم عبور مي گنده در كوچه تماشا كنيد چطور شكم. ا برساندبدن كاذب غذ
كنند زيرا در حقيقـت   عالمت سالمتي است، ولي اشتباه مي ها اينكنند  گرد با رنگ قرمز و مردم خيال مي

اگـر  . بسـيار الغـر و ضـعيفند   هـا   آني هـا  انبدن اصلي اين اشخاص و ارگـ . عالمت بيماري است ها اين
مانـد،   مرتبه خالي كنيم فقط پوست و استخوان باقي مـي  هاي زائد بدن دروغين اين اشخاص را يك سلول

 هـا  آنخواري بدن دروغين  ولي خوشبختانه خام. يك اسكلت وحشتناك كه از گورستان بيرون آمده است
تـر   ند در عوض بدن اصلي سه چهـار كيلـو چـاق   ك كند؛ مثالً اگر ده كيلو خالي مي مرتبه خالي نمي را يك

كيلو وزن  160خوار داريم كه  يك خام. شود شود و در نتيجه فقط شش هفت كيلو از وزنش كاسته مي مي
كيلـويي   70او اكنـون يـك انسـان سـالم     . شـود  كيلو وزنش كـم مـي   90خواري  داشته و با شش ماه خام

تـر شـده    كيلو چـاق  30خواري بدن اصلي او  كه موقع خاماگر حساب كنيم حاال توجه فرماييد  1.باشد مي
كيلـو بـار را بـه دوش گرفتـه روي زمـين       120كيلويي  40خوار  گيريم كه يك انسان پخته پس نتيجه مي

هاي وحشتناك غـذاي دلخـواه    آورد تا به اين بدن دروغين و به اين گوشت كرد و پول گير مي حركت مي
. كننـد  همين پروتئين است كه پزشـكان از كمبـود آن وحشـت مـي     اين همين گوشت و. خود را برساند

كيلـو   120ايـن علـم اسـت كـه     . را مشغول كرده اسـت ها  آنهمين اسيد آمينه است كه شب و روز فكر 
طبيعـت يعنـي   . كنـد  حاال ببينـيم طبيعـت چـه مـي    . كند كيلويي بار مي 40پروتئين به دوش يك شخص 

ست كه بدن انسان يا حيوان براي فعاليت طبيعي خـود از هـر يـك از    پروردگار توانا دقيقاً حساب كرده ا
. را جمع كرده و در يك غذاي خـام گيـاهي قـرار داده اسـت    ها  آنبه چه اندازه الزم دارد و  2مواد حياتي

هر يك از غذاهاي خام گياهي در حال زنـده غـذاي كامـل و حسـاب     . حساب طبيعت كامالً دقيق است
  .شده است

ي  اندازنـد، طبيعـت از ايـن دانـه     ي كوچك را در درون خاك مـي  يك دانه. كار طبيعت را تماشا كنيد
ماننـد بـادام، گـردو،    را طبيعـي   غـذاهاي ترين  آورد و بهترين و ارزنده ناچيز درخت عظيمي به وجود مي

سـيب، انگـور يـا    وقتي ما يك . اين آزمايشگاه طبيعت است. كند پسته، سيب و يا گالبي از آن آويزان مي
خوريم مطمئن هستيم كه هر قدر پروتئين، ويتامين و ساير تركيبات غذايي كه بـدن مـا احتيـاج     گردو مي

هايي كـه هنـوز    ايم و هم آن ها اسم گذاشته شناسيم و براي آن هايي كه ما مي دارد در آن قرار دارد، هم آن
نه چيزي زياد است و نه چيـزي  . ا موجود استهايي كه طبيعت معلوم كرده در آنج شناسيم، به اندازه نمي

ها را به بهترين  آيند كه تمام ارگان هاي سالم و كامل به وجود مي طوري كه از اين نوع غذاها سلول كم، به
  .دنگمار وجه به فعاليت طبيعي مي

 
  .خواري منعكس است عكس ايشان در كتاب خام -  1
  .اند شناسان پروتئين، ويتامين و غيره نام نهاده زيستآن مواد حياتي كه  -  2
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 كـه فيـل بـا علـف     ي غذاهاي گياهي به تنهايي غذاي كامل هستند به دليل آن من عقيده دارم كه همه
جنگل، زرافه با برگ درخت، شتر با خار بيابان، اسب با كاه و جـو و گـاو و گوسـفند بـا يونجـه تغذيـه       

البته ما هيچ وقت مجبور . تواند با يك نوع ميوه احتياجات بدن خود را تأمين نمايد كنند، انسان هم مي مي
ولي اگر در جايي بيفتيم كه فقط يك نوع غـذا وجـود داشـته باشـد،      نيستيم با يك نوع غذا زندگي كنيم

ي  مـن وقتـي تغذيـه   . ذيـه كنـيم  توانيم با يك نوع غـذا تغ  هاي ديگر مي ميريم و به زودي مثل حيوان نمي
نه خير، ما نيز يك نوع حيوان هستيم . كنند كه ما حيوان نيستيم زنم مردم اعتراض مي ها را مثال مي حيوان

هـا نشـخوار    فرق ما با پستانداران ديگر اين است كه آن 1.زبان با چند تا انگشت اضافه داريم و فقط يك
كنند، ولي چون انسان به غذاي فشرده و كـم سـلولز عـادت كـرده      كنند و مقدار زيادي سلولز دفع مي مي

  .مده استخوار به وجود آ انسان اصالً ميوه. دستگاه گوارشي او به اين نوع غذاها عادت كرده است

شـكند هميشـه بـه فراوانـي      كه اين غذا را مي) آنزيمي(كند و مايعي  حيوان با يك نوع غذا تغذيه مي
خـورد   انسـان چـون غـذاهاي مختلـف مـي     . حاضر است، چون حيوان به اين نوع غذا عادت كرده است

قتـي مـا يـك    و. و براي جذب حاضـر كننـد  هاي مختلف حاضرند كه اين غذاها را بشكنند  معموالً آنزيم
شود آنزيمي كه ايـن خرمـا    شويم معلوم مي ها سير مي خوريم و از آن غذاي شيرين مثالً خرما يا عسل مي

فرنگي و يـا يـك غـذاي     هاي ديگر حاضرند تا مثالً خيار، گوجه شكند تمام شده ولي آنزيم و عسل را مي
كنند آنزيمي كه ايـن غـذا را    تغذيه مي هايي كه با يك نوع غذا حيوان. ها را بشكنند ديگر را بپذيرند و آن

خورند، سلولز را دفـع   ها مقدار زيادي غذاي سلولزدار مي آن. بايد بشكند هميشه به فراواني حاضر دارند
آورند از لحاظ ارزش غذايي با بـادام، گـردو، سـيب و يـا      كنند و يك مشت غذايي كه از آنجا گير مي مي

  .انگور فرقي ندارد

طبيعـت  . ام هر كدام از غذاهاي گياهيِ خـام، غـذايي كامـل اسـت     رراً تكرار كردهطوري كه من مك به
خار بيابان، برگ درخت، يونجه و يا ميوه ظاهراً به هم شباهتي ندارنـد  . چيزي ناقص درست نكرده است

ي  ولي باطناً يك خاصيت دارند، يعني غذايي كاملند كه همه چيز در خود دارند ولي تمام غـذاهاي پختـه  
گويند ايـن پـروتئين دارد،    اين كه پزشكان مي. يا همگي با هم به غير از تفاله و سم چيز ديگري نيستنددن

آن ديگري ويتامين ب يا آ دارد، اين فالن خاصيت را دارد، ديگري براي قلب يا كليه خـوب اسـت و آن   
. رعكس حقيقت هسـتند ارزش و در بيشتر موارد كامالً ب ها پوچ و بي ي اين حرف ديگري براي كبد، همه

شود، چون هـر چـه    هاي مختلف مي هاي غلط و متضاد آزمايشگاهي باعث اين همه بيماري اصالً حساب
  .ها مفيد است نآمفيد است به نظر پزشكان مضر و هر چه مضر است به نظر 

 
  )تايپيست( -. ها است ني و ساخت ابزار در انساناحتماالً منظورر آقاي آوانسيان پيدايش و تكامل ساختارهاي زبا -  1
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هـا،   ي ويتامين خواهد باشد، مطمئن هستيم كه همه خوريم، هر نوع كه مي وقتي كه ما غذاي طبيعي مي
ها كه ظـاهر   پزشكان عقيده دارند ويتامين. كنيم ها و ساير مواد شناخته شده را جمعاً وارد بدن مي پروتئين

ها تركيباتي هسـتند كـه    اين اشتباه است، ويتامين. دنرس دهند بدون تغيير شكل به بدن مي غذا را نشان مي
ي گياهان شبيه هـم   شوند كه در همه مي) ها مات(تبديل به مواد اوليه  و شكنند بعد از وارد شدن به بدن مي

ي اظهـارات پزشـكان راجـع     پس همه. سازد سپس بدن مطابق احتياجات خود تركيبات جديد مي .هستند
دهند همگي پوچ، غلط، متضاد و خطرناك هسـتند، ماننـد ايـن كـه      به تركيبات كه ظاهر غذا را نشان مي

  .كنند ي زنده را مضر تلقي مي فيد و ميوههاي خود م پروتئين حيواني را با اسيد آمينه

كننـد؟ چـرا    ي اساسـي نمـي   دهند؟ چرا مطالعـه  هاي غلط و خطرناك را چرا ادامه مي پس اين حساب
بيننـد همـين را دارد و چيـز     اي كه خـود در غـذاها مـي    كنند هر ماده ها خيال مي كنند؟ آن عميق فكر نمي

كنند كه از باال تا پائين صفحات كتاب را  دراز تهيه مي هاي طول و ديگري نيست و براي اين كار صورت
ي غذايي فقط چند عنصـر نشـان    ها هيچ ارزشي ندارند چون ظاهرش در هر ماده اين صورت. كنند پر مي
تواننـد   ها مـي  مثالً آيا آن. دهد ولي باطنش همه چيز را كه بدن يك موجود زنده احتياج دارد، داراست مي

ي موادي را كه فيل، شتر يا زرافه احتيـاج دارنـد پيـدا     لف جنگل يا برگ درخت همهدر خار بيابان، در ع
كنند يا ببينند؟ پس اين حيوانات كتاب ندارند كه ببينند پروتئين را از كدام گياه و ويتامين را از كدام گياه 

بـا ايـن   . دهاي غلط و خيـالي را از مغزتـان بيـرون كنيـ     پزشكان محترم اين حساب. بايد به دست آورند
ي مردم را نيز خـراب كـرده    ايد كافي نيست، مغز همه هاي متضاد و غلط مغز خود را خراب كرده حساب
. كننـد  ي كوچك و بزرگ دائماً از پروتئين و ويتـامين صـحبت مـي    كنيد در نتيجه همه ها را گيج مي و آن

ت مطالعات شـما ارزش پيـدا   وقتي با تركيبات غذايي شناخته شده توانستيد يك برگ سبز بسازيد آن وق
دانيم كه هر چيزي را كه بـدن مـا بـه آن احتيـاج      خوريم مي خواران وقتي غذاي طبيعي مي ما خام. كند مي

كنـد و   دانيم كه طبيعت هيچ وقت اشتباه نمي ما به دانايي طبيعت ايمان داريم و مي. ايم داشته است خورده
آزمايشگاهي كه اين غذا فالن ويتامين را دارد و آن يكـي  هاي  پس حساب. كند غذاي ناقص درست نمي

فالن ويتامين را، اين فالن خاصيت را دارد و آن يكي فالن، اين براي چشم مفيد است و آن يكـي بـراي   
هـايي   بنابراين كتاب. ها ابداً احتياج نداريم ها كامالً چرند و دروغ است و ما به اين حرف قلب، اين حرف
ايـن قبيـل    خوانـدن  .انـد نبايـد خوانـده شـود     ها صفحات خود را پر كرده ها و صورت كه با اين حساب

ها نه فقط وقت تلف كردن است بلكه راهنماي غلطي است كه مردم را از راه راست منحرف كـرده   كتاب
  .دهد و در راه غلط و خطرناك قرار مي

كننـد   پزشـكان توصـيه مـي   . دكننـ  خوانند كه زياد بـه آن تـوجهي نمـي    گاهي خوانندگان مطلبي را مي
ي طبيعي و با اين توصيه باعـث   ي حيواني غذاي اصلي انسان است نه غذاي زنده پروتئين مرده و گنديده

هـا انسـان را قتـل     شوند، يعني ميليون ها نفر مي مرگ نه فقط صدها يا هزاران نفر بلكه باعث مرگ ميليون
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دوسـت و   پزشـكان انسـان  . دارند ود را محفوظ نگاه ميداروها نيز در اين كار كثيف جاي خ. كنند عام مي
گنـاه و زودبـاور را بـا غـذاي      توانيد مردم بـي  روشنفكر، وقت آن رسيده است كه ديگر بيشتر از اين نمي

هـا را خـاموش كنيـد و بيمـاران      هاي بيمارسـتان  آشپزخانه آتشِ. پخته و داروهاي شيميايي قتل عام كنيد
هـيچ وارد آشـپزخانه   . ي تغذيه هيچ توجهي نداريد شما به مسأله. نجات دهيد ديده را با غذاي طبيعي داغ
بپـزد و جلـوي    خواهـد  كـه خـودش مـي   زا  ايد كه هر نوع غذاي بيمـاري  آزاد گذاشتهآشپز را شويد،  نمي

توانيـد بـا    خواري بدين طريق ادامه پيـدا كنـد مـي    كنيد كه اگر عادت پخته شما خيال مي. بيماران بگذارد
شما بايد عامل بيمـاري را از  . اين كار غير ممكن است مل جراحي بيماران را معالجه كنيد؟ا و با عداروه

كنيد و داروهاي سمي  خواري است كه شما اصالً به آن توجهي نمي ميان برداريد و اين عامل همين پخته
يـد مغـز شـما را بـا     ا هاي سال با ايمان كامـل يـاد گرفتـه    علمي كه شما سال. نيز باعث همين كار هستند

توانيد باور كنيد كـه بـا تعـويض يـك بشـقاب       شما هيچ وقت نمي. هاي پيچيده اشغال كرده است فرمول
هاي علمي راجع به تركيبات غذايي باطـل   ي فرمول شود و كليه ها برطرف مي ي بيماري غذاي طبيعي همه

  .شود مي

آزمايشـگاه سـاختمان ظـاهري گيـاه را      جا نيست بار ديگر تكرار كنـيم كـه پزشـكان در    جا بي در اين
همـديگر فـرق دارنـد، هـر يـك چنـد نـوع         بـا غذاهاي گياهي ظاهراً . بينند و از باطن آن خبر ندارند مي

ي موادي است كه بدن يـك   داراي همهها  د ولي باطناً هر يك از آننده ويتامين، پروتئين و غيره نشان مي
. ها باطناً همان خاصيت را دارنـد  طوري كه آن تهيه كرده است بهها را كامل  طبيعت آن. انسان احتياج دارد

به اين معني كه اگر شخصي يك نوع غذا بخورد يا صد نوع، اين صـد نـوع غـذا از آن يـك نـوع چيـز       
زيادتري ندارد كه البته اين حساب مربوط به غذاهاي اصلي مثل سيب، انگور، بادام، خرما و غيـره اسـت   

شوند مانند پياز، سير، دارچين، نعناع، ترخـون و غيـره    طور چاشني استفاده مي بهچون گياهاني هستند كه 
گيريم كه تركيبات ظـاهري گياهـان بـا بـو،      پس نتيجه مي. ها را غذاي اصلي حساب كرد شود آن كه نمي

ين هاي ا ها، اتم بعد از خوردن آن. طعم و رنگ از همديگر فرق دارند ولي در باطن كامالً شبيه هم هستند
هـا تركيبـات دلخـواه     ها را عـوض كـرده و از آن   شوند، سپس بدن ترتيب اين اتم تركيبات از هم جدا مي

هـاي   اي نيست و مردم احتياج ندارند با ايـن حسـاب   پس تركيب ظاهري گياهان مسأله. سازد خود را مي
  .پوچ و متضاد وقت خود را تلف كنند ،معني بي

خواهند با اين آزمايشات و مطالعات به اصطالح علمي به جايي برسند اين ميل  ضمناً اگر پزشكان مي
تا زماني كه توانستند حتي يك سلول زنـده  ها را براي خود نگاه دارند  بگذار اين حساب. خودشان است

و چـه نيسـت؟    اشخاص عادي چكار دارند كه بدانند در اين غذا چه هسـت . بسازند و به ما نشان دهند
هـا كتـاب    معنـي و غلـط ميليـون    هـاي پـوچ، بـي    خواهند پزشك شوند، چرا با اين حسـاب  همه كه نمي

  كنند؟ ندازند و سر مردم را گيج ميا نويسند، راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله به كار مي مي
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د را تـأمين  تواند احتياجـات يـك موجـو    ام كه هر يك از غذاهاي گياهي كامل است كه مي من نوشته
كنم ولي اين حقيقـت بـراي همـه بـه      ي ديگر آن را تصديق مي اين عين حقيقت است كه يك دفعه. كند

تواند با يك نـوع غـذا زنـدگي     كنند كه انسان مي بيشتر مردم به آساني باور نمي. آساني قابل هضم نيست
اي متنوع گيـاهي دارد كـه هـيچ    ي خود باقي بمانند چون انسان به قدري غذاه ها در عقيده بگذار آن. كند

  .ميرد شود مثل حيوانات ديگر با يك نوع گياه زندگي كند ولي اگر هم مجبور شود نمي وقت مجبور نمي

خـود اسـت؛    هاي مختلف نسبت دادن بي در خاتمه الزم است توضيحي بدهيم كه به گياهان خاصيت
ي گياهان زنده بـراي   خوب است و همه ها ي بيماري ي گياهي براي همه به اين معني كه يك غذاي زنده

خواهـد باشـد مطمئنـيم كـه      وقتي ما غذاي خام گياهي بخوريم هر نوعي كه مـي . يك بيماري مفيد است
خورند و بـراي خـود    خورند فقط تفاله، سم و بيماري مي خوريم ولي كساني كه پخته مي غذاي سالم مي

  .بينند تدارك مرگ را مي
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  نخوارا سرگذشت جمعيت خام

ها پيش وقتي من ملتفـت   سال. خواران توضيحاتي بدهم دانم راجع به سرگذشت جمعيت خام الزم مي
يعني يگانه غـذاي  (ي پزشك بوده كه ميوه و سبزي خام  عقالنه شدم كه باعث مرگ دو فرزندم دستور بي

ها قدغن كرده بود، مطالعات خود را ادامه دادم و به اين نتيجه رسيدم كه پخـت   براي آن را )اصلي انسان
شـد، نـابود   كُ ي مواد حياتي را در غذاي طبيعي مـي  و پز عملي است غيرطبيعي، غلط و خطرناك كه كليه

  .شود سان ميهاي ان ها و ساير بدبختي كند و آن را به تفاله و سم تبديل نموده، باعث اين همه بيماري مي

انـدازهاي خـود را بـه     ي پس وقتي به اين كشف بزرگ نائل شدم براي بيدار كردن مردم اين دنيا كليه
هايي چاپ كردم و سه هزار كتاب و صـدها هـزار    كتابهاي ارمني، فارسي و انگليسي  كار بردم، به زبان
. ها، مجالت و غيره فرستادم زنامهي كشورهاي جهان، به بزرگان و رهبران، دانشمندان، رو اعالميه به همه

ها هزار نامه به دست من رسيد كه ثابت مي كنـد در   ها آمد و ده از همه جاي دنيا براي كتاب من سفارش
وزارت بهـداري هندوسـتان   . كنند هاي سخت نجات پيدا مي خواري از بيماري همه جاي دنيا مردم با خام

هـاي مختلـف    ي چاپ گرفته و آن را بـه زبـان   ز من اجازهكتاب انگليسي مرا مفيد تشخيص داده، رسماً ا
هاي فرانسه، آلماني، اسـپانيولي و عربـي    تصميم داشتم كتاب خود را به زبان. هندي ترجمه و منتشر كرد

هـايي بسـازم و فعاليـت جهـاني خـود را       هاي خيلي جالب كتـاب  ترجمه و منتشر كنم و همچنين از نامه
و باشگاهي در تهـران تأسـيس    ان ايراني اصرار داشتند كه جمعيتخوار گسترش دهم ولي دوستان و خام

  .كنم

اي تنظيم كرديم و كـار را شـروع    نامه با چند نفر از مؤسسان، مبلغي بين خود پول جمع كرديم، اساس
كف بزرگ خود را با آب و برق و تلفن به رايگـان در اختيـار باشـگاه گذاشـتم و دو      دو اتاق هم. كرديم

اعضايي جمع كردم كه . ي جمعيت، باشگاه و رستوران به كار بردم تمام وقت خود را در اداره سال و نيم
كردنـد،   كردنـد، كمـك مـي    ي جمعيت مؤمن و وفادار بودنـد و فعاليـت مـي    نامه ي من و اساس به فلسفه
عايدشـان  خواري  اي كه از خام كردند، راجع به نتيجه دادند، هديه جمع مي هاي دوستانه تشكيل مي جلسه

نفر عضـو   500تا  400كردند و به اين طريق  گفتند و مثل يك فاميل بزرگ شوخي مي شده بود سخن مي
  .جمع كرديم

يك سال پس از تشكيل جمعيت آقاي جـواد رمضـاني كـه سـخت بيمـار بـود و پزشـكان، معـده و         
بـه  ) ي خودشـان  به گفته(عشر او را بريده و تغييراتي در شكم ايشان انجام داده بودند در حال مرگ  اثني

ي خاصـي بـه فعاليـت     او بـا عالقـه  . خوار شد و از مرگ نجـات پيـدا كـرد    باشگاه آمد و عضو شد، خام
ي  و كـامالً سـاده  ي عميق   متأسفانه ايشان فلسفه. جمعيت چسبيد و به عضويت هيئت مديره انتخاب شد
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فكر من هنوز به فكـر آوانسـيان   «: فتندگ ايشان گاهي مي. خواري را هيچ وقت نتوانستند درك نمايند خام
آقـاي  . خـود  ها منتظر ايـن روزهـا بـودم ولـي بـي      من سال» .نرسيده، ممكن است يك روز به آنجا برسد

نبايد به پزشكان و به علم پزشكي حملـه كـنم و فعاليـت غلـط آنـان را      ) آوانسيان(گفت من  رمضاني مي
  .داشتم حقيقت را رك به مردم بگويمولي من اين عقيده را نداشتم و دوست . محكوم كنم

اي  ي خود را خالي كرده با يك سوم كرايه ي اول خانه وقتي كارهاي باشگاه كمي رونق پيدا كرد طبقه
سه دانگ خانه به (هاي قبلي اضافه كردم و در اختيار باشگاه گذاشتم  كردند به اتاق ها پيشنهاد مي كه دالل

  ).گيرم كرايه نميهمسرم تعلق دارد، من از قسمت خود 

. مترمكعبي نيز براي انبـار سـاختم   30مخصوصي به خيابان باز كردم و يك زيرزمين  با خرج خود درِ
اي  دادند، چند نفر از اعضاي فعال بين خود هيئـت مـديره   هاي مرتب تشكيل نمي اعضاي جمعيت جلسه

 كند به او اجـازه  تعيين كرديم و براي اين كه به آقاي رمضاني ثابت كنم كه او در نظريات خود اشتباه مي
او دكتر محمد كار، استاد دانشگاه پزشكي تهـران را بـه عنـوان    . دادم كه خود هيئت مديره را انتخاب كند

و هاي پوچ  پر از فرمول "گياهخواري خام"اين دكتر كتابي نوشتند به نام . رئيس هيئت مديره انتخاب كرد
او به زودي . كرد ا تلف ميارزش وقت حاضرين ر هاي بي آزمايشگاهي و خودش نيز با سخنراني معنيِ بي

ايشـان را از   ،ي جمعيـت  نامـه  اسـاس  29ي  مـاده  در باشگاه بلوائي بر پا كرد كه ما مجبـور شـديم طبـق   
گذاري كردند و در خيابـان وزراء   ايشان با چند نفر از همفكران خود رفتند سرمايه. عضويت اخراج كنيم

جا را پنجاه هزار تومان ضرر كردند و آننفر چهل  باز كردند، هر "گياهخواري علمي خام"باشگاهي به نام 
  .چند نفر نيز از كار خود پشيمان شده و به باشگاه ما بازگشتند. بستند

آقاي رمضاني از اين عمل غلط خود عبرت نگرفت بلكه برعكس به جاي يك پزشك دو سه پزشـك  
  .ديگر براي سخنراني وارد باشگاه كرد

جمعيـت   ،تفسير شده و با راهنمايي اين كتابخواري  ي خام فلسفه كه در آن "خواري خام"در كتاب 
، كنـد  ي اساسي كه غلط و مضر بودن علم پزشكي را ثابت مي خواران تشكيل شده است به چند نكته خام

  :كنم و فعاليت غلط پزشكان را علناً محكوم مي كردهذكر ها را  آناينجا  اشاره شده كه من در

ي غيرطبيعي است كه مـردم خودشـان    ي تغذيه بيماري نتيجه. ندارددر طبيعت بيماري وجود  )1
ها با غذاي پختـه و   پزشكان هستند كه در بيمارستان ي اول در درجه. اند آن را به وجود آورده
سازند و مـردم را ميليـون ميليـون قتـل      ها، بيماري مي امل اصلي بيماريداروهاي سمي، دو ع

 .كنند عام مي
زمايشگاهي راجع به تركيبات غذايي مانند پروتئين، ويتـامين و غيـره بـه    هاي آ ي فرمول كليه )2

هاي گنديـده و كـامالً بـه     قدري غلط، متضاد و مضر هستند كه پروتئين حيواني با اسيد آمينه
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كنند ولي ميوه و سبزي زنده  كنند و مصرف آن را توصيه مي سم تبديل شده را مفيد اعالم مي
 .كنند انسان است مضر تلقي كرده و مصرف آن را منع ميو شاداب را كه يگانه غذاي 

مـثالً خـار بيابـان،    . ي غذاهاي گياهي به تنهايي غذاي كاملنـد  گويد كه همه قانون طبيعت مي )3
، شـتر برگ درخت و علف جنگل در ظاهر هيچ شباهتي به هم ندارند ولي احتياجـات بـدن   

راً فقـط چنـد عنصرشـان را نشـان     پس غذاهاي گيـاهي ظـاه  . كامالً يكي هستند فيلو  زرافه
دارا هسـتند؛  كـه بـدن يـك موجـود زنـده احتيـاج دارد        را ي موادي دهند ولي باطناً همه مي
طوري كه اگر يك نوع گياه بخوريد يا صد نوع، اين صد نوع از آن يك نوع چيز زيـادتري   به

طـوري كـه هـر چـه      بينند و از باطن غذا خبر ندارند به پزشكان فقط ظاهر گياه را مي. ندارند
هـا   ها هسـتند و بـراي آن   كنند كه فقط همان توانند ببينند خيال مي خودشان در آزمايشگاه مي

بـا ايـن كـار    . رسـانند  كنند و به فروش مـي  هاي كتاب را پر مي كنند، صفحه ها تهيه مي فرمول
 .زنند خورند و هم مردم را گول مي بينانه و كودكانه هم خودشان گول مي كوتاه

اين براي قلـب خـوب اسـت، آن    . كنند هاي مختلف تعيين مي شكان براي گياهان خاصيتپز )4
يكي براي كبد، اين براي اعصاب خوب است، آن ديگري براي چشم و با اين قبيل تصورات 

ي گيـاهي يـك    ي غذاهاي زنده در حقيقت همه. سازند مي "علمي"هاي  ها كتاب بافي و خيال
ي  طور همـه  ها خوب است و همين ي بيماري ياه براي همهطوري كه يك گ خاصيت دارند به

 .گياهان براي يك بيماري خوب هستند
ي  ها در نتيجه در دنيا فقط يك بيماري اساسي وجود دارد كه عبارت است از گرسنگي ارگان )5

اين . ها توسط غذاي پخته و داروهاي شيميايي كمبود غذاي طبيعي و مسموم شدن اين ارگان
هـاي مختلـف و بـه عاليـم      هاي مختلف بدن به شـكل  ها در ارگان و نارسائي ها كاري خراب

بنـدي   هـا را طبقـه   ها و عالئم مـرض آن  گردند كه پزشكان به عنوان بيماري مختلف ظاهر مي
به عبـارت ديگـر يـك بيمـاري     . اند ها اختراع كرده و صدها نوع اسامي علمي براي آن نموده

 .دكنن اصلي را صدها بيماري تصور مي
كار سم فقط مسـموم  . تواند كار مفيدي انجام دهد دارو يعني سم و سم در هيچ شرايطي نمي )6

هاي بدن را در مقابل  حس كرده و مقاومت سلول رد و بيسم اعصاب مردم را خُ. كردن است
هـيچ بيمـاري بـا    . كند هاي شفابخش بدن را قطع مي العمل برد و عكس ها از بين مي ميكروب

معالجـه بـا   . نشده است و هيچ انساني با دارو به سالمتي حقيقي نرسـيده اسـت  دارو معالجه 
 .شود دارو يك نوع جادوگري مدرن علمي است كه توسط پزشكان اجرا مي

پزشكان . در دنياي امروز كمبود مواد غذايي وجود ندارد، بلكه ازدياد مواد غذايي وجود دارد )7
كننـد و مـردم را    كمبود مواد غـذايي صـحبت مـي   دائماً از راديو تلويزيون و در مطبوعات از 

شـناس   ها نفر دكتـر، دانشـمند و زيسـت    كنم كه چطور بين ميليون من تعجب مي. ترسانند مي
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خوار هشتاد درصد غذاي  حتي يك نفر هم پيدا نشده است كه رسماً اعالم كند كه مردم پخته
ام، چرا  ش در كتابم نوشته و گفتهها پي من اين حقيقت را سال. كنند طبيعي را با آتش نابود مي

اضـافه  كننـد   غذايي يا از كمبود پروتئين صـحبت مـي  مواد موقعي كه در تلويزيون از كمبود 
 كنند كه يك نفر هم در تهران وجود دارد كه كامالً مخالف اين عقيده است؟ نمي

هـا اعـالم    يماريي ب كنم و باعث همه تر محكوم مي من علم طب را با قاطعيت و جسارت هر چه تمام
ها را پيدا كردم و با هزارها مورد  ي بيماري من عالج همه. گويم عين حقيقت است من هر چه مي. كنم مي

هـا   هاي دانشگاهي و ميليـون  ي آزمايشگاهي، برنامه هاي پيچيده ي دستگاه در مقابل همه. آن را ثابت كردم
هـا را يـك مرتبـه     هاي انسـان  ساير بدبختي ها و ي بيماري اي همه كتاب علمي فقط يك دستور يك كلمه

هـر  . اين دستور طبيعت و قانون ابدي آن اسـت . "نپز"گويد  اي مي كند و اين دستور يك كلمه ناپديد مي
اين يك دستور كوتـاه ايـن دنيـا را از جهـنم بـه      . دهد كس اين قانون را بشكند جان خود را از دست مي

ها بـراي   هاي داخلي يا بين ملت شي و جنگكُ ، آدمگويي دروغهر گونه دزدي، . بهشت تبديل خواهد كرد
اگر مردم بداننـد كـه بـا يـك تومـان      . ويسكي و شامپاين بخورند ،ماهي ،اين است كه هر چه بيشتر مرغ

  .هاي خود را كامالً سير كنند ديگر اين كارها الزم نيست توانند بدن گندم و خرما مي

هـا پزشـك و بـا     بـا ميليـون  خـواهم   ام و مـي  دست گرفتـه  من اكنون به كمك طبيعت يك اسلحه در
مـواد  "، "نپـز ". اين اسلحه دستور و امـر طبيعـت اسـت   . رخور و معتاد مبارزه كنمپ ،خوار ها پخته ميليون

خوار جلـوي مـن يـك     خيلي قوي، قاطع و كامل است ولي ناداني مردم پختهاين اسلحه . "حيواني نخور
بينيم كـه علـم پزشـكي زيـر      ما مي. ر كردن از اين ديوار كار آساني نيستديوار سياه كشيده است كه عبو

اگر پزشكان قبول كننـد كـه پخـت و پـز كـار      . پا كرده است نقاب بشردوستي يك تجارت وحشتناك بر
ي  كشد كه كليه ها را عوض كنند، طولي نمي ي بيمارستان غلطي است و آن را رسماً تأييد كنند و يا تغذيه

اند و بـديهي اسـت كـه هـر      ها دكاني باز كرده ها تعطيل بشوند، ولي آن ها و داروخانه ها، مطب بيمارستان
هـا   انـد و دولـت   ها تجارت خود را قانوني كـرده  آن. داري آرزو دارد كه مشتري بيشتري داشته باشد دكان

خواري نوشته بودم قبـول   خام هاي مرا كه در كتاب ها پيش اين حرف ها اگر سال آن. ها هستند پشتيبان آن
در . موقـع فـوت كردنـد اكنـون زنـده بودنـد       هاي اخير در ايران بي كردند، بيشتر اشخاصي كه در سال مي

ها دكتر اقبال، رئيس نظام پزشكي است كه مرا به دادگاه سپرد تا تنبيه كنند اما خودش تنبيه شد  رديف آن
اساس خوانده، آن را رد كرد و به نفـع مـن    پزشكي را بي خوشبختانه دادگاه شكايت نظام. و از دنيا رفت

  .حكم صادر كرد

بـراي  . ي مرا از بين ببرند كنند فلسفه ها از راه ديگري سعي مي آن. ولي پزشكان از من دست نكشيدند
هـا   انـد كـه بـه كمـك آن     ها در جمعيت ما يك نفر را به نام آقاي جواد رمضاني پيدا كـرده  اين منظور آن

  .خوار وارد جمعيت ما كردند است و به عوض يك پزشك سه پزشك زير نقاب خامشتافته 
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كنم زيرا مجبورم ثابت كنم كـه چطـور شـش     من راجع به جريان اين جمعيت و باشگاه زياد تكيه مي
سال تمام وقت خود را تلف كردم، از فعاليت جهاني باز ماندم، زحمت كشيدم و پول خـرج كـردم ولـي    

ي  چون چند نفر آدم متقلب، جمعيـت و باشـگاه و رسـتوران را بـا كليـه     . ه هدر رفتتمام اين زحمات ب
آقـاي  . از دست من و اعضاي حقيقي جمعيت در آوردند و به دست مخالفين سپردندي آن   اموال و اثاثيه

نداشـته   يپرست، ظالم و فعال، شايد انسان بدي نباشد و نيت بـد  جواد رمضاني يك تاجر ثروتمند، پول
خواري را درك نمايـد بـر خـالف     ي خيلي ساده و عالي خام د ولي چون نتوانست معني عميق فلسفهباش

ي خود به قدري ايمـان   ايشان به عقيده. رسد كه توسط علم زودتر به مقصد مي كرد ميي من خيال  عقيده
ر كـرده و  داشت و به زرنگي خود چنان مطمئن بود كه تصميم گرفت كاري كند كه مرا از باشـگاه بركنـا  

بخـور و خوشـگل   "ي علمي خود را به جاي قانون طبيعت بگـذارد، كتـاب    فلسفه وخود را به جاي من 
بگذارد و به كمك پزشكان باشگاه را به تصـرف خـود    "خواري خام"دكتر مجدي را به جاي كتاب  "شو

، شـكني  بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف خطرنـاك مجبـور شـد صـدها نـوع تخلفـات، قـانون            . در بياورد
اول سـعي كـرد مهنـدس    . سازي و غيره پشت سر هم به كار ببرد پردازي، تهديد، زورگويي، صحنه دروغ

  .را از راه خود دور سازد) دو عضو هيئت مديره(محمدرضا مهتابي و مهندس منوچهر صفارزاده 

يك جوان بيسـت و هشـت سـاله مهنـدس كشـاورزي كـه از بيمـاري سـخت كليـه بـا           آقاي مهتابي 
او جواني با استعداد بـود كـه تمـام    . نجات پيدا كرده بود چند ماه به تعمير باشگاه كمك كرد خواري خام
سـپس شـش   . كشي، نقاشي و نجاري باشگاه را به كمك آقاي صفارزاده افتخاراً انجـام داد  كشي، لوله سيم

عنـوان   تحـت ي ي ساالدهاي خـام مطالعـه كـرد و كتـاب     در تهيه. ماه تمام باشگاه و رستوران را اداره كرد
خواسـت شـركت كشـاورزي بـراي      آقاي مهتـابي مـي  . نوشت "غذاهاي خام گياهي يگانه غذاي انسان"

آقاي مهتابي ثروتي نداشت و اگـر مـا   . جمعيت تأسيس كند ولي طرحش ناتمام ماند زيرا زمين پيدا نشد
اه ما به اين وضع اسفناك داشتيم باشگ داديم و وي را نگه مي ي باشگاه به او مي حقوق ناچيزي براي اداره

: د كه از ما فرار كرد و به دوستانش گفته بـود ولي آقاي رمضاني به قدري او را اذيت كردنشد،  دچار نمي
بـه خرمشـهر رفـت در يـك بانـك      . و همـين كـار را هـم كـرد    » .ميرم خورم و مي روم، پخته مي من مي«

خـواري كـرد و در نتيجـه     تنها ماند، پختهكشاورزي استخدام شد، از خانه و دوستان و جمعيت دور شد، 
  .بيماري كليوي او دوباره ظاهر شد و او را كشت

ها كرد ولـي چـون بهتـر از همـه      ها كشيد و كمك آقاي منوچهر صفارزاده براي باشگاه خيلي زحمت
او كرد اين بود كه آقاي رمضاني بـه   ن دفاع ميآخواري را درك كرده بود و هميشه از  ي عميق خام فلسفه

آقاي صفارزاده به شيراز و آقـاي  . به اين طريق هيئت مديره پراكنده شد. كرد به چشم يك دشمن نگاه مي
آقاي ابوالفضل كيهاني شخصـيت  . ابوالفضل صدارت به جهرم رفت، ماندند آقاي رمضاني و آقاي كيهاني

سه چهار بار بـه خـارج   من در اين حوالي . مهمي نيست، او از بستگان آقاي رمضاني و يار وفادار اوست
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خواهند مرا ببينند و من گاهي بـه   كنند، مي خواران در همه جاي دنيا از من دعوت مي مسافرت كردم، خام
در اين مواقع آقاي رمضاني ميدان را خـالي ديـده و ديكتـاتوري خـود را بـه جريـان       . روم ها مي ديدن آن

  .انداخت مي

و اند  بيني كرده ان با تجربه تنظيم شده كه همه چيز را پيشدان اي داريم كه از طرف حقوق نامه ما اساس
آقـاي رمضـاني قـانون    ولـي  . اند كه جلوي اين قبيل تخلفات گرفته شود اختيارات مرا چنان محكم كرده

  .براي او ميل او قانون است. شناسد نمي

ي  سان كه در سـايه ما امضاء كنندگان زير تحت عنوان هيئت مؤس": گويد ي ما مي نامه ي اساس اعالميه
خـواري كـه    گـذار مكتـب خـام    مجاهدت دانشمند بزرگ جناب آقاي آرشاوير در آوانسيان مبتكر و بنيان

ايم، جمعيت مركـزي   خواري توجيه و تفسير شده گرد هم آمده در كتاب خامطور واضح  نطرات ايشان به
ت دبير دائمي جمعيت انتخـاب  ما به سخواران را در تهران تشكيل داده، آقاي آرشاوير در آوانسيان ر خام

  ".نماييم ماده و يك تبصره تصويب مي 35ي جمعيت را در  نامه كرده و اساس

ي و خـوار  ي عميـق كتـاب خـام    مطالعـه ": گويـد  مي 1ي  تبصره 28ي  ماده ،راجع به شرايط عضويت
خواري است كـه در   ي خام ، پس اولين شرط عضو شدن قبول مكتب و فلسفه"آشنايي كامل با قوانين آن

خواري را مطالعه نكرده  ولي آقاي رمضاني و شركاء حتي كتاب خام. خواري مندرج شده است كتاب خام
بخـور و  "يـا   "بخـور و خوشـگل شـو   "هـايي ماننـد    ها كتاب آن. اند ي عميق آن را درك نكرده و فلسفه

تـأليف آقـاي دكتـر نـواب را بـه مـردم        "ي سـالم  تغذيه"آقاي دكتر مجدي و كتاب  تأليف "نيرومند شو
اند و بـاقي مطالـب پـوچ و     خواريِ من را برداشت كرده كنند كه فقط چند كلمه از كتاب خام سفارش مي

هـا را   آوري كرده و اين كتاب هاي خارجي جمع ام از كتاب را كه من علناً محكوم كرده "علمي"ارزش  بي
  .لوح را سرگرم كنند، از راه صحيح منحرف سازند و سود ببرند اند تا مردم ساده تهنوش

ي تشكيالت جمعيت تحت رهبري و رياسـت دبيـر دائمـي آقـاي      همه": گويد نامه مي اساس 9ي  ماده
ولـي آقـاي رمضـاني بـر      ".خواري اداره خواهد شـد  گذار مكتب خام مبتكر و بنيانآرشاوير در آوانسيان 

  .كند ي تشكيالت جمعيت را به دست گرفته و حكمراني مي نامه همه ساسخالف ا

باشـد كـه بـراي يـك سـال       ي جمعيت مركب از پنج نفر مـي  هيئت مديره"نامه  اساس 17ي  طبق ماده
شـود و سـه نفـر ديگـر از      دو نفر آن از طرف دبير دائمي جمعيت تعيين و منصوب مي. شوند انتخاب مي

اكثريت آراء از بين اعضاي جمعيـت انتخـاب و افتخـاراً انجـام وظيفـه خواهنـد       طرف مجمع عمومي به 
  ".نمود
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چنانچه هر يك از سه نفر اعضاي انتخابيِ هيئت مديره از خـط مشـي جمعيـت    ": گويد مي 21ي  ماده
 ".انحراف حاصل كند، تا تشكيل مجمع عمومي از شركت در جلسات هيئت مديره محروم خواهـد شـد  

در ": كنـد  اضافه مي 29ي  ماده. ي از اين سه نفر اعضاي انتخابيِ هيئت مديره بوده استآقاي رمضاني يك
كه هر يك از اعضاء سه ماه متوالي بـدون عـذر موجـه در جلسـات حضـور نرسـاند و يـا حـق          صورتي

. نامه و ضوابط جمعيت رفتار نمايد، از عضويت اخراج خواهد شد عضويت نپردازد و يا بر خالف اساس
  ".پذير است با تصويب دبير دائمي جمعيت امكانجدد اعضاي بركنار شده قبول م

آقاي رمضاني و آقـاي كيهـاني قانونـاً از عضـويت در جمعيـت محـروم        29و  21، 18پس طبق مواد 
  .اند غيرقانوني و زورگويي بوده است ها بر عليه من انجام داده بودند و هر حركتي كه آن

ي  ها را بركنـار كـنم و اداره   توانستم از اختيارات خود استفاده كرده آن خواستم به موقع مي من اگر مي
ي  آيد من به آقاي رمضـاني بـراي روحيـه    جمعيت را به دست بگيريم ولي هر قدر كه عجيب به نظر مي

ايشان . كرد ي خاصي داشتم، مخصوصاً كه او براي جمعيت فعاليت و كمك مي فعال و پر تحركش عالقه
من هميشه منتظر بودم كـه او اشـتباه   . خواستم او را برنجانم من نمي. نار تشكيل داده بوددر باغ خود سمي

به طرف ما بـر   "شايد يك روز عقل من به عقل آوانسيان برسد"ي خود كه  خود را قبول كرده و به گفته
را كـرده اسـت و خـودش را عاقـل و مـ      ها مرا مسخره مـي  شوم شايد با اين حرف حاال ملتفت مي. گردد
  .كرده، چرا كه خودش علم پزشكي را قبول دارد ولي من ندارم عقل حساب مي بي

شـكني،   ي خود چنان ايمان داشت كه براي پيشبرد هدف خود همه نـوع تخلفـات، قـانون    او به عقيده
براي مبارزه آدم بايد از همه گونه وسـائل  «: گفت او مي. پردازي به كار انداخت تهديد، زورگويي و دروغ

براي تمركز درآمدهاي حاصله، دبير دائمـي  ": خوانيم نامه مي اساس 32ي  در ماده» .طرحي استفاده كندو 
هاي ايران حساب جاري افتتاح خواهند نمود و اختيـار برداشـت بـا     دار جمعيت در يكي از بانك و خزانه

ن خـود را بـه نـام    آقاي رمضاني يكي از دوستان و همكالسا ".دو امضاي نامبردگان انجام خواهد گرفت
شود بـه بانـك    آقاي مستعان دفتردار كرده كه هر پولي كه از فروش رستوران، دفتر و عضويت وصول مي

كنـد و بـه چـه     ها را چكار مي آقاي رمضاني اين پول. ريزد رمضاني ميآقاي برد و به حساب شخصي  مي
آقاي مستعان يك آدم عاقل . دهد رساند هيچ كس خبر ندارد و به هيچ كس حساب پس نمي مصارفي مي

تواند بر خالف دسـتورات   و درستكار است ولي چون آقاي رمضاني او را سر اين كار گذاشته است نمي
  .او عمل كند

كند، هيچ نوع  در علم طب نمي يخواران هيچ گونه دخالت جمعيت خام": گويد نامه مي اساس 7ي  ماده
هـاي بـه    هـاي غـذايي مختلفـي بـراي بيمـاري      و برنامـه  آورد معاينات و آزمايشات از افراد به عمل نمـي 

شود و نيازي به طبابت و اقدامات  خوار حقيقي هيچ وقت مريض نمي كند، زيرا خام خصوصي تعيين نمي

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


46 

 

روزهـاي  "مهـري سـاخته بودنـد بـه عنـوان      ولي آقاي رمضـاني   ".ندارد) به استثناي تصادفات(پزشكي 
ي پزشكان  سخنراني و بيماران به وسيله 3تا  1ها از ساعت  شنبه نجو پ 8تا  4شنبه از ساعت  يكشنبه و سه

هايي كه من بـا خـرج    اين مهر را روي اعالميه ".شوند و متخصصين تغذيه به رايگان معاينه و معالجه مي
نظـام پزشـكي از مـن    . كنـد  زد، چون آقاي رمضاني براي تبليغ پولي خرج نمـي  خود چاپ كرده بودم مي

آقاي . كند كنم، اكنون آقاي رمضاني اين كار را مي كه من به كارهاي پزشكي دخالت مي شكايت كرده بود
اين نهضت بزرگ اولين بـار در ايـران   "هايي كه من چاپ كرده و نوشته بودم  كيهاني روي همين اطالعيه

خـارجي بـه    ها به زبـان  گذاري شده و با نشر كتاب ي يك ايراني آقاي آرشاوير در آوانسيان پايه به وسيله
. زد خواري را قلم مي گذار خام طور نام من با بنيان كشيد و همين خط مي ".سراسر دنيا اعالم گرديده است

هـاي خيلـي قـديم بـوده امـا در واقـع        خواري تازگي ندارد و از زمان گويند كه خام پرستان مي اين بيگانه
  .نداردتازگي تفسير كرده  "بخور و خوشگل شو"خواري كه كتاب  خام

هـاي فـرو    زن و بچه و پير و جوان كنار ديوار با سـوزن . مدتي در باشگاه طب سوزني را راه انداختند
رفته در گوش، بيني، لب، پيشاني، دست و زانو مثل مجسمه ساكت نشسته منتظر بودند كه حاال بيمـاري  

آوري  هـاي خنـده   خوار چه صحنه پختهناداني مردم . دهد ها را نجات مي پرد و آن از نوك سوزن بيرون مي
ي  كنـد كـه بـا عقيـده     دكتر نواب از بلندگوي باشگاه سخنراني كرده و اعـالم مـي  . آورد كه به وجود نمي

ي آوانسيان موافق نيسـتيد در ايـن    خيلي خوب آقاي دكتر نواب اگر شما با فلسفه. آوانسيان موافق نيست
ي  ي آوانسيان مخالفنـد مگـر همـه    خوار هستند كه با فلسفه ختهها پ كنيد؟ در دنيا ميليون باشگاه چكار مي

  ها حق دارند كه وارد باشگاه ما بشوند و بر ضد آوانسيان سخن بگويند؟ آن

اعضاء اعالميه صادر كردم اين كار خشم آقـاي رمضـاني   وقتي من راجع به اين جريانات براي اطالع 
كاري كردم عـوض كـرد كـه مـن بـراي       ه و آن را گلرا برانگيخت، او قفل در حياط را كه خودم بيل زد

در دفتر مرا قفل كرد و من مجبور شـدم از راهـرو در جديـدي بـه     . آبياري باغچه نتوانم وارد حياط شوم
  .ورودي باشگاه از راهرو نيز از پشت قفل است درِ. دفترم باز كنم

جـوان خـواهش كـرد كـه     آقاي رمضـاني از چنـد نفـر    . ي جديد رسيد نوبت به انتخاب هيئت مديره
هـا را   آقاي رمضاني اين پاكت. ها نوشته شد و در پاكت گذاشته شد نامه دعوت. ها را تهيه كنند نامه دعوت

طـوري كـه هـيچ     ها پست نشد، به ي خود برد ولي حتي يكي از آن براي تمبر زدن و پست كردن به خانه
در ايـن روزهـا آقـاي رمضـاني     . نداشـت  جديد خبر ي كدام از اعضاي جمعيت از انتخابات هيئت مديره

به آقاي مستعان دستور داده بود كـه  . ي خود برده بود هاي اعضاء را جمع كرده و به خانه ي كارتكس كليه
يك نفر از آقاي رمضاني پرسـيد كـه   . اين كار يك جرم بزرگ است. هيچ كس را به عضويت قبول نكند

هـيچ  » .اش خوشم نيامد از قيافه«: ؟ و ايشان جواب دادخواست عضو بشود چرا قبول نكرديد فالن آقا مي
آقاي رمضاني در منزل خود دوست، . اي بدهد چنين جواب گستاخانه شود ديكتاتوري در دنيا حاضر نمي
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خوار را جمع كرد و به هر كدام يك كـارت عضـويت داد تـا روز     آشنا، همسايه، فاميل و ساير افراد پخته
  .و به او رأي دهند انتخابات وارد باشگاه شوند

شـود و مـتن    خواران قالبي خود وارد باشگاه مـي  روز انتخابات معين شده آقاي رمضاني با گروه خام
ي خـود فقـط بـا     ي جديد را كه در خانـه  ي جديد، با نام جديد، با مركز جديد و با فلسفه نامه يك اساس
گروهي از پزشكان و سايرين را كه باز . كند آقاي رمضاني تصويب شده بود قرائت مي "مخفي"يك رأي 

هر كس كه موافـق اسـت   «: گويد كند و مي انتخاب كرده بود معرفي مي "مخفي"هم خودش با يك رأي 
: كنـد  كننـد و آقـاي رمضـاني اعـالم مـي      چند نفر از مزدوران با تعجب دست بلنـد مـي  » .دست بلند كند

چند نفر از اعضاي قديمي كه فقط براي غذا خوردن وارد باشـگاه شـده بودنـد اعتـراض     » .دتصويب ش«
ي خود وارد باشگاه شدم و اعالم كردم كـه آقـاي رمضـاني از خيلـي وقـت پـيش از        من از خانه. كردند

. طوري كه نه حق رأي دادن دارد و نه انتخاب كـردن و انتخـاب شـدن    عضويت جمعيت محروم است به
انتخابات را به ثبت رساند و ما اعتراض نكرديم، آقاي رمضاني اين . قانوني و قالبي استغيرخاب اين انت

اين جمعيتي است با نام جديد، با هدف جديد، بـا  . چون اين جمعيت جديد به جمعيت ما مربوط نيست
. مؤسسـين جديـد  گذار و دبير جديد و بـا   هاي جديد، با بنيان ي جديد، با كتاب نامه محل جديد، با اساس

هر كس آزاد است يك هدف براي خود انتخاب كند، چند نفر از همفكـرانش را دور خـود جمـع كنـد،     
جمعيت تشكيل دهد و به ثبت برساند ولي در تاريخ ديده نشده كه يك گـروه غيرقـانوني وارد جمعيـت    

لي جمعيـت را  مخالفين خود بشود، در آنجا براي خود يك انتخابات قالبي تشكيل دهـد، مؤسسـين اصـ   
اين كار شبيه بـه ايـن اسـت كـه      .بركنار سازد و تمامي دارايي جمعيت اصلي را به تصرف خود در آورد

. دشمن شهري را محاصره كند، چند نفر از ساكنين شهر دروازه را باز كنند و شهر را به دشـمن بسـپارند  
خـوار   خـام ": گويـد  نامه مـي  س اسا 17ي  ماده. خواران با فعاليت غلط پزشكان مخالف است جمعيت خام

راجع بـه تصـادفات مـا     ".شود و نيازي به طبابت و اقدامات پزشكي ندارد حقيقي هيچ وقت مريض نمي
بيوتيك، بدون سرم و بـدون پـروتئين حيـواني عمـل خواهنـد       سازيم كه بدون آنتي خوار مي جراحان خام

  .كرد

كننـد چـرا    خـواري صـحبت مـي    اجع به خـام خوار هستند و ر گويند با اين پزشكان كه خام به من مي
گـاهي پختـه هـم بخوريـد اشـكال      «: گويـد  دكتر مجدي به مردم مي. مخالف هستيد؟ اين درست نيست

خـواري را بايـد تـدريجاً شـروع كـرد و       دكتر نواب عقيده دارد كه خـام . خورد و خودش هم مي» .ندارد
شـود   مـي ) ي جديد ي از اعضاي هيئت مديرهيك(ي دكتر رشتي  از قيافه. كند خودش هم همين كار را مي

اند و بـراي مطـب    خواران را مركز تبليغ قرار داده اين پزشكان، باشگاه خام. خوار نيست فهميد كه او خام
دكتر نواب رئيس هيئت مـديره شـده، رياسـت او از چـه     . كنند تا شهرتي پيدا كنند خود مشتري جمع مي
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عت راجع به پروتئين و ويتامين صحبت كند و بس؟ رئيس بايـد  اي يك سا قرار است؟ فقط اين كه هفته
  .رياست كند و به كارهاي باشگاه برسد

كنم كه دكتر مجدي، دكتر نواب، دكتر رشتي و سـاير اعضـاء هيئـت مـديره كـه آقـاي        من تعجب مي
ي من باشـند ولـي اشـخاص محتـرم و قابـل احترامـي        رمضاني انتخاب كرده هر قدر هم مخالف فلسفه

آور شـركت كننـد و    سـازي شـرم   اين انتخابات قالبي با اين صحنه درها قبول كردند كه  تند چطور آنهس
گذار و دبير دائمي جمعيت، آوانسيان را بركنار كنند، آقاي رمضاني را به جـاي آوانسـيان دبيـر قـرار      بنيان

ده از دسـت او بيـرون   به وجود آورده و شش سـال تمـام آن را اداره كـر   دهند، باشگاهي را كه آوانسيان 
ها اينقدر بايـد بداننـد كـه جمعيـت      آن. بياورند و با تمام وسائل و موجودات باشگاه به زور تصرف كنند

بايـد اضـافه كـنم كـه     . تواند وجود داشته باشد خواري نمي خواران بدون آوانسيان و بدون كتاب خام خام
ي  ين حق آقاي رمضاني نيست كه در خانـه خواران به قوت خود باقي است و ا ي جمعيت خام نامه اساس

گذار و دبير دائمي جمعيت را حتـي يـك ذره تغييـر     خود اين اساس نامه را تغيير بدهد و اختيارات بنيان
توانند رمضـاني را بـا مـزدوران و بـا      خواران اگر غيرت داشته باشند مي خام اعضاي واقعي جمعيت. دهد

  .اعضاي قالبي او به جاي خود بنشانند

هـا را   هـاي بيمارسـتان   خواران اين است كه پزشـكان را وادار سـازيم اجـاق    خام اولين هدف جمعيت
اگر دكتـر نـواب، دكتـر مجـدي و دكتـر رشـتي       . خاموش كنند و بيماران را با غذاي طبيعي نجات دهند

  .ها دوستان ما و دوستان بشريت تلقي خواهند شد بتوانند به اين هدف برسند، آن

شوم كه جمعيت به دست اشخاص اليق و قابل اعتماد افتـاده اسـت و    من مطمئن مي در اين صورت
در غير اين صـورت خـواهش مـن ايـن اسـت كـه باشـگاه را بـه          ،رسم مي ام خود نيز به كارهاي جهاني

جمعيت ما احتياج بـه سـخنراني   . صاحبان اصلي خود برگردانند و ديگر در كارهاي باشگاه دخالت نكنند
پخته نخوريد، حيـواني نخوريـد، غـذاي خـام     "وقتي دستور طبيعت را قبول داريم كه ما . ندارد "علمي"

  .هاي ديگر نداريم احتياج به شنيدن حرف "گياهي را هر كدام كه دوست داريد بخوريد

كننـد   گيرند و سؤاالتي مـي  خواران دور من را مي وقتي خام. كند آقاي رمضاني خود را عالم تصور مي
آقـاي   ،روزي موقع مشاجره. كند شود و از گلوكز و گلوكوژن صحبت مي مضاني وارد صحبت ميآقاي ر

او دستش را بلند كرد و پشت سر هم پنج شش بار فريـاد  . ابوالفضل كيهاني شروع به فحاشي به من كرد
سـتم و  كنم كه ارمنـي ه  من افتخار مي! مثل اين كه ارمني هم نوعي فحش است. ارمني، ارمني، ارمني: زد

وطنان ايراني بـدرفتاري نديـده و هميشـه از     ملت ارمني هيچ وقت از هم. كنم كه ايراني هستم افتخار مي
اين حركـت  . بين ارامنه و مسلمانان اختالف انداختن بدترين كارهاست. آنان برخوردار بوده است احترام 

  .اليق استفقط براي اشخاصي مانند ابوالفضل كيهاني، نوكر حلقه به گوش رمضاني 
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يك روز او مثل . ي مرا نپرداخته است آقاي رمضاني براي اين كه مرا اذيت كند پنج ماه است كه كرايه
: كنم فرياد كشيد خواري صحبت مي ها وارد باشگاه شد و وقتي ديد كه من با چند نفر راجع به خام ديوانه

ايـن  » .ايـن را بينـداز بيـرون   «: د دستور دادبعد به كارگري كه تازه استخدام كرده بو» .از اينجا برو بيرون«
و سـرم بـه   زنان به زمين افتـادم   هاي در ورودي بيرون اندخت و من غلط كارگر نيز مرا هول داد و از پله
رفتيم كالنتـري و از  . ي مغزي كرده بودم خوار نبودم حتماً سكته اگر خام. يك موتور خورد و زخمي شد

ايـن  «: كـرد  خواست خود را تبرئه كند و با صداي بلنـد تكـرار مـي    كارگر مياين . آنجا به پزشكي قانوني
آقـاي  . خواري همين قدر يـاد گرفتـه بـود    اين هم از خام» .شويد گويد اگر دست به ميز بزنيد الغر مي مي

حتمـاً آقـاي   . هـا را عقـب زد   خواست به بازپرس نشان دهد كه بـازپرس آن  رمضاني نيز كاغذهايي را مي
ي معروف خود را نشان بدهد و ثابت كند كه خودش دبير جمعيت اسـت   نامه خواست اساس يرمضاني م

ي كمـدي   اين هم آخرين صحنه. گذشت كردم و بيرون آمدم. توانستم بكنم اينجا چكار مي. و من مزاحم
من مجبـور  كند كه  او بارها مرا تهديد كرد كاري مي. ، از آقاي رمضاني بايد پرسيددانم  يا تراژدي بود نمي

ي مـن مـديون    چون جان خـود را بـه فلسـفه   ! شايد رسم او اين طور باشد. شوم لخت از ايران فرار كنم
پرسـند پـس آوانسـيان كجاسـت؟ جـواب       وقتي از ايشان مي. گذاري است است اين هم يك نوع سپاس

  .برسد از اوستاي كه به جان و مال من  كنم هر صدمه همين جا من اعالم مي» .او علمي نيست«: دهد مي

گـذاري و بـراي كسـب اطالعـات و      روم، مردمِ معالجه شده براي سـپاس  اكنون كه من به باشگاه نمي
  .آيند ي دوم مي خريد كتاب به منزل ما در طبقه

كسـي كـه ايـن    . خواري نوشته شده اسـت  اي كه در كتاب خام ما يك جمعيت تشكيل داديم با فلسفه
نامه هم كه نوشته شده،  راجع به اصالحات اساس. تواند عضو اين جمعيت بشود كتاب را قبول ندارد نمي
عيـت را از  ي اساسـي جم  نامه و طرز اداره كردن باشگاه است نه اين كه فلسـفه  س مربوط به جزئيات اسا
هـا و   مـا فرمـول  . ي كـامالً مخـالف آن را بياورنـد و در جمعيـت مـا پيـاده كننـد       ا ميان بردارند و فلسـفه 

  .هاي مختلف گياهان را قبول نداريم هاي آزمايشگاهي راجع به تركيبات غذايي و خاصيت برداشت

ل كننـد و بـراي   خود را تعطي هاي خوارن شوند بايد مطب عضو جمعيت خامخواهند  پزشكاني كه مي
توانند از دانش غلط خود  ها باالخره پزشك هستند و نمي بيماران نسخه ننوشته و سم تجويز نكنند، اما آن

. به كلي دست بكشند و اگر اين كار را بكنند ديگر كاري ندارند كه انجام دهند و حرفي ندارند كه بزننـد 
ها فقـط   اين حرف. كنند هاي گياهان سخنراني مي ها در باشگاه ما در مورد ويتامين، پروتئين و خاصيت آن

كردنـد، بعـد شـد     اي سه دفعـه سـخنراني مـي    اوائل هفته. بافي و ساختگي هستند اي، خيال چرند، افسانه
هـاي   شوند و حـرف  ها خسته مي به زودي مردم از شنيدن اين حرف. اي يك روز و فقط يك ساعت هفته
بادام زمينـي را  "توانند مردم را گول بزنند؟  واهند بكنند؟ چقدر ميخ شود، بعد چكار مي ها نيز تمام مي آن

و دويسـت گـرم از آن يكـي قـاطي كنيـد و       ايـن ، سيصد گـرم از  آننيم كيلو از . حتماً با كنجد بخوريد
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ها بخواهند اين قبيل دستورها را به مردم بدهند، هزاران نوع گيـاه وجـود    اگر آن ".بخوريد كه كامل شود
  .سازند هاي دروغكي بسازند و مي توانند هزاران نوع برنامه دارد كه مي

خواهيـد   كنيد، اگر واقعاً مي پزشكان، شما كه آمديد باشگاه ما و در آنجا از پروتئين صحبت مي آقايانِ
كنيد برويد به راديو و تلويزيون، وزارت بهداري و نزد رهبران و سران مملكتـي و   به مردم اين دنيا كمك

ها بگوييد كه پخت و پز عملي است غلط و خطرناك كه توسط مردم نادان به وجود آمده و با مردم  به آن
گرفته و به اين كشتار كه تمام دنيا را فرا . تكامل پيدا كرده و دنيا را به جهنم تبديل نموده است "متمدن"

بتوانند هر چـه بيشـتر مـرغ و مـاهي     مملكت عزيز ما نيز سرايت كرده، براي اين نيست كه مردم پرخور 
بخورند؟ بگوئيد كه اقالً يك دفعه هم كه شده اشاره كنند كه پختن كاري است غيرطبيعـي و غلـط، يـك    

  .مواد غذايي وجود دارد دفعه اشاره كنند كه در دنيا كمبود مواد غذايي وجود ندارد بلكه ازدياد

خواران را غيرقانوني  آقايان دكتر نواب، دكتر مجدي و دكتر رشتي، شما كه آمديد باشگاه جمعيت خام
اشغال كرديد، اگر واقعاً نيت شما انساني است، پول جمع كنيد، اعانه جمع كنيد، از دولت كمك بگيريد، 

زنده و چند عدد خرما اين گرسنگان را سير كنيـد   برويد آفريقا و هندوستان و روزانه با يك مشت گندم
خورانند بـه خيـال ايـن كـه      ها طبق دستور پزشكان گوشت مي اكنون مردم به اين بچه. و نجاتشان بدهيد

بـا ايـن كـار ابلهانـه بـه      . انـد  هاي گنديده و زهرآلود حيواني گرسنگي كشـيده  ها از كمبود اسيد آمينه اين
  .كنند كه زودتر بميرند اضافه ميها مسموميت نيز  گرسنگي بچه

هاي هفتگي يـا اقـالً ماهانـه     هدف ما اين بود كه اعضاي مؤمن، وفادار و فهميده را جمع كنيم، جلسه
هايي بسازيم، مجله منتشر كنيم و به سوي هدف خود سريع  تشكيل بدهيم، براي فعاليت و تبليغات كميته

. ي درخشاني دارد، ولي نه مثـل مـن   خواران آتيه خام آقاي جواد رمضاني فهميده كه جمعيت. پيش برويم
من آرزو دارم اعضاء جمعيت زياد شوند، حق عضويت زياد وصول كنيم، مجله چاپ كنيم، درآمـد زيـاد   

ي قـوي ندارنـد آنجـا     هايي درست كنيم تا كساني كـه اراده  داشته باشيم، براي پذيرايي ميهمانان پانسيون
هاي خام درست كنيم و مانند ماسـت و كـره    بعد غذاها و شيريني. ي برسندبخورند و بخوابند و به سالمت

جمعيـت مـا    تـا هاي جمعيت تهيه شـود   ها با پول خواهم اين من مي. بندي كرده در شهر پخش كنيم بسته
گـذاري كنـد،    خواهد سـرمايه  او مي. ولي رمضاني خيال ديگري دارد. و زودتر پيشرفت كند شدهثروتمند 

 "بخور"او كتاب . باز كند و براي خود بازار باز كند "كلينيك"خانه بخرد، با كمك پزشكان براي غذا كار
ريـال هـم    60دهد و  ريال به باشگاه مي 20فروشد،  ريال مي 100ريال تمام شده و  20را منتشر كرده كه 

تمام كردم و ريال  22مهتابي چاپ كتاب خود را به من واگذار كرده است، من آن را . دارد خودش بر مي
سـود  ريـال از هـر كتـاب     78فروشـد و   ريال مي 100باشگاه آن را . ريال هم با باشگاه حساب كردم 22
  .برد مي
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ايـن يـك جـرم بـزرگ     . خواهد برگردانـد  ي خود برده و نمي هاي اعضاء را به خانه رمضاني كارتكس
خواهند عضو بشوند و حق عضـويت بپردازنـد    پرسند اشخاصي هستند كه مي وقتي مردم از او مي. است

خبر دارد آيا رمضاني » .خواهيم ما عضو نمي«: دهد آوريد؟ او جواب مي ها را به باشگاه نمي چرا كارتكس
هـا،   تواند وجود داشته باشد؟ باشگاهي را كه با وروديه كه بدون عضو در دنيا جمعيت وجود ندارد و نمي

ي آوانسـيان تشـكيل يافتـه اسـت      هاي شش ساله هاي هزار نفر عضو و با زحمت ها و هديه حق عضويت
كـه آشـكارا در جلـوي     اين آقا خيلي اسـتعداد و جـرأت دارد  . كند ي خود تصور مي رمضاني تجارتخانه

او اعضاي قديمي را قبول ندارد، . چشم مردم دنيا مال هزار نفر را ربوده و به تصرف خود در آورده است
هـا   ي ايـن  همه. اندازد زند و از باشگاه بيرون مي خواهد، بنيادگذارش را هم كتك مي عضو جديد هم نمي

بـراي يـك هـدف     را هـا  ي ايـن زرنگـي   همـه اگر . آور است پوسيده و شرم "علم پزشكي"به خاطر اين 
تـرين دشـمنان    شايد قابل تحسين بود، ولي اكنون او به بـزرگ  صحيح، عالي و انساني به كار انداخته بود

طلبي او بـه   در هر صورت جاه. كند كند و شايد خودش هم واقف نيست كه چكار مي بشريت خدمت مي
ولي او بايـد خـوب   . اسم او در تاريخ ثبت گرديد .خواست معروف شود، معروف شد او مي. نتيجه رسيد

طور هم آقاي جـواد   خواري را از من بگيرد، همين گذاري خام تواند حق بنيان بداند در دنيا هيچ كس نمي
. من تا زنده هستم دبير دائمي جمعيت هسـتم . خواران جاي مرا بگيرد تواند در جمعيت خام رمضاني نمي

شناسند و از همه جـاي دنيـا بـه     مردم مرا مي. كند فقط خودش را رسوا ميرمضاني . اين است قانون دنيا
  .آيند سراغ من مي

تر كند، اشـتباهات خـود را قبـول     ها گذشته، اگر روزي رمضاني مطالعات خود را عميق ي اين از همه
ش باز دست بردارد، به طرف طبيعت برگردد و تابع قانون طبيعت بشود، ما با آغو "از علم پزشكي"كند، 

خـواران حقيقـي    در اخالق خام. گيرم هايي را كه او در حقم كرده ناديده مي پذيريم و من زحمت او را مي
  .جويي جايي ندارد، ما اهل گذشت هستيم كينه
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  معالجه شده چند نامه و بيوگرافي از بيماران

هاسـت   ي بيمـاري  خواري عـالج واقعـي همـه    نويسم كه خام و ميگويم  وقتي كه من هزارها دفعه مي
گوينـد كـه    مي) طور هستند خوار اين درصد مردم پخته 99و (كنند  بيشتر مردم كه با عقل ديگران فكر مي
هـاي پيچيـده نتوانسـتند     ها دانشمند با هنگفتي وسايل و دسـتگاه  با وجود اين علم پزشكي عظيم، ميليون

ها را پيدا كند؟  ي بيماري تواند عالج همه يك آدمي كه پزشك هم نيست چطور مي كاري بكنند، آن وقت
. ي علوم روي زمـين قـرار دارد   كنند كه قانون طبيعت باالتر از همه آن ها فكر نمي. اين كار شدني نيست
خـواري زيـر همـه نـوع معاينـات و       گويند الزم است هزارها بيمار را قبل از خـام  مخصوصاً پزشكان مي

ايـم   ما يك هواپيما ساخته. خواري نتيجه را مقايسه كرد زمايشات قرار داد و سپس بعد از يك مدت خامآ
ها، پرواز هواپيمـا   خواهند در طول ماه ها مي كنند، آن اين را تصديق نميپزشكان . كند كه در هوا پرواز مي

  .كند را نگاه كنند و بعد قبول كنند كه به راستي هواپيما پرواز مي

ها در  ها و سال كند كساني كه ماه آورم كه ثابت مي اينجا چند نامه و بيوگرافي از بيماران ايراني مي من
خـواري و عمـل    شد، با خواندن كتـاب خـام   بردند و روز به روز حالشان بدتر مي دست پزشكان رنج مي

هـا   ايـن نامـه  شـايد پزشـكان بگوينـد كـه     . كردن به دستورات آن در مدت خيلي كوتاهي معالجه شـدند 
داند كه معالجه شده، بايد پزشك معاينـه كنـد، آزمايشـات     ساختگي هستند و يا صاحب نامه خودش نمي

در اين مدت بيست سـال كـه شـروع بـه     ! به عمل بياورد و بعد تصديق كند كه شخص واقعاً سالم است
سيده است كـه خيـال دارم از   ي ممالك دنيا به من ر ي مشابه از همه ام، صدها هزار نامه انتشار كتاب كرده

  .رخور بيدار شده و به هوش بيايندخوار و پ هاي بزرگ بسازم تا شايد مردم پخته ها كتاب آن

***  

  به نام خداوند مهربان«
. گفتند چـاره نـدارد   كردم مي وقتي به طبيب مراجعه مي. در فاميل ما ميگرن ارثي است و من هم گرفتار آن بودم

كرد كه آن هم بعد از مدتي در اثـر مصـرف زيـاد ديگـر      اگون بود كه كمي درد را ساكت ميهاي گون ها مسكّن سال
شـدت درد بـه قـدري بـود كـه      . ي گردن داشـتم  عالوه بر ميگرن درد شديدي در ستون فقرات ناحيه. اثري نداشت

آرتروز اسـت و دكترهـا   برداري معلوم شد كه  همچنين در زانوهايم كه بعداً با عكس. توانستم سرم را تكان بدهم نمي
در اثـر خـوردن دواهـاي زيـاد و     . شود و چـاره نـدارد   با كمي فيزيوتراپي و كشش بهتر مي ،گفتند بايد مدارا كني مي

وقتي . تزريقات گوناگون كه شايد درد را تخفيف بدهد عالوه بر اين كه درد خوب نشد به مرض قند هم گرفتار شدم
اولين چيزي كه باعث حيرت دكترها شد مسموميت ما . رائيل و بعد به لندن رفتمدر ايران نتوانستم كاري بكنم به اس

، جـات  ميـوه  ،سبزي باها را قطع كردند و  اين بود كه بالفاصله دواها و قرص. ها از مصرف بيش از حد دارو بود ايراني
دو ليتر آب خـوردن و مقـداري سـبوس گنـدم تجـويز      به من روزي  .شروع كردنددرمان را مايعات سالم و آب گوارا 

كـن   ها دستور دادند كه بايد با اين مرض مـدارا كنـي چـون ريشـه     البته خيلي بهتر شدم، ولي تمام پزشك. كردند مي
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خواري به دستم رسيد و بـه قـدري در مـن     وقتي به ايران برگشتم به خواست خداوند مهربان كتاب خام. نخواهد شد
خواري صد درصد را شروع كردم، البته با علم  بود كه يك روزه آن را خواندم و فرداي همان روز خام اثر كرد و جالب

هاي سخت را تحمل كنم چون ايمـان و   خداوند به من قدرت داد كه توانستم واكنش. ها نترسم به اين كه از واكنش
. كنم تر احساس مي روز به روز شادتر و سالم گذرد خود را اميد داشتم و حاال كه يك سال و چهار ماه از آن تاريخ مي

  .هاي هر روزه به ماهي يك بار رسيده آن هم خيلي خفيف پا و گردن خبري نيست و ميگرن داز در
كند و جاي آن را محبـت   طلبي و حسادت را از شخص دور مي خواري طمع، جاه تر اين كه روش خام از همه مهم

  ».ر اين روش درست و مطلوب را ادامه خواهم دادبه خواست خداوند تا آخر عم. گيرد مي
 شيرين گيو

***  

  جناب آقاي آرشاوير آوانسيان«
هـا از   كـه دسـت آن  ضمن عرض سالم و تشكر از راهنمايي و فداكاري شما در مورد خدمت به مردمان مـريض  

در اثر رفتار به دستورات صحيح شـما در مـورد اجـراي     اما برند اوقات از درد رنج مي ي همه جا كوتاه شده و هميشه
اينك من يكـي از افـراد ايـن مملكـت      ،كنند خواري كه تنها غذاي درست طبيعت است نجات پيدا مي دستورات خام

مبتال شده و در شـغل شـريف    1344كه از سال ) يي كمر پنجمين مهره( يهستم كه به علت بيماري ديسك كمر
به خصوص چون فرمانده بودم و وضعيت نظـام اجـازه   . بردم ي اوقات از درد رنج مي ميشهكردم ه افسري خدمت مي

تـوانم   بردم كه خـوب نمـي   دهد كه فرمانده در مقابل زيردستان خود كج راه برود يا كمرش خميده باشد رنج مي نمي
مكـان نداشـت خـودم را    ي خـدمات صـفي بـرايم ا    نوال چون ادامهلذا به همين م. بدوم، قدم بكشم و راست بايستم

در صورتي كه من در ارتش شاهنشاهي بيش از شانزده سال خدمت نكـرده و سـنم سـي و هشـت      .بازنشسته نمودم
امـام   ،لذا با نااميدي در مورد رنج درد كمر و ناراحتي معده در يكي از روزهايي كه بـه حـرم حضـرت رضـا    . سال بود

خواران به نام حاجي غالمحسين باقريه برخورد كـردم   ا يكي از خامهشتم مسلمين مشرّف شده بودم در اثر ناراحتي ب
ام و  خـوار شـده   اينك مدت هفت ماه است كه كـامالً خـام  . و ايشان مرا به دستورات آقاي آوانسيان راهنمائي نمودند

خـواران   باشـگاه خـام   بـه  از مشهد هاي قبلي تماماً مرتفع شده و الساعه كه مشغول نوشتن اين مطلب هستم نارحتي
اين مرد بزرگ و خيرانـديش را موفـق بـدارد كـه بـا       خداوند .ام كه حضوراً از ناجي بزرگ، آوانسيان تشكر كنم آمده

خواري توجه ننماينـد   و مردمان سالم ديگر كه اگر به دستورات خام-ي مردمان مريض  دستورات صحيح ايشان كليه
مجدداً از شخص آوانسـيان تشـكر نمـوده و     .دا خواهند كرداز بيماري خود نجات پي -اهند شدحتماً روزي مريض خو

  ».نمايم ميموفقيت ايشان را در پيشرفت اين كار و خدمت بزرگ به مردمان از درگاه خداوند مسئلت 
اكبر حميديان با اظهار تشكر فراوان، سروان بازنشسته علي  

***  
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  تهران -محمد هاشم فراهي
ي خود را با كمـال اختصـار    گذشته ،خواري شما شايان قدرداني از كتاب خامي  جناب آقاي آوانسيان، با استفاده«

دارم به اين اميد كه شايد اين شرح حال بسيار مختصر براي تشـويق هـر چـه بيشـتر شـما       به شرح زير معروض مي
يد واقع شـود و  رسد مف ايد و هم براي كساني كه اين نامه احياناً به نظرشان مي خواري كه انتخاب كرده براي راه خام

  :ام اين است شرح حال گذشته
هايي را پشت  و بيماري خواري صرف كردم ردهخواري يا به تعبير رساتر در م قريب هفتاد سال از عمرم را در پخته

ها انجـام   ي معالجاتي كه آقايان براي رهائيم از آن مرض هايم به وسيله به ياد ندارم هيچ يك از بيماري. سر گذاشتم
كرد دليل اين نبود كه معالجه شده  ند معالجه شده باشد و اگر هم مرضي ظاهراً براي مدتي خودش را پنهان ميا داده

تـر   از همه ناراحت كننـده . آمد باز به سراغم مي وليكرد  بلكه به علتي كه من آن را شناخته بودم موقتاً من را رها مي
ته از اين كه پرهيز آن بسيار خسته كننده و آزار دهنده بود داد و گذش مرض قندم بود كه حدود سي سال مرا رنج مي

كردم تا قند خون و ادرار مرا آزمايش نمايد و روزي شش عدد قـرص ضـد ديابـت     مرتب بايستي به دكتر مراجعه مي
خـواري   ي فرزندم سرهنگ فراشاهي كتاب خـام  اين وضع ادامه داشت تا اين كه به وسيله. هايي بزنم بخورم و آمپول

ه دستم رسيد و با استفاده از نيرويي كه از استاد بزرگوارم گرفتـه بـودم و بـاز بـه ارشـاد و راهنمـايي همـان اسـتاد         ب
خواري را شروع كردم و از همان روزهاي اول با اين كه مواد قندي مانند خرما، عسل، كشمش و غيـره   بزرگوارم خام
داد مانند  ديگري هم كه آزارم مي كردم، بلكه عوارضمرض قند احساس نكردم هيچ گونه اثري از وجود  مصرف مي

و به هيچ وجه حاضر نيستم به جاي  ماكنون در وضعي هستم كه كامالً سالم. خفقان قلب و سرگيجه از من دور شد
رده كنماوليه بر گردم و احمقانه سالمت خود را فداي يك لقمه غذاي م.«  

 با احترامات شايسته محمد هاشم فراهي

***  
  ي امور اقتصادي و دارايي ، قاين، اداره1326گل، متولد  غالمرضا صباغ

 ي راهي كـه پـس از نوميـدي از ادامـه    . گذرد ام مي اكنون يك سال از روزي كه در مسير خوشبختي گام نهاده«
  :به شرح زير بود 2536ام تا اول مرداد ماه  خالصه زندگي. زندگي برايم اميد، خوشحالي و شادي همراه آورد

و شروع به مصـرف   نمودهخوابي به دكتر اعصاب مراجعه  به علت بي 2533با وجودي كه قوي بودم از اول سال 
پس از گذشت سه ماه مبتال به تشنج عصبي و بـه دنبـال آن تـپش    . بخش كردم آور و آرام هاي اعصاب، خواب قرص
سـپس  . بـردم  در نوسـان بـود و دائـم در حـال اضـطراب بـه سـر مـي         120 تا 100كه در شبانه روز بين  شدم قلب

كردم و احسـاس خسـتگي شـديد و     هايم احساس مي نهي شا و سوز دردي در ناحيهي دائمي به سراغم آمد  سرگيجه
وضع عموميم طوري بود كه اگـر بـا كسـي حـرف     . كيلو رسيده بود 82دائم داشتم و بر اثر مصرف زياد دوا وزنم به 

نمي توانستم يـك صـفحه كتـاب مطالعـه     . پذير نبود ي صحبت برايم امكان شدم كه ادامه زدم طوري متشنج مي مي
شد و به حالت نيمه فلج  هايم گاهي چنگ مي كرد و پنجه هايم هميشه تا مغز آن درد مي اي دسته نمايم و استخوان

كردم فلج شدن در عنفوان جـواني را چگونـه تحمـل خـواهم      از زندگي قطع اميد كرده و هميشه فكر مي. آمد در مي
هميشـه  . شـد  ز به روز بـدتر مـي  وضع عموميم رو. گذشت ها مي هميشه اوقاتم در مطب دكترها يا در آزمايشگاه. كرد

خواري توسط يكـي از   پيك اميد يعني كتاب خام. و منتظر يك حمله بودم كه فلج شوم بردم تنها و افسرده به سر مي
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، در همان 36اول مرداد ماه . خواري نمودم ساعت آن را مطالعه كرده و شروع به خام 24ظرف . دوستانم به من رسيد
هاي عصبي و تپش قلب به تدريج از  شانه بر طرف شد ولي ناراحتي دست و درد ، دردي اول سرگيجه، خستگي هفته

 15. كـردم  تر احسـاس مـي   تر و شاداب العملي خود را قوي با بر طرف شدن هر عكس. ماه دهم به كلي بر طرف شد
الصه را فقط كسـاني  اين خ. دانم امروز من خوشبختم و اين شادي را مرهون زحمات استاد مي. كيلو از وزنم كم شد

. چه نعمتي بـاالتر از بـاز يـافتن سـالمتي اسـت      و خوشبختي پس از نااميدي. توانند دريابند كه خود گرفتار بودند مي
فقـط بـراي   . خواري اسـت  اند كه تنها راه سالمتي در خام مخالف اكنون بعد از گذشت يك سال قبول كرده اطرافيانِ

  ».دادم مي "كاهي"توانستم در عوض آن  به من بخشيد، كاش مي "كوهي" استاد. استاد آرزوي موفقيت را دارم
گل غالمرضا صباغ  

***  
  خواران دبير دائمي جمعيت خام«

صادره از اراك كه شغلم مـدير داخلـي    6088ي  به شماره شناسنامه 1321اينجانب محمود متشرعي متولد سال 
  :ام خواري داراي امراض ذيل بوده خامرسانم قبل از  ي نگين است، به اطالع مي چاپخانه

 ناراحتي اعصاب .1
 اسم برنشيت مزمن .2
 ي صفراوي ناراحتي كيسه .3
 ها چركين بودن كليه .4
 پوسيدگي لوزه .5

فقـط بـا   نماينـد،  ي خود بروز كرده و هيچ كدام از اطباء نتوانستند مرا معالجه ن به نوبهكه هر كدام از اين امراض 
بنده به بيشـتر   ،نمودند و از شانس خوش كوتاهي مرا از شكنجه كشيدن راحت مين براي مدت دادن داروهاي مسكّ

ن حساسيت شديد داشتم و به خاطر همين موضوع به ترياك روي آورده و از زندگي خود با تمام ايـن  داروهاي مسكّ
خواران پيوسـتم و   خام ي دانشمند خوانده و به جمع خواري در مجله اي راجع به خام امراض بيزار بودم تا اين كه مقاله

ديگر اثري از اين امراض در من مشاهده نشد تا اين كـه هجـده روز پـيش كـه بـراي       ،خواري بيست روز بعد از خام
خـواري داروي   برايم ثابت گرديد كه خـام  و تمام امراضم عود كرد كردمخواري  امتحان دوباره به مدت سه روز پخته

و هـايم چـركين    خـواري لـوزه   بعد از سـه روز پختـه  . كند گيري مي نيز پيشتمام امراض است و حتي از بروز امراض 
گذرد بـا   ي صفرايم پر شده بود و سه روز تب سه و نيم درجه داشتم و اكنون كه هجده روز از اين موضوع مي كيسه

و اين سـالمتي و زنـدگي خـوش را مـديون شـما دانشـمند        ام ام را به دست آورده العمل دوباره سالمتي كمي عكس
آوانسيان عزيز از تو متشكرم، تو . دانم و يك عمر رهين منت و اين كشف بزرگ شما هستم قدر عالَم تغذيه مي عالي
  ».خواري بكشاند تواند مرا به پخته اي و هيچ نيرويي نمي م تغديه اعجاز كردهدر عالَ

***  
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  1353خواران ايران، تاريخ شهريور  جمعيت خام 11ي  عضو شماره شرح حال منوچهر صفارزاده

تقريباً از ده سالگي ورم رماتيسمي در پاهايم شروع ). آن را عمل كردند( ي خود را از دست دادم در كودكي لوزه«
ي تا اين كه در سن بيست و دو سالگي همراه با تب شـديد و بسـتر  . يافت شد كه با قرص و آمپول كمي تسكين مي

هـاي آئـورت و ميتـرال دچـار      شدن چند روزه، تشخيص داده شد كه به بيماري رماتيسم قلبـي و نابسـاماني دريچـه   
  .ام شده

براي بيماري رماتيسم چنانچه متداول است . شدم در ضمن تا حدود بيست و پنج سالگي نيز مرتب خون دماغ مي
  .تر نگردد ر بدنم عفونت ايجاد نشود و حالم وخيمزدم تا د مي) پنادور(سيليني  هاي پني طبق نظر پزشك آمپول

و تپش قلب در هنگام كـار  ) هاي پا به ويژه در ماهيچه(دانيد در بيماران رماتيسمي خستگي عضالني  چنانچه مي
تپيـد و   خوابيدم هنگام بيدار شدن قلـبم بـه شـدت مـي     ظهرها پس از غذا اگر مي. يا دويدن يا تند رفتن عادي است

موقـع خـواب از كـودكي    . زد طـور ناهنجـاري مـي    شد و بـه  هنگام خشم يا ناراحتي قلبم ناراحت مي .دش ناراحت مي
يكي دوبار دندان درد بسيار شديدي گرفتم كـه  . كيلو بود 49خواري حداكثر  وزن بدنم قبل از خام. قرچه داشتم دندان

داد و سـرم   استفراغ صفرا به من دست مـي  گاهي حالت گاه. بيوتيك درد آن تسكين يافت با تجويز مقدار زيادي آنتي
  .گرفت به شدت درد مي

خـواري پيـدا كـرده بـودم تصـميم گـرفتم گوشـت را از         حدود پنج شش سال پيش به علت نفرتي كه از گوشت
ي غذايي خود حذف كنم و مدتي نيز اين كار را ادامه دادم ولي به علت ضعفي كه در پاهايم احساس كردم به  برنامه

ي غذايي تشويق كرد و من هم خواه ناخواه دوبـاره بـه    رفتم و او مرا به خوردن مقداري گوشت در برنامه نزد پزشك
  .خواري برگشتم گوشت

ام آقـاي   پسـرخاله . خواري آشنا شدم كه از ايالم به تهران آمدم براي اولين بار با موضوع خام 1352در اسفند ماه 
و شروع به تجربه كرده بودند و در ميان تعجـب   ،خواري آشنا شده خاماز آن با علي متوسالني و خانمش چندي قبل 

خواري  خواران، خام حدود يك هفته پس از آشنايي با خام. كردند خواري مي ريشخند يا عناد فاميل و دوستان خود خام
گـذرد   ن تاريخ ميي آن، آغاز كردم و تا كنون كه يك سال و نيم از آ طور صد درصد و با ايمان كامل به فلسفه را به

  .دهم با كمال خورسندي به آن ادامه مي
كيلو رسيده، ضربان قلبم  45كيلو رسيد و اكنون كمي بيشتر شده و به حدود  42تا اين تاريخ وزن من به حداقل 

 خستگي عمومي و مخصوصـاً . كند ديگر ناراحتم نمي) در بعد از ظهرها(خواب بعد از غذا . تر شده است تر و راحت آرام
شوم و ظرفيت كار كردنم خيلي بيشتر شده و بـا   خستگي عضالني در پاهايم خيلي كم شده، خيلي كمتر عصباني مي

اكنون هم  ها وقت الزم باشد ولي براي من تا هم دار شايد سال هاي ديرينه و ريشه اين كه تا حذف كامل آثار بيماري
در پرتــو خورشـيد ايـن حقيقــت    تـا بـه كـردم   ي طبيعـي را خــودم تجر  ي تغذيـه  كـافي اسـت كـه حقيقــت فلسـفه    

  ».اي براي خرسندي خود تأمين نمايم هاي تازه گيري جهت
***  

  دانشمند ارجمند و كاشف اسرار الهي آقاي آرشاوير در آوانسيان«
يعني بيست و هفت سال قبل در سنين حـدود سـي و    1330اولين پيدايش امراض در وجود بنده مربوط به سال 

دكترهـاي   و بـه  بـرده ها در عذاب و درد و رنـج بـه سـر     سال. شن يا ورم و سنگ كليه شدمنه سالگي بود كه دچار 
شـوروي و پزشـكان متخصـص امـراض      هاي تهران و بيمارستان بيمارستان پهلوي در آمل و بيمارستان متعددي در
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 روز بسـتري  25 ،زارنو در بيمارستان خصوصي حافظ با مهدي الله 1340در سال  .كردم مي كليوي در تهران مراجعه
كـه   تصـميم بـر آن شـد   و ضمن دفع سنگ كليه با تشكيل شوراي پزشكي و حضور چند پزشـك متخصـص    شدم
قبول ننمودم و با دارو و دواي تسكين دهنده خود را معتاد نموده من . بايستي جراحي و برداشته شود من ي چپ كليه

، بواسير مقعـد و پروسـتات   ،هاي راست از لگن خاصره تا ساق پا بعداً دچار رماتيسم. دادم و به زندگي زجرآور ادامه مي
بينـي و  و اغلب به سـرماخوردگي و بسـته شـدن راه     شدمترشي روي دل  و درد ناراحتي جسمي و بدن ،درد اعصاب

هـا بـر اثـر گرمـي و آتـش       بردم و شب چند لحافه پناه مي هميشه به لباس گرم و رختخوابِ .بودم تنگي نفس مبتال
يا صحبت كردن خيس عرق شده و بـه نفـس زدن    خوردن كشيدم و در موقع غذا خوابي مي كشيدن پاها تا سحر بي

ي شدم كه در بيمارستان پهلوي آمل يـك مـاه بسـتري    دچار انفاكتوس قلب 1352سال  مردادماه در. افتادم متواتر مي
پزشـكان بـه اصـطالح متخصـص قلبـي و كليـوي هـر مـاه دسـتور          . شده و دو ماه نيز در منزل اسـتراحت نمـودم  

و  1354در سـال  . يافـت  و دوا افـزايش مـي  كه هر دفعه ميـزان دارو   دادند مي هاي گوناگون و تجديد نسخه آزمايش
شديداً دچار انفاكتوس، انسداد مجاري ادرار، تهيـيج بواسـير عفـوني، درد     2536ن ماه سال و آخرين بار در آبا 1355

ام پرداختنـد   ها در بيمارستان پهلوي آمل بستري شدم كه چهار دكتر متخصص به معالجـه  كليه و غيره گرديدم و ماه
 17/8/2536رين بـار در تـاريخ   براي آخـ . ها وجود نداشت ي آن اما ظرف اين چند سال هيچ گونه تأثيري در معالجه

آقايان دكتـر تـوكلي و دكتـر صـدر     . ي ششم بستري كردند ام مرا به تهران آورده و در بيمارستان مهر، طبقه خانواده
ها همان عمل پزشـكان قبلـي بـود و در عمـل      نائيني، متخصصين قلبي و كليوي دكتر معالجم شدند، ولي عمل آن

ر اينجا از طرف پزشكان و بيمارستان اعالم شد كه بايسـتي يكـي دو مـاه در ايـن     د. اي وجود نداشت ها چيز تازه آن
و سپس براي جراحي قلب، كليـه، بواسـير و پروسـتات آمـادگي پيـدا نمـايم كـه راه نجـات          شده بيمارستان بستري

روز مـرگ  آور منتظـر   ي مـرگ  نامه العالج با نوشتن وصيت. پزشكان و بيمارستان آشكار و سند مرگ من امضاء شد
صفحه در پشت تخت بيمارستان مهـر بـه    228خواريِ تأليف شما در  كتاب خام 26/8/2356بودم كه درست در روز 

ي آن نـور   ي برادرم كه خود صاحب آزمايشگاه نوبل در تهران بود به عنوان هديه به دستم رسيد كه با مطالعه وسيله
روحـم و جسـمم همگـي گـواهي      ،قلـبم . يم گشـوده شـد  ي رحمت خدايي به رو هدايت و رستگاري تابان و دريچه

جـا و غيرضـروريِ    ي بـي  هـزار ريـال هزينـه    صد و شصت فقط با پافشاري. ام دادند كه منبع نجات خود را يافته مي
ي  دسـتورات كتـاب يـا رسـاله     4/9/2536در تاريخ . بيمارستان براي هيچ را پرداختم و قهراً از بيمارستان خارج شدم

ي دوا و داروهاي موجود را كه بيش از سه هزار ريال بود به دور ريختم و ايمـانم از   بخش را اجراء نموده و كليه الهام
خواري كه در حال  خامبه فضل الهي با عمل صد درصد  .شدزا و داروهاي مسموم كننده زايل  پزشكي آفتپزشك و 

كيلو به  65ها رهايي جسته و با بدني سالم و با وزني كه از  ي دردها و رنج شش ماه و دوازده روز است از همه حاضر
با چاالكي با بدن لخت فقط با يـك شـورت    شوم و ها ساعت شش بيدار مي يافته سبك شدم و صبح تقليلكيلو  57

دوم و هر روز بر  خوابم عادي و بدون ناراحتي ادامه دارد و در وسط حياط به سرعت چند بار مي. پردازم به ورزش مي
شود و نيز مطمئن هستم كه به جاي شصت و شش سال به دوران چهل سالگي از لحاظ انـرژي و   نشاطم افزوده مي

ي اين مدت ادامه داشته ولي بدون درد و رنج و زحمت و نـاراحتي،   هاي شفابخش در همه العمل عكس. ام نيرو رسيده
چون برايم روشن است كه تمام ارگانيزم بدنم در حال تحولند و با خارج شدن سمومِ شصـت و شـش سـاله، نيـروي     

ه در نيسـتي و مـرگ بـود    باشد و به جاي تفكـر سـابق كـ    كاذب در حال اضمحالل و توانائي سالم در حال احياء مي
  ».ام اكنون به سالمتي و عمر طوالني اميدوار شده

اصغر مشرفي دوستدار شما، علي  
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  صادره از تهران 843ي  ي شناسنامه ، شماره1331متناصري، متولد سيامك 

مختصـراً  خواران ايران بدين وسيله  ي موسيقي و عضو دائم جمعيت خام ساكن تهران دانشجوي سال دوم رشته«
  .دارم خواري اظهار مي شرح احوال خود را قبل و بعد از خام

هـاي   به علت فشار بيماري 1352خوار هستم يعني در اوائل بهمن  اينجانب بيش از يك سال و نيم است كه خام
  .خواري روي آوردم مختلف به خام

و پزشـك كـه    همراه بود دچار شـدم  حدود دو سال قبل از اين تاريخ به بيماري ورم معده كه با دردهاي متناوب
كرد هيچ كمكي به بهبود درد من نكرد و بعد از گذشـت   ي خام و طبيعي منع مي همواره مرا از خوردن سبزي و ميوه

خوابي خورد كننده و فشارهاي عصبي نيـز بـه    بي. ها بيشتر شد ي اين دردها كمتر و شدت آن هشت يا نه ماه، فاصله
در همـين ايـام مـدت چهـل روز در بخـش      . تي قدرت هر نوع فعاليت را از مـن گرفـت  آن اضافه شد كه پس از مد

اعصاب بيمارستان روزبه به استراحت پرداختم و نه تنها حال من خوب نشد بلكه سردردهاي من بيشتر و تبـديل بـه   
يج رو بـه  خواري طول كشيد و در اين مدت يك سال به تدر ميگرن شد كه به مدت يك سال يعني تا شروع به خام

در اين مدت دوبار هر بار يك ماه تا چهل روز در دو بيمارستان خصوصي ديگر بـه مـداوا پـرداختم و    . شدت گذاشت
هرگـاه ايـن   . هر بار با يك بهبودي مصنوعي و موقتي ناشي از مصرف داروهاي مخدر و مسكّن به خانه بـاز گشـتم  

هـا اسـتفاده    اگـر از آن  و افتـادم  مـي  جسـمي  آلودگي و بي به حال ضعف، خوابكردم  را استفاده ميها و داروها  قرص
خوابي مرا از پاي در آورده بود و در بيسـت و   درد و بي سردرد، معده .شدم به دردهاي بدتر از اول گرفتار ميكردم  نمي

يگـر  د. ي طبيعي آشنا شدم ي تغذيه خواري و فلسفه چهار ساعت آرزوي يك ساعت خواب را داشتم تا اين كه با خام
كه در كمتر از ده روز دردهايم به مقدار نود درصد تسكين يافـت   هرگز جز غذاي خام گياهي هيچ چيز نخوردم تا آن

و توانستم بخوابم و پس از يك ماه و نيم ديگر اثري از بيماري در وجودم نبود جز اندكي ضعف كه آن هم به زودي 
فه توانستم بـه ورزش و كـار بپـردازم و اكنـون در سـالمت      به تدريج با كم كردن بيست كيلو وزن اضا. بر طرف شد

ي  ي تغذيـه  از اين كه بيماران در تمام دنيا بـه وسـيله   آگاهيدهم و با  كامل و شُكر به درگاه خدا به زندگي ادامه مي
يان كاشـف  به آرشاوير در آوانسـ پايان خود را  گزاري بي كنند همواره سپاس ها نجات پيدا كرده و مي طبيعي از بيماري

دارم و آرزومندم كه روزي نه چندان دور افراد بشر از اين كشـف بـزرگ    ي آن كتاب تقديم مي خواري و نويسنده خام
  ».ي اين مرد بزرگ است بر ايشان تقديم كنند تاريخي آگاه شوند و آن سپاس و قدرداني را كه شايسته

نخوارا با تقديم احترام و با آرزوي موفقيت براي جمعيت خام  

***  

پدرم، برادرم و مـن  . به نام پسوريازيس در آن موروثي بوداي  اي چشم به دنيا گشودم كه بيماري من در خانواده«
  .به اين بيماري دچار شديم

هـاي سـياهي در بـدن در     اي است كه در اثر خاراندن به صـورت لكـه   هاي آزاردهنده ي اين بيماري خارش نشانه
شود كه در اين حال اگر باز خارانده شود جايش زخـم   شود و سپس پوسته پوسته مي ميتر  آيد و به تدريج گسترده مي

  .شود براي اين بيماري داروهاي كورتني مانند پماد ثريكور مصرف مي. مي شود
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ي بيماري خود يعنـي همـين بيمـاري مصـرف      پدر من كه خود پزشك بود انواع گوناگون داروها را براي معالجه
حتي چند بار هم براي درمان به اروپـا رفـت و يـك بـار هـم      . خواست به دست نياورد اي كه مي جهكرده بود، اما نتي

  .اي از گوشت او را براي آزمايش بريدند و رويش آزمايش كردند تكه
. كـردم  مـي و از داروهاي گوناگون تجـويزي مصـرف    كه به ياد دارم بيماري با من بوداما در مورد خودم تا آنجا 

. با داروي دكتر متخصص مـدتي اثـر ايـن بيمـاري محـو شـد      . اري را ابتدا در پشت گردنم حس كردموجود اين بيم
بعد به يك چشم راست و پـس  . ي پشت حدود كمر ظاهر شد كه اين بار بيماري در ناحيهدانم چه مدت گذشت  نمي

ضد خارش و ضد حساسيت اي است  كه قطرهسنتي  ي آنتي براي چشمم از قطره. از آن به پلك چشم تغيير محل داد
بدين طريق تا مدتي بيماري بر طرف شد ولـي دوبـاره عـود    . و براي ساير جاهاي بدنم از پماد ثريكور استفاده كردم

. كرد مضافاً اين كه اين بار عالوه بر جاهاي قبلي بر پشت دستم هم ظاهر شد و اين وضـع همچنـان ادامـه داشـت    
  .داد اي امانم نمي گرفت كه لحظه كردم، چنان خارشي بدنم را مي اموش ميواي به حالم اگر روزي مصرف دارو را فر
ي دانشـمند   در اين فاصـله در مجلـه  . خوار شدم و يك سالي هم ادامه دادم حدود يك سال و چند ماه پيش گياه

خـواري   ي خـام  خواري به چشمم خورد ولي چون مطالب آن كامل و پيوسته نبود چيزي درباره خامي  چيزهايي درباره
خواري ساده و معمولي ادامه دادم ولي در اين مدت تغييـر مهمـي در    دستگيرم نشد و اين بود كه به همان رژيم گياه

  .بيماري خود نديدم
اي آن را خوانـدم و   العـاده  خواري به دستم رسيد كـه بـا كنجكـاوي و دقـت خـارق      سه ماه پيش اتفاقاً كتاب خام

  .كامالً عوض كنم و اين تصميم را هم اجرا كردمي خود را  تصميم گرفتم روش تغذيه
هـا بـه    هايم قطره و پماد را فرامـوش كـردم و بـدون مصـرف آن     خواري در يكي از مسافرت چند روز پس از خام

  .با كمال تعجب ديدم كه بيماري و خارش ديگر عود نكرد. مسافرتم ادامه دادم
العمل در بدنم به صورت ترشح قطـرات چـرك    عكس گذشت خواري مي پس از حدود بيست روز كه از شروع خام

شد و  شد ولي به تدريج حالم بهتر از روز قبل مي هر روز ده دوازده قطره چرك خارج مي. از مجراي ادرارم شروع شد
هايم كه لق  هاي لثه و دندان عالوه بر اين ناراحتي. كردم تر از روز قبل احساس مي تر و سرحال تر، چابك خود را قوي

 خـوابي  ناراحتي و بـي  ،سستي ،پوسيده شده بودند، بوي تعفن دهان، بواسير، ناراحتي اعصاب، تا حدودي ريزش موو 
از وزنم هم در ابتدا ده كيلو كاسته شد ولي اكنون پس از سه ماه تدريجاً دو كيلو بـه وزنـم اضـافه     .از ميان رفتند نيز

  ».شده است
 عشقي

*** 

از اثـرات رماتيسـم   . نود كيلو وزن داشتم و مبتال به سردرد و روماتيسـم مـزمن بـودم    ،در فروردين پنجاه و سه«
دكترها تجويز كرده بودند كه حتماً مـاهي يـك   . توانستم حركت بدهم و قلبم ناراحت بود دست چپم را به خوبي نمي

بـرده تزريـق    اگر آمپـول نـام  واحد تزريق نمايم و در اين مورد خيلي تأكيد كردند و گفتند كه  200000آمپول پنادور 
. خـوار مطلـق هسـتم    اكنون هجده ماه است كـه خـام   .نشود، رماتيسم عود خواهد كرد و براي قلب خطر جدي دارد

  :گويم گياهخواري مي ي خام درباره. اي ندارم ام و ناراحتي قابل توجه بيست كيلو وزن كم كرده
  »كين هنوز از نتايج سحر است  باش تا صبح دولتت بدمد

10/6/1354كامبيز آباديان، به تاريخ   
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***  

ي ديگـري   طور كلي بيماري فقط براي انسان وجود دارد و هيچ موجود زنده هميشه در اين فكر بودم كه چرا به«
برنـد و   هاي امروزي در اثر بيماري رنج مـي  اكثر انسان. ميرد شود و چرا انسان به ندرت به مرگ طبيعي مي بيمار نمي

در اين زمان هر چه علـم پزشـكي و داروهـاي شـيميايي پيشـرفت      . آيد ها مي ودرس به سراغ انسانباالخره مرگ ز
خواري را خريـد و بـا خوانـدن آن كتـاب      دو سال پيش برادرم كتاب خام. شود كنند طول عمر انسان نيز كمتر مي مي
طه بودم آن كتاب را نخواندم من اوائل چون از مفاد آن اطالعي نداشتم و همچنين كالس ششم متوس. خوار شد خام

برد و  هاست كه در اشتباه به سر مي ولي بعد از آن يك سال پيش كه من آن كتاب را خواندم فهميدم كه انسان قرن
بنـابراين از  . ايـم  شود و مـا از زنـدگي دور افتـاده    ها بيشتر مي تر و بيماري رود زندگي مصنوعي هر چه زمان پيش مي

خـواري   اي نداشتم ولي بـا خـام   خواري من هيچ گونه عارضه البته قبل از خام. شروع كردم خواري را همان زمان خام
روم و اكنـون از هـر    ي توچال مي كنم و يك روزه به قله نيروي جوانيم دو برابر شد و هيچ گاه احساس خستگي نمي

خواران وجود  نگي كه نزد پختهكينه و ج ،كند و آن حالت قهر خواري انسان را عوض مي خام. جواني نيرومندتر هستم
خواري است زيـرا غـذايي كـه پختـه      ها در اثر همين پخته ورزي ها و كينه تمام جنگ. خواران وجود ندارد دارد در خام

  ».خوار شوند و انسان از فقر، گرسنگي و جنگ نجات يابد باشد روزي كه تمام جهانيان خام 1...شود  مي
تهران 1334متولد داريوش ابائيان، ديپلم طبيعي،   

*** 

  جناب آقاي آوانسيان«
ي آن كه حاوي مطالب بسيار ارزنـده و   خواري و مطالعه در حدود شش ماه پيش كه با به دست آوردن كتاب خام

هـاي جسـمي در اثـر     آگاه كننده براي سالم زندگي كردن بود، به خصوص كـه دريـافتم بيشـتر امـراض و نـاراحتي     
اكنـون مـدت   . گياهخواران قرار بگيـرم  خواري را كنار گذاشته و در سلك خام خواري است، تصميم گرفتم پخته پخته

البته الزم به يادآوري است كه من مدت بيست سال مبتال به ميگرن بودم . باشم گياهخوار مي شش ماه است كه خام
  .گيرم بود، دردي كه قرار و آرام را از من ربوده بود كه هر هفته يا پانزده روز يك بار گريبان

گياهخواري گرويدم اين درد مرموز و نامرئي دست از سرم برداشته و  ه خامي اخير كه ب خوشبختانه در شش ماهه
ديگر آن آدم مبتال به ميگرن نيستم و آسايش و آسودگي كه از اين موضوع به من دست داده مرا بر آن داشـت كـه   

وقـف  سپاس قلبي خود را به حضور شما راهنماي خوب زندگي، به شما كه با صرف وقت و تحمل مخارج سنگين و 
خـواري   زندگي خود براي ارشاد و راهنمايي مردم به سوي يك زندگي بدون ترس و دلهره از عوارض ناشي از پختـه 

  .در تالش هستيد تقديم دارم
هـاي متـداول امـروز كـه ناشـي از       گيـاهخواري از بسـياري از بيمـاري    هايي كه با خام ي انسان درود من و همه

  .ي ما باد ي جامعه ه شما انسان ارزندهاند، ب خواري است فاصله گرفته پخته
  ».ي ماست ايد آرزوي قلبي همه موفقيت بيشتر شما در راهي كه قدم برداشته

 مهري عدالتي
  630753: ، تلفن4ي مهرداد پالك  اميرآباد شمالي، خيابان دوازدهم، كوي كيائي، كوچه

 
  )تايپيست( -.در خود كتاب معني جمله ناتمام گذاشته شده بود -  1
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***  

تـا اوايـل    .هستم ساكن تهران ،چهل و سه سال مسنو كارمند  مشغل ،آبادي اماني نظام مشهرتو نام من محمد «
نظير سـاير افـراد و بـر حسـب عـادت       ،نوع تغذيه از لحاظ خام يا پخته برايم تفاوت نداشت و طبق معمول 51سال 

ي  كم در معـده  كم 51در اوايل سال  .خوردم و خام خوردن من منحصر به مقداري ميوه و سبزي بود غذاي پخته مي
شد باإلجبار به چند نفر پزشك متخصص مراجعه  و چون روز به روز بر شدت درد افزوده مي مخود احساس درد نمود

عشـرم داراي زخـم حـاد     ام ليز شده و اثني برداري تشخيص دادند كه معده نمودم كه پس از آزمايشات مكرر و عكس
بايستي بـراي بهبـود كامـل     طبق اظهار نظر پزشكان معالجم. كيلو بود 78و وزنم  16فشار خونم در آن موقع . است

كردم و غذاي من منحصراً  ي خام خودداري مي بودم و ضمناً بايستي از خوردن ميوه الاقل شش سال تحت مداوا مي
عالوه بر اين بايستي يـك سلسـله داروهـاي مختلـف     . گوشت و كباب بود كه كمي نان يا برنج هم تجويز شده بود

روي كه تنها  كشيدم كه مرا از پياده ي زانوي چپ پاي خود درد شديدي مي قبل از آن هم از ناحيه. نمودم مصرف مي
كتابي به دسـتم رسـيد    اداريي يكي از همكاران  در اين موقع به وسيله. باشد باز داشته بود ام مي ورزش مورد عالقه
بـا شـك و ترديـد    من اين كتاب را مطالعه كردم و چون مريض بودم مطالب كتـاب را  . خواري بود كه عنوان آن خام

خـواري را شـروع    دانم روي چه اصلي ميل باطني من بر انجام دستورات آن قرار گرفت و خـام  تلقي كردم، ولي نمي
هاي جسمي ناشي از امراض ذكـر شـده بـه كلـي درد      خواري و تحمل تدريجي ناراحتي پس از چهل روز خام .نمودم

 13كيلو و فشار خونم به  65در حال حاضر وزن من به . يافتمو سالمتي خود را باز  معده و درد پاي من بر طرف شد
بـديهي اسـت در ايـن    . كنم و از سالمتي خود كامالً خوشـحالم  بالي مي تقليل يافته و كامالً احساس راحتي و سبك

و بـر   مصـرف نكـردم  تجويز نموده بودند  ها آن ي را كهو داروهاي پزشكان عمل نكرده هيچ يك از دستوراتبه مورد 
بر اساس اين تجربه كه آن . كردمجات و انواع خشكبار خام  سبزي ،جات ها شروع به خوردن ميوه ي آن الف توصيهخ

ي انسان  ترين روش تغذيه خواري طبيعي را بر روي خودم امتحان كردم و براي خودم به دست آوردم معتقدم كه خام
هاي مختلف نصيب بشر شده ناشي از تجزيه و آزمـايش   هايي كه در زمينه تمام پيشرفت كه است و اگر معتقد باشيم

كنم شما هم قبل از آن كه به ناراحتي و امراض گوناگون و وزن زياد دچار شويد و سر و كار شما  بوده من توصيه مي
ي تهيـه غـذاهايي كـه بـدون     و در صورت لزوم بـرا  كنيد خواري را شروع بيفتد از همين امروز خام وبه پزشك و دار

  ».و راهنمايي شويد كرده خوران مراجعه شوند به باشگاه خام آتش تهيه مي استفاده از
آبادي محمد اماني نظام  

***  

  عزيز آقاي آوانسيان «
بهاي شما را خوانـدم راز سـالمتي و    من يكي از دوستداران و طرفداران شما هستم، چون از وقتي كه كتاب گران

  :پردازم خواريم مي اكنون به زمان قبل از خام. كشف كردم و اآلن شخص سالمي هستم تندرستي را
هـا از سـر درد،    سـال . هسـتم  1321صادره از آبادان متولد  954ي  ي شماره بنده مهوش اشتياق داراي شناسنامه

اراحتي من از اعصاب اسـت  گفتند ن به چند بيمارستان رجوع كردم اكثراً مي. بردم درد و ناراحتي اعصاب رنج مي  معده
هـا در تهـران    گاز پااليشگاه آبادان است ولي به تهران هم كه آمدم و سالو موقعي كه در آبادان بودم گفتند از بوي 
البته سـر درد  . به خدا خوابم نيز كم شد و ناراحتي اعصابم شدت پيدا كرد. بودم باز هم همين آش بود و همين كاسه

برداري و معاينات مختلف نتوانستند بفهمند علـت سـر درد و نـاراحتي     و با عكسروع شد من از زمان خيلي جواني ش
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با اين كه خيلي جوان بودم ولي ايـن  . رفت ها دستم خواب مي بيشتر شب. معده و گاهي پا دردهاي شديد من چيست
كـه احسـاس    نگذشـته بـود  ي من خوار ها را داشتم، اما باور بفرماييد به جان عزيز شما دو هفته بيشتر از خام ناراحتي

از سر درد، پا درد، ناراحتي اعصاب، درد معده . رفتم ها خيلي راحت به خواب مي شب. سبكي، راحتي و تندرستي كردم
هاي جزئـي در مـن    العمل خواري كمي ناراحتي يا به قول شما عكس البته اوايل خام. و خواب رفتن دست خبري نبود

بـه خصـوص   . ام فهمم كه تازه شخص سالم، با نيرو و بـا نشـاطي شـده    و من حاال ميپيدا شد ولي زود از بين رفت 
طوري كه هر كـس   خواري روشن و شفاف شد به شد و منافذي داشت در اثر خام پوست صورت من كه اكثراً كدر مي

در  هـا گذشـته ديگـر وقـت عزيـزم را      از ايـن . اي و چه پوستت خـوب شـده   گفت چه جوان شده رسيد مي به من مي
ناراحتم كه اي كاش من بيست سال پيش اين موضوع را كشف كرده بودم، يعني و هميشه  برم آشپزخانه به سر نمي

كتاب شما را خوانده بودم ولي متأسفانه آن موقع در تهران نبودم و شما هـم كتابتـان را بـه تمـام شـهرهاي ايـران       
گذارم كه ايـن موضـوع را دريـافتم و خـودم را و شـايد       سپاسالبته همين اآلن هم از خداوند بزرگ . نفرستاده بوديد
هميشه دعـاگوي شـما   . هاي الهي است نجات دهم ام را با خوردن مواد گياهي خام كه يكي از موهبت بتوانم خانواده

  .دانم هستم و شما را يكي از عزيزترين موجودات روي زمين مي
  ».ي بشر است دانم كتاب شما نجات دهنده كنم و مي يخواري آرزوي عمر طوالني م براي شما خالق كتاب خام

11/6/54اشتياق، مهوش   

***  

فـراوان   درودهـاي ي شـما   ها بـه شـما و بـه خـانواده     باقي ي قره و همهام   آقاي آوانسيان از طرف من و خانواده«
مـن  . صـاص دهيـد  ي مـن اخت  بهاي خود را به خواندن نامه كنم قسمتي از وقت گران از شما خواهش مي. فرستم مي

كنم كه شما براي آب و هوا و آفتاب تازه به مردم ايـن دنيـا بخشـيدن از تمـامي وقـت و امكانـات خـود         افتخار مي
احتياجي به تملق از شما نيست، پروردگاري كه اين طبيعت را به وجود آورده نجات مردم اين دنيـا  . ايد مضايقه نكرده

  .را به شما واگذار كرده است
متوجه شدم كه در رديف جلـوي  رفتم  ي خود مي وقتي با اتوبوس از ايروان به آبويان و به خانه 1980دوم فوريه 

نام ايـن كتـاب   . بود بخوانم "خواري در راه خام"توانستم تيتر كتاب را كه . زند من جواني نشسته و كتابي را ورق مي
يك صد روبل پول داشتم، به اين جـوان  . كنجكاوي مرا چنان بر انگيخت كه خواستم حتماً اين كتاب را داشته باشم

آدرس او را گـرفتم و بـراي دوازده روز ايـن كتـاب را     . پيشنهاد كردم كه اين كتاب را به من بفروشد ولي حاضر نشد
هاي شما و آناهيد را چاپ كردم و روي  عكس. اول تا آخر با دست در يك دفتر نوشتمتمام كتاب را از . قرض گرفتم

  .ميز گذاشتم كه هميشه نگاه كنم
بيماري مشخصي نداشتم ولي داراي بدن زائد با صد و ده كيلو وزن بودم . هستم 1913آوانسيان عزيز من متولد 

كيلو از وزنم را كـم كـردم و ضـربان قلـبم از نـود بـه        خوار مطلق شدم، بيست و هشت فوراً خام. زد و نبضم نود مي
  .شصت رسيد
من بازنشسته هستم،  1913از سال . كنند خواري مي يكي نوزده ماهه و ديگري پنج ساله با من خامي من  دو نوه

روز در هر يك پنج تا ده  گردم و هي ميبه د يهاختصاص دهم، از دخواري  تصميم گرفتم وقت خود را به تبليغ خام
اكنـون  . خواري معالجه كـنم  ها را با خام گردم كه آن دنبال بيماراني مي كنم و ، با دوستان قديمي مالقات ميمانم مي

. فرسـتند  كننـد و بـه شـما درود مـي     ها با هم سفره پهن مـي  خواري هستند، آن حدود سيصد و ده بيمار مشغول خام
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. خواهند حرفي بشنوند شوند كه نمي ي گاهي سرسختاني پيدا ميپزشكاني نيز هستند كه بيشترشان با شما موافقند ول
هـا   كنند كه بـروم آن  وقتي من از مسافرت برگشتم ديدم صد و بيست نامه جمع شده است، از همه جا مرا دعوت مي

اكنون در آذربايجان شوروي هستم و خيـال دارم بـه زودي بـه سـيبري بـروم و در آنجـا       . خواري آشنا كنم را با خام
  .عاليت كنمف

  .ها بايد باطل شود و حقيقت ظاهر گردد ي كهنه آرشاوير جان انقالب شما به قدري بزرگ است كه همه
ولـي حـاال آقايـان در مطبوعـات و راديـو تلويزيـون بـا        ي طاليي شـما را خواهنـد سـاخت     نسل آينده مجسمه

هـا دارو بسـازند و    بگـذار آن . اعـالم كننـد  خواهنـد حقيقـت را    كنند و نمي هاي پوچ و غلط مردم را گيج مي صحبت
  ».كنند ها سالم زندگي مي شوند و بدون كمك آن خودشان را در آن غرق كنند، مردم عاقل خودشان پزشك خود مي

 با تقديم احترام
هاروطونيان. س.س  
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