Cuvânt Înainte
L-am cunoscut pe Anthony William acum doi ani, la un eveniment organizat de editura Hay House. Acest
vindecător fără orgolii personale şi cu picioarele pe pământ mi-a schimbat viaţa, inclusiv dieta şi felul în care mă
gândesc la mâncare, dar şi la viaţa de pe această Mamă Pământ.
După cum poate că ai aflat deja, Anthony a lucrat cu Spiritul încă de când era copil. Harul său l-a
transformat într-un canal prin care ne parvin informaţii ce devansează cu ani-lumină nivelul actual al ştiinţei. Acest
har i-a permis lui Anthony să vadă imensa suferinţă ce inundă planeta şi să facă ceva în privinţa ei. Recomandările
sale aduc înţelepciunea Mamei Pământ şi a Mamei Natura în corpul nostru, într-o formă delicioasă şi sănătoasă, prin
consumul fructelor şi legumelor pe care Mama Pământ ni le-a pus cu atâta generozitate la dispoziţie.
Cartea Medium Medical: Alimente care îţi pot schimba viaţa în bine nu recomandă exclusiv „să mănânci mai
multe fructe şi legume”, fapt care îţi poate răpi întreaga plăcere a alimentaţiei. Acest sfat tradiţional afirmă că dacă
eşti tentat să mănânci o pizza, ar fi de preferat să o înlocuieşti cu fructe şi legume. În această carte nu vei găsi însă
astfel de judecăţi critice. Nu va trebui să te simţi ruşinat. Nu vei primi o dietă alimentară. Alimentele care îţi pot schimba
viaţa în bine reprezintă un manual încântător care îţi recomandă să reintegrezi în viaţa ta vitalitatea oferită de aceste
daruri ale lui Dumnezeu şi ale Mamei Pământ – în maniera cea mai delicioasă, mai sănătoasă şi mai plină de bucurie
cu putinţă.
Cu ajutorul Spiritului, Anthony proiectează din nou magia dătătoare de viaţă asupra subiectului fructelor şi
legumelor. Scopul lui este să te convingă să le consumi într-o stare diferită de conştiinţă, capabilă să te transforme pe
toate nivelele: fizic, mental şi spiritual. Aş dori să îţi dau un exemplu: atunci când vorbeşte despre afinele sălbatice,
Anthony nu se referă exclusiv la antioxidanţii din aceste alimente delicioase, deşi aceştia sunt într-adevăr extrem de
puternici (lucru susţinut chiar de către ştiinţa modernă), ci şi la energia incredibilă care ajută aceste plante să crească
şi să producă fructe în condiţii naturale extreme, energie pe care aceste bobiţe o conţin integral. Afinele sălbatice din
Maine[1] reuşesc să supravieţuiască în pofida incendiilor periodice, stând agăţate de roci îngheţate de-a lungul
iernii, şi totuşi produc cantităţi masive de fructe dulci-acrişoare în fiecare an. Ori de câte ori consumi afine sălbatice,
tu integrezi literalmente în corpul tău aceste energii, această tenacitate incredibilă care ajută planta să supravieţuiască
împotriva tuturor sorţilor. Spiritul numeşte aceste fructe: alimentele învierii din morţi. Şi mai vorbim de alimente
dătătoare de putere…
Să luăm un alt exemplu: umilul şi mult hulitul cartof. Spiritul ne spune că acest aliment ne conferă un
fundament ferm al puterii ori de câte ori simţim că ne-am pierdut busola de-a lungul călătoriei vieţii. Această virtute
se datorează parţial capacităţii cartofilor de a extrage concentraţii masive de macro şi micronutrienţi din sol. Cartofii
întruchipează calităţile împământării şi stabilităţii. În plus, ei ne reamintesc de darurile noastre ascunse – de acele
aspecte personale îngropate în adâncurile („solul”) fiinţei noastre, la fel ca şi cartofii. Peste toate, Spiritul ne spune că
nu este cazul să ne mai temem de ei, considerându-i nişte „carbohidraţi goi” care ne îngraşă, atât timp cât ştim cum
să îi gătim, astfel încât să profităm la maxim de calităţile lor. Dacă vom face acest lucru, cartofii ne vor pune la rândul
lor în valoare propriile calităţi, la maxim. Până să îl cunosc pe Anthony, am evitat decenii la rând cartofii albi. La ora
actuală, aceştia fac în mod regulat parte integrantă din alimentaţia mea. Pe scurt, i-am primit înapoi în viaţa mea cu
braţele deschise – şi nu m-am îngrăşat nici măcar cu 100 de grame!
Pe măsură ce vei continua să citeşti cartea Medium Medical: Alimente care îţi pot schimba viaţa, vei începe să
percepi fructele şi legumele într-o manieră nouă. Te vei umple de entuziasm şi de recunoştinţă faţă de fructele de
pădure, ceapă, cocos, banane şi celelalte daruri pe care ni le oferă Mama Pământ. Hipocrat, părintele medicinii
moderne şi creatorul faimosul jurământ hipocratic pe care trebuie să îl facă toţi medicii atunci când absolvă şcoala de
medicină, a declarat: „Alimentele să îţi fie medicamente, iar medicamentele să îţi fie alimente”.
Cum putem şti ce alimente să consumăm în lumea rapidă în care trăim astăzi? Ce alimente pot acţiona
inclusiv pe post de medicamente? Aceasta este diferenţa dintre această carte şi oricare alta pe care am citit-o

vreodată. Pentru fiecare aliment prezentat, de la pere la ţelină şi multe altele, există o listă cu bolile şi simptomele pe
care le alină acestea. Dar lucrurile nu se opresc aici. fiecare fruct şi fiecare legumă conţine anumite energii emoţionale
şi spirituale specifice, care te hrănesc atunci când le consumi. Mai mult decât atât, vei găsi în carte numeroase reţete
delicioase şi uşor de preparat.
Peste toate, cartea Medium Medical: Alimente care îţi pot schimba viaţa în bine vorbeşte despre modele şi despre
miturile care ne-au îndoctrinat de decenii, inducându-ne multora dintre noi o stare foarte mare de confuzie. Unul
dintre acestea este teama de fructe (pe care am avut-o eu însămi). Din cauza dulceţei lor, oamenii le resping în bloc,
confundându-le cu alte alimente pline de zahăr care îngraşă şi deteriorează starea de sănătate. Fructele nu intră însă
în această categorie. Dimpotrivă, noi trebuie să mâncăm mult mai multe fructe. De când am adăugat delicioasele
fructe în dieta mea, pofta mea de dulciuri (cum ar fi prăjiturile, fursecurile şi deserturile) a dispărut aproape complet.
Am pătruns astfel într-o lume complet nouă a deliciilor dulci, consumând smochine, fructe de pădure, portocale
proaspete şi banane. Şi trebuie să recunosc că în viaţa mea s-a produs un miracol.
Dacă vei urma recomandările din cartea Medium Medical: Alimente care îţi pot schimba viaţa, cumpărăturile şi
gătitul vor căpăta o semnificaţie nouă pe tine, căci spiritul fructelor şi legumelor va începe să îţi vorbească, operând
în corpul şi în viaţa ta. Tu vei începe să te simţi cu adevărat susţinut de natură, iar un aspect primordial al fiinţei tale
va începe să se trezească. În plus, te vei conecta cu o lume spirituală invizibilă, învăţând să lucrezi direct cu îngerii
care guvernează aceste alimente, şi care îţi pot schimba viaţa. Ei amplifică energia fructelor şi legumelor, protejează
procesul polenizării, încurajează creşterea fiecărui măr şi a fiecărei frunze de salată, etc., contribuie la hrănirea
săracilor, militează din lumea lor invizibilă împotriva organismelor modificate genetic, susţin mişcarea pentr u
alimente organice şi chiar influenţează vremea. Pe scurt, prin lucrul cu aceşti îngeri tu te poţi conecta la o sursă de
putere. Ce uşurare fantastică să ştii acest lucru!
Citirea acestei cărţi şi conectarea cu puterea emoţională şi spirituală a fructelor şi legumelor reprezintă în
sine un remediu extrem de puternic. Cei care vor lua acest remediu se vor simţi din ce în ce mai mult una cu Mama
care ne susţine pe toţi – pământul. Simultan, lucrând cu lumea îngerilor, ei se vor simţi din ce în ce mai mult una
inclusiv cu cerul. În acest fel, ei se vor umple de speranţă şi de vitalitate – energii care vor curge din ce în ce mai liber
prin ei.
Şi toate acestea, dragă prietene, se simt ca şi cum te-ai întoarce acasă, în raiul pe pământ.
Christiane Northrup, doctor în medicină

