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MITÄ on elämä? Tietomme siitä saamme so- 
luston reaktsiouista *). Mitä siis on solu 
ja kuinka se vaikuttaa? Solut ovat ruu

miissa olevia rakennustiilejä, elämän kääpiöltä, 
protosplasmaa (protos, alku- ja plasma, -muoto). 

Luominen, suojelus ja tuhoaminen ovat ne kolme 
voimaa, jotka sisältyvät jokaiseen pieneen soluun. 
Luomiseen nähden, elämän kipinän syntyyn, ei ih
misellä ole mitään tekemistä. Mutta suojelukses
sa ja tuhoamisessa ihan voi olla suuri hallitsija. 
Miten solut vaikuttavat? Elinvoima kiihoittaa, 
luonnonvoimat suojelevat ja kemikaalit tappavat. 
Miksi näin? T:ri Chambers, Cornellin lääketie
teellisestä yliopistosta lausuu:

"Toiminnassa oleva elävä solu näyttää olevan 
kuin pieni sähköpatteri, jossa virta syntyy k iihot
tavien nesteiden kemiallisesta toiminnasta. So
lun sisällä on keskusosa, sydän, joka näyttää ole
van sisäisin elinvoimien alku. Kemiallisen luon
teensa puolesta on tämä alkalia ja keskusosaa ym
päröivä osa on happoainetta. Tämä vuorostaan 
peittyy hienolla päällyksellä tai kudoksella ja so
lun pinta kylpee verivirrassa, joka taas on alkalis
ta seosta,"

Yleisen Sähkötrustin laboratorion johtaja tri 
Whitney lausuu: '‘Kokeilimme sammakolla ja kun 
sen silmään Johdettiin kynttilän valo, syntyi siinä 
sähkövirta. Jonka galvanometrl helposti mittasi.

*) Iteaktsioni (fysiologiassa) tarkoittaa eliötä 
kohdanneen kiihotuksen tai ärtymisen aiheutta
maa tapahtumaa, vastavaikutusta.

Todellisuudessa kaikki elävät kudokset vastaavat 
kiihotukseen muodostamalla sähkövirran.”

Nyt käsitämme mikä solu on ja miten se vaikut
taa. Elämä mekaanisessa liikunnossaan on kak
sinaista, periaatteessa kolminaista —  luovaa, hä
vittävää, suojelevaa. Kuolema onkin vain ihmi
sen ajatus, ei solun. Luonnollinen kuolema on 
kehityksen sivutuote, jonka biologia todistaa. Tri 
A. Carrel, Kockefellrin opistolta, on pitänyt as
tiassa olevaa kanan sydäntä elossa kuusitoista 
vuotta. Tämä sydän lyö. Miten tämä on mah
dollista? Siten, että jätteet purkautuu siitä ke
miallisten vaikutteiden kautta kuten tapahtuu sil
loinkin kun sydän on kanassa ja uusi ravinto syn
tyy saman lain mukaisesti. Edelleen mainittakoon 
hiologisti tVIetehnikoffin lausunto: “Nykyään jo
kainen kuolemantapaus on tapaturmainen, johtu
koon se sitten pyssyn kuulasta, myrkystä tai 'ba
sillista ja jos voisimme suojella Itseämme näitä 
vastaan, voisimme elää asteelle, jossa luonnollinen 
kuolema olisi mahdollinen, eli noin sadan kahden
kymmenen viiden vuotiaaksi.”

>Volsiko solu periä taudin? Ei suoranaisesti. 
Perhetavat kulkevat polvesta toiseen ja taipumuk
set kllhoittavat eloon tuon tai tämän reaktslonin 
ja niin kuoleman paraatti jatkaa matkaansa. Se 
saa voimaa myrkystä, jota on nautittu joko vapaa
ehtoisesti tai tietämättä: myrkystä, jota ruumiissa 
on kehittynyt nautituista aineista, nämä myrkyt 
sitten kiihoittaen sairauksia, synnyttävät basilleja, 
kasvannaisia Ja niitä seuraa “onnistuneet" leik
kaukset, mineraalien ja kemikaalien nauttimiset
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ja lopuksi elimistön kokonaan turmeltuminen ia 
kuolema.

Myrkkyjä, joita nautitaan joko tietämättä ta! 
vapaelitolsesti, voi solusto harvoin tehdä tehotto
maksi. Ne myrkyt, jotka sopimattomien aineiden 
nauttimisesta ruumiissa syntyvät, tekevät enim
män tuhoa. Ne työskentelevät meidän nukkues- 
sammekin. Basillit voivat tuhota vain silloin kun 
elämän suojelevat periaatteet (luominen ja suoje
leminen) eivät ole läsnä. Basillit poistuvat kun 
terveys saapuu, mutta jättävät merkin joka käyn
nillään. Lääkärien vastamyrkyt neutralisoivat ba
silleja jos ovat tarkalleen niiden vastakohtia, mut
ta usein vastamyrkkyä et saada oikeaan paikkaan 
Tähdätä voidaan oikeaan, mutta luoti useasti sat
tuu harhaan. Ja jos vanha äiti Luonto olisi tar
koittanut vastamyrkkyjä käytettäväksi, ei suin
kaan se ajattelemattomuudessaan olisi jättänyt pa
nematta johonkin ruumiin osaan huumausaine 
neulaa tai vastamyrkkyruiskua, kun se ruumiin on 
muutenkin kaikilla välttämättömillä instrumen
teilla varustanut.

(Mutta lääkärit ovat seurauksia, eikä syitä ja 
useimmat ekspertit ovat ehkä pelastaneet monta 
henkeäkin. Luonto kuitenkin vieläkin ylläpitää 
parhainta parantolaa ja sen vanha tohtori Totuus 
tulee kaikesta huolimatta aina hallitsemaan. Ih
misten. tekemät lait liike-etujen suojelemiseksi ei
vät voi sitoa terveyttä eikä elämää.

• • *
Ihmisen kaulasta lähtien kulkee alaspäin nuora 

(oesophagus) toisessa päässä siinä on nivel Jän
teitä ja lihaksia, jotka eivät tarkastele ylensyömä- 
r;c ruokalistaa nuoruudessaan. Mutta kun vatsa 
yhä uudistavasti täytetään liiallisesti, antaa se vii
mein periksi Ja vajoaa alaspäin heikommasta koh
dastaan. Nähkääs luonto oli tässä huolellinen eikä 
tehnyt vatsaa herkuttelijaa varten minkään kal- 
lioperustan päälle. Te hämmästyisitte, jos tietäi
sitte miten monta vatsaa on vajonnut ruuan pai
nosta niinkuin verkkokeinu ylettömän raskaan 
miehen siihen retkahtaessa. Ja sikäli kuin vatsa 
vajoaa, sikäli ruuansulatus pysähtyy. Tästä joh
tuneet kemialliset mullistukset eivät ole varsin 
helppoja analysoida enempää kuin kalkki siitä joh
tuvat vaivatkaan, jotka varmasti ovat seurauksina. 
Ruskeat karhut elävät ja kuolevat ruskeina kar
huina ilman harmaata tukkaa, paljasta päätä. Vie
läpä niiden nahka matoksi tehtynä pitää karvansa 
ja kuluu vain nahan mukana. Miksi? Ne pitävät 
talvea, se on, paastoavat.

Mikä nyt sitten olisi luonnollinen hoito ylikuor
mitetulle vatsalle? Olisiko viisasta ja luonnon 
mukaista nauttia pepsiiniä, katkero kasvia, vismu- 
ti metallia, magneesia, hydroolikki happoa, lbikar- 
bonaatti soodaa tai jotain reseptin mukaista, joka 
maksaa vähän enemmän kun siitä ei ostaja tiedä, 
mitä se on? Parhain ja yksinkertaisin keino on 
pitää rahat taskussaan ja antaa vatsansa —  levä
tä. On muistettava, että kun luonto kirjoittaa 
''Onnelliset päivät. Hyvä terveys,” pitää sillä olla 
ehdottomasti puhdas taulu.

(Mikä olisi parempi keino nuorentaa solua kuin 
vapauttaa se vanhasta myrkystä, t ahmaani aneesta 
tuhkasta, jota ruuan huonosta palosta on kerään
tynyt uuninne rostirautojen tukkeeksi. Pitäisikö 
ne poistaa lääkkeellä, vastamyrkyllä tai puukol
la? Miksi ei kutsuta tähän työhön luonnon par
haita voimia, luomista ja suojelemista. (Siinä on 
pari, joka kolmannen — tuhoamisen —  palveluk
sessa voi suorittaa mitä myrkky ja puukko ei voi. 
Ruualla ja muilla aineilla pommittaminen oh täl
löin lopetettava ja tilalle päästettävä ensiksikin 
jäähdyttävä ja puhdistava vesivirta. Sillä voidaan 
kaivaa ulos kemikaalit ja mineraalit käyttäen apu
na luonnon ainetta, joka ei aiheuta hapanta eikä 
alkaalista jälkivaikutusta —  hedelmän mehua. 
Tämä on parhain tie takaisin terveyteen. Tämä on 
elämän maantie ihmiselle, jota hän voi kulkea 
uudelleen voimistumiseen.

# * *
On muistettava, että luonto ei luo ruusuja yh

dessä päivässä. Lyhyet paastot ovat monia varten, 
pitkät paastot harvoja varten; terveys voitetaan 
sikäli kuin esteet on raivattu tieltä pois. Pitkä 
paasto ei ole niin yksinkertainen kuin se ehkä 
näyttää. Tila ei salli perinpohjaisempia selostuk
sia ja siksi käymme asiat ylitse lyhyesti. Lukijan 
keholtamme harkitsemaan, analysoimaan ja punnit
semaan; johtopäätökset vedetään oikeat vain täten 
menetellen.

Appelsiinit (yain mehu, el sisuskudosta) ovat 
hyödyllisiä kalkille, Joita ylensyöminen tai sopi
mattomat ruuat ovat turmelleet. Niillä eläminen 
ei ole kirjaimellisesti sanoen paastoamista, sillä 
appelsiinimehuun kätkeytyy joltakin korkeita ruo
ka-arvoja. Kahdeksan unssin juomalasillisessa 
appelsiinimehua on useita voimaykslkköjä ( 1 2 2  
kaloria), enemmän vitamiineja kuin paunassa leh- 
mänllhapalstia ja lisäksi joltakin mineraalisoitu- 
neita aineita, joilla on elinvoimainen merkitys. 
(Nämä kaikki kohtaavat veren käymättä pyytämäs



sä passia Ja uutta muotoa maksalta. Tällöin on 
maksalla hyvä päivä ja voimme verrata sitä liiaksi 
ajettuun autoon, joka pääsee Juuri mäen päälle 
ja siitä lähteä painovoiman lain taluttamana ala
maahan.

Lyhyt paasto voi käsittää kolme, viisi, seitse
män päivää, riippuen masennuksen Ja kivun mää
rästä, jonka tilanne aiheuttaa. Kolmesta viiteen 
päivään on suotava keskimäärä, mutta päivänkin 
paasto lievemmissä tapauksissa voi riittää. Paas
toaminen voi saada monen epäluottamuksen, kos
ka runsaasti myrkytetty ruumis sen aikana tuntee 
kipuja myrkytyksestä luopuessaan.

Appelsiinimehua voidaan käyttää kahdeksan 
unssin lasillinen jokaisen kahden tunnin kuluttua 
silloin jos otetaan tarpeen mukaisia kävelyjä. Mi
tään ei voiteta sillä, että ahmitaan jotakin sisäänsä 
kärsivällisyyden rajoille asti, joskaan ei appelsiini
mehun enemmänkin nauttiminen ole juuri vahln- 
goittavaakaan. Appelsiinit ovat kalliita, sanonee 
joku. Entäs lääkärin resepti? Ja paljonko sai
rautta tuottava riski liha-ateria maksaa? Ja hin
nan kai voi laskea terveydellekin.

Puristakaa vain mehua. Jotka olette sairaita Ja 
syökää sitä. Voitte kuvitella, että syötte lasillisen 
auringonpaistetta. Appelsiinit ovatkin kuin pie
noiskuva auringosta ja yhtä terveellisiä. Väsynyt 
maksanne nousee eloon kuin auringon varjosta va
pautettu hento heinä, Kuvittele tätä mehua Juo- 
dessasi miten auringon paiste herättää eloon pi
meät solut ruumiissasi ja muuntaa hapot sekä tu
hoaa myrkyn. Älä ota suupalaakaan ruokaa paas
ton aikana, ei minkäänlaista.

Paaston aikana solut toimivat pääasiassa eristä- 
mistouhussa. Voidaan sanoa, että yksikin suupala 
muuttaa niiden kierron akselinsa ympäri pyöries
sään. Silloin alkaa eristämisen asemasta aisään- 
veto ja myrkky rientää takaisin luoliinsa. Paaston 
aikana tulee kieltäytyä kahvista, teestä, kaakaosta 
ja muista sellaisista. Vesi on parasta virutusal- 
netta, varsinkin Jos se on distillattua.

Tuho vaanii suoliston sokkeloissa. Metchinkofl 
on osoittanut, että vieraat aineet siellä voivat ai
heuttaa suoliston kovettumista, yleistä heikkoutta 
ja kuolemaa. Suoliston sokkelot ovat ihanteelli
nen kutupaikka: pimeä, hyvin lämmitetty lokero, 
josta ilmanvaihto on estetty; koti, suloinen köli 
tuhoaville hasilllsiirtoloille, jotka sinne takertuvat 
kuin ruoste likaisen rautaputken sisään. Ja näitä 
basilleja tuhoavat solut eivät noihin sokkeloihin 
mielellään mene, jos menevät ollenkaan. Uasil-
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teista voi siis muodostua sellaista vastamyrkkyä, 
Jota lääkäritkään eivät'voisi ruumiiseen ruiskuttaa.

iNe pitää siis pestä ulos. Pitää ruiskuttaa. Sii
nä ei tarvita erittäin kai lish in talsia välineitä, eikä 
aineita. Sulata neljä teelusikallista tavallista pöy
täsuolaa kahteen kvarttiin veren lämpöistä vettä 
Ja kaada seos kumipussiin ja aseta pussi noin kuusi 
tuumaa yläpuolelle kylpyammeen laidan. Ellei si
nulla ole ammetta pidä suhteellisesti tässä maini
tussa korkeudessa pussi jossain muualla. Aset
taudu ammeen pohjalle selällesi, vähän oikean 
kyljen puolelle kallistaen ja anna veden juosta. 
Aluksi .parempi käyttää piennireikäistä ruiskujoh- 
datinta, sillä lilan voimakas syöksy ei ole hyvä, 
eikä aluksi kestettävissäkään. Jos tarpeellista, 
voidaan pussia korottaa paineen lisäämiseksi. Pro
pagandistit eivät tämänlaista tekniikkaa mahdol
lisesti hyväksy, mutta luonto tietää paremmin; tr! 
Totuus esittää tämänlaista. Tämä annos olisi pi
dätettävä viidestätoista minuutista puoleen tunttin 
ja jos mahdollista, hiveltärä hellästi vatsan poh
jasta kummaltakin sivustalta ylöspäin käsillään. 
Ei missään tapauksessa liian voimakkaasti, sillä 
jokainen vatsan pinnan liikahdus vaikuttaa sisällä 
olevan veden virtaamiseen. Itse voi siitä päättää 
miten kauan on kärsinyt vatsan tukkeutumista, 
kuinka usein ruiskutus on kerrattava. Sen myös 
voi itse tuntea, milloin vatsa on riittävän puhdas. 
Jos tuntee kohtalaisen hyvin vatsaelimet ja niiden 
tehtävät.

* » *
Pitemmän paaston tekniikasta mainittakoon täs

sä muutamia lyhyitä ohjeita. iEnsimmäisellä vii
kolla tai lyhemmän paaston aikana: Ensipäivänä 
kävellä runsaasti ja juo kahdeksan unssin lasilli
nen puhdasta vettä (mieluummin distillattua) jo
kaisen tunnin kuluttua. Jokaiseen lasiin voit li
sätä muutaman tipan sitruuna flemonj mehua. 
Neljästi päivässä, aamiaisen, puolisen, illallisen ja 
vuoteelleni enon aikaan juo kahdeksan unssin lasil
linen appelsiinimehua (el sisäkudosta), käyttäen 
yhden näistä mehuannoksista veden Ja sitruuna
mehun tilalla. Toisena ja sitä seuraavlna päivinä 
voit vähentää kävelyä, miten tunnet sen edulllsek- 
si.

Toisella viikolla sama määrä vettä. Ei enää 
sitruunaa. Käytä tuoretta rypälemehua (kemialli
set rypälemehut tehtaissa pullotettuina useimmiten 
ovat dislattuja aineita ja hyljättäviä), yksi teelusi
kallinen lasia kohden vedessäsi. Sama määrä ap
pelsiinimehua kuin ensiviikollakin.

T  1 E  V A P A U T E E N
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Kolmas viikko. Vettä ja rypälemehua suunnil
leen sama määrä. Ei enää appelsiinimehua. Sen 
sijaan sama määrä tuoretta kirnupiimää neljästi 
päivässä. Jos saisit farmilta suoraan kirnupiimäsi, 
olisi se parempi, sillä meijerin piimä on usein mitä 
sattuu. On varmaa, että pidät tuoreesta kirnupii
mästä, vaikka el siltä ennen olisi pitänytkään, var
sinkin nyt, kun saat sen nauttia appelsiinimehun 
tilalle, johon jo olet mahdollisesti vähän kyllästy
nyt.

Neljäs viikko. Ala syödä. Juo vettä vain tarpees
sasi, ei enääu määräysten mukaan. Syö k eittämät
tömiä spinaatteja, en eivät vahinkoita, vaikka söi
sit enemmänkin, kun et kttormi vatsaasi ylenmää
rin ja siten pilaa yhdellä aterialla kolmen viikon 
työsi tuloksia, iSpinaatit voi keittääkin, mutta ne 
eivät vastaa silloin läheskään sitä, mitä keittä- 
mättömänä. Spinaattien päästyä hoikkiin suoliisi, 
lähettävät ne heti radlotledon: '“Herätkää. Vita
miinit ovat kanssamme!”

■ Se uraa van a päivänä raakoja keltajuuria ja sel
leriä ilman mausteita. Jos pidät paljon mausteista, 
että voit raakoja keltajuuria Ja selleriä syödä, niin 
voit käyttää joko omenaa, fiikuaaa, taatelia, ap
pelsiinia tai viinirypäleitä mausteena.

Kolmantena päivänä jo voit lisätä ruokaasi 
uunissa kypsennetyn perunan ja hyvin ohuen sila- 
vaviipaleen. Asteottain voit lisätä kaalia, keräkaa
lia (lettuce), papuja, kurkkuja, redishejä ja niiden

varsiakin ja muita vihanneksia Ja juurikasveja; 
riisiä, kokovehnäleipäd. hunajaa, maitoa, lähkf- 
nöitä, puhdasta rypälemehua Ja niin voit vähitel
len neljännen viikon loppuun mennessä lopettaa 
paaston lopettamisjärjestelman asteeilisuuden. 
Paaston itse asiassa lopetit jo neljäntenätoista päi-, 
väliä, jolloin aloit nauttia kirnupiimää.

* * *
Lopuksi sanomme, että kaikki mikä on helppoa, 

on alasmäkeä menoa. Asioita voidaan kyllä kiireh- 
tiäkin ja tehdä nopeasti vaikuttaviksi, kuten au
ringonsäteitä voidaan keskittää. Alutta keskitetyt 
auringonsäteet eivät luo eloa, vaan tulta ja kuo
lemaa. Luonnon käsitys on tuotannollinen tuhoa- 
misessäkln. Uutta eloa, nuoruutta, ei voida palaut
taa äkkinäisillä liikkeillä eikä veitsellä. Bauhasi- 
mia ihmisiin otetaan kyllä veitsellä eläimistä —  
eläimistä inhimillisistä syistä sekä siksi, että eläi
met eivät ole rikkoneet luonnon lakeja. Ale luo
tamme niiden sukupuoiiranhasten normaalisuu
teen ja olemme huomanneet, että rauhasia ihmi
siin yhdistämällä leikkausten avulla, on saavutettu 
jonkinlaisia tuloksiakin, jotenka sellaista menet
telyä suuri osa lääkäreistä pitää menestyksellisenä. 
Alutta eläimen reaktsionit orat eläimen, ei Ihmisen.

Soluille pitää antaa puhdistusta. Puhtaina nuo 
pienet sähköpatterit voivat luoda sähköä puolus
tuksekseen silloin kun ne joutuvat kiihotusten alai
seksi, kuten alussa mainitsemamme sammakon sil
mä.

Y \ s  R ippikoulu  M uistelm a
KIrj. PIKKU-PYHJMYS

M'OOX useen kuullu puhuttavan siitä iha
nasta Rippikoulu äijästä monensin suu
rella kaiholla. ATä vain en hoksaa mitä 

suurta ihanuutta slln on umpata pääknu.pinsa täy
tehän käskyjä, rukouksia, synnintunnustuksia, 

Iisakin naimisia, profettojen nimiä ja nllren ak
kojen nimiä ja muuta sen kaltaista.

Alutta sen Rippikoulun vain piti läpäästä ku 
muutoon el ollu ihminen eikä m ikää eikä saanu 
ees ihimisen tavoon riijata. Nii meki meinattiin 
Krann.in Kaisan kans, jotta koitetaan päästä raa
vasten kirioohin, ku stä Ikääki oli meiltä kum- 
mallaki kokonaasta viistoista vuotta. Nii me 
sitte -hyvin arkana keskisormi suus esltettihin 
hallitus-väjellemmä ja saimma luvan ruveta 
yrittöhön “lusikkaamme pois pappilan sian pön-

tööstä,” kosk olimme reiruja Hikkoja, kuten sa
noo vat.

Aleirän mettäkyläästen täytyy asua kortteeria 
kirkonkyläästen luona kouluaijalla. Älä ja Kaisa 
saimme kortteeripaikan yhyren rotevaa lesken, 
Stiinan mökis, johonka oli Jo eilisin tullu korttee
ria pltämähän kaks muuta rippikouluflikkaa, hl- 
liaanen Liinu ja villi Llrkku. So meit oli ste siä 
neliä kouluflikkaa ja se Stiina plänen tikkansa 
kans. Oli vain,kaks sänkyä Ja yhyres nukkuu Stii
na Ja se tilkka, toisen oli vallottanu Liina ja Lirk- 
ku, jotta mutien ja Kalsalles rustattuiin siä lant
tiahan.

S’ooli niin koria syyskesäänen ehtoo ku me pa- 
nimma maata, Jottei mull uni tullukkaa; makaaltn 
vain 'hillaa, jotten häirittls toisten unia. Aikani


