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                                     ΒΙΒΛΙΟ MAIK ADAMS 
 
Η χλορέλλα και η σπιρουλίνα μπορούν να μεταμορφώσουν πραγματικά 
τη ζωή σας, την υγεία σας ακόμα και τις πεποιθήσεις σας σχετικά με τις 

τροφές, τις ασθένειες και την υγεία… 

Γεια σας, είμαι ο Μάικ Άνταμς, συγγραφέας αυτού του πολύ 

δημοφιλούς βιβλίου για την χλορέλλα και την σπιρουλίνα. 
Παρουσιάζω ολόκληρο το βιβλίο εδώ, χωρίς χρέωση, για να το 

απολαύσετε και να επωφεληθείτε απ’ αυτό. 

Μερικοί έχουν αποκαλέσει αυτό το βιβλίο ως «την πιο θαρραλέα φωνή  
μέχρι τώρα…» για την χλορέλλα και την σπιρουλίνα. Κι αυτό γιατί μέσα 

σ’ αυτό το βιβλίο, θα διαβάσετε εκπληκτικές*** αλήθειες για το πώς 
αυτές οι δύο υπερτροφές είναι πολύ περισσότερο από «συμπληρώματα 

διατροφής» όπως οι βιταμίνες και τα μέταλλα: εμποδίζουν την εμφάνιση 

ασθενειών ακόμα  και τις αναστρέφουν, τροφές απ’ τη φύση που  
μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην υπερνίκηση του καρκίνου, 

των νευρικών διαταραχών, του διαβήτη, των ασθενειών της καρδιάς, 
του συνδρόμου διαταραχής των εντέρων, της κλινικής κατάθλιψης και 

ακόμα περισσότερων ασθενειών. 

Πιθανότατα δεν τα έχετε ξανακούσει αυτά πριν, και να γιατί: σε καμία 
εταιρία που πωλεί χλορέλλα ή σπιρουλίνα δεν επιτρέπεται να σας πει 

την αλήθεια γι’ αυτήν. Κι αυτό γιατί το FDA (οργανισμός των ΗΠΑ που 
αντιστοιχεί σε κάτι μεταξύ των δικών μας  ΕΦΕΤ και ΕΟΦ) θα 

εκλάμβανε τέτοιες δηλώσεις ως  «ιατρικούς ισχυρισμούς». Έτσι ποτέ 

δεν ακούτε την αληθινή ιστορία για το πώς αυτές οι εκπληκτικές 
υπερτροφές μπορούν πραγματικά να αντιστρέψουν σοβαρές ασθένειες 

χωρίς παρενέργειες και συχνά χωρίς εγχειρήσεις, φάρμακα ή άλλες 
βάρβαρες αγωγές όπως η χημειοθεραπεία. 

Αλλά εγώ, απ’ την άλλη μεριά, μπορώ να σας πω την αλήθεια γι’ αυτές 

τις υπερτροφές. Κι αυτό γιατί δεν τις πουλάω. Ακριβώς: δεν έχω τίποτα 
προς πώληση εδώ. Δεν πουλάω χλορέλλα ή σπιρουλίνα και δεν 

συνεργάζομαι επ’ αμοιβή με οποιονδήποτε απ’ τον οποίο την αγοράζετε. 
Η μόνη οικονομική αμοιβή μου προέρχεται απ’ τις διαφημίσεις του 

Google που εκτίθενται σε αυτό το άρθρο και δεν έχω κανέναν έλεγχο 

επάνω στο ποιες διαφημίσεις θα εμφανιστούν (αυτό το αποφασίζει το 
Google). 

Σαν αποτέλεσμα, είμαι τελείως ελεύθερος να σας πω την αλήθεια για 

την χλορέλλα και την σπιρουλίνα – αυτό το είδος της αλήθειας που 
πιθανότατα ποτέ δεν έχετε ακούσει απ’ οπουδήποτε αλλού. Αν πολεμάτε 

με τον καρκίνο, την κατάθλιψη ή άλλες σοβαρές ασθένειες, ή αν θέλετε 
να αυξήσετε τον όγκο των μυών σας ή να αυξήσετε τις προσπάθειες για 

χάσιμο βάρους ή να βελτιώσετε την νοητική σας λειτουργία, έχετε έρθει 
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στο σωστό μέρος. Η χλορέλλα και η σπιρουλίνα μπορούν να σας 

βοηθήσουν να κάνετε όλα αυτά και κι ακόμα περισσότερα! 

Πάρτε μια γεύση του τι θα βρείτε στις σελίδες που ακολουθούν:  

• .Ποια υπερτροφή παρέχει δώδεκα φορές πιο εύπεπτη πρωτεΐνη  απ’ το 
μοσχαρίσιο κρέας. 

• Πώς αυτές οι υπερτροφές στην πραγματικότητα αναδομούν τους νευρικούς 
ιστούς στον εγκέφαλο και σε ολόκληρο το σώμα. 

• Την αλήθεια για το πώς μια υπερτροφή έχει δείξει ότι σκοτώνει τους 
καρκινικούς όγκους του μαστού ολοκληρωτικά. 

• Γιατί αυτές οι υπερτροφές θα κόστιζαν $100 το χάπι, αν κατοχυρώνονταν και 
καταχωρούνταν ως φάρμακα. 

• Ο λόγος για τον οποίο αυτές οι υπερτροφές λέγονται «η τέλεια τροφή» για το 
ανθρώπινο σώμα. 

• Πώς αυτές οι υπερτροφές προσφέρουν απαραίτητη διατροφική βοήθεια σε 
αυτούς που η δίαιτά τους είναι υψηλής πρωτε:ΐνης και χαμηλή σε θερμίδες. 

• Τα εκπληκτικά γεγονότα για το πώς αυτές οι υπερτροφές προσφέρουν μια 
πλήρη πρωτεΐνη (όλα τα οκτώ σημαντικά αμινοξέα) που σπάνια συναντάμε στο 
φυτικό βασίλειο. 

• Η αλήθεια για την καταπολέμηση του καρκίνου, την οποία η σύγχρονη ιατρική 
δεν θέλει να ξέρετε: υπάρχει μια μπλε χρωστική ουσία στην σπιρουλίνα που 
συρρικνώνει τους καρκινικούς όγκους. 

• Πώς αυτές οι υπερτροφές διορθώνουν μια κοινή διατροφική έλλειψη που ως 
αποτέλεσμα έχει ασθενή καρδιαγγειακή υγεία και αυξημένο τον κίνδυνο 
οστεοπόρωσης. 

• Γιατί μπορείτε να πετάξετε όλα τα «βουνά» από βιταμίνες και μέταλλα, απ’ τη 
στιγμή που θα αρχίσετε να τρώτε αυτές τις υπερτροφές: προσφέρουν κάθε 
βιταμίνη και μέταλλο που είναι αναγκαίο για την ανθρώπινη υγεία σε φυσική 
μορφή, κατευθείαν απ’ τη φύση, όχι από κάποιο χημικό εργοστάσιο. 

• Πώς η χλορέλλα περιέχει πολύ  περισσότερο ασβέστιο απ’ το γάλα (και το 
σημαντικότατο μαγνήσιο, επίσης, το οποίο λείπει τελείως απ’ το γάλα). 

• Γιατί αυτές οι υπερτροφές είναι απείρως ανώτερες απ’ το ασβέστιο 
κοραλλιού, στην περίπτωση που παίρνουμε μακρομέταλλα*** [macrominerals] 
και ίχνη μετάλλων*** [trace minerals] από φυσικές πηγές… 

• Πώς αυτές οι υπερτροφές βοηθούν στη ρύθμιση του ζαχάρου του αίματος 
και μειώνουν την ανάγκη για υδατάνθρακες. 

• Τα καταπληκτικά γεγονότα για το πώς αυτές οι υπερτροφές πραγματικά 
εξαφανίζουν τα βαριά μέταλλα απ’ το σώμα σας: μέταλλα όπως τον 
υδράργυρο, το κάδμιο, τον μόλυβδο και το αρσενικό. 
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• Την αλήθεια για το πώς μια  θρεπτική ουσία απ’ αυτές τις υπερτροφές αυξάνει 
την λειτουργία του εγκεφάλου και κυριολεκτικά αυξάνει την νοητική 
ικανότητα. 

• Γιατί άνθρωποι με οδοντικά σφραγίσματα αργύρου πρέπει να παίρνουν αυτές 
τις υπερτροφές για να προφυλάσσουν από βλάβες του νευρικού τους 
συστήματος.  

• Ποιες υπερτροφές είναι καλύτερες για τους ανθρώπους με χρόνιες 
δυσλειτουργίες του συκωτιού ή για εκείνους που έχουν ιστορικό εθισμού στο 
κάπνισμα ή στο αλκοόλ.  

• Την σοκαριστική αλήθεια για το πώς μια ομάδα σπουδαστών βελτίωσε την  
ακαδημαϊκή της απόδοση μέχρι 81% με την λήψη μιας ελάχιστης δόσης μιας 
απ’ αυτές τις υπερτροφές για έξι μήνες. 

• Πώς συγκεκριμένα συστατικά σε αυτές τις υπερτροφές βοηθούν το σώμα σας 
να διορθώσει τις βλάβες στο DNA για να ενισχύσει την λειτουργία του 
αμυντικού του συστήματος και ακόμα και να αντιστρέψει τον καρκίνο. 

• Την καταπληκτική αλήθεια για το πώς μια ομάδα ασθενών που υποβαλλόταν 
σε χημειοθεραπεία και ακτινοβολία πραγματικά τετραπλασίασε το ποσοστό 
της επιβίωσής του των δύο χρόνων με το να παίρνει μια μοναδική δόση 
χλορέλλα! 

• Πώς ένα συστατικό που βρίσκεται στην σπιρουλίνα προστατεύει εναντίον της 
αρθρίτιδας, της σκλήρυνσης κατά πλάκας, του άσθματος και των 
καρδιαγγειακών νόσων – όλες ταυτόχρονα! 

• Τα γεγονότα για το πώς δύο υπερτροφές μπορούν να σας προστατεύσουν από 
φυτοφάρμακα και άλλες περιβαλλοντικές τοξίνες που απλώς δεν μπορούμε 
να αποφύγουμε στην σημερινή  μας διατροφή. 

• Καλά ερευνημένες συστάσεις  από πού να αγοράσετε σπιρουλίνα και χλορέλλα 
στις αδιαμφισβήτητα καλύτερες τιμές στο διαδίκτυο (θα μπορούσατε να τις 
πληρώνατε 200% περισσότερο ή και παραπάνω, αν αγοράζατε τις διάσημες 
μάρκες γι’ αυτές τις υπερτροφές. Θα σας δείξω από πού να τις προμηθευτείτε 
σε ελάχιστη τιμή από έμπιστες πηγές). Όπως πάντα, δεν έχω καμία οικονομική 
σύνδεση με τις πηγές που προτείνω. Δεν αποδέχομαι διαφημιστικά  έσοδα. 
 

  

 

Η πιο συναρπαστική διατροφική ανακάλυψη στον 
πλανήτη Γη 

Η χλορέλλα και η σπιρουλίνα είναι αληθινά οι πιο καταπληκτικές πηγές 

διατροφής στον πλανήτη Γη. Σε αυτήν την ειδική αναφορά, θα μάθετε 
για τα εκπληκτικά οφέλη στην υγεία και τα διατροφικά επιτεύγματα 
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αυτών των δύο τροφών και θα δείτε γιατί χρειάζεστε να τις εντάξετε 

στην δίαιτά σας αμέσως. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ακούσει για την χλορέλλα και την 

σπιρουλίνα, αλλά δεν γνωρίζουν πραγματικά τις λεπτομέρειες του γιατί 
αυτές είναι αληθινά οι καλύτερες πηγές διατροφής στον πλανήτη.  

Για παράδειγμα, ξέρατε ότι σε κάθε ουγγιά, η σπιρουλίνα περιέχει 
δώδεκα φορές περισσότερο την εύπεπτη πρωτεΐνη του μοσχαρίσιου 

κρέατος; Είναι μια πρωτεΐνη κατά πολύ καλύτερη απ’ αυτήν του 
μοσχαριού και περιέχει μια πολύ πιο υγιή ισορροπία μετάλλων (όπως το 

μαγνήσιο) που δεν βρίσκεται στο μοσχάρι. 
Ξέρατε ότι ένα φυτοχημικό που βρίσκεται στην χλορέλλα μπορεί να 

αποκαταστήσει τις βλάβες των νεύρων στον εγκέφαλο και στο νευρικό 
σύστημα; Γι’ αυτό η χλορέλλα χρησιμοποιείτε στην ανάκαμψη των 

ασθενών με Αλτσχάϊμερ και με Πάρκινσον.  
Γνωρίζατε ότι και η χλορέλλα και η σπιρουλίνα μπορούν πραγματικά να 

αντιστρέψουν τον καρκίνο στο ανθρώπινο σώμα; Και οι δύο αυτές 

υπερτροφές έχουν δείξει κλινικά ότι έχουν να επιδείξουν εντυπωσιακές 
προληπτικές και θεραπευτικές ιδιότητες σε ό,τι αφορά όλων των ειδών 

καρκίνους. 
Και τελικά, ξέρατε ότι αυτές οι υπερτροφές έχουν επίσης μεγάλη 

περιεκτικότητα σε σημαντικά λιπώδη οξέα*** όπως το GLA***, τα 
οποία κατά κανόνα λείπουν απ’ τη διατροφή των περισσότερων 

Αμερικανών κι όμως είναι απαραίτητα για την υγιή λειτουργία του 
εγκεφάλου;  

Αυτή είναι απλώς μια γεύση απ’ το τι πραγματικά έχουν να προσφέρουν 
αυτές οι υπερτροφές. Αυτές οι τροφές είναι τόσο γεμάτες από 

θεραπευτικές ιδιότητες, που αν οι φαρμακευτικές εταιρίες μπορούσαν 
να τις κατοχυρώσουν και να τις πουλήσουν ως φάρμακα, θα κόστιζαν 

$100 το γραμμάριο και θα ήταν πρωτοσέλιδο στα νέα όλου του κόσμου. 
Η ικανότητά τους να σταματούν τον καρκίνο θα κινδύνευε να γίνει 

«ιατρική επαναστατική καινοτομία» και οι γιατροί παντού θα 

αναγκάζονταν να συνταγογραφούν αυτές τις ουσίες σε κάθε τους 
ασθενή. Δεν θα ήταν τίποτα λιγότερο από μια βόμβα, ένα πολλών 

εκατομμυρίων δολαρίων φαρμακευτικό επίτευγμα.  
Αλλά δεν είναι φάρμακο, δεν παρασκευάζεται σε φαρμακευτικό 

εργαστήριο και δεν κοστίζει $100 το γραμμάριο. Στην πραγματικότητα, 
κοστίζει γύρω στα 11 cents το γραμμάριο από τις πηγές που ανέφερα 

και η φύση το παράγει δωρεάν. 

 
 
Συνεχίστε να διαβάζετε και θα μάθετε τα πάντα γι’ αυτό. Και για να 
ξέρετε από πού προέρχονται αυτές οι πληροφορίες, το όνομά μου είναι 

Mike Adams και είμαι ερευνητής δημοσιογράφος για την ολιστική υγεία. 
Ερευνώ και γράφω άρθρα σε θέματα που βοηθούν να βελτιωθούν οι 

ζωές των ανθρώπων παντού. Είμαι ο συγγραφέας του «Low-Carb Diet 
Warning» (Προσοχή στις δίαιτες με λίγες θερμίδες), το οποίο 

αποκαλύπτει τις χημικές τοξίνες που βρέθηκαν σε πολλές απ’ τις τροφές 
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που υποστηρίζονται από αυτούς που κάνουν την δίαιτα με λίγες 

θερμίδες  (άνθρωποι όπως αυτοί που ακολουθούν την δίαιτα Άτκινς ή 
την δίαιτα του South Beach, για παράδειγμα). Μην με παρεξηγήσετε: Κι 

εγώ ο ίδιος ακολουθώ μια δίαιτα με λίγες θερμίδες, έτσι δεν κατηγορώ 
αυτές τις δίαιτες. Εργάζομαι για να πληροφορήσω τον κόσμο για το πώς 

να γίνουν πιο υγιείς και πιο αποτελεσματικοί ώστε να χάνουν βάρος 
γρήγορα χωρίς να εκθέτουν τους εαυτούς τους σε επικίνδυνα 

συστατικά, τα οποία αποκαλώ μεταβολικούς αποδιοργανωτές. 
 

 

Γιατί έχω εμπνευστεί τόσο πολύ να γράψω για 
την χλορέλλα και την σπιρουλίνα 
 
Είμαι επίσης ο εκδότης διάφορων ιστοσελίδων για την υγεία, 

συμπεριλαμβανομένου και του MadCowNews.org (η οποία ασχολείται με 
την νόσο των τρελλών αγελάδων, φυσικά),  το FitnessHeadlines.com 

(νέα για την σωματική άσκηση και απόκτηση σωματικής δύναμης) και 
το HealthFactor.info (μια ιστοσελίδα που καλύπτει μια μεγάλη ποικιλία 

θεμάτων υγείας). Έχω μελετήσει εκατοντάδες βιβλία για την υγεία και 
την διατροφή και έχω αφιερώσει πάνω από 4000 ώρες σε έρευνα στο 

διαδίκτυο σχετικά με τις τροφές και την υγεία. 
Έχω επίσης εφαρμόσει αυτές τις πληροφορίες στη δική μου ζωή. Έχασα 

50 pounds*** λίπος, ακολούθησα άσκηση για σωματική δύναμη, 
στράφηκα σε μια δίαιτα 100% υγιεινή, στις φυσικές τροφές και βασικά 

μεταμόρφωσα μόνος μου την υγεία μου. Έτσι, δεν είμαι απλώς ένας 
nutrition geek*** που γράφει για τις τροφές, αλλά δεν έχει την 

εμπειρία που χρειάζεται για να είναι πραγματικός γνώστης του 

αντικειμένου. Τα ζω όλα αυτά.  
Τέλος, καταναλώνω και χλορέλλα και σπιρουλίνα καθημερινά. Τις τρώω 

σαν τροφές, όχι σαν βιταμίνες, πράγμα που σημαίνει ότι «τρώω» αυτό 
το πράγμα. Και η υγεία μου δεν έχει υπάρξει ποτέ καλύτερη. 

Χρησιμοποιώ σπιρουλίνα ως την κύρια πηγή μου πρωτεϊνών, αφού 
σπάνια τρώω προϊόντα από ζώα και χρησιμοποιώ χλορέλλα για τις 

καταπληκτικές ιδιότητές της προστασίας απ’ τις ασθένειες και ενίσχυσης 
της υγείας, πολλές απ’ τις οποίες ιδιότητες θα μοιραστώ  μαζί σας σε 

αυτό το άρθρο.  
Και η χλορέλλα και η σπιρουλίνα είναι τροφές στις οποίες πιστεύω και 

τις συστήνω θερμά σε φίλους, στην οικογένειά μου και σε οποιονδήποτε 
θέλει να γίνει υγιέστερος. 

Καθώς χρησιμοποιώ τόσο πολύ αυτές τις υπερτροφές, τις έχω επίσης 
παραγγείλει από μια μεγάλη λίστα από προμηθευτές. Έχω δοκιμάσει 

κάθε δημοφιλή μάρκα στην αγορά. Ακόμα τις εξέτασα κάτω απ’ το 

μικροσκόπιο για να δω τι είδους ποιότητα παρουσιάζουν από πολύ 
κοντά. Ξέρω πού να βρω τις  καλύτερες τιμές, ποιος κάνει την ταχύτερη 

αποστολή και ποια μάρκα έχει ασυγχώρητα σηκωμένη την μύτη (θα σας 
βοηθήσω να τους αποφύγετε αυτούς)). Με άλλα λόγια, είμαι ένας καλά 
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πληροφορημένος καταναλωτής, επειδή αγοράζω και τρώω αυτά τα 

προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες. 
Από πλευράς αξιοπιστίας, μιας και μιλάμε για μάρκες, δεν πουλάω 

κανένα απ’ αυτά τα προϊόντα. Δεν θα με δείτε να πετάω***[pitching] 
χλορέλλα. Δεν έχω καμία οικονομική σχέση με οποιονδήποτε 

προμηθευτή προτείνω εδώ. Δεν δέχομαι καμία αμοιβή για διαφήμιση απ’ 
τον οποιονδήποτε. Έτσι λοιπόν αυτές οι πληροφορίες είναι τελείως 

ανεπηρέαστες. Σας τις δίνω ευθέως, ακριβώς όπως  τις βλέπω εγώ. 
Χωρίς τα παραπάνω να μας εμποδίζουν, ας στρωθούμε να δούμε από 

πιο κοντά αυτές τις θαυμάσιες υπερτροφές. Ένα απ’ τα πράγματα που 
με ρωτάει ο κόσμος  για την χλορέλλα και την σπιρουλίνα είναι: «Από τι 

στο καλό είναι φτιαγμένες;»                                                              
 

Και η χλορέλλα και η σπιρουλίνα είναι μικροσκοπικά φυτά που 
αναπτύσσονται στο φρέσκο νερό. Στην πραγματικότητα λέγονται, 

μικρο-άλγη, καθώς είναι μικροσκοπικές μορφές από άλγη. (Για τους 

σχολαστικούς από εσάς, χρησιμοποιώ τον όρο «άλγη» εννοώντας και 
«άλγος» και «άλγη» σε όλο αυτό το άρθρο, αγνοώντας την κανονική 

χρήση αυτών των όρων). Και υπάρχουν γύρω μας για αρκετά μεγάλο 
διάστημα, μερικά δισεκατομμύρια χρόνια στην πραγματικότητα. Αυτά 

είναι μερικές απ’ τις πιο αρχικές και απλούστερες μορφές ζωής στον 
πλανήτη, προφανώς πολύ πριν τα ζώα που τριγυρίζουν σ’ αυτούς τους 

τόπους. Αυτά τα μικρο-άλγη περιέχουν έναν καταπληκτικό πλούτο από 
θρεπτικά στοιχεία: βιταμίνες, μακρομέταλλα***, ίχνη από μέταλλα, 

ουσιώδη λιπώδη***οξέα, πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα (RNA και DNA), 
χλωροφύλλη και τεράστιο φάσμα από φυτοχημικά. Θεωρείται ότι 

περιέχουν κάθε θρεπτικό συστατικό που απαιτεί το ανθρώπινο σώμα. 
Ναι, θα μπορούσατε κυριολεκτικά να ζήσετε μόνο με αυτά τα μικρο-

άλγη. Δεν θα χρειαζόταν να φάτε πολύ επίσης, αφού είναι τόσο πυκνά 
από θρεπτικής άποψης. 

Το «μικρο» στο όνομά τους δεν είναι αστείο: αυτές οι υπερτροφές 
ποικίλουν σε μέγεθος από 2 έως 8 μίκρον, τα οποία είναι σε μέγεθος 

περίπου το ίδιο με ένα ανθρώπινο κύτταρο αίματος. Φαίνονται πράσινα 
κι αυτό οφείλεται στην χλωροφύλλη που περιέχουν. Η συγκομιδή τους 

απαιτεί ειδικό φυγόκεντρο εξοπλισμό, πράγμα που είναι ένας λόγος για 
το ότι ένας ιδιώτης δεν καλλιεργεί τα δικά του μικρο-άλγη για δική του 

κατανάλωση. Πρέπει να το προμηθευτείς απ’ τους εμπορικούς 
παρασκευαστές οι οποίοι καλλιεργούν αυτές τις υπερτροφές σε 

τεράστιες φάρμες νερού που είναι τοποθετημένες σε περιοχές του 
κόσμου όπου το κλίμα το επιτρέπει (όσο πιο κοντά στον ισημερινό, τόσο 

καλύτερα, καθώς υπάρχει περισσότερο ηλιακό φως). 

Αν η χλορέλλα και η σπιρουλίνα πωλούντο με ταμπέλες που έγραφαν 

«διατροφικά γεγονότα», αυτές οι ταμπέλες θα ήταν πραγματικά 
εντυπωσιακές: μηδέν επεξεργασμένοι υδρογονάνθρακες, υψηλά σε 

εύπεπτη πρωτεΐνη κτλ. Παραθέτω μια λίστα με μερικές απ’ τις ιδιότητές 
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τους πιο κάτω. Αλλά είναι επίσης σημαντικό να παραδεχθούμε ότι πολλά 

απ’ τα θεραπευτικά φυτοχημικά που περιέχονται σε αυτές τις 
υπερτροφές μας είναι απλώς άγνωστες. Οι επιστήμονες δεν έχουν 

απομονώσει ούτε ονομάσει όλα τα θρεπτικά συστατικά που έχουν 
βρεθεί σε αυτά τα φυτά. Έτσι δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα τους απλώς 

σε μια λίστα όλων των βιταμινών και μετάλλων που έχουμε βρεθεί στην 
κονιορτοποιημένη χλορέλλα, για παράδειγμα. Οι βιταμίνες και τα 

μέταλλα που γνωρίζουμε δεν είναι τα μόνα που έχουν σημασία. 

Για παράδειγμα, στα πρώτα χρόνια μετά το 1900, οι γιατροί πίστευαν 
ότι υπάρχουν μόνο τέσσερεις βιταμίνες που χρειάζεται το ανθρώπινο 

σώμα. Τώρα γνωρίζουμε πάνω από εκατό βιταμίνες, μέταλλα, αμινοξέα 

και άλλες ουσίες που είναι απαραίτητες για την βέλτιστη υγεία. Στα 
επόμενα χρόνια σίγουρα θα βρούμε ακόμα περισσότερα. Κι όταν γίνει 

αυτό, υπάρχουν πιθανότητες να έχουν ήδη βρεθεί στα μικρο-άλγη. 

Απ’ τις θρεπτικές ουσίες που ξέρουμε, παρ’ όλα αυτά, ορίστε τι 
βρίσκουμε μέσα στην χλορέλλα και την σπιρουλίνα: 

 Υψηλής ποιότητας πλήρη πρωτεΐνη που είναι πιο πυκνή και πιο 
εύπεπτη από οποιαδήποτε άλλη πρωτεΐνη προέρχεται απ’ τα ζώα. 

(η χλορέλλα είναι 58% πρωτεΐνη). 
 Όλες τις γνωστές βιταμίνες Β, συμπεριλαμβανομένης και της Β12, 

την οποία δεν έχουμε σχεδόν ποτέ βρει σε φυτά. 
 Βιταμίνη C 

 Βιταμίνη Ε 
 Μακρομέταλλα: κάλιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, ποτάσσιο και πολύ 

περισσότερα. 
 Ίχνη μετάλλων. 

 Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα συμπεριλαμβανομένου και του GLA. 
 Μικρο-πολυσακχαρώδη. 

 Βήτα-καροτίνη 
 Νουκλεϊκά οξέα (RNA και DNA) 

 Χλωροφύλλη 

Βλέποντας τις θρεπτικές ουσίες που προσφέρει, ένας καλά 

ενημερωμένος διατροφολόγος μένει άναυδος: αυτές είναι πολλές απ’ τις 
θρεπτικές ουσίες που είναι αναγκαίες σε κάθε ανθρώπινο σώμα, σε 

σχεδόν τέλειες αναλογίες! Είναι σχεδόν σαν η Μητέρα Φύση η ίδια να 
κατέβηκε απ’ τον ουρανό και να είπε: «Ορίστε η τέλεια τροφή για όλα 

τα ανθρώπινα όντα…» και μας έδωσε μικρο-άλγη. Τόσο εντυπωσιακά 
είναι. 

Το μόνο πράγμα που δεν είναι εντυπωσιακό σχετικά με αυτές τις 
υπερτροφές είναι η δημοτικότητά τους: λόγω του γεγονότος ότι οι 

φαρμακευτικές εταιρίες δεν μπορούν να κερδίσουν απ’ αυτές, τα 
πραγματικά θεραπευτικά οφέλη αυτών των υπερτροφών είναι 

ουσιαστικά άγνωστα στους Δυτικούς επαγγελματίες γιατρούς. Καθώς θα 
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δείτε στα κεφάλαια που ακολουθούν, αυτή είναι μια τρομερά θλιβερή 

[ατυχής]  κατάσταση, αφού η χρήση της χλορέλλας και της σπιρουλίνας 
σε ασθενείς όχι μόνο εμποδίζει την εμφάνιση εκατομμυρίων 

περιπτώσεων σοβαρών ασθενειών κάθε χρόνο, αλλά μπορεί στην 
πραγματικότητα να αντιστρέψει καταστάσεις όπως ο καρκίνος. Μπορεί 

ακόμα και να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη «συμπληρωματική» θεραπεία 
για να βοηθήσει αυτούς που επιλέγουν τον δρόμο της Δυτικής ιατρικής 

και επιτρέπουν στους εαυτούς τους να υποστούν χημειοθεραπεία, για 
παράδειγμα. 

Αλλά πριν μπούμε στις ιατρικές χρήσεις, ας δούμε πώς 

χρησιμοποιούνται ανά τον κόσμο αυτή τη στιγμή. 

 

Είναι η χλορέλλα και η σπιρουλίνα οι απαντήσεις στην 
παγκόσμια κακή διατροφή; 

«Τα μικρο-άλγη είναι σχετικά νέες πηγές διατροφής στην επικρατούσα 

τάση του βιομηχανικού πολιτισμού κατά την διάρκεια των τελευταίων 
τριάντα χρόνων, αν και έχουν χρησιμοποιηθεί από κάποιους 

παραδοσιακούς λαούς στην Λατινική Αμερική, την Αφρική και αλλού για 
χιλιετίες. Θα γίνουν σταδιακά όλο και πιο σημαντικές σε όλον τον 

πλανήτη, αν άλλες πηγές τροφής μειωθούν.  Ήδη τα σχέδια 
καλλιέργειας της σπιρουλίνας είναι υπό κατασκευήν σε διάφορα μέρη 

του πλανήτη, ιδιαίτερα όπου υπάρχει κακή διατροφή».                         
-Θεραπεία με Ολιστικές Τροφές από τον Paul Pitchford 

Η σπιρουλίνα είναι περισσότερο από μια απλή υπερτροφή που βοηθάει 
τον άνθρωπο και αντιστρέφει τις ασθένειες: είναι η απάντηση στην 

παγκόσμια κακή διατροφή και στις ελλείψεις τροφίμων. Μπορεί να 
αναπτυχθεί σε ζεστά, ηλιόλουστα κλίματα, ακριβώς εκεί δηλαδή που 

υπάρχει πρόβλημα κακής διατροφής σήμερα. Όπως αναφέρεται, 
παράγει είκοσι φορές περισσότερη πρωτεΐνη απ’ τα φασόλια της σόγιας 

όταν αναπτύσσεται σε περιοχές με το ίδιο μέγεθος. Και αφού τα 
φασόλια σόγιας ήδη παράγουν δέκα φορές περισσότερη πρωτεΐνη απ’ 

τις αγελάδες σε ένα κομμάτι γης, είναι εύκολο να κάνουμε την εξίσωση 
και να συμπεράνουμε ότι η σπιρουλίνα παράγει διακόσιες φορές 

περισσότερη χρησιμοποιήσιμη πρωτεΐνη από τις εκτρεφόμενες αγελάδες 
ανά μονάδα***.  

Αυτή είναι μια σημαντική σύγκριση, ειδικά αν λάβουμε υπ’ όψιν την 
συνεχόμενη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και την εξαφάνιση των 

πόρων της γης. Αν θέλουμε να θρέψουμε τους εαυτούς μας και τους 
γείτονές μας τα επόμενα χρόνια, η σπιρουλίνα μπορεί να είναι ένας απ’ 

τους πιο βιώσιμους τρόπους να το κάνουμε. 
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Οι περισσότεροι άνθρωποι στις αναπτυγμένες χώρες όπως οι Ηνωμένες 

Πολιτείες επίσης τρέφονται άσχημα, αν και δεν θα το καταλαβαίνατε 
μόνο απ’ το να βλέπατε τα αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας. Αν και 

έχουμε την τάση να έχουμε πολύ περισσότερο λίπος στο σώμα μας, 
υποφέρουμε επίσης από ανησυχητικά μεγάλες διατροφικές ελλείψεις. 

Σχεδόν όλοι οι Αμερικάνοι έχουν έλλειψη μαγνησίου, ψευδαργύρου, 
ασβεστίου, βιταμίνης Β και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Ακόμη χειρότερα, 

λίγοι άνθρωποι στις αναπτυγμένες χώρες λαμβάνουν επαρκή ποσότητα 
καθημερινά από φυτοχημικά (σαν την χλωροφύλλη), τα οποία έχουν να 

επιδείξουν αξιοσημείωτες θεραπευτικές ικανότητες, όπως την 
καταστροφή καρκινικών όγκων, ανάπλαση κατεστραμμένων νευρικών 

ιστών, αύξηση της εγκεφαλικής λειτουργίας κτλ. 

Με αυτόν τον τρόπο, οι περισσότεροι Αμερικανοί διατρέφονται οι ίδιοι 

πολύ  άσχημα, ακόμα κι αν υποφέρουν από παχυσαρκία. Αυτό το βάρος 
έχει προέλθει κυρίως από κατανάλωση τεράστιων ποσοτήτων 

επεξεργασμένων υδρογονανθράκων που τους λείπει οποιοδήποτε 
αξιοσημείωτο θρεπτικό περιεχόμενο. Έτσι υπάρχει αυτή η φαινομενική 

αντίθεση: τρώμε υπερβολικά, αλλά μας λείπουν θρεπτικά συστατικά. 

Γι’ αυτό ακριβώς προσθέτοντας χλορέλλα και σπιρουλίνα στη διατροφή 
μας μπορεί να έχει τόσο εντυπωσιακά οφέλη στην υγεία μας! Είναι σαν 

να σας παραδίδεται απρόσμενο λαχείο θρεπτικών στοιχείων τα οποία το 

σώμα λαχταρούσε για χρόνια. Ας δούμε από πιο κοντά το πώς η 
χλορέλλα και η σπιρουλίνα μεταμορφώνουν  πραγματικά την υγεία σας. 

 

Τα καταπληκτικά οφέλη χλορέλλας και σπιρουλίνας 

Τι μπορούν πραγματικά να κάνουν αυτές οι υπερτροφές στην υγεία 

σας; Προσφέρουν μια καταπληκτική σειρά από οφέλη για την υγεία. Η 
χλορέλλα και η σπιρουλίνα έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικές 

στην θεραπευτική αγωγή και ακόμα και στην αντιστροφή των παρακάτω 
καταστάσεων: 

 Καρκίνος (όλοι οι τύποι) 
 Παχυσαρκία 

 Διαβήτης 
 Υπογλυκαιμία 

 Αρθρίτιδα 
 Κατάθλιψη 

 Σοβαρές βλάβες και δυσλειτουργίες του συκωτιού 
 εντερικά έλκη 

 Αιμορροΐδες 
 Άσθμα 

 Υψηλή πίεση αίματος 
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 Δυσκοιλιότητα 

 Ούλα που αιμορραγούν 
   Μολύνσεις 

 Φλεγμονές των αρθρώσεων και των ιστών 
 Μυρωδιά σώματος / μυρωδιά αναπνοής 

 Διάφορες εκφυλιστικές ασθένειες 
 Ελλείψεις σημαντικών λιπαρών οξέων 

  (magnesium is a common deficiency) Έλλειψη μετάλλων (σε 
μαγνήσιο είναι η πιο συνηθισμένη έλλειψη) 

Και η χλορέλλα και η σπιρουλίνα είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμες στα εξής: 

 Άνθρωποι με κακή πέψη και αφομοίωση (αυτά τα μικρο-άλγη 

είναι εύκολα στην πέψη και την αφομοίωση) 
 Άνθρωποι με χαμηλή ζωτικότητα και αναιμία 

 Άτομα που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες από ζωική πρωτεΐνη 
(η πρωτεΐνη στα μικρο-άλγη, αντιθέτως, είναι ευκολότερη στην 

πέψη και προσφέρει πολύ πιο υγιή ισορροπία από μέταλλα) 
 Άνθρωποι που τρώνε επεξεργασμένες τροφές 

 Άνθρωποι που παίρνουν συνταγογραφημένα φάρμακα (η 
σπιρουλίνα προστατεύει τα νεφρά και το συκώτι) 

  Άνθρωποι με επιπλέον βάρος ή παχύσαρκοι 
 Άνθρωποι που ασκούνται σωματικά και / ή κάνουν προπονήσεις 

για δύναμη 

 Άνθρωποι με χαμηλά επίπεδα ενέργειας (αίσθημα εξάντλησης, 
κούρασης κτλ) 

Στην πραγματικότητα και η χλορέλλα και η σπιρουλίνα έχουν 

περιγραφεί ως «η τέλεια τροφή»: 

Χλορέλλα: 

Η χλορέλλα έχει καταλήξει να θεωρείται ως η τέλεια πλήρης τροφή. 

Εκτός του ότι είναι μια πλήρης πρωτεΐνη και περιέχει όλη τη σειρά των 
βιταμινών Β, την βιταμίνη C, την βιταμίνη Ε και τα σημαντικά μέταλλα 

(με τον ψευδάργυρο και τον σίδηρο σε ποσότητες αρκετές για να 
θεωρηθούν συμπληρωματικές), έχει βρεθεί ότι βελτιώνει το αμυντικό 

σύστημα, την πέψη, αποτοξινώνει το σώμα, ενισχύει την θεραπεία, 
προστατεύει από την ακτινοβολία, βοηθάει στην αποτροπή 

εκφυλιστικών ασθενειών, βοηθάει στην θεραπεία της CANDIDA 
ALBICANS***, ανακουφίζει απ’ τους πόνους της αρθρίτιδας και εξαιτίας 

των θρεπτικών συστατικών της, βοηθάει στην επιτυχία απεριόριστων 
προγραμμάτων για το χάσιμο βάρους.                                                

- Η Βίβλος Βιταμινών από το Α ως το Ω του Earl Mindell 
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Σπιρουλίνα 

Η πρωτεΐνη πρόπεψης της σπιρουλίνας προσφέρει δομικά υλικά αμέσως  

μετά την πέψη, χωρίς τις παρενέργειες αδειάσματος από ενέργεια που 
έχει η πρωτεΐνη του κρέατος. Οι πολυσακχαρίτες της χαλαρώνουν και 

δυναμώνουν τον συνδετικό ιστό, ενώ μειώνουν την πιθανότητα 

φλεγμονών. Οι απλοί της υδρογονάνθρακες παράγουν άμεση ενέργεια 
αλλά που διατηρείται. Το Γ.Λ.Α. λιπαρό οξύ της βελτιώνει την ορμονική 

ισορροπία. Και οι βιταμίνες που συνδέονται με τις πρωτεΐνες και τα 
μέταλλα, όπως τα βρίσκουμε σε όλες τις πλήρεις [ολιστικές]***[whole 

foods] τροφές, αφομοιώνονται καλύτερα απ’ τις συνθετικές πολυ-
βιταμίνες. Η σπιρουλίνα μπορεί γενικά να θεωρηθεί μια κατάλληλη 

τροφή γι’ αυτούς που ασκούνται έντονα, όπως έχει αποδειχθεί από τους 
πολλούς αθλητές με παγκόσμιες επιδόσεις που την χρησιμοποιούν.                                                                      

- Θεραπεία Με Ολιστικές Τροφές από τον Paul Pitchford 

Η χλορέλλα και η σπιρουλίνα έχουν τέτοια οφέλη για καλή υγεία που 

ακόμα και διάσημοι γιατροί και συγγραφείς χρησιμοποιούν αυτά τα 
προϊόντα και σημειώνουν τα οφέλη τους: 

Είναι πιθανόν ότι το GLA που βρίσκεται στην σπιρουλίνα και πιθανόν και 

τα άλλα προϊόντα της να εξηγούν μερικά απ’ τα θετικά αποτελέσματα, 
που βιώνουν οι άνθρωποι όταν τα χρησιμοποιούν, περιλαμβανομένων 

της μείωσης της όρεξης, χασίματος βάρους και βελτιωμένων επιπέδων 
ενέργειας, ιδιαίτερα της νοητικής ενέργειας. Εγώ προσωπικά έχω 

χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα προϊόντα και πρέπει να πω ότι έχω βιώσει 
μια αδιόρατη αύξηση στην νοητική μου διαύγεια και εγρήγορση (όχι 

όπως μια νευρική διέγερση τύπου καφεΐνης). Αυτά τα άλγη πρέπει να 

ερεθίζουν αδιόρατα το νευρικό μας σύστημα ή να απελευθερώνουν 
συγκεκριμένα εσωτερικά νευροχημικά που δημιουργούν αυτήν την 

«ανεβασμένη» αίσθηση.                                                                    
- Παραμένοντας Υγιής Με Διατροφή του Elson Haas, M.D. 

Τελικά, αυτές οι δύο  υπερτροφές είναι αποτελεσματικές όχι μόνο για 

την αντιστροφή μιας μεγάλης λίστας από σοβαρές ασθένειες (συζήτηση 
με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες πιο κάτω), είναι και δυνατοί 

ενισχυτές της υγείας που έχουν να επιδείξουν εκπληκτικά οφέλη ακόμα 
και σε ανθρώπους που έχουν «καλή» υγεία! 

 

Ο εσωτερικός θησαυρός: χλορέλλα και 
σπιρουλίνα 
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Και η χλορέλλα και η σπιρουλίνα είναι γεμάτες με θρεπτικά συστατικά 

και φυτοχημικά που ενισχύουν την υγεία και καταπολεμούν την 
ασθένεια. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα δούμε από πιο κοντά τα μεγάλης 

θρεπτικότητας συστατικά και δείτε απλώς τι έχουν να προσφέρουν 
αυτές οι υπερτροφές. 

Η χλορέλλα είναι ένα μικροσκοπικό, μονοκύτταρο άλγος που 

αναπτύσσεται σε νερό και με μια τεράστια ποσότητα άμεσα διαθέσιμης 
χλωροφύλλης. Περιέχει επίσης πρωτεΐνη (περίπου 58%), 

υδατάνθρακες, όλη τη σειρά βιταμινών Β, βιταμίνη C και Ε, αμινοξέα και 
σπάνια ίχνη μετάλλων. Στην πραγματικότητα, είναι ουσιαστικά μια 

πλήρης τροφή. Περιλαμβάνει περισσότερη βιταμίνη Β12 απ’ ό,τι το 

συκώτι, συν μια σημαντική ποσότητα από βήτα – καροτίνη.                           
-Οδηγός συμπληρωμάτων από το Α ως το Ω, James F. Balch M.D. 

Πρωτεΐνη 

Η σπιρουλίνα είναι απλώς η πιο εύπεπτη φυσική πηγή υψηλής 

ποιότητας πρωτεΐνης, που ξεπερνά κατά πολύ την βιοδιαθεσιμότητα της 
πρωτεΐνης του μοσχαριού (την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι 

θεωρούν ότι είναι η Νο 1 πηγή πρωτεΐνης). Αυτή η εύπεπτη 
απορρόφηση κάθε γραμμαρίου πρωτεΐνης στην σπιρουλίνα είναι 

τέσσερεις φορές μεγαλύτερη απ’ το ίδιο γραμμάριο πρωτεΐνης στο 
μοσχάρι. Και αφού η σπιρουλίνα περιέχει τρεις φορές περισσότερη 

πρωτεΐνη (ανάλογα το βάρος) και μόνο για αρχή***[to begin with], το 
καθαρό αποτέλεσμα είναι ότι, ανά ουγγιά, η σπιρουλίνα προσφέρει 

δώδεκα φορές περισσότερη εύπεπτη πρωτεΐνη απ’ το μοσχάρι. 

Αυτή είναι μια εκπληκτική διαφορά. Σημαίνει ότι η σπιρουλίνα είναι η 

ιδανική διατροφική πηγή για ανθρώπους που θέλουν να λαμβάνουν  
περισσότερη πρωτεΐνη στη δίαιτά τους: 

 Άνθρωποι που λαμβάνουν στην δίαιτά τους χαμηλούς 

υδατάνθρακες και πολλή πρωτεΐνη, όπως η Δίαιτα Άτκινς ή η 

Δίαιτα του South Beach. 

 Άνθρωποι που ασκούνται έντονα ή βρίσκονται σε πρόγραμμα 
αύξησης δύναμης. 

 Άνθρωποι που είναι ασθενικοί, που δυσκολεύονται να πάρουν 
βάρος ή αυτοί που διατρέφονται άσχημα. 

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει πιθανότατα καλύτερη πηγή της μιας 
τροφής στον πλανήτη από την σπιρουλίνα γι’ αυτούς τους ανθρώπους. 

Η πρωτεΐνη που βρίσκεται στην σπιρουλίνα είναι επίσης μια πλήρης 
πρωτεΐνη, πράγμα που σημαίνει ότι περιέχει όλα τα οκτώ σημαντικά 

αμινοξέα, κάτι που δεν συμβαίνει με τα φασόλια, τα ολικής άλεσης 
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δημητριακά και άλλες τροφές με βάση τα φυτά που κανονικά τους 

λείπουν ένα ή και περισσότερα αμινοξέα. 

Προσωπικά, έχω βρει ότι η σπιρουλίνα είναι η τέλεια αντικατάσταση για 
το κρέας στην δική μου δίαιτα. Για διάφορους λόγους για τους οποίους 

δεν έχω τον χώρο να γράψω εδώ, προτιμώ να αποφεύγω το ζωικό 
κρέας στην δίαιτά μου. Αλλά τα προϊόντα tofu και σόγιας ποτέ δεν μου 

έχουν δώσει το αίσθημα «πληρότητας» των ζωικών πρωτεϊνών. Η 
σπιρουλίνα είναι το μόνο φυτό που έχω βρει που μου δίνει τόση 

πρωτεΐνη όση θα μου έδινε, αν έτρωγα, τα ζωικά προϊόντα. Και 
χρειάζομαι μόνο λίγα γραμμάρια σπιρουλίνας για να γίνει η δουλειά 

μου: Συχνά παίρνω 5 γραμ. με κάθε γεύμα και βλέπω ότι κάνει τη 

δουλειά της σαν να έτρωγα μια ολόκληρη μερίδα ζωικού κρέατος. 

Όταν πρόκειται για πρωτεΐνη, τελικά η σπιρουλίνα είναι η καλύτερη 
πηγή παγκοσμίως. Δεν μπορείς να την ψήσεις σαν μπριζόλα, αλλά αν 

θες την καλύτερη πρωτεΐνη που μπορείς, η σπιρουλίνα δεν έχει 
αντίπαλο. 

Η περιεκτικότητα χλορέλλας και σπιρουλίνας σε 
βιταμίνες και μέταλλα 

Έχω ήδη αναφέρει πολλές απ’ τις βιταμίνες που βρίσκονται σε αυτά τα 
μικρο-άλγη: όλη τη σειρά βιταμινών Β, την βιταμίνη C, την βιταμίνη Ε, 

την προβιταμίνη Α κτλ. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό σχετικά με αυτές 
τις βιταμίνες δεν είναι ότι απλώς υπάρχουν: είναι το γεγονός ότι 

βρίσκονται στην φυσική τους μορφή σε αυτά τα μικρο-άλγη. 

Με άλλα λόγια, αν παίρνετε σε μεγάλες ποσότητες τα συμπληρώματα 

βιταμινών, συχνά παίρνετε συνθετικές βιταμίνες που έχουν παραχθεί σε 
ένα χημικό φυτό από συστατικά που κανονικά ποτέ δεν θα τρώγατε. 

Αυτές οι συνθετικές βιταμίνες μπορεί να είναι μοριακά παρόμοιες με τις 
βιταμίνες που βρίσκουμε στα φυτά, αλλά κλινικές δοκιμές δείχνουν ότι 

δεν είναι ίδιες σε αποτελέσματα. Υπάρχει κάτι σχεδόν μαγικό σχετικά με 
τις βιταμίνες που βρίσκουμε στα φυτά: είναι απλώς πιο υγιεινές, πιο 

απορροφήσιμες και πιο αποτελεσματικές στο να κάνουν τη δουλειά 
τους. 

Γι’ αυτό ποτέ δεν συστήνω στους ανθρώπους να παίρνουν μεμονωμένες 
βιταμίνες σε μορφή χαπιού. Απλώς δεν χρειάζεται να το κάνουν. Ο 

καλύτερος τρόπος να πάρετε βιταμίνες είναι να τρώτε υπερτροφές 
πλούσιες σε βιταμίνες όπως η χλορέλλα και η σπιρουλίνα. Με αυτόν τον 

τρόπο παίρνετε όλες τις βιταμίνες που χρειάζεστε, στην κατάλληλη 
φυσική μορφή την οποία το ανθρώπινο σώμα έχει σχεδιαστεί να 

απορροφά. 
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Και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την δοσολογία. Αν πάρετε και 

χλορέλλα και σπιρουλίνα, παίρνετε αυτόματα τα σχεδόν τέλεια ποσοστά 
απ’ τις πιο σημαντικές βιταμίνες και θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται το 

σώμα σας. Αυτός είναι ένας απ’ τους λόγους που αυτές οι υπερτροφές 
ονομάζονται «τέλειες τροφές». Στην πραγματικότητα, μπορείτε να τις 

φάτε σε μεγάλες ποσότητες χωρίς να ανησυχείτε για υπερ-δοσολογία σε 
μεμονωμένες βιταμίνες.  

Όποια βιταμίνη χρειάζεστε: C, E, B, A κτλ, είναι πολύ πιθανόν να τις 

βρείτε και στην χλορέλλα και στην σπιρουλίνα.  

 

Μέταλλα 

Στην ουσία όλοι οι Αμερικανοί έχουν έλλειψη σε συγκεκριμένα μέταλλα 

όπως μαγνήσιο και ψευδάργυρο. Κι αυτό γιατί όλα τα επεξεργασμένα 
τρόφιμα  έχουν απογυμνωθεί απ’ το περιεχόμενό τους σε μέταλλα. 

When a food processing plant refines wheat berries to make white 
flour, it removes as much as 98% of some minerals.                       

[Όταν ένα φυτό στην διαδικασία να γίνει τροφή επεξεργάζεται τους 
καρπούς χωρίς κουκούτσι για να φτιάξει άσπρο αλεύρι, αφαιρεί μέχρι 

και 98% κάποια μέταλλα.] Αυτό συμβαίνει γιατί από όλες τις 

επεξεργασμένες τροφές έχει αφαιρεθεί το περιεχόμενό τους σε μέταλλα. 
Το υλικό σε σκόνη που βγαίνει –άσπρο αλεύρι – είναι τεχνικά 

ακατάλληλο για κατανάλωση απ’ τον άνθρωπο επειδή είναι θρεπτικά 
ελλιπές και απλώς δεν μπορεί να συντηρήσει την ανθρώπινη ζωή. Γι’ 

αυτό έχουν «εμπλουτίσει» αυτά τα άλευρα: σύμφωνα με το νόμο, 
συγκεκριμένες βιταμίνες πρέπει να μπουν πίσω σ’ αυτά μόνο και μόνο 

για να εμποδίσουν τις πιο φανερές ασθένειες που προκαλούνται απ’ την 
έλλειψη θρεπτικών συστατικών όπως το μπέρι-μπέρι*** και η ραχίτιδα!  

Τρώγοντας αυτές τις επεξεργασμένες τροφές και μην παίρνοντας 

αρκετές "φυσικές» τροφές όπως η χλορέλλα και η σπιρουλίνα, οι 

περισσότεροι Αμερικανοί απλώς δεν παίρνουν αρκετό μαγνήσιο και 
ψευδάργυρο στις δίαιτές τους, για να μην πούμε για τα ίχνη 

μετάλλων*** [trace minerals] καi άλλα 
μακρομέταλλα***[macrominerals]. Κι ακόμα χειρότερα, στην ουσία 

όλοι όσων η δίαιτα είναι χαμηλή σε υδατάνθρακες έχουν έλλειψη 
ασβεστίου, πράγμα που οφείλεται στην υψηλή οξύτητα της δίαιτάς τους 

και στην σχεδόν πλήρη απουσία μαγνήσιου στην διατροφή τους λόγω 
του ότι τρώνε κρέας ζώων και γαλακτοκομικά προϊόντα. Παρόλο που 

τρώνε μεσαίες ποσότητες ασβεστίου που βρίσκεται στο κρέας και στα 
γαλακτοκομικά προϊόντα, τα σώματά τους δεν μπορούν να το 

χρησιμοποιήσουν επειδή δεν έχουν το μαγνήσιο και την βιταμίνη D που 
είναι απαραίτητα για να μετατρέψουν το ασβέστιο σε δυνατά κόκαλλα.΄ 
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Αυτό που έχουν κοινό αυτοί οι άνθρωποι είναι η σοβαρή ανάγκη για 

ισορροπία σε μέταλλα στο σώμα τους. Χρειάζονται περισσότερο 
μαγνήσιο, περισσότερο ψευδάργυρο, περισσότερα ίχνη μετάλλων*** 

[trace minerals] και καλύτερες πηγές ποτάσιου και ασβεστίου, έτσι 
απλώς για να αναφέρουμε μερικές (ανάγκες). Πράγματι, αυτή η ανάγκη 

είναι παρούσα παντού. Πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον που να μην έχει 
έλλειψη από ένα ή περισσότερα απ’ αυτά τα μέταλλα. 

Με την χλορέλλα και την σπιρουλίνα, όμως, μπορείτε να αντιστρέψετε 

την έλλειψή σας σε μέταλλα,  επειδή αυτές οι υπερτροφές είναι 
πλούσιες σε μέταλλα! Μια ουγγιά (1 ουγγιά=28,35 γραμμάρια) 

χλορέλλα, για παράδειγμα, περιέχει πολύ περισσότερο ασβέστιο από μια 

ουγγιά γάλα. Κι όσο πια γι’ αυτό το περίφημο «το γάλα χτίζει γερά 
κόκαλα»: το ποσοστό ασβεστίου και μαγνησίου της χλορέλλας ξεπερνά 

κατά πολύ το γάλα στο χτίσιμο γερών κοκάλων. 

Πολλοί άνθρωποι στην προσπάθειά τους να τα βγάλουν πέρα με την 
έλλειψη ασβεστίου, παίρνουν συμπληρώματα διατροφής με ασβέστιο 

που περιέχουν calcium carbonate***. Αυτό είναι φτιαγμένο κυρίως από 
αλεσμένα όστρακα, κι αυτό εγείρει την ερώτηση: Χρειάζονται 

πραγματικά οι άνθρωποι να τρώνε αλεσμένα όστρακα; Φυσικά όχι. Η 
ιδέα να τρώμε όστρακα είναι παράλογη [γελοία], παρόλ’ αυτά, αυτό 

ακριβώς είναι που κάνουν οι άνθρωποι, όταν παίρνουν κοινά 

συμπληρώματα διατροφής ασβεστίου. Σίγουρα «παίρνετε» το ασβέστιο, 
αλλά το απορροφάτε; Πιθανότατα όχι.  

Παρομοίως, πολλοί άνθρωποι παίρνουν συμπληρώματα ασβεστίου 

κοραλλιού, που είναι φτιαγμένα από αλεσμένους κοραλοϋφάλους αντί 
για αλεσμένα όστρακα. Για άλλη μια φορά, είναι πιθανόν καλύτερα απ’ 

το να μην πάρετε απολύτως τίποτα, αλλά είναι πραγματικά σχεδιασμένα 
τα ανθρώπινα όντα να τρώνε κοραλοϋφάλους; Φυσικά όχι! Στους δύτες 

αρέσει να παρατηρούν τους κοραλοϋφάλους, αλλά ποτέ δεν τους 
βλέπετε να μασάνε υφάλους. Αυτή δεν είναι πηγή τροφής που 

προορίζεται για ανθρώπινα όντα. Στην πραγματικότητα, κανένα ζώο 

στον πλανήτη Γη δεν τρώει κοραλοϋφάλους! 

Τα φυτά, απ’ την άλλη μεριά, είναι πλήρως προορισμένα για 
κατανάλωση απ’ τον άνθρωπο. Το ανθρώπινο πεπτικό σύστημα 

αποκαλύπτει αυτήν την αλήθεια με μάλλον φανερό τρόπο, όπως είναι η 
ανάγκη για ίνες στην διατροφή ώστε να υποστηριχθούν οι υγιείς 

κινήσεις των εντέρων, για να μην αναφέρουμε την ύπαρξη 
συγκεκριμένων οργάνων για το άλεσμα των λαχανικών, που βρίσκουμε 

στο στόμα όλων των ανθρωπίνων όντων: είναι γνωστά ως 
«τραπεζίτες». Καθαρά τα σώματά μας είναι σχεδιασμένα για να μασούν 

λαχανικά, όχι όστρακα ή κοραλοϋφάλους. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν 

το ότι είναι τα φυτά που προσφέρουν τις υγιεινότερες πηγές βιταμινών 
και μετάλλων, τα οποία χρειάζονται πραγματικά τα σώματά μας – στην 

μορφή που τα χρειαζόμαστε. Αλλά απλώς τα μέταλλα στα μικρο-άλγη 
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απορροφώνται πιο εύκολα απ’ το ανθρώπινο σώμα. Αν έχετε δει οφέλη 

στην υγεία σας απ’ το ασβέστιο κοραλλιού, θα εκπλαγείτε απ’ τα πολύ 
πιο μεγάλα οφέλη απ’ την κατανάλωση μικρο-αλγών. 

Τα φυτά που είναι πιο πλούσια σε χλωροφύλλη –τα μικρο-άλγη και οι 

ίνες δημητριακών- αναφέρθηκαν προηγουμένως ως καλές πηγές 
μαγνησίου. Τα  πράσινα φυτά επίσης έχουν την μεγαλύτερη 

συγκέντρωση σε ασβέστιο από οποιαδήποτε άλλη τροφή. Λόγω 
του μαγνησίου, της χλωροφύλλης και άλλων συντελεστών ασβεστίου, η  

αύξηση κατανάλωσης πράσινων φυτών συχνά είναι η απλή λύση σε 
προβλήματα έλλειψης ασβεστίου.                                                 

–Θεραπεία με Πλήρεις [Ολιστικές]*** [Whole] Τροφές του Paul 

Pitchford 

Τα ουσιώδη λιπώδη*** οξέα [Fatty Acids] που 
βρίσκονται σε χλορέλλα και σπιρουλίνα  
  
Τα ουσιώδη λιπώδη*** οξέα (Ο.Λ.Ο.) είναι τα «καλά» λίπη για τα οποία 
όλο και περισσότερο ακούμε τα τελευταία χρόνια. Το σώμα σας δεν 

μπορεί να ζήσει χωρίς αυτά. Χρειάζονται για μια υγιή καρδιά, ένα υγιές 
νευρικό σύστημα και ιδιαίτερα έναν υγιή εγκέφαλο (ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος αποτελείται γύρω στο 80% από λίπος). 
Έχετε ακούσει αναμφίβολα για το Ο.Λ.Ο. ωμέγα-3. Ίσως έχετε επίσης 

ακούσει για το Γ.Λ.Ο. (γάμμα- λινοληνικό*** οξύ [gamma-linolenic 
acid] που βρίσκεται στο έλαιο του βόραγου), και το Δ.Ε.Ο. 

(δοκοσαεξενοϊκό οξύ [DHA docosahexaenoic acid] που βρίσκεται στο 

ιχθυέλαιο). Αν έχετε διαβάσει κάτι για τις δίαιτες με χαμηλούς 
υδατάνθρακες ή την «Μεσογειακή δίαιτα», γνωρίζετε ότι η κατανάλωση 

αυτών των υγιεινών ελαίων, από πηγές όπως το λινέλαιο, παράγει 
εκπληκτικά οφέλη για την υγεία στο ανθρώπινο σώμα. Οι ασθένειες της 

καρδιάς και οι διάφορες καρδιαγγειακές δυσλειτουργίες 
ανταποκρίνονται γρήγορα και θετικά. 

Η εγκεφαλική λειτουργία βελτιώνεται, ο διαβήτης ελέγχεται, η ζάχαρη 
στο αίμα ρυθμίζεται και σύντομα οι κίνδυνοι καρκίνου σταθμίζονται*** 

[cancer risk soon plummets]. Οι περισσότεροι από εμάς νομίζουμε ότι 
αυτά τα έλαια προέρχονται από τα ψάρια ή από σπόρους. Γι’ αυτό 

εξεπλάγην ευχάριστα, όταν έμαθα ότι η χλορέλλα και η σπιρουλίνα 
περιέχουν αυτά τα ουσιώδη λιπώδη οξέα! Έμεινα άναυδος όταν έμαθα 

ότι η σπιρουλίνα περιέχει μεγάλη δόση από Ο.Λ.Ο. και ωμέγα-3 λιπώδη 
οξέα. Έχει υψηλή περιεκτικότητα δε σε Ο.Λ.Ο., κάτι που λείπει σχεδόν 

παγκόσμια απ’ την Αμερικάνικη διατροφή. 

Το ανθρώπινο γάλα είναι υψηλής περιεκτικότητας σε Ο.Λ.Ο. πράγμα 
που μάλλον οφείλεται στην ανάγκη του μωρού για λίπη που χτίζουν τον 

εγκέφαλο. Και αφού πολλά μωρά ποτέ δεν επωφελήθηκαν απ’ τα 
σημαντικά θρεπτικά συστατικά του γάλατος της μητέρας τους, έχουν 

έλλειψη σε Ο.Λ.Ο. για όλη τους τη ζωή. Η Αμερικάνικη δίαιτα με τις 
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επεξεργασμένες τροφές δεν περιέχει στην ουσία καθόλου Ο.Λ.Ο. Και 

αυτοί  που ακολουθούν δίαιτες με χαμηλούς υδατάνθρακες δεν 
λαμβάνουν επίσης καθόλου απ’ αυτό, εκτός και αν παίρνουν 

συμπληρώματα διατροφής ειδικά γι’ αυτό.  Αλλά μπορείτε να το πάρετε 
απ’ την σπιρουλίνα: 

Η πλουσιότερη πηγή πλήρους τροφής σε Ο.Λ.Ο. είναι το γάλα της 
μητέρας, το μικρο-άλγος σπιρουλίνα και οι σπόροι του βοράγιου, η 

μαύρη σταφίδα και η πρίμουλα*** [evening primrose]. Το Ο.Λ.Ο είναι 
σημαντικό για το μεγάλωμα και την ανάπτυξη, και βρίσκεται σε μεγάλη 
αφθονία στο γάλα της μητέρας. Η σπιρουλίνα είναι η επόμενη απ’ τις πηγές 
πλήρων τροφών. Συχνά προτείνουμε την σπιρουλίνα σε ανθρώπους που 
ποτέ δεν θήλασαν, με σκοπό την ενίσχυση της ορμονικής και διανοητικής 
ανάπτυξης που ίσως ποτέ δεν έγινε λόγω έλλειψης κατάλληλης διατροφής 
του βρέφους. Η δοσολογία είναι η ποσότητα ελαίου που δίνει καθημερινά 
150-350 mg Ο.Λ.Ο. Μια σταθερή δόση 10 γραμ. σπιρουλίνας προσφέρει 
131mg Ο.Λ.Ο.  
-Θεραπεία Με Πλήρεις Τροφές του Paul Pitchford 
Θα ήθελα να τονίσω την τελευταία πρόταση της παραπάνω 
παραγράφου: Μια σταθερή δόση 10γραμ. σπιρουλίνας προσφέρει 

131mg Ο.Λ.Ο. Αυτό είναι σημαντικό να κατανοηθεί, επειδή σχεδόν όλοι 
που παίρνουν σπιρουλίνα ή χλορέλλα παίρνουν πάρα πολύ λίγη για να 

είναι αποτελεσματική. Κάνουν συχνά το λάθος να νομίζουν ότι αυτές οι 

υπερτροφές είναι φάρμακα και παίρνουν μία ή δύο ταμπλέτες τη φορά. 
Αυτό προσφέρει μόνο ένα γραμμάριο σπιρουλίνας, που είναι το 1/10 

της προτεινόμενης σταθερής δόσης. Δεν μπορείτε να έχετε πολλά 
οφέλη με μόνο ένα γραμμάριο. Αυτές οι υπερτροφές δεν είναι 

φάρμακα. Είναι τροφές. Μπορείτε να τις φάτε όπως τρώτε μια σαλάτα ή 
μια μπριζόλα. Μπορείτε να φάτε εκατό γραμμάρια την ημέρα και να 

είστε μια χαρά. Αυτό το θέμα το συζητάω λεπτομερώς σε επόμενο 
κεφάλαιο, αλλά το σημαντικό σημείο εδώ είναι ότι οι περισσότεροι 

άνθρωποι παίρνουν πάρα πολύ μικρή δόση και περιμένουν μεγάλη 
βοήθεια! Αν θέλετε πραγματικά να γίνετε καλά με αυτές τις 

υπερτροφές, πρέπει να παίρνετε μεγάλες ποσότητες. Αυτές είναι 
τροφές, να θυμάστε, όχι χάπια. Όπως ανέφερα νωρίτερα, εγώ παίρνω 5 

γραμμάρια σε κάθε γεύμα και ακόμα κι αυτό θεωρείται μόνο η μισή 
δόση απ’ την «σταθερή». 

 
 

Η καταπληκτική περιεκτικότητα χλωροφύλλης σε 
χλορέλλα και σπιρουλίνα 
 
Η χλορέλα είναι η πλουσιότερη πηγή χλωροφύλλης στον πλανήτη Γη. Τι 

έχει τόσο καλό η χλωροφύλλη; Δεν υπάρχει τίποτα πιο καθαριστικό και 
αποτοξινωτικό απ’ την χλωροφύλλη. Και οι άνθρωποι που ακολουθούν 
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Δυτικές διατροφές (υψηλές σε επεξεργασμένες τροφές και ζωικές 

τροφές) έχουν απελπιστικά ανάγκη καθαρίσματος και αποτοξίνωσης. 
Ορίστε κάτι ενδιαφέρον: η χλωροφύλλη βοηθάει πραγματικά την 

απομάκρυνση βαρέων μετάλλων απ’ το σώμα σας, τα οποία έχετε 
συσσωρεύσει λόγω της λήψης μολυσμένων προϊόντων διατροφής. 

Ορισμένες θαλασσινές τροφές είναι ιδιαίτερα γνωστές για την 
περιεκτικότητά τους σε επικίνδυνα επίπεδα βαρέων μετάλλων, όπως το 

μερκούριο, αλλά αυτές οι μολυντικές ουσίες βρίσκονται και στα ζωικά 
προϊόντα ακόμα και σε μη οργανικά crops***. Αν τρώτε 

επεξεργασμένες τροφές, αναμφίβολα έχετε μερκούριο, κάδμιο, 
αρσενικό, μόλυβδο, PCBs*** και άλλα μολυντικά στο σώμα σας. Η 

χλωροφύλλη στην χλορέλλα πραγματικά βοηθάει την απομάκρυνση 
αυτών των βαρέων μετάλλων απ’ το σώμα σας, η οποία μπορεί να έχει 

θαυμαστά οφέλη στην υγεία σας.  
Μια άλλη συνηθισμένη πηγή μολυντικών είναι τα σφραγίσματα με 

υδράργυρο που χρησιμοποιούν οι οδοντίατροι. Τα ονομάζουν «ασημένια 

σφραγίσματα», στην πραγματικότητα, αφού δεν θέλουν να 
παραδεχθούν ανοιχτά ότι βάζουν υδράργυρο –μια απ’ τις πιο δραστικές 

τοξίνες στο πλανήτη – στα στόματα των ασθενών. Αυτά τα 
σφραγίσματα υδραργύρου εκπέμπουν ένα σταθερό ατμό από 

υδράργυρο που απορροφάται απ’ το σώμα σας. Συχνά, μικρά μέρη απ’ 
αυτά τα σφραγίσματα υδραργύρου σπάνε, αποκολλώνται και τα 

καταπίνεται μαζί με την τροφή σας. Με αυτόν τον τρόπο σχεδόν όλοι οι 
ασθενείς των οδοντιάτρων στην Αμερική και σε άλλες «πολιτισμένες» 

χώρες υπόκεινται στην ρουτίνα του δηλητηριασμού από υδράργυρο στα 
χέρια του οδοντιάτρου τους. Η χλορέλλα μπορεί να βοηθήσει να 

προστατευθείτε από τον υδράργυρο με το να τον συμπαρασύρει έξω απ’ 
το σώμα σας πριν το βλάψει. Αν παίρνετε χλορέλλα πριν και μετά τον 

οδοντίατρο, θα βοηθήσετε στην προστασία του εαυτού σας απ’ τις 
τοξικές συνέπειες των σφραγισμάτων υδραργύρου. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό αν αποφασίσετε να βγάλετε τα σφραγίσματα υδραργύρου 

που έχετε, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι το κάνουν. Η ίδια η 
διαδικασία της απομάκρυνσής τους με τον τροχό έχει ως αποτέλεσμα 

ένα παλιρροϊκό κύμα έκθεσης στον υδράργυρο στο σώμα σας. Το να 
έχετε ένα στομάχι γεμάτο από χλορέλλα προσφέρει σημαντική 

προστασία κατά των κομματιών υδραργύρου που αναπόφευκτα θα 
καταπιείτε κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας. 

Εγώ ο ίδιος υποβλήθηκα σε ένα πρόγραμμα πλήρους αφαίρεσης των 
σφραγισμάτων υδραργύρου. Μου πήρε σχεδόν δέκα επισκέψεις και 

χρησιμοποιούσα χλορέλλα κάθε φορά. Ως αποτέλεσμα, δεν υπέφερα 
καθόλου απ’ την απομάκρυνση του υδραργύρου. Σήμερα, το στόμα μου 

είναι 100% καθαρό από υδράργυρο και η χλορέλλα που συνέχισα να 
παίρνω σε καθημερινή βάση με προστατεύει απ’ τον υδράργυρο που 

μπορεί να τρυπώσει στο πιάτο μου. Η χλωροφύλλη όμως κάνει πολύ 
περισσότερα απ’ το να προστατεύει απ’ τον υδράργυρο: είναι επίσης 

ένας γενικός αποτοξινωτής που υποστηρίζει την λειτουργία του 
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συκωτιού έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε κάτι καλύτερο με την ζωή 

σας απ’ το να εξαφανίζεται τις τοξίνες απ’ το σύστημά σας. 

 

 
Χλορέλλα έναντι σπιρουλίνας 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο, μίλησα για την χλορέλλα και την σπιρουλίνα σαν 

να ήταν δίδυμα. Αλλά δεν είναι: η κάθε μια έχει ένα μοναδικό προφίλ 
θρεπτικότητας. Αν και προτείνω πολύ την χρήση και των δύο σαν μέρος 

κάθε γεύματος (πράγματι, το προτείνω), μπορεί να διαπιστώσετε ότι 
χρειάζεστε περισσότερο την μια απ’ την άλλη βασισμένοι σε 

συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα: 
Χλορέλλα: 

 Καλύτερη πηγή χλωροφύλλης, πράγμα που την κάνει 
περισσότερο αποτοξινωτική και καθαριστική. 

 Είναι ιδιαίτερα καλή για ανθρώπους με ηπατικές δυσλειτουργίες ή 

για ανθρώπους που πίνουν ή καπνίζουν. 
 Βοηθάει πολύ ανθρώπους που έχουν ξερά κόπρανα, οι οποίοι 

υποφέρουν από δυσκοιλιότητα.  
 Είναι ιδιαίτερα  καλή για ανθρώπους που χρειάζονται 

«αναδόμηση» -άνθρωποι που υποφέρουν από εκφυλιστικές 
ασθένειες (μυϊκό, νευρικό σύστημα κτλ) ή άνθρωποι με ασθενική 

ιδιοσυγκρασία.  
 Περιέχει τον Παράγοντα Ανάπτυξης της Χλορέλλας (Π.Α.Χ.), που 

ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, αντιστρέφει τον καρκίνο και 
προσφέρει και άλλα οφέλη στην υγεία. 

Ο Π.Α.Χ. επίσης βοηθάει στην ανάπλαση νευρικών ιστών σε όλο το 
σώμα και είναι τέλειος για αγωγή σε εκφυλισμένους εγκεφάλους και 

νευρικές διαταραχές. 
Σπιρουλίνα: 

 Η καλύτερη πηγή απορροφήσιμης πρωτεΐνης. Περιέχει 12 φορές 

την πρωτεΐνη του μοσχαριού. 
 Ευκολότερη για το πεπτικό σύστημα απ’ την χλορέλλα, η οποία 

μπορεί να προκαλέσει διάρροια σε ευαίσθητα άτομα. 
 Η καλύτερη πηγή γάμμα-λινολενικού οξέος*** (Γ.Λ.Ο.) [gamma-

linolenic acid (GlA)], ένα «καλό» λίπος αναγκαίο για τον 
ανθρώπινο εγκέφαλο, την σωστή καρδιακή λειτουργία και για 

άλλα συστήματα του σώματος.  
Περιέχει φυκοκυανίνη, ένα ισχυρό φυτοχημικό κατά του καρκίνου, η 

οποία επίσης δίνει στην σπιρουλίνα την χαρακτηριστική της κυανή 
απόχρωση. 

Όπως μπορείτε να δείτε και η χλορέλλα και η σπιρουλίνα προσφέρουν 
μια τεράστια γκάμα ωφελειών στην υγεία και πολλές απ’ τις 

δυνατότητές τους αλληλεπικαλύπτονται. Γι’ αυτό συστήνω γενικά να 
καταναλώνουν οι άνθρωποι και τις δύο σε μεγάλες ποσότητες. Ως 

γενικό κανόνα, θα πρέπει να καταναλώνετε σπιρουλίνα και χλορέλλα σε 
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ποσοστό 2 προς 1. Με άλλα λόγια, αν παίρνετε 10 γραμ. σπιρουλίνας 

την ημέρα, πάρτε 5 γραμ. χλορέλλας, επίσης. Αν υποφέρετε από μια 
συγκεκριμένη κατάσταση υγείας, αυξήστε την ποσότητα κατανάλωσης 

των μικροαλγών στο βαθμό που ταιριάζει καλύτερα σ’ αυτήν την 
κατάσταση. Αυτές οι καταστάσεις υγείας συζητούνται λεπτομερέστερα 

πιο κάτω. 
Η προτεινόμενη δοσολογία χλορέλλας και σπιρουλίνας καλύπτεται 

επίσης λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο «Πώς να παίρνετε χλορέλλα και 
σπιρουλίνα», πιο κάτω σε αυτόν τον οδηγό. 

Τώρα θα κοιτάξουμε την χρήση της χλορέλλας και της σπιρουλίνας για 
συγκεκριμένες καταστάσεις υγείας και διατροφικών μοντέλων. 

 

Χλορέλλα και σπιρουλίνα για ανθρώπους 

που κάνουν οποιαδήποτε δίαιτα με 

χαμηλούς υδατάνθρακες 
 
Όπως υπονόησα νωρίτερα, αυτοί που κάνουν διατροφή υψηλή σε 
πρωτεΐνες και χαμηλή σε υδατάνθρακες έχουν ιδιαίτερη ανάγκη 

χλορέλλας και σπιρουλίνας. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο 
τρόπος με τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι ακολουθούν δίαιτες 

χαμηλών υδατανθράκων είναι ανισόρροποι σε θρεπτικότητα (η δίαιτα 
χαμηλών υδατανθράκων δεν είναι ανισόρροπη στην θεωρία, αλλά ο 

τρόπος που οι περισσότεροι άνθρωποι ακολουθούν σίγουρα είναι). 
Οι περισσότεροι με αυτήν την διατροφή έχουν έλλειψη, για να είναι 

επαρκείς, συγκεκριμένων βιταμινών, μετάλλων και φυτοχημικών που 
είναι αναγκαία για την βέλτιστη ανθρώπινη υγεία.  

Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που ακολουθούν αυτήν την διατροφή 
έχουν έλλειψη σε ασβέστιο, μαγνήσιο και ψευδάργυρο, για παράδειγμα. 

Και η χλορέλλα και η σπιρουλίνα προσφέρουν φυσικά ισορροπημένα 
μέταλλα που βοηθούν να επανέλθει αυτή η δίαιτα στα κατάλληλα 

ποσοστά μετάλλων. 

Αυτές οι δίαιτες επίσης τείνουν να είναι υψηλά όξινες, λόγω του ότι 
επαφίενται σε τρόφιμα με πολλά οξέα, όπως τις ζωικές πρωτεΐνες και 

ακόμα και τα ποτά διαίτης. Αυτές οι όξινες τροφές καταπολεμούνται 
αποτελεσματικά απ’ την αλκαλική φύση της χλορέλλας και της 

σπιρουλίνας. Με άλλα λόγια, αυτά τα μικρο-άλγη βοηθούν στην 
υποστήριξη της ισορροπίας του υγιούς pH στο σώμα, το οποίο 

προστατεύει ενάντια στο χάσιμο όγκου στα κόκαλα, ενώ ξεκουράζει τα 
νεφρά, πράγμα που χρειάζονται πολύ.  

Οι δίαιτες υψηλής πρωτεΐνης έχουν τυπικά έλλειψη βιταμινών Β, επίσης. 
Τα μικρο-άλγη παρέχουν όλη τη σειρά βιταμινών Β, φέρνοντας πάλι το 

σώμα σε ισορροπία με όλες τις σημαντικές κατηγορίες θρεπτικών 
συστατικών. Οι βιταμίνες Β είναι κρίσιμης σημασίας για την κανονική 

λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, την ορμονική ισορροπία, 
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την εγκεφαλική λειτουργία και κυριολεκτικά για χιλιάδες βιοχημικές 

διαδικασίες που υποστηρίζουν το σώμα. 
Ουσιαστικά, τα μικρο-άλγη βοηθούν να διορθωθεί κάθε έλλειψη σε 

θρεπτικότητα που επιφέρουν οι δίαιτες υψηλής πρωτεΐνης / χαμηλών 
υδατανθράκων. Οι άνθρωποι που ακολουθούν αυτές τις δίαιτες 

χρειάζεται να υπολογίσουν σοβαρά τα ζωτικά θρεπτικά συστατικά που 
λαμβάνουν και πολύ πιθανόν, να έχουν ανάγκη συμπλήρωμα διατροφής 

σε μεγάλες ποσότητες από χλορέλλα και σπιρουλίνα.  
Εγώ ο ίδιος κάνω αυτήν την δίαιτα και αυτό ακριβώς κάνω. 

Καταναλώνω μεγάλες ποσότητες πρωτεϊνών και τροφών που είναι 
πλούσιες σε φυτικές ίνες, κατά την διάρκεια της ημέρας (όπως 

μπρόκολο και άλλα λαχανικά). Αλλά επίσης ξέρω ότι αυτές οι τροφές, 
όσο υγιεινές και να είναι, δεν μπορούν να μου προσφέρουν την 

πυκνότητα σε θρεπτικά στοιχεία των μικρο-αλγών, έτσι συμπληρώνω 
ουσιαστικά με χλορέλλα και σπιρουλίνα κάθε μου γεύμα. Επίσης, 

αντίθετα με τις περισσότερες δίαιτες υψηλής πρωτεΐνης, επιλέγω να μην 

καταναλώνω μεγάλες ποσότητες ζωικών προϊόντων. Τρώω βέβαια 
σημαντικές ποσότητες αυγών, αλλά πολύ λίγο κρέας. Αντίθετα, 

βασίζομαι στην σπιρουλίνα για τις ανάγκες μου για πρωτεΐνη (και 
κάνοντας αυτό, επίσης, έχω προσθέσει 15 λίβρες [1 λίβρα=16 

ουγγιές=453,59 γραμμάρια] λεπτού μυϊκού όγκου, γι’ αυτό μην 
αφήνεται κανέναν να σας πει ότι δεν μπορείτε να χτίσετε μυς 

τρώγοντας φυτά).  
Οι δίαιτες υψηλής πρωτεΐνης έχουν θεωρηθεί (και καμιά φορά και τώρα 

θεωρούνται) θεραπεία στην υπογλυκαιμία, επειδή η πρωτεΐνη 
απορροφάται αργά, προσφέρει ενέργεια σταδιακά και δεν ερεθίζει την 

υπερβολική παραγωγή ινσουλίνης. Αλλά αυτή η δίαιτα προκαλεί άλλα 
σοβαρά προβλήματα, όπως είδαμε πιο πριν στα κεφάλαια για την 

Πρωτεΐνη και τις Βιταμίνες Β και το Ασβέστιο. Οι τροφές υψηλής 
πρωτεΐνης που φαίνεται να έχουν καλύτερα αποτελέσματα στο χρόνο 

είναι οι τύποι με πλούσια χλωροφύλλη που συστήνονται στον διαβήτη 

—η σπιρουλίνα, η χλορέλλα, τα άγρια κυανοπράσινα και με φυτικές ίνες 
προϊόντα. 

-Θεραπεία Με Πλήρεις Τροφές του Paul Pitchford 

 
. 

Χλορέλλα και σπιρουλίνα για χάσιμο βάρους και 
δίαιτα 
 
Σε διάφορες κλινικές μελέτες, τα μικρο-άλγη έχουν δείξει να είναι 
αξιοσημείωτα αποτελεσματικά στο χάσιμο βάρους. Υπάρχουν κυρίως 

δύο λόγοι γι’ αυτό: η επιδιόρθωση των ελλείψεων σε θρεπτικά 
συστατικά και η πρόσθεση του Ο.Λ.Ο. στην διατροφή.  

Στο θέμα για τις διατροφικές ελλείψεις, η παχυσαρκία είναι το 
αποτέλεσμα όχι μόνο της υπερκατανάλωσης θερμίδων, αλλά ακόμα πιο 
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σημαντικό, η  δυσλειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος που έχει ως 

αποτέλεσμα την υπερβολική έκκριση ινσουλίνης και συνεπακόλουθα, 
την έντονη επιθυμία για επεξεργασμένες τροφές. Γι’ αυτό οι άνθρωποι 

παίρνουν πρόσθετο βάρος, ακόμη κι αν δεν το θέλουν: οι επιθυμίες 
είναι απλώς πολύ δυνατές για να τις αγνοήσουν. 

Παρέχοντας όμως στο σώμα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται, 
αυτές οι επιθυμίες μπορούν να μειωθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό και το 

ενδοκρινικό σύστημα μπορεί να επανέλθει στην κατάσταση ισορροπίας 
του. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά παρέχονται με τον καλύτερο τρόπο 

απ’ την χλορέλλα και την σπιρουλίνα. Έτσι αυτές οι υπερτροφές 
βοηθούν τους ανθρώπους να χάσουν βάρος. Φυσικά, το αληθινό χάσιμο 

βάρους δεν θα συμβεί από την απλή κατανάλωση αυτών των 
υπερτροφών: αυτές δημιουργούν μόνο το κατάλληλο περιβάλλον για 

χάσιμο βάρους. Το άτομο εξακολουθεί να πρέπει να αλλάξει την 
διατροφή του απομακρύνοντας τις επεξεργασμένες τροφές, τα 

υδρογονωμένα λάδια, όλων των ειδών την ζάχαρης και άλλες ουσίες 

που προσθέτουν βάρος. Χωρίς αυτό το βήμα, το βάρος ποτέ δεν θα 
φύγει. Επίσης σημαντικό είναι το ότι ένα άτομο που δεν υιοθετεί την 

συνήθεια μιας τακτικής σωματικής άσκησης, σπάνια θα χάσει λίπος, 
όποια κι αν είναι η δίαιτά του.  

Ο δεύτερος παράγων στα μικρο-άλγη που υποστηρίζει το χάσιμο βάρους 
είναι η παρουσία του Ο.Λ.Ο στην σπιρουλίνα. Αυτό το ουσιώδες λιπώδες 

οξύ βοηθάει την ρύθμιση των σακχάρων του αίματος και τον έλεγχο της 
ινσουλίνης, πράγμα που φυσιολογικά οδηγεί στην μείωση του οργίου 

υδατανθράκων. Και η σπιρουλίνα είναι η πλουσιότερη φυσική πηγή σε 
Ο.Λ.Ο. στον πλανήτη Γη. Απλώς δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να 

βάλετε στην διατροφή σας Ο.Λ.Ο. απ’ το να κάνετε την σπιρουλίνα 
μέρος της καθημερινής σας διατροφής. 

Πεντακάθαρα, και η χλορέλλα και η σπιρουλίνα θα έπρεπε να είναι 
συμπληρώματα ως μέρος της θρεπτικής προσέγγισης σε όποια 

προσπάθεια χασίματος βάρους.  Μπορούν σε μεγάλο βαθμό να 

μειώσουν την βουλιμία, να καλύψουν το σώμα στην μεγάλη ανάγκη του 
για θρεπτικά συστατικά και υπηρετούν ως εξαιρετικές πηγές ουσιών που 

καταπολεμούν την παχυσαρκία όπως το Ο.Λ.Ο. Αλλά δεν μπορούν να 
σηκωθούν να ασκηθούν για λογαριασμό σας.  

 
 

Χλορέλλα και σπιρουλίνα για ζωτικότητα και 
υγεία των εντέρων 
 
Και η χλορέλλα και η σπιρουλίνα έχουν δείξει ότι είναι τελείως 

αποτελεσματικές για ανθρώπους που υποφέρουν από αναιμία 
(διαταραχή στο αίμα), φτωχή λειτουργία του σπλήνα, αδύναμη πεπτική 

απορρόφηση και άλλες παρόμοιες δυσλειτουργίες «έλλειψης 
ζωτικότητας».  
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Αν είστε εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε, αναιμικός, έχει χαμηλή πίεση, 

υποφέρει από ζαλάδες ή δείχνει ορατά σημάδια έλλειψης ζωτικότητας 
(όπως να έχουν αραιές εκκενώσεις των εντέρων), τότε η χλορέλλα είναι 

κάτι που συστήνω ανεπιφύλακτα να ληφθεί υπ’ όψιν. Με τον καιρό, οι 
περισσότεροι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι η χλορέλλα δίνει ζωτικότητα, 

βελτιώνει την πέψη, αυξάνει την ενέργεια, βελτιώνει την νοητική 
διαύγεια και βασικά βοηθάει τους ανθρώπους να ανακτήσουν την 

νεανική τους ενέργεια και αρχίζει την αναδόμηση της δύναμης των 
οργάνων και των ιστών. 

 

Χλορέλλα και σπιρουλίνα για υγεία των εντέρων 
 
Το θέμα για την υγεία των εντέρων αντιστοιχεί πιθανότατα σε ένα 
ολόκληρο βιβλίο. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων με τον 

Δυτικό τρόπο διατροφής (υψηλή σε επεξεργασμένες τροφές, χαμηλή σε 
φυτικές ίνες, χαμηλή σε φυσικές βιταμίνες, υψηλή σε ζωικές πρωτεΐνες, 

υψηλή σε γαλακτοκομικά προϊόντα, υψηλή σε ζάχαρα) υποφέρει από 
θλιβερή εντερική λειτουργία. Το σύνδρομο του φουσκώματος. Νόσος  

του Crohn, δυσκοιλιότητα, συχνή διάρροια – αυτά είναι όλα τα φανερά 
συμπτώματα των διατροφικών ανισορροπιών. Δεν κάνει τίποτα λάθος το 

έντερό σας! Είναι απλώς οι τροφές που τρώτε που προκαλούν αυτά τα 
αποτελέσματα.  

Η σπιρουλίνα και η χλορέλλα προσφέρον σημαντική βοήθεια στην 
περιοχή της υγείας των εντέρων και ίσως όχι με τον τρόπο που 

υποψιάζεστε. Αυτό που κάνουν με τον καλύτερο τρόπο είναι η 
υποστήριξη της υγιούς χλωρίδας των εντέρων – τα «φιλικά» βακτηρίδια 

σε όλη την διαδρομή της απορρόφησης των τροφών, που σας 

προστατεύουν απ’ την ασθένεια και βοηθούν στην πέψη. Αυτή η 
ικανότητα θεωρείται ότι προσφέρεται απ’ τα mucopolysaccharides*** 

που βρίσκονται στην σπιρουλίνα: 
Ένας άλλος πιθανός τρόπος για να βελτιώσετε την κατάσταση στο 

έντερο είναι η κατανάλωση σπιρουλίνας. Αν και δεν φαίνεται εκδοθεί 
μελέτες σε ανθρώπους, ενδιαφέρουσες κτηνιατρικές έρευνες έχουν 

δείξει ότι δίνοντας στα άλογα σπιρουλίνα διεγείρει την ανάπτυξη 
λακτοβακίλλων [Lactobacillus in the cecum]***. Οι ερευνητές  

υποθέτουν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στα mucopolysaccharides*** 
στην σπιρουλίνα. 

-Οδηγός των Φυσικών Φαρμάκων του Michael T. Murray N.D. 
Έχω δει τι μπορεί να κάνει η χλορέλλα, επίσης σε ανθρώπους που τους 

ώθησα να την δοκιμάσουν. Ένα άτομο που υπέφερε από χρόνια 
δυσκοιλιότητα (μια εκκένωση κάθε τρεις μέρες, αν μπορείτε να το 

πιστέψετε αυτό!) βελτιώθηκε σιγά-σιγά μέχρι που έφτασε σε μία 

εκκένωση κάθε μέρα. Αυτό οφειλόταν αποκλειστικά στην χλορέλλα, 
χωρίς άλλες διατροφικές αλλαγές.  
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Άνθρωποι με την νόσο του Crohn, με διάρροια ή IBS*** παρ’ όλ’ αυτά, 

θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί  με την χλορέλλα, αφού 
μπορεί πραγματικά να αυξήσει την διάρροια σε κάποιους ανθρώπους.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις, μείνετε στην σπιρουλίνα αρχικά και μετά σιγά-
σιγά εισάγετε την χλορέλλα όσο το πεπτικό σύστημα την αντέχει. Ένας 

απλός τρόπος να το δείτε είναι ότι η χλορέλλα κάνει τα κόπρανα «πιο 
υγρά». Αν τα κόπρανά σας είναι ήδη πάρα πολύ υγρά, θα πρέπει να 

προσθέσετε την χλορέλλα με πολύ αργούς ρυθμούς στην δίαιτά σας για 
να αποφύγετε την χειροτέρευση της κατάστασής σας.  

Η χλορέλλα είναι μια πλήρης τροφή πλούσια σε πολλά φυτοχημικά, 
μερικά απ’ τα οποία έχουν αναγνωριστεί, αλλά πολλά απ’ τα οποία είναι 

ακόμα άγνωστα. Μια ομάδα στοιχείων που αναφέρονται ως παράγοντας 
ανάπτυξης στην χλορέλλα, ή Π.Α.Χ., πιστεύεται ότι είναι μια ομάδα 

συνδυασμών στην χλορέλλα που της δίνει την ικανότητα προώθησης 
της υγείας. Η χλορέλλα διεγείρει την ανάπτυξη φιλικών βακτηριδίων, τα 

οποία με την σειρά τους έχουν τα προβιοτικά αποτελέσματα της 

ενίσχυσης της χλωρίδας των εντέρων και της αντίστασης στην 
ασθένεια. 

-Φυτικά φάρμακα, θεραπεία και καρκίνος του Donald R. Yance 

 
 

Χλορέλλα και σπιρουλίνα για τις διαταραχές του 
νευρικού συστήματος 
 

Ο Π.Α.Χ.(παράγων ανάπτυξης της χλορέλλας) κάνει την χλορέλλα πιο 
χρήσιμη για την βελτίωση ανάπτυξης προτύπων στα παιδιά, παραμένοντας 
υγιείς σε μεγάλη ηλικία, για την θεραπεία τραυματισμών και επαναφορά 
της ανάπτυξης όπου αυτή ανακόπηκε από ασθένεια ή εκφυλισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της νόσου Αλτσχάιμερ, της ισχιαλγίας, της 
παράλυσης, της αποπληξίας*** [seizures], της σκλήρυνσης κατά πλάκας, 
της νευρικότητας και άλλων νευρικών διαταραχών. 
-Θεραπεία με πλήρεις τροφές του Paul Pitchford 
Αυτή είναι μια απ’ τις πιο αξιοσημείωτες θεραπευτικές ιδιότητες που 

έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής για την χλορέλλα: η ικανότητά της να 
διορθώνει πραγματικά τους νευρικούς ιστούς σε όλο το σώμα. 

Άνθρωποι που υποφέρουν από εκφυλιστικές νευρικές διαταραχές έχουν 
τυπικά καταγραφεί θετικά αποτελέσματα απ’ την χρήση χλορέλλας. 

Αυτό συμβαίνει γιατί ο Π.Α.Χ. (ο παράγων ανάπτυξης στην χλορέλλα), 
ο οποίος βρίσκεται στον πυρήνα του κυττάρου της χλορέλλας, στην 

πραγματικότητα προωθεί την εσωτερική ικανότητα του σώματος για 
θεραπεία να αυξηθεί και να διορθώσει τους νευρικούς ιστούς. 

Είναι κρίμα που δεν έχουμε περισσότερες έρευνες διαθέσιμες γι’ αυτό το 

θέμα, γιατί νομίζω ότι αυτός αντιπροσωπεύει έναν συναρπαστικό και 
πολλά υποσχόμενο τομέα στην έρευνα για την διατροφή. Αν βρέθηκε 

ένα φυτοχημικό σ’ αυτό το ηλικίας δισεκατομμυρίων ετών φυτό που 
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μπορεί πράγματι να βοηθήσει τα ανθρώπινα όντα στην επιδιόρθωση των 

νευρικών ιστών, σε τι ασυνήθιστο θα μπορούσε ακόμα να 
χρησιμοποιηθεί;  

Θα μπορούσε να βοηθήσει ανθρώπους με βλάβες στον μυελό των 
οστών; Θα μπορούσε να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν υποστεί 

εγκεφαλικό; Θα μπορούσε πραγματικά να εμποδίσει την εμφάνιση της 
νόσου Αλτσχάιμερ σε ασθενείς μεγάλου κινδύνου; Δυστυχώς, αυτές οι 

ερωτήσεις δεν έχουν απαντηθεί και αφού κανείς δεν μπορεί να 
κατοχυρώσει την χλορέλλα, είναι απίθανο μια οποιαδήποτε εταιρία 

φαρμάκων να ενδιαφέρεται να χρηματοδοτήσει την αναγκαία έρευνα 
για να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Έτσι κι αλλιώς, οι 

καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν χλορέλλα οπουδήποτε. Οι εταιρίες 
φαρμάκων δεν έχουν κανέναν τρόπο να ελέγξουν την αγορά και ως εκ 

τούτου να κερδίσουν απ’ την χλορέλλα. Για τώρα, ο καλύτερος τρόπος 
να συνεχίσουμε είναι οι ανεπίσημες μαρτυρίες, οι οποίες είναι 

αρκούντως πολλές. Μπορεί να έχει τρομακτικές υποσχέσεις στην αγωγή 

ψυχασθενειών που τώρα λυμαίνονται τις σύγχρονες κοινωνίες. 
Στις ανεπτυγμένες χώρες, όπου συμβαίνει λιμοκτονία από θρεπτικά 

συστατικά ως  αποτέλεσμα των υπερβολικά επεξεργασμένων τροφών, 
των αλκοολούχων ποτών και ένας κορεσμός από ζωικά προϊόντα, τα 

μικρο-άλγη όπως η σπιρουλίνα, το άγριο κυανοπράσινο (το υπό 
εξαφάνιση flos-aquae) και η χλορέλλα, χρησιμοποιούμενα σε 

συνδυασμό με μη επεξεργασμένα λαχανικά βοηθούν στην θεραπεία 
πολλών διαδεδομένων διαταραχών των νεύρων και του εγκεφάλου. 

-Θεραπεία με πλήρεις τροφές του Paul Pitchford 

 

 
Χλορέλλα και σπιρουλίνα για την καταστολή της 
όρεξης και την μείωση της βουλιμίας 
 
Και η σπιρουλίνα και η χλορέλλα είναι γνωστές για το ότι μειώνουν την 

βουλιμία για γλυκά και υδατάνθρακες. Αυτό που δεν είναι γνωστό όμως 
είναι ο μηχανισμός με τον οποίον αυτή η καταστολή της όρεξης 

δουλεύει. Όπως μπορεί να γνωρίζετε, έχω εντρυφήσει σε σημαντικό 
βαθμό έρευνας επάνω στην διατροφή όλα αυτά τα χρόνια (έχω 

ξεπεράσει τις 4000 ώρες μέχρι τώρα). Τα παρακάτω πιθανολογώ, 

βασισμένος στις μελέτες μου, ως παράγοντες που λειτουργούν γι’ αυτό 
[για την καταστολή της όρεξης]:  

Περιεκτικότητα σε μαγνήσιο: Αυτά τα μικρο-άλγη περιέχουν υψηλά 
επίπεδα μαγνησίου και άλλων μετάλλων που συχνά λείπουν από τις 

σύγχρονες διατροφές. Η έλλειψη μαγνησίου είναι γνωστό ότι προκαλεί 
έντονες βουλιμίες, ιδιαίτερα για γλυκά σοκολάτας (η οποία περιέχει 

μαγνήσιο). Τρώγοντας μικρο-άλγη, το σώμα προμηθεύεται μαγνήσιο και 
σταματάει να φωνάζει «τάισε με μαγνήσιο». 



26 

 

Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη: Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη αυτών 

των μικρο-αλγών (ειδικά της σπιρουλίνας) τροφοδοτεί σε σταθερά 
επίπεδα τα σάκχαρα του αίματος που προλαμβάνουν οποιαδήποτε τάση 

για υπογλυκαιμική αντίδραση, πράγμα που φυσικά θα μειώσει την 
σοβαρή βουλιμία για γλυκά. Με άλλα λόγια, η υψηλής ποιότητας 

πρωτεΐνη σε αυτές τις υπερτροφές σταματάει την όρεξη ως 
υπογλυκαιμική αντίδραση. 

Περιεκτικότητα σε έλαια: Τα υγιεινά έλαια που βρίσκονται σε αυτά τα 
μικρο-άλγη, ειδικά στην σπιρουλίνα, προωθούν την σταθεροποίηση των 

επιπέδων σακχάρου στο αίμα μέσω της αργής τους απορρόφησης, όπως 
γίνεται με κάθε έλαιο. Ιδιαίτερα το Γ.Λ.Ο. βοηθάει στην ρύθμιση της 

αντίδρασης ινσουλίνης του παγκρέατος και γι’ αυτό εξαφανίζει την 
αρχική αιτία της βουλιμίας για ζάχαρη, ακόμη και πριν συμβεί! 

Βιταμίνες: Κάποιο μέρος απ’ την βουλιμία που έχουν νοιώσει άνθρωποι 
που καταναλώνουν τις σημερινές «Δυτικές» τροφές οφείλονται, 

πιστεύω, στην έλλειψη βιταμίνης Β. Αν δεν παίρνουμε σε ικανό βαθμό 

απ’ αυτές τις βιταμίνες συνεχίζουμε να τρώμε. Αυτό για το οποίο 
πραγματικά πεινάει το σώμα, πιθανότατα είναι για αρκετά θρεπτικά 

συστατικά, όχι για θερμίδες χωρίς θρεπτικότητα. 
Όταν αυτά τα θρεπτικά συστατικά παρέχονται απ’ τα μικρο-άλγη, τα 

σήματα πείνας του σώματος ησυχάζουν. 
Αν αρχίσετε να παίρνετε συμπληρώματα με αυτά τα μικρο-άλγη, λάβετε 

υπ’ όψιν ότι τα αποτελέσματα της καταστολής της όρεξης απ’ την 
χλορέλλα και την σπιρουλίνα θα πάρουν κάποιο χρόνο για να τα δείτε, 

φυσικά. Μην περιμένετε να πάρετε χλορέλλα για μια μέρα και ξαφνικά 
να σταματήσει η βουλιμία σας. Μπορεί να πάρει και βδομάδες ή μήνες 

το σώμα σας για να προσαρμοστεί και να ρυθμιστεί στις νέες σας 
διατροφικές συνήθειες. Οι ορμονικές αλλαγές, ειδικά, παίρνουν 

σημαντικό χρόνο, αφού το σώμα σας πιθανόν να έχει «συνηθίσει» να 
απελευθερώνει υπερβολική ινσουλίνη για να ανταποκριθεί στις 

επεξεργασμένες τροφές που καταναλώνατε.  

Αυτό εγείρει ένα άλλο θέμα: μερικά γραμμάρια χλορέλλας ή 
σπιρουλίνας δεν μπορούν να αντισταθμίσουν εκατοντάδες γραμμάρια 

από άσπρο αλεύρι, corn syrup***, ζαχαρούχους χυμούς, μπισκότα και 
ψωμιά. Ενώ τα μικρο-άλγη μπορούν σίγουρα να βοηθήσουν, το γεγονός 

ότι πιθανότατα δεν θα εξαφανίσετε την βουλιμία σας για υδατάνθρακες 
μέχρι που να καταφέρετε να τους βγάλετε απ’ την δίαιτά σας έτσι κι 

αλλιώς. Η χλορέλλα κι η σπιρουλίνα μπορούν να σας βοηθήσουν σε 
αυτήν σας την απόφαση, αλλά δεν  μπορούν να υπερβούν το 

παλιρροϊκό κύμα από χαμηλές σε θρεπτικότητα επιλογές σας. 
 

 

Χλορέλλα και σπιρουλίνα για αύξηση της 
εγκεφαλικής λειτουργίας 
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Μια ενδιαφέρουσα μελέτη που εκδόθηκε το 1995 (συγγραφέας: 

Sevulla) έδειξε ότι αυξήθηκε κατά 81% η ακαδημαϊκή απόδοση των 
παιδιών που έπαιρναν ένα γραμμάριο σπιρουλίνα καθημερινά για έξι 

μήνες. Δεν γνωρίζω άλλες μελέτες που να εξετάζουν την σχέση 
ανάμεσα στα μικρο-άλγη και την διανοητική λειτουργία, αλλά αυτή και 

μόνο η μελέτη είναι αρκετά ενδιαφέρουσα για να δικαιολογήσει μια πιο 
προσεκτική ματιά. Μια βελτίωση 81% είναι τεράστια, για να μην πούμε 

τίποτα περισσότερο. Και η δοσολογία της σπιρουλίνας που 
χρησιμοποιήθηκε –ένα μόνο γραμμάριο – είναι μόνο το 1/10 απ’ την 

σταθερά προτεινόμενη δόση. Τι αποτελέσματα θα μπορούσε να 
καταφέρει η σταθερή δόση; Ο  μηχανισμός τέτοιων τεράστιων 

βελτιώσεων στην εγκεφαλική λειτουργία είναι πολύ πιθανόν να 
οφείλεται στην παρουσία και του Γ.Λ.Ο. και της φυκοκυανίνης (το μπλε 

χρώμα) στην σπιρουλίνα. Η φυκοκυανίνη είναι γνωστό ότι αυξάνει την 
λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος. Κι ακόμα 

περισσότερο, η παρουσία αυτού του χρώματος στα φυτά και στις 

τροφές είναι εξαιρετικά σπάνια:  
Είναι σημαντικό να επισημανθεί στον τομέα της πρόληψης, η 

σπιρουλίνα είναι πλούσια σε μπλε χρώμα, η φυκοκυανίνη, μια διπλή  
πρωτεΐνη***[biliprotein] η οποία έχει δείξει ότι εμποδίζει τον 

σχηματισμό καρκινικών αποικιών. Μπλε χρωματισμός στις τροφές, που 
να κυριαρχεί, είναι σπάνιος. Η χημική πραγματικότητα του μπλε 

χρώματος της σπιρουλίνας αποδεικνύεται απ’ τα αποτελέσματά της στον 
εγκέφαλο. Εδώ η φυκοκυανίνη βοηθάει να συγκεντρωθούν μαζί τα 

αμινοξέα για τον σχηματισμό των νευροδιαβιβαστών που αυξάνει 
την νοητική ικανότητα. 

-Θεραπεία με πλήρεις τροφές του Paul Pitchford 
Σίγουρα η περιεκτικότητα σε Γ.Λ.Ο. της σπιρουλίνας είναι ένας άλλος 

σημαντικός παράγων. Όπως ανέφερα προηγουμένως, ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος αποτελείται γύρω στο 80% από λίπος. Οι νευρικοί ιστοί στον 

εγκέφαλο χρειάζονται «υγιή» λίπη για να λειτουργούν κανονικά και το 

Γ.Λ.Ο. είναι ένα απ’ τα πιο υγιή λίπη που μπορείτε να καταναλώσετε. Γι’ 
αυτό το ανθρώπινο γάλα θηλασμού περιέχει υψηλής ποιότητας Γ.Λ.Ο., 

στην πραγματικότητα, το γάλα θηλασμού είναι η Νο 1 πηγή Γ.Λ.Ο. στον 
πλανήτη και η σπιρουλίνα το Νο 2. 

Το γάλα θηλασμού περιέχει Γ.Λ.Ο. επειδή τα ανθρώπινα βρέφη 
χρειάζονται να χτίσουν γρήγορα εγκεφαλική μάζα ώστε να ενισχύσουν 

τις πιθανότητές τους να επιβιώσουν. Ένας μεγαλύτερος, καλύτερος 
εγκέφαλος επιτρέπει στο παιδί να ανταποκριθεί γρηγορότερα στην 

γλώσσα, στις κοινωνικές συναναστροφές τους, στους ερεθισμούς του 
περιβάλλοντος, στην ερμηνεία των αισθητηριακών λήψεων κτλ. Έτσι το 

γάλα της μητέρας παρέχει ακριβώς τα θρεπτικά συστατικά που έχει 
ανάγκη το βρέφος για να το βοηθήσει να επιβιώσει.  

Το γάλα της αγελάδας, απ’ την άλλη μεριά, είναι σχεδιασμένο για να 
βοηθήσει τα μωρά αγελάδες να επιβιώσουν. Αυτό έχει πολύ λιγότερο να 

κάνει με την εγκεφαλική λειτουργία και πολύ περισσότερο με την 

βοήθεια να αναπτυχθεί το μωρό αγελάδα σε αρκετές εκατοντάδες κιλά 
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και να τα κάνει ικανά να τρέχουν πιο γρήγορα. Το γάλα της αγελάδας, 

και δεν αποτελεί έκπληξη, στην πραγματικότητα δεν έχει καθόλου 
Γ.Λ.Ο. Ο εγκέφαλος του μωρού αγελάδα απλώς δεν είναι σημαντικός 

στην επιβίωσή του, όπως είναι ο εγκέφαλος του ανθρώπινου μωρού.  
Το γάλα της αγελάδας είναι τέλειο για τα μωρά αγελάδες, αλλά ένα 

τεράστιο κακό ταίριασμα για τις διατροφικές ανάγκες του ανθρώπινου 
μωρού. Ακόμα χειρότερα, το γεγονός ότι τα ενήλικα ανθρώπινα όντα 

καταναλώνουν το γάλα της μητέρας ενός άλλου είδους είναι αληθινά 
παράδοξο. Κανένας άλλος οργανισμός στον πλανήτη δεν καταναλώνει 

γάλα ενός άλλο είδους, και κάθε ζώο στον πλανήτη, εκτός απ’ τους 
ανθρώπους, «απογαλακτίζεται», αποκόβεται το ίδιο απ’ το γάλα της 

μητέρας του. Όταν βλέπω ενήλικες ανθρώπους να πίνουν γάλα 
αγελάδας, πάντα τους ρωτάω γιατί πίνουν τροφή για μωρά. 

Ας πάμε πίσω στο θέμα της διατροφής για τον εγκέφαλο: το Γ.Λ.Ο. που 
περιέχεται στην σπιρουλίνα συνδυασμένο με τον Π.Α.Χ. (παράγοντα 

ανάπτυξης της χλορέλλας) που περιέχεται στην χλορέλλα (το οποίο 

επιδιορθώνει τους νευρικούς ιστούς, θυμάστε;) δικαιολογεί απόλυτα την 
κατανάλωση και των δύο αυτών μικρο-αλγών. Το Γ.Λ.Ο. τρέφει τον 

εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα με τα θρεπτικά συστατικά που 
χρειάζεται για να είναι υγιής, ενώ ο Π.Α.Χ. επιδιορθώνει τις βλάβες των 

νευρικών ιστών. Είναι ένας πανίσχυρος συνδυασμός κι αυτός είναι ο 
ένας λόγος που συστήνω να καταναλώνουν οι άνθρωποι και χλορέλλα 

και σπιρουλίνα με κάθε γεύμα. Είναι απλώς πιο ισχυρές, όταν 
καταναλώνονται συνδυασμένες.  

 
 

Χλορέλλα και σπιρουλίνα για ισορροπημένο pH 
 
Οι περισσότεροι άνθρωποι καταναλώνουν τρόφιμα που είναι υπερβολικά 
όξινα. Σχεδόν όλες οι επεξεργασμένες τροφές – που φτιάχνονται με 

ζάχαρη, άσπρο αλεύρι και άλλα, που δεν είναι ολικής άλεσης, συστατικά 
–είναι όξινα στη φύση τους. Τα αναψυκτικά και οι περισσότεροι 

επεξεργασμένοι χυμοί είναι ιδιαίτερα όξινα. Αυτές οι όξινες τροφές, 
όταν απορροφώνται στην καθημερινότητα, δημιουργούν μια 

ανισορροπία στο pH του ανθρωπίνου σώματος.  
Η ισορροπία του pH είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη υγεία. 

Στην πραγματικότητα, το pH του αίματός σας πρέπει να κρατιέται σε 

ένα ακριβές επίπεδο (γύρω το 7.2 στην κλίμακα pH). Καταναλώνοντας 
υψηλής οξύτητας τροφές και αναψυκτικά προκαλείται μια ανισορροπία 

στο pH του σώματος κι έτσι το σώμα ανταποκρίνεται με την 
καταπολέμηση της οξύτητας με συμπεριφορικές και βιοχημικές 

στρατηγικές που εξαφανίζουν αυτές τις υπερβολές οξέων. Υπάρχει ένα 
κόστος σε όλο αυτό όμως, όπως θα δείτε παρακάτω.  

Μια τέτοια στρατηγική για την καταπολέμηση της υπερβολικής οξύτητας 
στην διατροφή είναι η αύξηση της αναπνοής, καθώς το διοξείδιο του 

άνθρακα είναι όξινο και το οξυγόνο είναι αλκαλικό. Με την εισπνοή 
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περισσότερου οξυγόνου και την εκπνοή περισσότερου διοξειδίου του 

άνθρακα, το σώμα εργάζεται για να ρυθμίσει το ίδιο του το pH. Αυτός 
ακριβώς είναι ο λόγος που βλέπουμε τους διαβητικούς με υψηλό ζάχαρο 

στο αίμα να υπερ-οξυγονώνονται: το αίμα τους είναι πολύ όξινο και τα 
σώματά τους προσπαθούν απλώς να επιστρέψουν στην κατάλληλη 

ισορροπία του pH.  
Μια άλλη στρατηγική στην οποία καταφεύγει το σώμα είναι να τραβάει 

αλκαλικά μέταλλα απ’ τα οστά – τα οποία είναι μεγάλες αποθήκες 
ασβεστίου και άλλων αλκαλικών μετάλλων – και να χρησιμοποιεί αυτά 

τα μέταλλα για να καταπολεμήσει τις όξινες τροφές και τα αναψυκτικά 
που έχουν καταναλωθεί. Γι’ αυτό η κατανάλωση αναψυκτικών είναι 

ευρέως γνωστό ότι προκαλεί την εξάντληση των μετάλλων απ’ τα οστά 
του σώματος, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα το χάσιμο της 

πυκνότητας στην οστική μάζα και την αρχή της οστεοπόρωσης. Όσο 
περισσότερα αναψυκτικά καταναλώνεται, τόσο πιο αδύναμα γίνονται τα 

οστά σας. 

Τα μικρο-άλγη προσφέρουν την κατάλληλη λύση στο πρόβλημα με το 
pH στις περισσότερες δίαιτες. Και η χλορέλλα και η σπιρουλίνα είναι 

αλκαλικές τροφές, πράγμα που σημαίνει ότι καταπολεμούν τις όξινες 
τροφές και βοηθούν να αυξηθεί το επίπεδο του pH προς την αλκαλική 

πλευρά της ζυγαριάς. Αυτό, με τη σειρά του, προωθεί την αύξηση της 
οστικής μάζας (αφού το σώμα σας δεν χρειάζεται να θυσιάσει ασβέστιο 

για να ισορροπήσει το pH) και βελτιώνονται κατά πολύ οι λειτουργίες 
του μεταβολισμού. 

Η κατανάλωση περισσότερων αλκαλικών τροφών έχει συνδεθεί στενά 
με την βελτιωμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, την 

εγκεφαλική λειτουργία, την λειτουργία των νεφρών και τα υψηλά 
επίπεδα ενέργειας, ανάμεσα σε άλλα σημαντικά οφέλη.  

Και η χλορέλλα και η σπιρουλίνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν 
ισορροπιστές του pH των τροφών. Φυσικά, τα καλύτερα αποτελέσματα 

θα έρθουν, όταν προσθέσετε αυτές τις υπερτροφές στην διατροφή σας 

και αποφεύγετε να καταναλώνετε όξινες τροφές και αναψυκτικά. Οι 
δίαιτες υψηλής πρωτεΐνης / χαμηλών υδατανθράκων είναι επίσης 

γνωστό ότι είναι υψηλής οξύτητας, καθώς το κρέας είναι σίγουρα στην 
όξινη πλευρά της ζυγαριάς. Γι’ αυτό ένα μέρος απ’ το βάρος που χάνεται 

σε μια φτωχή από θρεπτικά συστατικά δίαιτα χαμηλών θερμίδων 
καταλήγει στην πραγματικότητα σε χάσιμο οστικής μάζας, όχι λίπους!  

Αντικαθιστώντας ένα μέρος του κρέατος με πρωτεΐνη απ’ την 
σπιρουλίνα, εσείς που κάνετε την δίαιτα με χαμηλούς υδατάνθρακες 

μπορείτε να βελτιώσετε την γενική ισορροπία του pH, ενώ συνεχίζεται 
να παίρνετε τις πρωτεΐνες σας (και από μια αναμφίβολα πιο θρεπτική 

πηγή). 

 
 

Χλορέλλα και σπιρουλίνα για πρόληψη και αντιστροφή 
του καρκίνου 
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Μερικά μικρο-άλγη έχουν πολύ ιδανικό προφίλ θρεπτικότητας για τον 

καρκίνο και τις θεραπείες του ανοσοποιητικού. Η σπιρουλίνα, η 
χλορέλλα και το άγριο κυανοπράσινο παρέχουν κυτταρική προστασία με 

εξαιρετικές ποσότητες βήτα καροτίνης (προβιταμίνη Α) και 

χλωροφύλλης. Η χλορέλλα, το άλγος που δίνει έμφαση σε αυτούς που 
έχουν την μεγαλύτερη έλλειψη, διεγείρει την ανοσία στην θεραπεία 

όλων των εκφυλιστικών ασθενειών μέσω του «παράγοντα ανάπτυξης 
της χλορέλλας» (Π.Α.Χ.). Η σπιρουλίνα είναι πλούσια σε φυκοκυανίνη, 

ένα χρώμα με αντικαρκινικές ιδιότητες. Η σπιρουλίνα επίσης είναι η 
μεγαλύτερη πηγή από τα φυτά του γάμμα-λινολενικού οξέος (Γ.Λ.Ο.), 

ένα λιπώδες οξύ*** [fatty acid] που δυναμώνει το ανοσοποιητικό και 
εμποδίζει την υπερβολική διάσπαση των κυττάρων. 

-Θεραπεία με πλήρεις τροφές 
 

Όπως μπορείτε να δείτε απ’ την παραπάνω παράγραφο, οι 
αντικαρκινικές ιδιότητες και της χλορέλλας και της σπιρουλίνας είναι 

μάλλον αξιοσημείωτες. Απ’ τα λίγα φυτοχημικά – κλειδιά που έχουν 
αναγνωριστεί σε αυτά τα μικρο-άλγη, οι γνωστές τους αντικαρκινικές 

ιδιότητες δεν είναι τίποτα λιγότερο από καταπληκτικές. Παρόλ’ αυτά, 

αυτές οι τροφές πιθανότατα εργάζονται σε πολλά επίπεδα για την 
καταπολέμηση του καρκίνου, πηγαίνοντας πολύ βαθύτερα από τα λίγα 

φυτοχημικά που έχουν αναγνωρισθεί. Να θυμάστε: η χλορέλλα και η 
σπιρουλίνα περιέχουν εκατοντάδες ή χιλιάδες φυτοχημικών και πολύ 

λίγα απ’ αυτά έχουν αναγνωρισθεί ή έχουν εξεταστεί κλινικά. 
Γενικά πάντως, τα μικρο-άλγη έχουν υποστεί αρκετούς αντικαρκινικούς 

ελέγχους. Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων έχουν κάνει την 
χλορέλλα και την σπιρουλίνα να κερδίσουν μια μάλλον εντυπωσιακή 

αναφορά στο βιβλίο Herbal Medicine, Healing & Cancer  τουDonald 
R. Yance: 

Η χλορέλλα είναι ένα μονοκύτταρο κυανοπράσινο άλγος που είναι 
υψηλής θρεπτικότητας ως τροφή, το οποίο επίσης διεγείρει το 

ανοσοποιητικό σύστημα. Αυξάνει την μακροφαγική 

δραστηριότητα*** [macrophage activity] κι έχει δείξει αποτελέσματα 

κατά των όγκων. Η χλορέλλαν*** [Chorellan] είναι μια ουσία που 

βρίσκεται στην χλορέλλα που διεγείρει την παραγωγή 

ιντερφερόνης. Υπάρχουν διάφορα έγγραφα για την πρόληψη και/ή 
αναχαίτηση του καρκίνου που χρησιμοποιούν την χλορέλλα ως το 

καθεαυτόν αποδεικτικό στοιχείο του μηχανισμού της επιδιόρθωσης 
του DNA. Από όλες τις πράσινες υπερτροφές, η χλορέλλα είναι αυτή 

που με εντυπωσιάζει περισσότερο. 

Η φήμη της χλορέλλας ως αντικαρκινικού έχει κερδηθεί επίσης για τα 
καλά. Δεκάδες μελέτες το έχουν δείξει για να εκθέσουν πραγματικά 

θαυμαστά αντικαρκινικά αποτελέσματα. Διακινδυνεύοντας να σας 
κουράσω με αυτήν την μεταφορά, πρέπει να σας επαναλάβω για άλλη 

μια φορά ότι αν οι φαρμακευτικές εταιρίες είχαν ένα ονομαστό φάρμακο  
που θα είχε να επιδείξει τα ίδια αποτελέσματα με την χλορέλλα, θα 
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«κινδύνευε» ως «μια θεραπεία για τον καρκίνο» και αναμφίβολα θα 

ελάμβανε μια ατελείωτη παρέλαση θετικών σχολίων στον τύπο και τα 
Μ.Μ.Ε. Όταν πρόκειται για τον καρκίνο, η χλορέλλα είναι πραγματικά 

τόσο καλή.  

 

Περισσότερες μελέτες που δείχνουν πώς η 

χλορέλλα προλαμβάνει και αντιστρέφει τον 
καρκίνο 
 
Υπάρχουν δεκάδες μελέτες επάνω στα ζώα για την χλορέλλα και τα 

παράγωγα της χλορέλλας που σχετίζονται με την ανταπόκριση του 

ανοσοποιητικού στο καρκίνο. Μια τέτοια μελέτη περιελάμβανε  ποντίκια 
στα οποία έδωσαν χλορέλλα πριν την μεταμόσχευση του mammary 

carcinoma***. Τα αποτελέσματα ήταν ένα 70 τοις εκατό επιβίωσης 
εξήντα ημερών της ομάδας που έπαιρνε χλορέλλα έναντι της 

ελεγχόμενης ομάδας που δεν είχε καμία επιβίωση. Στα ποντίκια που 
ελέγχονταν είχαν επίσης μεταμοσχεύσει όγκους, αλλά δεν έπαιρναν 

χλορέλλα. 
Το 1990, μια μελέτη για την χλορέλλα έγινε στο Medical College της 

Virginia. Σε δεκαπέντε ασθενείς με glioblastoma*** χορηγήθηκαν 20 

γραμ. χλορέλλας σε σκόνη και 150 ml υγρή χλορέλλα, σε μερικές 

περιπτώσεις συνδυασμένες με θεραπεία σταθερής χημειοθεραπείας 
και/ή ακτινοβολίας. Υπήρξε σημαντική αύξηση της υγείας και στο 

ανοσοποιητικό σύστημα αμέσως και παρουσιάστηκε ένα εκπληκτικό 
ποσοστό 40 τοις εκατό επιβίωσης δύο χρόνων στις μελέτες που 

ακολούθησαν. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο γι’ αυτού του είδους τον 
όγκο, ο οποίος κανονικά μπορεί να δώσει ένα 10 τοις εκατό ποσοστό 

επιβίωσης μετά από δύο χρόνια.  

Υπάρχουν άλλα ωφέλιμα άλγη, όπως η σπιρουλίνα, ένα κυανοπράσινο 
άλγος και άλλες πράσινες υπερτροφές, αλλά πιστεύω ότι η χλορέλλα 

είναι το καλύτερο, ιδιαίτερα για ανθρώπους με καρκίνο και/ή 
αδύναμη κράση. 

-Θεραπεία με πλήρεις τροφές του Paul Pitchford  
 

Σημειώστε ότι σε μια απ’ αυτές τις μελέτες που αναφέρθηκαν πιο πάνω, 
η χλορέλλα χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία και 

ακτινοβολία και παρόλ’ αυτά κατάφερε να επιφέρει εκπληκτική 
βελτίωση στα ποσοστά επιβίωσης των καρκινοπαθών, οι οποίοι 

κανονικά θα είχαν πεθάνει μέσα σε 2 χρόνια. Και σημειώστε ότι στους 
ασθενείς χορηγήθηκαν μόνο 20 γραμ. χλορέλλας, η οποία είναι μικρή 

δόση. Τρώω την μισή από τόση χλορέλλα καθημερινά, οπότε σε μια 
εβδομάδα, έχω φάει περίπου 70 γραμ. χλορέλλας, δηλαδή περισσότερο 

από τρεις φορές την δόση που πήραν αυτοί οι καρκινοπαθείς.  
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Με αυτό, νομίζω ότι μπορείτε να αρχίσετε να βλέπετε την αντικαρκινική 

θεραπευτική δύναμη της χλορέλλας. Τα αποτελέσματά της μπορούν να 
περιγραφούν μόνο ως καταπληκτικά: 

Η χλορέλλα βοηθάει να προστατευθεί το σώμα στον αγώνα του 
εναντίον και των ιών και του καρκίνου. Μια σειρά από μελέτες στην 

διάρκεια της δεκαετίας του ’80 έδειξαν ότι η ανάπτυξη των όγκων στα 
ποντίκια θα μπορούσε να μειωθεί ή να σταματήσει δίνοντάς τους 

νερό από χλορέλλα γύρω απ΄την νεοπλαστική ανάπτυξη**[neoplastic 
growth]. Ακόμη και ο όγκος, που αναπτύχθηκε ξανά, αναχαιτίστηκε σε 

μεγάλο βαθμό. Σε μια άλλη μελέτη με τους ίδιους ερευνητές, οι 

κυτταρικοί όγκοι εξοντώθηκαν τελείως απ’ την χορήγηση 
χλορέλλας σε ενέσιμη μορφή. Οι ερευνητές τότε άρχισαν να δίνουν 

χλορέλλα απ’ το στόμα και τα αποτελέσματα κατά των όγκων 
παρέμειναν σημαντικά. 

-Φυτικά φάρμακα, θεραπεία και καρκίνος του Donald R. Yance 

 
Δεν είμαι σίγουρος αν μοιράζεστε μαζί μου τον ίδιο ενθουσιασμό για την 

χλορέλλα, αλλά αν ρίξετε μια πιο κοντινή ματιά στις μελέτες που 
αναφέρθηκαν πιο πάνω, αποκαλύπτουν βασικά μια πιθανή θεραπεία του 

καρκίνου. Χορηγείται απλώς χλορέλλα κατευθείαν στους όγκους και 
«σκοτώνονται τελείως». Η μελέτη με τίτλο «Αύξηση της αντίστασης 

κατά των όγκων από μια ποικιλία μονοκύτταρων πράσινων αλγών, 
Chlorella Vulgaris» (Augmentation of Antitumor Resistance by a Strain 

of  Unicellular Green Algae, Chlorella Vulgaris) εκδόθηκε το 1984 στο 
Cancer Immunology and Immunotherapy.  

Πιστεύοντας ότι αυτό είναι εκπληκτικό, θα νομίζατε ότι κάθε γιατρός, 
ιατρικός ερευνητής και η επίσημη πολιτική υγείας θα είχε την πρόθεση 

να μάθει πώς να εφαρμόσει αυτήν την γνώση για να θεραπευθούν όλοι 
οι καρκίνοι στον κόσμο. Η χλορέλλα είναι πάμφθηνη από ιατρικής 

πλευράς και με την εισαγωγή της με ένεση στους όγκους του μαστού, 

αυτοί οι όγκοι θα σκοτώνονταν. Αλλά ακριβώς εκεί υπάρχει το 
πρόβλημα: η χλορέλλα είναι πάμφθηνη! Δεν υπάρχουν πραγματικά 

κέρδη στις ενέσεις χλορέλλας, άσχετα με το πόσο καλά δουλεύουν! 
 

 

Ακόμα περισσότερες κλινικές αποδείξεις ότι η 
χλορέλλα καταπολεμά τον  καρκίνο 
 
Παρόλ’  αυτά οι αντικαρκινικές ιδιότητες της χλορέλλας είναι δύσκολο 

να αντικρουστούν. Υπάρχει ένας αριθμός μελετών που παρουσιάζει 
παρόμοιες αντικαρκινικές ιδιότητες για την χλορέλλα: 

Μια μελέτη για την χλορέλλα που εκδόθηκε στην Ιαπωνία το 1992 
έδειξε ότι η χλορέλλα έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα στην χημεία 

του αίματος. Αύξησε τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια, τα 
αιμοπετάλια και την λευκωματίνη***[albumin]. Η ικανότητα της 



33 

 

χλορέλλας να αυξάνει την λευκωματίνη*** είναι ζωτικής σημασίας, 

επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι με καρκίνο έχουν χαμηλά επίπεδα 
λευκωματίνης***. Αυτό το χαμηλό επίπεδο σχετίζεται  με την ανεπαρκή 

πρόγνωση. 
Η χλορέλλα είναι πραγματικά σημαντικό συμπλήρωμα  για 

οποιονδήποτε έχει χαμηλά επίπεδα λευκωματίνης***. 
-Φυτικά φάρμακα, θεραπεία και καρκίνος του Donald Yance 

Οι θεραπευτικές ιδιότητες αυτών των μικρο-αλγών είναι φυσικά 
διαθέσιμα μόνο από ολόκληρη την τροφή, όχι από απομονωμένα χημικά 

παράγωγα: 
Μελέτες επάνω σε ζώα έχουν δείξει ότι αναμεμειγμένα καροτενοειδή, 

όπως τα είδη αλγών Spirulina και Dunaliella, έχουν σημαντικά 
μεγαλύτερη ικανότητα να σκοτώνουν τους όγκους  απ’ ό,τι η 

βήτα-καροτίνη μόνον. Καμία αντιοξιδωτική βιταμίνη ή φλαβονοειδές δεν 
θα έπρεπε να λαμβάνεται μόνο του.  

-Μυστικά για την υγεία και την διατροφή του Russel Blaylock, M.D.  

 
Ένα απ’ αυτά τα αντικαρκινικά φυτοχημικά έχει αναφερθεί: η 

φυκοκυανίνη. Αυτό το φυτοχημικό που βρίσκεται στην σπιρουλίνα 
είναι αυτό που της δίνει την μπλε / πράσινη απόχρωση. Πιθανότατα 

συμβάλλει επίσης στην μοναδική γεύση της σπιρουλίνας, την οποία 
μερικοί βρίσκουν κάπως ευχάριστη, ή τουλάχιστον ανεκτή.  

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι το χρώμα της φυκοκυανίνης την κάνει 
ιδανική για τον χρωματισμό τροφών, ποτών και ειδών αισθητικής. Αντί 

να χρησιμοποιούν  τεχνητά χρώματα που προέρχονται από πίσσα*** 
[coal tars], οι κατασκευαστές μπορούν να χρησιμοποιούν βαφή που 

προέρχεται από φυτά για να προσθέσουν χρώμα στα προϊόντα τους. 
Αυτό που πιθανόν όμως δεν συνειδητοποιούν είναι ότι κάνοντας αυτό, 

προσθέτουν επίσης αντικαρκινικές ιδιότητες στα προϊόντα τους! Ορίστε 
μια ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί φυκοκυανίνη για 

χρώμα: http://www,cftri.com/tech/phyco.html 

Το όνομα «φυκοκυανίνη», μια που το αναφέρουμε, παρουσιάζει το 
πρόσημο «φυ» που σημαίνει «απ’ το φυτικό βασίλειο» όπως στο 

«φυτο». Η ρίζα της λέξης «κυαν» είναι η τεχνική περιγραφή του μπλε 
χρώματος. Ώστε η λέξη σημαίνει «το μπλε στοιχείο του φυτού». 

Η σπιρουλίνα περιέχει την μπλε βαφή φυκοκυανίνη, μια διπλή 
πρωτεΐνη***[biliprotein] που έχει δείξει ότι εμποδίζει τον σχηματισμό 

καρκινικών αποικιών.  
-Φυτικά φάρμακα, θεραπεία και καρκίνος του Donald R. Yance 

Αυτή η φυκοκυανίνη έχει δείξει ότι είναι αποτελεσματική κατά του 
καρκίνου του συκωτιού επίσης: 

Η σπιρουλίνα περιέχει συμπυκνωμένα θρεπτικά συστατικά, πράγμα που 
δεν συμβαίνει με άλλους σπόρους, βότανα ή φυτά. Περιέχει γάμμα-

λινολενικό οξύ (Γ.Λ.Ο.)***, λινολεϊκό και αραχιδονικό οξύ*** [linolenic 
and arachidonic acids], βιταμίνη 12 (χρειάζεται ειδικά σε χορτοφάγους, 

για υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια), σίδηρο, υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης (60 με 

70 τοις εκατό), ουσιώδη αμινοξέα, τα νουκλεϊκά οξέα RNA και DNA, 

http://www,cftri.com/tech/phyco.html
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χλωροφύλλη και φυκοκυανίνη, μια μπλε βαφή που βρίσκεται μόνο σε 

κυανοπράσινα άλγη και αυτό έχει αυξήσει το ποσοστό επιβίωσης των 
ποντικών με καρκίνο στο συκώτι  σε εργαστηριακά πειράματα. 

-Οδηγός συμπληρωμάτων από το Α ως το Ω του James F. Balch, M.D. 
 

Γενικά, οι αντικαρκινικές ιδιότητες και της χλορέλλας και της 
σπιρουλίνας καθιστά αυτές τις υπερτροφές απολύτως απαραίτητα 

συμπληρώματα για όποιον θέλει να πολεμήσει τον καρκίνο ή είναι σε 
υψηλό κίνδυνο να παρουσιάσει καρκίνο. Και αν τρώτε επεξεργασμένες 

τροφές ή ακολουθείτε την συνηθισμένη Αμερικάνικη διατροφή, σίγουρα 
είστε «σε υψηλό κίνδυνο» για καρκίνο, καθώς είναι τόσο πολλά τα 

τρόφιμα που αποτελούν την Αμερικάνικη διατροφή, που από μόνες τους 
είναι προωθούν τον καρκίνο. 

Κάθε γιατρός θα έπρεπε να γνωρίζει τις αντικαρκινικές ιδιότητες της 
χλορέλλας και της σπιρουλίνας κι αυτές οι υπερτροφές θα έπρεπε να 

«συνταγογραφούνται» και ως τροφές για την πρόληψη του καρκίνου 

και για την θεραπεία του καρκίνου για τους εκάστοτε ασθενείς που 
πολεμούν την ασθένεια.  

Κατά την γνώμη μου, ο οποιοσδήποτε πάσχει από καρκίνο θα έπρεπε να 
αρχίσει αμέσως να εισάγει στην διατροφή του και την χλορέλλα και την 

σπιρουλίνα, ακόμη κι αν επιλέγουν να υφίστανται την «Δυτική» 
αντικαρκινική διαδικασία, όπως η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία. 

Ακόμη περισσότερο, όποιος γνωρίζει κάποιον με καρκίνο έχει, πιστεύω, 
μια κοινωνική ευθύνη να τους δώσει τουλάχιστον αυτήν την 

πληροφορία, έτσι ώστε να πάρουν τις δικές τους  αποφάσεις, αφού 
έχουν ενημερωθεί για το πώς να αντιστρέψουν τον καρκίνο, αν το 

επιθυμούν. 
Η χλορέλλα είναι ένα απ’ αυτά τα πράγματα που εμπίπτει στην 

κατηγορία «αβλαβές», όταν πρόκειται για την καταπολέμηση του 
καρκίνου. Άσχετα με το ποιας μορφής θεραπεία επιλέγετε να υποστείτε 

–ακτινοβολία, χημειοθεραπεία, χειρουργείο, ή κάτι πιο ολιστικό –η 

χλορέλλα μπορεί μόνο να βελτιώσει τα αποτελέσματά σας. Αν ήμουν 
εγώ, σίγουρα δεν θα υποβαλλόμουν σε καμία δραστική θεραπεία, όπως 

η ακτινοβολία ή η χημειοθεραπεία. Θα κατάπινα μεγάλες δόσεις από 
χλορέλλα σε κάθε μου γεύμα και θα κυνηγούσα άλλες αντικαρκινικές 

στρατηγικές που έχουν αποδειχθεί πολύ περισσότερο αποτελεσματικές, 
όπως να πάρω βάμμα γκραβιόλας, να φάω κουκούτσια βερίκοκου, να 

καταναλώσω τεράστιες ποσότητες ωμού μπρόκολου, να φάω όσο 
μπορώ περισσότερο σκόρδο κτλ. Υπάρχουν πολλές φυσικές θεραπείες 

που αντιστρέφουν τον καρκίνο. 
Έχουμε πάρα πολύ  καρκίνο στον κόσμο μας, και η απάντηση σε 

πολλούς καρκίνους είναι διαθέσιμη τώρα ακριβώς στην μορφή αυτών 
των αξιοσημείωτων φυτών του νερού. Είναι καιρός να βάλουμε τα δώρα 

της φύσης να δουλέψουν για εμάς στην θεραπεία ασθενειών όπως ο 
καρκίνος που ρημάζουν τους πληθυσμούς μας. 
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Πώς χλορέλλα και σπιρουλίνα ενισχύουν την 
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος 
 
Η χλορέλλα και η σπιρουλίνα επιδεικνύουν εντυπωσιακές ιδιότητες στην 
διέγερση και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Όπως και με τις 

προαναφερθείσες θεραπευτικές ιδιότητες αυτών των υπερτροφών, οι 

δυνάμεις τους ενίσχυσης του ανοσοποιητικού οφείλονται μάλλον σε μια 
ποικιλία από θρεπτικούς παράγοντες. Ας τους εξετάσουμε έναν-έναν: 

Γάμμα λινολενικό οξύ 
Το Γ.Λ.Ο. δεν είναι γνωστό μόνο για την ρύθμιση του ζαχάρου στο αίμα 

και την παροχή σημαντικών θρεπτικών συστατικών στον εγκέφαλο. 
Δείχνει επίσης ιδιότητες ενίσχυσης του ανοσοποιητικού. Στην 

πραγματικότητα, σύμφωνα με τον Dr. Hass, συγγραφέα του 
«Παραμένοντας υγιείς με την διατροφή, το Γ.Λ.Ο. έχει δείξει να είναι 

αποτελεσματικό για τις παρακάτω καταστάσεις: 
 Καρδιαγγειακή νόσος: αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα, 

Μείωση της συγκέντρωσης αιμοπεταλίων, ως εκ τούτου 
μείωση των θρομβώσεων: μείωση της πίεσης του αίματος  

με την μείωση του τόνου των αγγείων, αποτελέσματα 
μείωσης της χοληστερόλης. 

 Αρθρίτιδα (ρευματοειδής αρθρίτιδα και άλλες 

φλεγμονώδεις διαταραχές): αντιφλεγμονώδη 
αποτελέσματα, υποστήριξη του ανοσοποιητικού, 

διόρθωση πιθανών ελλείψεων σε EFA και Γ.Λ.Ο. 
 Προβλήματα δέρματος (έκζεμα, ακμή, δερματίτιδα): 

αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα, λειτουργία EFA, 
υποστήριξη του ανοσοποιητικού. 

 Αλλεργίες, άσθμα: αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα, 
λειτουργία EFA, υποστήριξη του ανοσοποιητικού.  

 Σκλήρυνση κατά πλάκας: νευρική μεταβίβαση, διόρθωση 
πιθανών ελλείψεων σε EFA και Γ.Λ.Ο., υποστήριξη του 

ανοσοποιητικού, μείωση των θρομβώσεων, εξισορρόπηση 
prostaglandins. 

Ουσιαστικά, το Γ.Λ.Ο. βοηθάει στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού 
μέσω διαφόρων μηχανισμών και οι ωφέλειες του πηγαίνουν πολύ πιο 

μακριά από την λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Στην 
πραγματικότητα, έχουν συνταχθεί σχεδόν 200 κλινικές μελέτες για τα 

αποτελέσματα του Γ.Λ.Ο. στην υγεία και δείχνουν εκπληκτικά 

αποτελέσματα γι’ αυτό το ωφέλιμο έλαιο: 
Στην δεκαετία του ’80, το Γ.Λ.Ο. μελετήθηκε πιο διεξοδικά από κάθε 

άλλο θρεπτικό στοιχείο: Περίπου 200 κλινικές δοκιμές έγιναν σε 
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εκπαιδευτικά νοσοκομεία και σχολές ιατρικής σε όλον τον κόσμο. Οι 

μελέτες του Dr. Horrobin τον οδήγησαν να πιστέψει ότι η έλλειψη 
ουσιωδών λιπωδών οξέων θα μπορούσαν να αποδειχθούν μια απ’ τις 

πιο συνηθισμένες ελλείψεις στην ανθρώπινη βιοχημεία και ένας 
σημαντικός παράγων σε πολλές ασθένειες. Τα ουσιώδη λιπώδη 

οξέα είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην λειτουργία των νεύρων, των μυών, 
και του ανοσοποιητικού συστήματος, γιατί όταν λείπει απ’ τους 

ανθρώπους η σωστή ισορροπία, τα νευρολογικά, ενδοκρινικά και 
ανοσοποιητικά συστήματα δείχνουν να επηρεάζονται δυσμενώς. Το 

Γ.Λ.Ο. έχει αποδείξει ότι είναι αποτελεσματικό στην θεραπεία πολλών 

σοβαρών ασθενειών.  [Double-blind, placebo- controlled studies for 
atopic eczema demonstrate that GLA improves skin conditions] ότι το 
Γ.Λ.Ο. βελτιώνει την κατάσταση του δέρματος, ανακουφίζει απ’ την 
φαγούρα και μειώνει την ποσότητα που απαιτείται στεροΪδών φαρμάκων.  
Σε μια μεγάλη, [placebocontrolled] δοκιμή στο Πανεπιστήμιο του Bristol 
στην Αγγλία, και οι ενήλικες και τα παιδιά έδειξαν σημαντική βελτίωση. Σε 
κλινικές δοκιμές για διαβητικούς, το Γ.Λ.Ο. έχει αντιστρέψει νευρολογικές 
βλάβες και μείωσε το πλάσμα χοληστερόλη και τριγλυκερίδια (Το Γ.Λ.Ο.)  
έχει δείξει επίσης να είναι ωφέλιμο στην αγωγή του συνδρόμου Sjogren. 
-Αθώα θύματα: ο πόλεμος του FDA εναντίον της ανθρωπότητας της 
Elaine Feuer 

Είναι όμως σημαντικό να τονίσουμε ότι πολλές απ’ τις μελέτες που 
έχουν συνταχθεί για το Γ.Λ.Ο. χρησιμοποίησαν έλαιο από πρίμουλα 

[evening primrose] ως πηγή για αυτό το ουσιώδες λιπώδες οξύ. Το λάδι 
της πρίμουλα προσφέρει πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα αυτού του 

απομονωμένου θρεπτικού στοιχείου απ’ ό,τι η σπιρουλίνα, φυσικά, απ’ 

τη στιγμή που η σπιρουλίνα είναι πλήρης τροφή που περιέχει ένα 
πλήρες φάσμα πρωτεϊνών, μετάλλων, βιταμινών, ελαίων και άλλων 

θρεπτικών συστατικών.  
 

 
  

 

Η μαγεία των πολυσακχαριτών που βρίσκονται 
στα τοιχώματα του κυττάρου της χλορέλλας  
 
Η χλορέλλα έχει ένα μοναδικό κυτταρικό τοίχωμα παρέχει πρόσθετες 

ιδιότητες ενίσχυσης του ανοσοποιητικού. Το κυτταρικό τοίχωμα της 
χλορέλλας είναι φτιαγμένο από σύμπλεγμα πολυσακχαριτών, που έχουν 

δείξει ότι διεγείρουν την παραγωγή ιντερφερόνης επιδεικνύουν μεγάλη 
δραστηριότητα εναντίον των όγκων. Αυτό μας έδειξαν μια σειρά από 

μελέτες που συντάχθηκαν κυρίως στην Ιαπωνία τις τελευταίες 
δεκαετίες.  

Πηγές: 
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Komiyama, K. et al An acidic polysaccharide Chlon A from Chlorella 
pyrenoidosa. 
(Antitumor activity and immunological response.) Research at: The 
Kitasato Institute, Japan 
Kojima, M. et al A Chlorella polysaccharide as a factor stimulating 
RES activity. Dept. of Pathology, Fukushima Medical College, 
Fukushima City, Japan. Journal of the 
Reticuloendothelial Society 14: pp 192-208,1973 
Kojima, M. et al A new Chlorella polysaccharide and its accelerating 
effect on the phago-cytic activity of the reticuloendothelial system. 
Paper delivered at: Symposium II: Phagocytic 
Activity of RES, Dept. of Pathology, Fukushima Medical College, 
Fukushima City, Japan 
White, R. and Barber, G. An acidic polysaccharide from the cell wall 
of Chlorella pyrenoidosa. 
Research at: Dept. of Biochemistry, Ohio State Univ. 484 W. 12 Ave., 
Columbia, OH 43210 
Αυτές οι μελέτες έδειξαν ότι το εξωτερικό τοίχωμα του κυττάρου της 
χλορέλλας περιέχει επίσης ενώσεις που προστατεύουν το σώμα απ’ την 

αλλοιώσεις που προωθούν τον καρκίνο και παράλληλα αυξάνουν την 
γενική ανοσία.  

. 

Παράγων ανάπτυξης της χλορέλλας (Π.Α.Χ.) 
 
Η χλορέλλα φυσικά είναι η μόνη πηγή του Π.Α.Χ., που έχει να επιδείξει 
ακόμα περισσότερο αξιοσημείωτες θεραπευτικές ιδιότητες:  

Ο παράγων ανάπτυξης της χλορέλλας προωθεί την φυσιολογική 
ανάπτυξη, αλλά δεν διεγείρει την ανάπτυξη της διαδικασίας της 

ασθένειας όπως είναι οι όγκοι. Επειδή η περιεκτικότητά της σε 
χλωροφύλλη είναι μια απ’ τις υψηλότερες από οποιαδήποτε άλλη 

τροφή, η χλορέλλα είναι χρήσιμη για τις πολλές καταστάσεις οι οποίες 
επωφελούνται απ’ την αποτοξίνωση της χλωροφύλλης, την ανανέωση 

και τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της. Θεραπεία σε ιούς και μύκητες, 

οι οποίοι εξαντλούν την ενέργεια, όπως candida-overgrowth, Epstein-
Barr virus, chronic fatigue immune deficiency syndrome (CFIDS),και 

το AIDS είναι αυξημένη από τις ενισχυτικές του ανοσοποιητικού 
ποιότητες του Π.Α.Χ. όπως επίσης και τα αποτελέσματα κατά των ιών 

της χλωροφύλλης.  
-Θεραπεία με πλήρεις τροφές του Paul Pitchford 

 

Χλορέλλαν 
Μια ακόμα ουσία που ενισχύει το ανοσοποιητικό που βρίσκεται στην 

χλορέλλα λέγεται χλορέλλαν. Κι αυτή επίσης έχει δείξει κλινικά ότι 
ενισχύει την λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος: 
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Η χλορέλλα έχει δείξει ότι βελτιώνει την λειτουργία του 

ανοσοποιητικού σε ανθρώπους που υφίστανται χημειοθεραπεία και/ή 
ακτινοβολία. Η χλορέλλα αυξάνει την μακροφαγική δραστηριότητα, 

ενεργοποιεί και τα κύτταρα Τα και τα κύτταρα Β [macrophage activity, 
activates both T-cells and Bcells] κι έχει δείξει αποτελέσματα κατά των 

όγκων. Επιπλέον, η χλορέλλαν, μια ουσία που βρίσκεται στην 

χλορέλλα, διεγείρει την παραγωγή ιντερφερόνης. 
-Φυτικά φάρμακα, θεραπεία και καρκίνος του Donald Rl Yance 

 
RNA /DNA 

Υπάρχει ακόμα ένα άλλο στοιχείο ενίσχυσης του ανοσοποιητικού που 
είναι μοναδικό στην χλορέλλα: τα νουκλεϊκά οξέα, που βρίσκονται στο 

RNA και DNA. Αυτά τα νουκλεϊκά οξέα είναι ζωτικής σημασίας για την 
υγεία και την μακροζωία:  

Το νουκλεϊκό οξύ στο ανθρώπινο σώμα (RNA/DNA) είναι υπεύθυνο για 

την ρύθμιση της κυτταρικής ανανέωσης, ανάπτυξης και 
επιδιόρθωσης. Η ποσότητα νουκλεϊκού οξέος στο σώμα μειώνεται με 

την ηλικία. Στην πραγματικότητα ανεπαρκές νουκλεϊκό οξύ προκαλεί 
πρόωρη γήρανση όπως επίσης και αδύναμο ανοσοποιητικό. Το 

νουκλεϊκό οξύ μειώνεται λόγω έλλειψης άσκησης, στρες, μόλυνσης και 
φτωχής διατροφής. Γι’ αυτό η αναπλήρωση του RNA/DNA είναι 

σημαντική από κάθε άποψη στην σωματική υγεία και μακροζωία. 
Καθώς η χλορέλλα  έχει έναν αληθινό πυρήνα, είναι πιο εξελιγμένος 

οργανισμός από τα συνήθη πράσινα μικρο-άλγη και γι’ αυτό μπορούν να 

προσφέρουν καλύτερης ποιότητας RNA/DNA.  Αυτή συγκεκριμένα η 

πλευρά του RNA/DNA του, μετρημένο με τον Π.Α.Χ., δυναμώνει το 
ανοσοποιητικό βελτιώνοντας την δραστηριότητα των Τ και Β 

κυττάρων, τα οποία προστατεύουν από ιούς και άλλους εισβάλλοντες 
μικροοργανισμούς, και μακροφαγικά, που καταστρέφουν τον 

καρκίνο και κυτταρικά υπολλείματα γενικά. 28-31 
-Θεραπεία με πλήρεις τροφές του Paul Pitchford 

Όταν πρόκειται για την ενίσχυση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού, 
και η χλορέλλα και η σπιρουλίνα είναι τροφές της τάξης του θαύματος. 

Αν και η χλορέλλα είναι η πιο προικισμένη απ’ τις δύο. Για τους 

ανθρώπους που ρωτούν για την ενίσχυση της λειτουργίας του 
ανοσοποιητικού συστήματος, συστήνω συχνά να προσθέσουν και την 

χλορέλλα και την σπιρουλίνα στην διατροφή τους, με έμφαση στην 
χλορέλλα. 

 

 

Χλορέλλα και σπιρουλίνα για την καρδιαγγειακή 
υγεία και τις ασθένειες της καρδιάς 
 
Ο κατάλογος των ωφελειών στην υγεία από τα μικρο-άλγη φαίνεται να 
μην έχει τέλος. Κανένα όργανο ή σύστημα στο ανθρώπινο σώμα δεν 
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αποκλείεται απ’ τα ωφέλιμα αποτελέσματα αυτών των πλήρων τροφών. 

Προηγουμένως, μίλησα για την παρουσία των mycopolysaccharides 

στο κυτταρικό τοίχωμα της χλορέλλας. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι 
πώς τα θρεπτικά συστατικά σε αυτό το κυτταρικό τοίχωμα έχουν 

αντίκτυπο στην καρδιαγγειακή υγεία. Βλέπετε, αυτά τα θρεπτικά 
στοιχεία είναι απολύτως απορροφήσιμα, αντίθετα με τις αδιάλυτες ίνες 

που βρίσκονται στα περισσότερα λαχανικά και υπαίθρια φυτά. Το 
κυτταρικό τοίχωμα της χλορέλλας, αν και πολύ σκληρό, μπορεί να 

διασπαστεί απ’ το ανθρώπινο σώμα σε πρωτεΐνες και συμπλέγματα 
σακχάρων. Με την ολοκλήρωση αυτή, δρουν πραγματικά μαγικά: 

 Στους Mucopolysaccharides (MPs) αποδίδεται το δυνάμωμα των 

σωματικών ιστών, ιδιαίτερα των συνδετικών ιστών, ενώ τους κάνουν 

πιο ελαστικούς και ανθεκτικούς. Είναι επίσης σε μεγάλο βαθμό 
αντιφλεγμονώδεις. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι μέγιστης 

σημασίας γι’ αυτούς που είναι πολύ δραστήριοι σωματικά και για τους 

ηλικιωμένους επίσης. Λόγω της μεγάλης επίδρασης των ασθενειών της 
καρδιάς στην Δύση, τα MPs μερικές φορές χρησιμοποιούνται για την 

ενδυνάμωση των ιστών της καρδιάς και κατά της επιδείνωσης 
των αρτηριών. Επιπλέον προστατεύουν το αγγειακό σύστημα 

μειώνοντας τα επίπεδα λίπους στο αίμα. Η χλορέλλα περιέχει 
μεγαλύτερη ποσότητα λιπωδών οξέων απ’ την σπιρουλίνα ή τα 

άγρια κυανοπράσινα.  
Γύρω στο 20% αυτών των λιπωδών οξέων είναι αυτά που καθαρίζουν 

τις αρτηρίες, ωμέγα-3, άλφα-λινολενική ποικιλία [alpha-linolenic 
variety]. Ίσως αυτός είναι ένας λόγος που η χλορέλλα έχει δείξει να 

είναι τόσο αποτελεσματική στην μείωση της χοληστερόλης στο σώμα 

και προστατεύει απ’ την atherosclerosis. 

-Θεραπεία με πλήρεις τροφές του Paul Pitchford 

 
Αυτά είναι εξαιρετικά οφέλη για ένα τόσο απλό φυτό:  

 Βελτιωμένη ελαστικότητα στους καρδιακούς ιστούς. 
 Αυξημένη προστασία του αγγειακού συστήματος. 

 Μείωση της serum χοληστερόλης. 

 Πρόληψη της atheroscleroris. 
Κι όμως αυτά είναι μόνο μερικά απ’ τα οφέλη στην υγεία που έχουν 

ερευνηθεί κλινικά και που επιδεικνύει η χλορέλλα. Αρχίζετε να βλέπετε 
το πόσο πραγματικά θαυμαστή είναι αυτή η τροφή; Πιθανόν να μην 

υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στον πλανήτη που να μην ωφελείτο απ’ 

την χλορέλλα. 
 

Χλορέλλα και σπιρουλίνα για την αποτοξίνωση 
από βαρέα μέταλλα 
 
Συνεχίζοντας με τις αξιοσημείωτες ιδιότητες του κυτταρικού τοιχώματος 

της χλορέλλας, καταλήγουμε στο ότι οι mucopolysaccharides  έχουν 
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επίσης μια ακόμα εκπληκτική ιδιότητα: αναμειγνύονται με τοξίνες του 

περιβάλλοντος και τις μεταφέρουν με ασφάλεια έξω απ’ το σώμα. Τι 
είδους τοξίνες απ’ το περιβάλλον; 

 Βαρέα μέταλλα όπως το αλουμίνιο, το μερκούριο, το 
κάδμιο και το αρσενικό. 

 Εντομοκτόνα και φυτοφάρμακα. 
 

 PCBs (polychlorobiphenyls) 
 

Αξίζει να τονιστεί ότι υπήρξαν σημαντικές έρευνες που έγιναν στην 
Ιαπωνία επάνω στα αποτοξινωτικά αποτελέσματα της χλορέλλας στις 

δεκαετίες που ακολούθησαν τις ρήψεις των ατομικών βομβών απ’ τις 
Ηνωμένες Πολιτείες επάνω στον Ιαπωνικό άμαχο πληθυσμό: 

Πολλές αναφορές έχουν έλθει απ’ τις Ιαπωνικές ερευνητικές μελέτες 
που ακολούθησαν την πυρηνική καταστροφή που προκάλεσαν οι 

ατομικές βόμβες, που έπεσαν στις πόλεις της Χιροσίμα και του 
Ναγκασάκι το 1945. Σε μια αναφορά στην Γενική συνάντηση των 

φαρμακευτικής κοινωνίας της Ιαπωνίας σε μια αρχική μελέτη επάνω σε 
ζώα, ο Ichimura (1973) ανέφερε ότι η χλορέλλα (8 γραμ. την μέρα) 

αυξήθηκε η εξαφάνιση του καδμίου: threefold in feces and 
sevenfold in urine.  Άλλοι ερευνητές απ’ την Ιαπωνία έδειξαν ότι η 

χλορέλλα βοήθησε στην αποτοξίνωση από ουράνιο και  μόλυβδο 

(Horikoshi et al. 1979). Η χλορέλλα έχει αποτοξινωτικές δυνατότητες 

για παρόμοιες μείξεις, όπως είναι η διοξίνη και polychlorinated 
biphenyls (τα PCBs είναι χημικές μείξεις που χρησιμοποιούνται στα 

πλαστικά, στα μονωτικά υλικά και σε φλογο-επιβραδυντικά, με 
δυνατότητα να προκαλέσουν καρκίνο και βλάβες στο συκώτι). Άλλη 

έρευνα αποκαλύπτει ότι η χλορέλλα είναι χρήσιμη στην αποτοξίνωση 
από τα υψηλά επίπεδα υδραργύρου στο σώμα που προκαλείται απ’ την 

αφαίρεση αμαλγάματος υδραργύρου. Μερικοί οδοντίατροι συστήνουν 

χλορέλλα στους ασθενείς τους, οι οποίοι αντικαθιστούν τα 
σφραγίσματά τους υδραργύρου (όπως επίσης και για τους ίδιους και το 

προσωπικό που μπορεί να εκτεθούν από τυχαία έκθεσή τους στην 
καθημερινή τους επαφή με τις διαδικασίες σφραγίσματος με αυτό το 

αμάλγαμα).  
-Πρόληψη ασθενειών και θεραπεία, θεμέλιο για την επιμήκυνση της 

ζωής 
Είναι πολύ γνωστό ότι η συσσώρευση βαρέων μετάλλων στο σώμα 

οδηγεί σε καταστροφικά αποτελέσματα στην υγεία και σε μερικές 
μάλλον τρομακτικές ασθένειες όπως η νόσος  Αλτσχάιμερ. Κι ενώ η 

χλορέλλα είναι η κύρια βοήθεια, λόγω της δομής του κυτταρικού της 
τοιχώματος, φαίνεται ότι η σπιρουλίνα μπορεί να είναι ένα δραστικό 

αποτοξινωτικό: 
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Η σπιρουλίνα μπορεί να βοηθήσει  ADHD by removing aluminum, 
carbon tetrachloride,   και άλλες τοξίνες απ’ το σώμα (Torres-Duran et 

al. 1998, Vadiraja et al. 1998). 

-Φυτικά φάρμακα, θεραπεία και καρκίνος του Donald R. Yance 
 
Χλορέλλα και σπιρουλίνα για την 
υπογλυκαιμία και τον διαβήτη 
 
Η σπιρουλίνα είναι μια φυσική, εύκολα αφομοιώσιμη, πλήρης πρωτεΐνη. 
Η φύση της ως της μεγαλύτερης πηγής χλωροφύλλης, πλούσια σε 

τέτοια χηλικά*** μέταλλα όπως  σίδηρος, ασβέστιο,  ψευδάργυρος, 
ποτάσσιο κα μαγνήσιο, μια καλή πηγή βιταμινών Α και συμπλέγματος Β  

περιέχει επίσης φαιινυλαλανίνη***, η οποία δρα στον κέντρο της 
όρεξης στον εγκέφαλο για να μειώνει τις ενοχές της πείνας ενώ 

παράλληλα κρατάει το ζάχαρο του αίματος στα κανονικά επίπεδα. 
-Βίβλος βιταμινών του Earl Mindell 

Και η σπιρουλίνα και η χλορέλλα επιδεικνύουν θαυμαστά οφέλη, όταν 
πρόκειται για τον έλεγχο του ζαχάρου του αίματος. Αυτό είναι σχετικό 

και με την υπογλυκαιμία και με τον διαβήτη. Τι είναι υπεύθυνο για αυτά 
τα αποτελέσματα ρύθμισης του ζαχάρου του αίματος; Αυτά τα μικρο-

άλγη περιέχουν ένα σχεδόν τέλειο ποσοστό υψηλής πυκνότητας 

πρωτεΐνες (δώδεκα φορές περισσότερη πρωτεΐνη απ’ το μοσχάρι, 
θυμάστε;) και συμπλέγματα υδατανθράκων. Η σπιρουλίνα έχει ένα 

πρόσθετο όφελος παροχής του Γ.Λ.Ο., το οποίο έχει αποδειχθεί 
αποτελεσματικό στον έλεγχο των επιπέδων ζαχάρου στο αίμα και στον 

διαβήτη.  
Αυτές οι πρωτεΐνες και οι υδατάνθρακες παρέχουν ένα σταθερό ρεύμα 

ενέργειας στο σώμα χωρίς να προκαλούν έκκριση ινσουλίνης. Ως 
αποτέλεσμα, ελέγχουν την βουλιμία και πολλοί άνθρωποι 

χρησιμοποιούν σπιρουλίνα, ειδικά, σαν ανασταλτικό της όρεξης για να 
βοηθήσουν στην εξαφάνιση της βουλιμίας για υδατάνθρακες. Αφού ο 

λόγος της βουλιμίας για υδατάνθρακες βρίσκεται κατά πολύ στις 
διατροφικές ελλείψεις εξ αρχής, η χλορέλλα και η σπιρουλίνα 

δουλεύουν επίσης για την μείωση των βουλιμιών παρέχοντας θρεπτικά 
συστατικά όπως το μαγνήσιο που κατά κανόνα λείπουν απ’ το σώμα. 

Όταν αυτά τα θρεπτικά συστατικά παραχθούν τελικά στο σώμα, τα 

οποία αναζητούσε για  μεγάλη χρονική περίοδο (χρόνια συνήθως), η 
όρεξη τείνει να μειωθεί. Βλέπετε, όταν πολλοί άνθρωποι λαχταρούν 

σοκολάτα, απλώς παρερμηνεύουν τα σήματα  απ’ το σώμα «φάε 
περισσότερο μαγνήσιο». Αν απλώς έτρωγαν το μαγνήσιο που 

χρειαζόντουσαν εξ αρχής, η βουλιμία τους για σοκολάτα θα μειωνόταν 
σημαντικά. 
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Χλορέλλα και σπιρουλίνα για καθαρισμό και 
αποτοξίνωση 
 
Αν συνηθίζεται να έχετε έντονες σωματικές δραστηριότητες (προπόνηση 
για δύναμη ή για το καρδιαγγειακό) ή έντονη μεταβολική διαδικασία 

(διατροφή υψηλή σε πρωτεΐνες, χημειοθεραπεία, έκθεση σε τοξίνες), θα 

ανακαλύψετε  ότι η χλωροφύλλη και της χλορέλλας και της σπιρουλίνας 
προσφέρουν τεράστια υποστήριξη. Αυτή η χλωροφύλλη καθαρίζει το 

συκώτι, τα νεφρά και το αίμα από τοξίνες και μεταβολικές ακαθαρσίες 
(όπως υπερβολικό ουρικό οξύ). Όταν το συκώτι και τα νεφρά 

δουλεύουν πιο ομαλά, τα πάντα βελτιώνονται στο σώμα. Αυτό το 
καθαριστικό αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ανθρώπους που 

ακολουθούν οποιαδήποτε δίαιτα χαμηλή σε υδατάνθρακες (δίαιτα 
Άτκινς, δίαιτα του South Beach κτλ) καθώς τέτοιες δίαιτες είναι καλά 

γνωστό ότι επιβαρύνουν πολύ το συκώτι και τα νεφρά. (Η μείωση της 
υπερβολικής κετόνης*** απ’ το αίμα και το σώμα θέλει δουλειά). Όπως 

ανέφερα, εγώ ο ίδιος ακολουθώ δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων, αφού 
πιστεύω ότι οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες δεν έχουν θέση στην 

διατροφή των υγιών ανθρώπων. Αλλά αντίθετα από τους περισσότερους 
που ακολουθούν αυτήν την δίαιτα, παίρνω επίσης πολύ χλορέλλα  και 

σπιρουλίνα για να βεβαιωθώ ότι το σύστημά μου παίρνει την 

υποστήριξη που χρειάζεται.  
Οι άνθρωποι που είναι εθισμένοι σε οποιαδήποτε ουσία – κάπνισμα, 

αλκοόλ, ναρκωτικά κτλ – έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη για χλορέλλα και 
σπιρουλίνα. Οι συνήθειές τους πιέζουν σε τεράστιο βαθμό τα όργανά 

τους (ιδιαίτερα το συκώτι), και αν δεν κάνουν κάτι για να υποστηρίξουν 
τον καθαρισμό αυτών των οργάνων, κατευθύνονται αναμφίβολα σε 

μερικά πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Η χλορέλλα και η σπιρουλίνα 
μπορούν να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούν να 

εξουδετερώσουν την τοξικότητα που κατακλύζει τον οργανισμό  με το 
κάπνισμα, για παράδειγμα. Ένας καπνιστής που παίρνει χλορέλλα θα 

είναι πολύ πιο υγιής από έναν καπνιστή που δεν παίρνει, άλλα ένα 
άτομο που δεν καπνίζει καθόλου θα είναι ακόμα πιο υγιές.  

Το καθαριστικό αποτέλεσμα της χλορέλλας και της σπιρουλίνας δεν 
περιορίζεται μόνο σε αυτούς που κάνουν καταχρήσεις ουσιών. Λόγω 

των τοξινών στο περιβάλλον, την μόλυνσης του αέρα, του νερού και 
άλλων μολυντικών, είμαστε όλοι εκτεθειμένοι σε τοξικές ουσίες, ακόμη 

κι αν αποφεύγουμε τις χειρότερες συνήθειες όπως το κάπνισμα. Ως 

αποτέλεσμα, μπορούμε όλοι να ωφεληθούμε απ’ τα καθαριστικά και 
αποτοξινωτικά αποτελέσματα της χλορέλλας και της σπιρουλίνας. 
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Γιατί χλορέλλα και σπιρουλίνα είναι καλύτερες 
από πολυβιταμίνες και μέταλλα 
 
Οι μόνες πραγματικά φυσικές βιταμίνες είναι αυτές που προέρχονται 
από τροφές. Είναι διαθέσιμες σε συμπληρώματα διατροφής ως υψηλής 

θρεπτικότητας, σε συμπυκνωμένες τροφές, σε συμπυκνωμένες τροφές 
σε σκόνη και τα αποξηραμένα βότανα και  σε απομονωμένους 

παράγοντες μιας τροφής. Οι πηγές αυτών περιλαμβάνουν …χυμό 
wheat-grass, άλγη του γλυκού νερού (κυανοπράσινο άλγος, χλορέλλα 

και σπιρουλίνα), τα φυτά της θάλασσας όπως φύκι, ένζυμα, wheat-
germ oil, και μέταλλα απ’ την αρχαία θάλασσα, άργιλο ή βρυώδη 

βλάστηση.  

-Σπίτι μου σπιτάκι μου της Debra Lynn Dadd 
Το έχω παρακάμψει αυτό σε όλη αυτήν την αναφορά και αξίζει να 

επαναληφθεί: οι βιταμίνες δεν μπορούν απλά να συγκριθούν με αυτά τα 
μικρο-άλγη, όταν πρόκειται για την βέλτιστη θρεπτικότητα. Κατ’ αρχήν, 

δεν υπάρχει αυτό που λέμε απομονωμένη βιταμίνη στη φύση. Καμία 
«βιταμίνη C» των φρούτων δεν αναπτύσσεται στα δέντρα, για 

παράδειγμα: όλα τα φρούτα έχουν ένα φάσμα βιταμινών και μετάλλων. 
Δεν υπάρχουν «φύλλα ασβεστίου» στα λαχανικά. Όλα τα λαχανικά 

έχουν ένα σύνολο από μέταλλα και φυτοχημικά που δουλεύουν 
συνεργατικά για να υποστηρίξουν την ανθρώπινη υγεία.  

Στην φύση βρίσκουμε ολόκληρο φάσμα πηγής τροφών που παρέχουν 
μια αφθονία από συνεργαζόμενα στοιχεία που δουλεύουν μαζί στο 

ανθρώπινο σώμα με τρόπους που κανένας επιστήμονας δεν μπορεί 
πραγματικά να κατανοήσει. 

Οι σύγχρονοι επιστήμονες δεν έχουν ακόμα εξακριβώσει την ταυτότητα 

σε όλα τα φυτοχημικά που βρίσκονται στην χλορέλλα και την 
σπιρουλίνα και ακόμα λιγότερα απ’ αυτά έχουν μελετήσει τα 

συνδυαστικά αποτελέσματα σε πλήρη λεπτομέρεια.  
Γι’ αυτό η χλορέλλα και η σπιρουλίνα είναι ανώτερες απ’ τις 

απομονωμένες βιταμίνες και μέταλλα. Στην πραγματικότητα, όταν 
καταναλώνεται χλορέλλα και σπιρουλίνα σε καθημερινή βάση, μπορείτε 

να πετάξετε τις βιταμίνες και τα μέταλλά σας. Δεν υπάρχει απλώς 
ανάγκη να παίρνετε συμπληρώματα απομονωμένων βιταμινών και 

μετάλλων. 
Πολλά απ’ αυτά, ειδικά οι φτηνές μάρκες, είναι φτιαγμένα κατ’ αρχάς 

από τελείως «αφύσικες» πηγές και είναι αμφιβόλου θρεπτικής αξίας. Αν 
θέλετε πραγματικά να καταναλώσετε βιταμίνες με τον τρόπο που η 

φύση προτίθεται, πρέπει να τις φάτε όπως βρίσκονται στη φύση, 
πράγμα που σημαίνει τακτική κατανάλωση χλορέλλας και σπιρουλίνας. 

Βεβαίως, μερικά λαχανικά, φρούτα, ξηροί καρποί, σπόροι και άλλα φυτά 

είναι επίσης εξαιρετικές πηγές θρεπτικών συστατικών, αλλά ακόμα και η 
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πυκνότητά τους σε θρεπτικά συστατικά ωχριά σε σύγκριση με την 

χλορέλλα και την σπιρουλίνα.  
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της καθημερινής μου διατροφής, τρώω 

λαχανικά κυρίως για ίνες και όγκο, όχι για θρέψη (αν και πολλά 
λαχανικά είναι πραγματικά ισχυροί πολέμιοι των ασθενειών). Αλλά όταν 

πρόκειται για τις ανάγκες μου σε θρεπτικά συστατικά, βασίζομαι 
αποκλειστικά στις υπερτροφές. Δεν θα βρείτε κανένα μπουκάλι με 

«ασβέστιο» ή «βιταμίνη C» στο ντουλάπι μου. Έχει περάσει πολύς 
καιρός από τότε που τα πέταξα. Αντίθετα, θα βρείτε στήλες ολόκληρες 

με μπουκάλια και σκόνη που γράφουν «χλορέλλα» και «σπιρουλίνα». 

 

Πώς να πάρετε χλορέλλα και σπιρουλίνα 
 
Ας μιλήσουμε για το πόση χλορέλλα και σπιρουλίνα θα έπρεπε να 

παίρνετε. Οι παρακάτω ποσότητες είναι βασισμένες σε ένα μέσο όρο 
ενήλικα βάρους 75 κιλών. Προσαρμόστε ανάλογα με το δικό σας 

σωματικό βάρος. 
Σπιρουλίνα 

 Δόση για την καταπολέμηση ασθενειών: 20 γραμμάρια την 
ημέρα 

 Δόση συντήρησης: 10 γραμμάρια την ημέρα 
 Δόση για αθλητές: Μέχρι και 60 γραμμάρια την ημέρα 

 Μέγιστο όριο δόσης: Δεν υπάρχει μέγιστο όριο. Μπορείτε να 
τρώτε σπιρουλίνα σαν φαγητό. Αν φάτε «πάρα πολύ», απλώς θα 

νοιώσετε γεμάτοι. 
Χλορέλλα 

 Δόση για την καταπολέμηση ασθενειών: 20 γραμμάρια την 

ημέρα 
 Δόση συντήρησης: 10 γραμμάρια την ημέρα 

 Δόση για αθλητές: Μέχρι και 60 γραμμάρια την ημέρα 
 Μέγιστο όριο: Δεν υπάρχει μέγιστο όριο. Μπορείτε να εισάγετε 

την χλορέλλα στην διατροφή σας σταδιακά και να ελέγχετε τα 
κόπρανά σας.  

Καθώς η χλορέλλα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ελαφριά διάρροια σε 
μερικά άτομα, εισάγετέ την σιγά-σιγά. (Το σώμα σας θα προσαρμοστεί 

σε μερικές εβδομάδες, επιτρέποντάς σας να παίρνετε περισσότερη).  
Για άλλη μια φορά, οι περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν πάρα πολύ 

μικρές δόσεις απ’ αυτές τις τροφές. Έχω δει ανθρώπους να παίρνουν 
δύο μικροσκοπικές ταμπλέτες χλορέλλας –γύρω στα 300 mg—και 

δηλώνουν ότι «έχω πάρει την χλορέλλα μου για σήμερα!». Αυτό είναι 
σαν να τρως μια μπουκιά μπρόκολο και να περιμένεις να πάρεις όλα τα 

οφέλη για την υγεία απ’ το μπρόκολο.  

Για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να παίρνετε τις πολύ μεγαλύτερες 
δόσεις που αναφέρονται πιο πάνω. Αν αγοράζετε χλορέλλα σε 

μικροσκοπικές ταμπλέτες, όπως συχνά πωλείται, αυτό σημαίνει να 
παίρνετε μια χούφτα ταμπλέτες με κάθε γεύμα.   
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Ορίστε μια συμβουλή: μην μετράτε τις ταμπλέτες κάθε φορά. Μετρήστε 

τες μια φορά ώστε να ξέρετε με το μάτι πόσες είναι τα πέντε γραμμάρια. 
Μετά απ’ αυτό, πάρετε απλώς μια χούφτα και καταπιείτε την. Δεν έχει 

σημασία αν είναι λίγο λιγότερες. Να θυμάστε: δεν είναι φάρμακα. Δεν 
χρειάζεται να είστε ακριβείς με αυτά, απλώς βεβαιωθείτε ότι παίρνετε τις 

δόσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 
Δεν θα πάθετε τίποτα αν πάρετε περισσότερες, φυσικά. Πέραν απ’ τα 

οφέλη στην υγεία που περιγράφω εδώ, το κυριότερο που πρέπει να 
προσέξετε είναι ότι τα κόπρανά σας θα είναι πράσινα. Αυτό είναι μια 

ένδειξη ότι παίρνετε καλή δόση χλορέλλας και σπιρουλίνας στην 
διατροφή σας. Αν τα κόπρανά σας δεν είναι πράσινα, δεν παίρνετε 

αρκετή. 
 

 
Το κόστος χλορέλλας και σπιρουλίνας 
 
Με τέτοιες δόσεις, το μηνιαίο κόστος για να πάρετε χλορέλλα και 
σπιρουλίνα μπορεί να είναι λιγάκι υψηλό, ή τουλάχιστον φαίνεται να 

είναι έτσι αρχικά. Αλλά θα ήθελα να προκαλέσω το σύστημα των 
πεποιθήσεών σας για ένα λεπτό: ποιο είναι το κόστος του να 

προσβληθείτε από καρκίνο; Ποιο είναι το κόστος του να προσβληθείτε  

από μια μεγάλη ασθένεια; Ποιο είναι το κόστος του να έχετε χαμηλή 
ενέργεια ή να πάθετε κατάθλιψη ή άλλες εκφυλιστικές ασθένειες του 

νευρικού; 
Ενός ολόκληρου μήνα η προμήθεια σε χλορέλλα κοστίζει λιγότερο από 

μια και μόνο ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο. Αυτό κάνει την 
χλορέλλα και την σπιρουλίνα την συμφέρουσα ευκαιρία μιας ζωής στο 

βιβλίο μου. Οποιαδήποτε ουσία μπορεί να επεκτείνει την ζωή μου, να με 
κάνει να μην χρειάζομαι την επίσκεψη στο γιατρό και να με κρατάει  

μακριά από νοσοκομεία και συνταγογραφημένα φάρμακα είναι μια 
πραγματική ευκαιρία, όποιο κι αν είναι το κόστος.  

Το κόλπο φυσικά, είναι να κοιτάξετε ολόκληρο το κόστος των πράξεών 
σας. Το κόστος του καπνίσματος είναι πολύ περισσότερο απ’ αυτό που 

πληρώνει το άτομο για τα τσιγάρα. Το πλήρες κόστος περιλαμβάνει το 
χάσιμο χρόνου ζωής, υψηλούς μέχρι τον ουρανό λογαριασμούς και μια 

ζωή βάσανα απ’ την καταστροφή της υγείας που προκαλεί το κάπνισμα.    

Το κόστος της χλορέλλας και της σπιρουλίνας, απ’ την άλλη, είναι μόνο 
μερικά δολάρια την εβδομάδα. Σε αντάλλαγμα, ένα άτομο έχει την 

εμπειρία πολύ καλύτερης υγείας, καλύτερης νοητικής διαύγειας, 
μακρύτερης ζωής, ακόμα και της αντιστροφής βαριών ασθενειών. Δεν 

μπορείτε να βάλετε τιμή σε αυτά τα οφέλη, αλλά αν μπορούσατε, δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι θα βάρυναν πολύ περισσότερο απ’ τα λίγα 

δολάρια που ξοδεύονται σε χλορέλλα και σπιρουλίνα. 
Το να τρώτε αυτές τις υπερτροφές, βλέπετε, είναι επένδυση, όχι έξοδο. 

Ξοδέψτε λίγα δολάρια σήμερα, επενδύστε στην δική σας καλή υγεία και 
η απόδοση θα κρατήσει μια ολόκληρη ζωή. Ή τουλάχιστον για όσο 
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συνεχίζετε να τρώτε αυτές τις υπερτροφές. Κι αυτό με οδηγεί στο 

επόμενο κεφάλαιο… 

Παίρνοντας χλορέλλα και σπιρουλίνα για μια 
ζωή 
 
Μην κάνετε το συνηθισμένο λάθος να σκεφτείτε: «Ωχου, θα πάρω 

χλορέλλα μέχρι να νικήσω τον καρκίνο» ή «θα πάρω σπιρουλίνα για 
τρεις μήνες μέχρι να γίνω καλύτερα και μετά θα σταματήσω». 

Η χλορέλλα και η σπιρουλίνα είναι υπερτροφές που θα έπρεπε να 
καταναλώνετε τακτικά σαν μέρος της διατροφής σας για μια ζωή. Αυτές 

είναι τροφές που θα έπρεπε να είναι μόνιμα χαραγμένες στο μενού 
τροφών που επιλέγετε. Προγραμματίστε να παίρνετε  και τις δύο 

υπερτροφές σε κάθε γεύμα για το υπόλοιπο της ζωής σας. Αυτό 
ακριβώς κάνω εγώ, κι έχω κάθε πρόθεση να συνεχίσω να το κάνω για 

όσο ζω. 
Δεν μπορώ να φανταστώ ούτε μια μέρα χωρίς χλορέλλα και σπιρουλίνα. 

Υπήρχαν μέρες που τυχαία μου τελείωνε η σπιρουλίνα και 
καταστρεφόταν σχεδόν η μέρα μου! Χωρίς αυτήν την πηγή ποιοτικής 

πρωτεΐνης, έπρεπε να στραφώ σε άλλες πηγές όπως ζωικό κρέας. Η 
διαφορά ήταν τεράστια: όταν κατανάλωνα ζωικό κρέας, είχα λιγότερη 

ενέργεια, ένοιωθα πιο πεινασμένος και ήμουν βαρύς για το υπόλοιπο 

της ημέρας. Τώρα πια, βεβαιώνομαι ότι δεν μου τελειώνουν τα 
αποθέματά μου σε σπιρουλίνα!!  

Ορίστε κάτι για να λάβετε υπ’ όψιν: αν η χλορέλλα και η σπιρουλίνα 
σας βοηθούν να υπερνικήσετε βαριές ασθένειες, τότε γιατί στην ευχή θα 

σταματούσατε να τις παίρνατε και  μετά την εξαφάνιση των 
συμπτωμάτων; Με αυτές τις ασθένειες όπως ο καρκίνος, δεν βγήκατε 

τελείως απ’ τον κίνδυνο μόνο και μόνο επειδή εξαφανίστηκαν οι όγκοι ή 
άλλα συμπτώματα. Ο καρκίνος είναι συστηματική ασθένεια, και, εκτός 

αν συνεχίζετε να δίνετε στο σώμα σας τα θρεπτικά στοιχεία που 
χρειάζεται για να παραμένει υγιές, ο καρκίνος θα μπορούσε πολύ 

εύκολα να επιστρέψει.  
Είναι οι παλιές συνήθειες διατροφής που προκαλούν καρκίνο στους 

περισσότερους ανθρώπους, αρχικά. Αν επιστρέψουν σε αυτές τις παλιές 
συνήθειες, είναι απλώς λογικό να συμπεράνουν ότι ο καρκίνος θα 

επιστρέψει. 

Στην τελική: Τοποθετήστε την χλορέλλα και την σπιρουλίνα στην 
κορυφή των προτεραιοτήτων σας. Φτιάξτε έναν προϋπολογισμό γι’ 

αυτές. Έχετε έξοδα σπιτιού, ίσως, έξοδα αυτοκινήτου, την πληρωμή της 
ασφάλειάς σας και τον προϋπολογισμό για το φαγητό σας. Προσθέστε 

χλορέλλα και σπιρουλίνα στην κορυφή αυτής της λίστας και κάνετε τες 
μέρος του προϋπολογισμού σας. Απλώς αποφασίστε ότι πρόκειται να 

γίνεται υγιέστεροι από εδώ και στο εξής και για να το κάνετε αυτό, 
πρέπει να βάλετε στην διατροφή σας αυτές τις ουσίες.  
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Μακροπρόθεσμα, πιθανόν να εξοικονομήσετε μια περιουσία από 

συνταγογραφημένα φάρμακα και ιατρικά έξοδα έτσι κι αλλιώς, πράγμα 
που καθιστά την χλορέλλα και την σπιρουλίνα ουσιαστικά δωρεάν.

Οι πιο συχνές ερωτήσεις για χλορέλλα και 
σπιρουλίνα 
 
Πόσο συχνά πρέπει να παίρνω χλορέλλα και σπιρουλίνα; 
Με κάθε γεύμα, κάθε ημέρα. Δεν χρειάζεται να εξαιρέσετε από τίποτα 

αυτές τις υπερτροφές. Μπορείτε να τις τρώτε κάθε μια μέρα για το 
υπόλοιπο της ζωής σας. 

Για πόσες εβδομάδες ή μήνες πρέπει να τις παίρνω; 
Παίρνετε χλορέλλα μόνο για όσο χρόνο θέλετε να είστε υγιείς. 

Προγραμματίστε να τις παίρνετε για τουλάχιστον ένα χρόνο έτσι ώστε 
να έχετε την εμπειρία από όλα τα οφέλη τους στην υγεία σας, καθώς 

μπορεί να πάρει χρόνο σε αυτές τις υπερτροφές για να αποτοξινώσουν 
το σύστημά σας, να απομακρύνουν τα βαρέα μέταλλα, να υποστηρίξουν 

την ανοσοποιητική λειτουργία, να καταπολεμήσουν τα κύτταρα του 
καρκίνου στην αρχική τους μορφή, να βελτιώσουν την πέψη, να 

ρυθμίσουν το ζάχαρο στο αίμα κτλ. 
Ετοιμάζομαι να υποστώ χημειοθεραπεία. Θα έπρεπε να 

σταματήσω την χημειοθεραπεία μου και να παίρνω χλορέλλα 

στην θέση της; 
 Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνετε είναι να διαβάσετε για την 

χημειοθεραπεία. Συστήνω θερμά το βιβλίο «Αμφισβητώντας την 
χημειοθεραπεία»(“Questioning chemotherapy”) του Ralph W. Moss, ο 

οποίος εργαζόταν ως επικεφαλής ερευνητής στο National Institutes of 
Health. Ο Ralph θα σας δώσει την πραγματική ιστορία της 

χημειοθεραπείας. Είτε αποφασίσετε να υποστείτε χημειοθεραπεία είτε 
την αποφύγετε, η χλορέλλα  θα βελτιώσει τα αποτελέσματά σας. Εγώ 

προσωπικά ούτε που θα άγγιζα την χημειοθεραπεία. Πιστεύω ότι τα 
επόμενα χρόνια, η χημειοθεραπεία θα μας φαίνεται σαν μια «βάρβαρη» 

προσέγγιση στην θεραπεία του καρκίνου. Καταστρέφει εντελώς το 
ανοσοποιητικό σας σύστημα, κατ’ αρχάς. Το πέσιμο των μαλλιών σας 

δεν είναι σημάδι ότι γίνεστε υγιέστεροι. Διαβάστε το βιβλίο του Ralph 
Moss για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Φυσικά μην υποστείτε 

χημειοθεραπεία αν δεν διαβάσετε όλα τα γεγονότα. 

Θα γίνουν τα κόπρανά μου πράσινα αν τρώω αυτές τις 
υπερτροφές; 

Ναι. Είναι τελείως φυσικό. Αν τα κόπρανά σας δεν είναι πράσινα, 
πιθανότατα δεν τρώτε αρκετές υπερτροφές. 

Ποια είναι η καλύτερη μορφή να παίρνει κανείς τα 
συμπληρώματα χλορέλλας και σπιρουλίνας; 

 Πολλά απ’ τα «δημοφιλή» συμπληρώματα χλορέλλας είναι σε μορφή 
μικρών συμπιεσμένων ταμπλετών. Αυτή η μορφή είναι μια χαρά, αλλά 

προσωπικά προτιμώ της κάψουλες, καθώς είναι εύκολες να τις καταπιεί 
κανείς και διαλύονται πιο γρήγορα στο στομάχι. Αν αντέχετε την γεύση 
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τους, για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα μικρο-άλγη σε σκόνη είναι επίσης 

καλός τρόπος να αυξήσετε την ημερήσια τροφή σας.  
Μπορείτε να τα αναμείξετε με χυμούς (γάλα σόγιας +λάδι από λινάρι 

[flax oil] + μπανάνα + σκόνη κακάο χωρίς ζάχαρη + στέβια + 
σπιρουλίνα αποτελεί ένα ποτό υψηλής θρεπτικότητας), ή αναμείξτε τα 

με σούπες, δημητριακά ή σε διάφορες συνταγές. Χρησιμοποιήστε την 
δημιουργικότητά σας και συνηθίστε το φαγητό σας να φαίνεται 

πράσινο. Το πράσινο είναι καλό. 
Από πού μου προτείνετε να αγοράσω αυτές τις υπερτροφές; 

Κατ’ αρχήν, να θυμάστε ότι δεν πουλάω αυτά τα συμπληρώματα και δεν 
βγάζω χρήματα απ’ την αγορά σας, άσχετα απ’ το πού θα την κάνετε. 

Έχω αγοράσει από πολλούς προμηθευτές και αυτοί που προτιμώ είναι 
στο επόμενο κεφάλαιο. 

 
 

Οι πηγές χλορέλλας και σπιρουλίνας που 
προτείνω 
 
www.JennyLeeNaturals.com 
Open Cell Wall Chlorella from Jenny Lee Naturals 
450mg 500 capsules for $27.00 (4-pack price at time of printing) 
Price per gram: 12 cents 
Organic Hawaiian Spirulina from Jenny Lee Naturals 
450mg 500 capsules for $27.00 (4-pack price at time of printing) 
Price per gram: 12 cents 
Jenny Lee Supergreens (16 oz. powder) 
Chlorella, spirulina, soy protein, wheat grass, quinoa, etc. 
Compares to The Ultimate Meal 
16 oz. powder for $29.95 (at time of printing) 
www.SwansonVitamins.com 
Kyoto Chlorella 
200mg 1500 tabs for $35.99 (at time of printing) 
Price per gram: 12 cents 
www.iHerb.com 
Chlorella Yaeyama 
200mg 600 tabs for $15 (at time of printing) 
Price per gram: 12.5 cents 
www.VitaminShop.com 
China Chlorella 
500 mg 120 tablets for $13.30 (at time of printing) 
Price per gram: 22 cents 
www.VitaCost.com 
Sun Chlorella 
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200mg 1500 tabs for $75.49 (at time of printing)  

Price per gram: 25 cents  
 
Για τον συγγραφέα 

 
Ο περιπλανώμενος φύλακας (ranger) της υγείας (Mike Adams) είναι 

ένας διατρεφόμενος  με πλήρεις τροφές με πάνω από 5000 ώρες 
μελέτης επάνω στην υγιεινή διατροφή, την καλή υγεία, την τοξικολογία 

των τροφών και τις αληθινές αιτίες των ασθενειών και της υγείας. Είναι 
ο συγγραφέας του  «7 νόμοι για την υγιεινή διατροφή, προσοχή στις 

αγορές σας, αποπλάνηση για την υγεία σας» και πολλά άλλα βιβλία 
διαθέσιμα στο http://www.TruthPublishing.com. 

Ο Adams είναι επίσης ο δημιουργός του δημοφιλούς Honest Food 
Guide, ένας οδηγός που μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν και βρίσκεται 

στο http://www.HonestFoodGuide.org.  
Επιπλέον, περισσότερα από 1500 άρθρα για την υγεία και την υγιεινή 

διατροφή έχουν γραφτεί απ’ τον Adams και είναι διαθέσιμα στο 
http://www.NewsTarget.com. Ο Adams δεν χρησιμοποιεί οποιαδήποτε 

συνταγογραφημένα φάρμακα και επαφίεται αποκλειστικά στην φυσική 

υγεία, τις πλήρεις τροφές, τις υπερτροφές, τα συμπληρώματα 
διατροφής και την άσκηση για την επιτυχία της βέλτιστης υγείας.  

Για να αποδείξει την αξία της υγιεινής διατροφής και της φυσικής 
άσκησης στην αύξηση της υγείας, ο Adams εκδίδει λεπτομερείς 

στατιστικές της δικής του χημείας αίματος (με πλήρη εργαστηριακά 
αποτελέσματα) στο 

http://www.NewsTarget.com/AdamsHealthStats.html. 

 
Άλλα βιβλία του περιπλανώμενου φύλακα της 
υγείας 
 
The Honest Food Guide (Οδηγός αληθινών τροφών) 

Ο Οδηγός αληθινών τροφών είναι τώρα διαθέσιμος για κατέβασμα απ’ 

το διαδίκτυο δωρεάν και είναι: 
 Ελεύθερο απ’ την διαφθορά και την επιρροή διαφόρων 

βιομηχανιών τροφίμων (γαλακτοκομικές, μοσχαρίσιου κρέατος, 
junk food, κτλ) 

 Σχεδιασμένο για να σας ωφελήσει, όχι για «Μεγάλες δουλειές» 
 Προσφέρει γνήσιες πληροφορίες για υγιεινή διατροφή, όχι 

«λαδωμένες» πληροφορίες σχεδιασμένες για την προώθηση των 
πωλήσεων του γάλατος, του μοσχαρίσιου κρέατος και των 

δημητριακών. Για να κατεβάσετε ένα δωρεάν αντίτυπο 
επισκεφθείτε: http://www.HonestFoodGuide.org 

http://www.honestfoodguide.org/
http://www.newstarget.com/
http://www.honestfoodguide.org/
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The seven laws of nutrition (Οι επτά νόμοι της υγιεινής 

διατροφής) 
Μάθετε πώς να εμποδίζετε την εμφάνιση χρόνιων ασθενειών όπως ο  

καρκίνος, οι καρδιακές παθήσεις, η παχυσαρκία και ο διαβήτης και 
αναλάβετε την ευθύνη σας για την δική σας υγεία εξερευνώντας τους 

βασικούς νόμους της υγιεινής διατροφής. Ανακαλύψτε  πώς η 
καθημερινές τροφές στην πραγματικότητα προωθούν τις χρόνιες 

ασθένειες και πώς μπορείτε να αναλάβετε την ευθύνη της δικής σας 
υγείας ξεκινώντας από σήμερα! 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε 
http://www.TruthPublishing.com?7Laws.html 

Take back your health power! (Πάρε πίσω την δύναμη της 
υγείας σου!) 

Θα ήθελες να αλλάξεις το αποτέλεσμα της υγείας σου; Θα ήθελες να 
ζεις το υπόλοιπο της ζωής σου σε ένα σώμα ελεύθερο από πόνο, 

ελεύθερο από ασθένεια, γεμάτο ενέργεια, ευλογημένο με φωτεινότητα 

και ζωντάνια; Χιλιάδες άλλοι άνθρωποι καταφέρνουν αυτό το δικαίωμα 
τώρα εφαρμόζοντας τις πληροφορίες που αποκαλύπτονται σε αυτό το 

εγχειρίδιο… 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 

http://www.TruthPublishing.com/TakeBackHealthPower.html  
 

 
Μετάφραση: SpirulinaNigrita.com 

http://www.truthpublishing.com/?7Laws.html

