دیابت نوع 2

هایپر گالیسمیا (افزایش قند خون) یکی از راه های
هشداردهنده برای بدن است .یکی از عالمت های اولیه
است که نشان می دهد بدن شما در حال اسیدی شدن
است .در این زمان بدن شبیه خانه ای می شود که بسیار
آلوده است .سوسک و موش براحتی راه می روند و برای
شما بسیار مشکل است تا آنها را از بین ببرید .بدن ما
نیز مانند همین خانه است که اگر آلوده شود ،پاکسازی
آن بسیار سخت است .درمان قطعی و فوری برای هیچ
بیماری وجود ندارد.
در نظر گرفتن عارضه
های جانبی این داروها
فقط دوز دارو را باال
می بـرند  .داروهای
شیمیایی نه تنها نمی
توانند بیماری هـای
مدرن از جمله دیابت
را درمان کنند بلکـه
بتدریج محیط داخلی
بدن شما را آلـوده
می کند .

بیماری های مرموزی
است که بروز آن
سال ها طول می کشد.
بنابراین انتظار نداشته
باشید که سریع درمان
شود .بیماری دیابت تنها
با دارو درمان نمی شود
و ممکن است بصورت
درمان موقتی باشد
و بیماری شما تشدید
شود پزشکـان بدون
.comکنترل-دیابتwww.

این سوال مطرح می شود که چرا هنوز با استفاده از قرص
و دارو و یا تزریق انسولین باز هم شما به دیابت نوع  2مبتال
می شوید؟ چرا حذف غذاهای شیرین و یا پرکربوهیدرات
شرایط شما را بهتر نمی کند؟ چگونه از شر آلودگی های
سمی خالص شوید /و به سالمتی خود بازگردید و محیط
داخلی بدن شما تمیز شود؟
همه ما فواید سم زدایی را می دانیم اما انجام آن به راحتی
که فکر می کنیم نیست  ،شما باید بدانید که چه چیزی می
خورید و می نوشید  .این سبک زندگی شما هست که شرایط
داخلی بدن شما را تعیین می کند ،اگر شما همیشه غذاها و
نوشیدنی های اسیدی بخورید سلول های بدن شما با مواد
اسیدی احاطه می شوند .
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فرآوردههای غذاییکه برای بدن الزم و ضروری است
مو

چشم
قلب

مغز
ماهیچه
ششها

روده ها
استخوان

پوست

دیابت نوع  2یک بیماری کبدی است که ریشه در عادات
شما بویژه رژیم غذایی روزانه شما دارد .تغییر دادن عادت
ها بسیار سخت است و نیاز به زمان دارد .با دانستن منشأ
دیابت نوع  2می توانید راحتر بیماری خود را مدیریت کنید
و رژیم غذایی خود را متعادل سازید به یاد داشته باشید
که رژیم همواره باید متعادل و متناسب باشد .خوردن
غذاهای خوشمزه برای همه لذت بخش است ،اما همیشه
محدودیت را در نظر بگیرید .یک راه حل ساده که ما
همواره برای سالم ماندن استفاده می کنیم این است که
اگر یک وعده پروتئین اسیدی زیاد بخوریم ،برای متعادل
ساختن بدن از سبزیجات قلیایی استفاده می کنیم.
هایپر گالیسمیا که شما امروز از آن رنج می برید نتیجه
مصرف طوالنی مدت رژیم اسیدی شما است  .روز های
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گذشته را به یاد می آورید ،وقتی وعده های پر گوشت و
آبجو می خوردید؟ حاال شما باید مقادیری مواد قلیایی مصرف
کنید تا بار اسیدی اضافی موجود در بدن خود را خنثی کنید.

شما برای پاک سازی محیط داخلی بدن خود نیاز به تعداد
فراوانی نوترینت آب سالم دارید .سبزیجات و میوه ها از
جمله نوترینت های مهم هستند که از منابع غنی مواد قلیایی
در بدن به شما می روند .برای خنثی کردن مواد سمی
اسیدی ،نیاز به آبی با  pHقلیایی دارید که آب یونیزه قلیایی
نامیده می شود.
توجه  :این یک آب معمولی قلیایی نیست بلکه این
فرآیند از طریق یونیزاسیون انجام میگیرد
بخش دوم این کتاب ویژگی های انواع آب نوشیدنی را معرفی میکند

.comکنترل-دیابتwww.

در پایان فراموش نکنید

حقیقت این است که دیابت آنقدرترسناک است که نمی توان دست
رودست گذاشت و نگاه کرد  .همه چیز به تصمیم شما درهمین لحظه
بستگی دارد .می توانید برای ادامه زندگی خود سالمتی را انتخاب
کنید و برای درمان بیماری خود تصمیم قاطع بگیرید و یا اینکه این
مطالب را نادیده بگیرید و وقتی به سراغ آنها بیایید که دیگر فرصتی
باقی نمانده است .

با پیوستن به برنامه معجزه قلیایی  ،سالمتی را برای
خود انتخاب کنید

چطور آب یونیزه قلیایی را تهیه کنیم؟

تنها راه موجود برای تهیه و مصرف آب یونیزه قلیایی استفاده از
دستگاه های یونیزه و تصفیه کنندآب می باشد که در این نوع دستگاه
آب ابتدا تصفیه و سپس پس از عبور از  9پلیت (از جنس تیتانیوم و با
روکش پالتین) خاصت یونیزه و قلیایی پیدا می کند .بعد از اینکه آب
یونیزه می شود  4ویژگی منحصر به فرد پیدا میکند که عبارتند از:
آنتی اکسیدان باال

اکسیژن افزایش یافته

آب سبک کریستالی

خاصیت قلیایی باال

برای اطالعات بیشتر منتظر ایمیل بعدی ما باشید آرزوی ما سالمتی شما
021 27680

09121472433

تلفن های تماس :

09121856435

021 44355313

09121992448

021 44322829

.comکنترل-دیابتwww.

09125790562

021 44355320

فصل : 3

چگونه محیط اسیدی باعث بروز دیابت می شود ؟

هنگامی که محیط داخلی بدن اسیدی می شود  ،بسرعت
میزان مواد اسیدی در بدن افزایش می یابد که باعث
می شود رادیکال های آزاد با بار الکتریکی مثبت در بدن
تولید شود ،عامل اکسیدان ناپایدار است که الکترون ها را
از مولکول های سطح غشای سلول می رباید .
رادیکال آزاد ناپایدار

رادیکال آزاد پایدار

سلول مورد حمله گرفته

بعد از دریافت الکترون ،یک رادیکال آزاد پایه دار می شود و
کمترآسیب رسان می شوند .اما مولکولی که ازآن الکترون
ربوده شده است ،خود آن به رادیکال آزاد دیگری تبدیل
می شود که به این صورت واکنش های آبشاری ایجاد
می شـود که در نهایت منجر به تخریب غشای سلولـی
می شود .
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غشای سلولی تخریب شده
رادیکال آزاد

این فرآیند قابل کنترل نیست و یا به آرامی کنترل می شود،
سلول های بدن ،پیر شده و سریع تر از سن واقعی خود ،در
بیماران دیابتی خشک می شوند شما چگونه از این فرآیند
آگاه می شوید ؟ افرادی که از دیابت مزمن رنج می برند
معموالً خسته تر و پیرتر از سایر هم سن های خود نشان
می دهند چه اتفاقی برای سلول های بدن می افتد ؟

ساختار سلول سالم و نرمال

ساختار سلول اکسید شده و اسیدی
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مقاومت انسولینی :

دیابت نوع  2بدلیل نبود انسولین در خون نیست ،زمانی
بیماری اغاز می شود که بدن نتواند از انسولین استفاده
کند ،انسولین در بدن باعث می شود ،که کانال های گلوکز
باز شوند و اجازه ورود گلوکز برای ذخیره و سوخت و ساز
به داخل سلول های بدن می دهد ،ناتوانی انسولین برای
باند شدن با کانال های گلوکز و باز کردن آنها را مقاومت
انسولینی میگویند .
شرایط نرمال
کانال عملکرد گلوکز
(قند خون)

جریان خون و قند خون
نرمال و متعادل

غشاء سلول سالم

دیاگرام باال عمل طبیعی ،انسولین ،کانال های گلوکزی را در
یک فرد سالم نشان می دهد .بعد از غذا ،سطوح گلوکز
جذب شده از غا در خون بشدت افزایش می یابد.
وقتی بدن این افزایش گلوکز احساس کند  ،سیگنالی بسوی
سلول های النگرهانس در پانکراس فرستاده شده و باعث
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ترشح بیشتر انسولین در خون می شود که به انتقال گلوکز
بداخل سلول ها کمک میکند .

مقاومت انسولینی

مقاومت انسولینی زمانی رخ می دهد که ساختار غشای
سلولی ،آسیب می بیند و حساسیت گیرنده های (رپستورها)
انسولین برای فعال شدن بسیار کاهش می یابد .وقتی که
انسولین ،کانالهای گلوکزی را باز نکند ،گلوکز توانایی ورود
به سلول های بدن را نداشته و در خون باقی می مانند .
وقتی میزان گلوکز در خون باال رود مقداری از مازاد آن،
وارد ادرار می شود و مقداری از آن تجزیه شده ،در دیواره
عروق خون رسوب کرده و سفت می شود و عبور جریان
خون از عروق را کند میکند .
مقداری دیگر با سایر ترکیبات بیوشیمیایی ترکیب شده
که آسیب بیشتری به غشای سلولی می رساند و این
فرآیند سیکل معیوب در دیابت نوع  2نامیده می شود.
سطوح باالی قند در خون ،پانکراس را بر ترشح بیشتر
انسولین وادار می کند و کانال های گلوکزی ،بطور پیوسته
تری باز می ماند و بیشتر کار می کنند .وقتی این فرآیند
برای مدتی ادامه پیدا کند ،پانکراس خسته شده و تعدادی
از سلول های بتا پانکراس می میرند و میزان ترشح
انسولین افت می یابد  .وقتی انسولین افت پیدا کرد  ،فرد
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مبتال به دیابت نـوع  2می بایست انسولین تزریق کند .
مقاومت انسولینی

جریان خون با گلوکز اضافی
و انسولین استفاده نشده

کانال گلوکز

بسته !

غشاء سلولی تخریب شده

در این مرحله ،شما بهتر است بدانید که دلیل بروز دیابت
نوع  2بدلیل ،دریافت بسیار زیاد گلوکز و یا نبود انسولین
نسیت بلکه این افراد دارای مقاومت انسولینی هستند ،کاهش
دادن مصرف گلوکز و یا تزریق بیشتر انسولین یک کمک
کننده موقتی هستند که افزایش سطوح قند خون را برای
چند ساعت می توانند سرکوب کنند.
هیچ یک از داروهای متداول دیابتی ،نمی تواند مقاومت
انسولینی را ریشه کن کند.
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در پایان فراموش نکنید
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