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Błędy badawcze
 Brak profesjonalnie zaprojektowanych eksperymentów w grupie specjalistów
 Brak recenzji naukowych w naukowych czasopismach
 Brak specjalistycznego wykształcenia w  nauki o żywieniu
 Brak członkostwa w renomowanych naukowych stowarzyszeniach badawczych  do spraw żywienia 
 Brak własnych recenzji naukowych w tym zakresie
 Dieta dr Atkinsa, dieta South Beach, Dieta bez cukru, dieta zgodna z grupą krwi, dieta strefowa, 
 Wszystkie diety cud, które łączą szczątkową wiedzę medyczną , naukę i dane medialne
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Dieta Allelujapastor dr George Malkmus
 W 1976 r. zdiagnozowano nowotwór jelita grubego
 Liczne eksperymenty biologiczne na sobie
 Przyczyny chorób:
 Liczne środki owadobójcze i grzybobójcze, chemiczne konserwowanie żywności
 Chemia spożywcza dla poprawienia wyglądu i smaku
 Chemiczna obróbka likwiduje cenne składniki odżywcze
 Ponowne chemiczne wzbogacenie składnikami odżywczymi witaminami, minerałami , błonnikiem
 Martwa żywność
 Przemysł farmaceutyczny – konsekwencje
 Podatność na choroby, nowotwory, obniżenie odporności

opr. Irena Sosin

3



1976r pastor dr G. Malkmus wprowadził dietę Alleluja
 The China Project
 1983 -1985 I etap     i          II etap   1989 wyniki badań naukowych zgodne z koncepcją Malkmusa!
 W wieku 42 lat zrezygnował z diety wysoko mięsnej , pizzy , gotowanego jedzenia na
 Stosował prze 12 miesięcy dietę składającą się z rzeczy wyłącznie podawanych na surowo i mnóstwa soku warzywnego . Jedynie surowe owoce, surowe warzywa i od 1 do 2 l. soku warzywnego ( marchew, zielone )
 W ciągu niespełna roku guz zmalał a potem zniknął.
 Zniknęły hemoroidy, hipoglikemia, poważne alergie i problemy z zatokami,  nadciśnienie, zmęczenie pryszcze, przeziębienia grypopochodne, zapach potu i łupież

opr. Irena Sosin

4



Stworzyłeś mnie tak cudownie!
 „Dziękuje Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę” (Księga Psalmów 139,14)
 Bóg stworzył człowieka z pierwiastków, które znajdujemy w glebie i w powietrzu – współczesna nauka to potwierdza.
 Bilion komórek organizmu podlega ciągłemu procesowi wymiany na nowe –potrzebny odpowiedni budulec
 Krew transportuje ten budulec z wątroby i płuc 
 Narząd nie funkcjonuje prawidłowo= następstwo złego budulca  lub obecności toksyn
 Źródła=żywność, wypijane płyny, wdychane powietrze
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Pełne zawierzenie Bogu!
 Malkmus szukał pomocy w Słowie Bożym
 „Następnie Bóg powiedział: Niechaj ziemia obrodzi wszelkiego rodzaju roślinami dającymi nasiona i drzewami rodzącymi owoce, które zawierają nasiona. Każde według swojego gatunku oraz drzewa rodzące owoce , w których było nasienie również według ich gatunków. I Bóg widział, że były dobre.”(Rdz 1,11)
 „I rzekł Bóg: Umieściłem dla was na ziemi wielorakie rośliny rodzące nasiona oraz różne gatunki drzew, których owoce zawierają nasienie. One będą dla was pokarmem : ( Rdz. 1,29)
 Stwórca wie najlepiej czym karmić ciało!
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Przez około 1700 lat , jakie upłynęły od stworzenia świata aż do Potopu,  życie człowieka oparte było na tych zasadach ( Rdz 1,29)
 Z Pisma Świętego wynika, że na przestrzeni tych 1700 lat czysto wegańskiej diety człowiek dożywał  przeciętnie 912 lat ( wiek patriarchów w momencie ich śmierci) bez choćby jednego  spisanego przypadku choroby!
 Dopiero po Potopie ( zniknęła roślinność) Bóg udzielił człowiekowi zezwolenia ( aby przetrwał) na spożywanie mięsa zwierząt czystych ( Rdz 9,3)pierwsze przypadki chorób + gwałtowny spadek średniej długości życia z 900 lat przed Potopem do ok. maks. 100 lat z dietą z białkiem zwierzęcym
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Gdy roślinożercy jedzą mięso
 Wiele zakrętów, zagłębień, pętli – szeroki układ trawienny u wszystkich roślinożerców , także u człowieka.  Błonnik popycha żywność dzięki perystaltyce jelit. 
 Owoc lub warzywo  30-60 minut trawienia- wydalane całkowicie 16-20h
 Pokarm zwierzęcy potrzebuje od 2 do 4 dni na wydalenie  (tak długo w 36,6 stopniach przebywa w jelicie i gnije)
 Przekroczona dawka białka wielokrotnie
 Przyswajamy hormony, antybiotyki, choroby, wirusy , środki barwiące, konserwujące
 Owoce morza , ryby ( toksyny, rtęć)
 Skąd krowa ma tak dobre białko w mięsie ( wszystkie enzymy)? Je przecież tylko rośliny. 
 Mięso = Pokarm z drugiej ręki.
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Około 1500 lat po Potopie Daniel i troje hebrajskich młodzieńców oświadczyła zarządcy królewskiemu , że nie chce się kalać jedzeniem ze stołu królewskiego.
 Daniel jednak postanowił, że nie będzie kalał się potrawami i winem królewskim. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, aby nie musiał spożywać tych pokarmów” ( Dn 1,8 )
 Proszę, poddaj nas 10. dniowej próbie, w czasie której będziemy jedli tylko warzywa i pili wodę. Po tym czasie porównasz nasz wygląd z wyglądem tych, którzy jedli potrawy z królewskiego stołu. I postąp wówczas z nami według tego, co sam zobaczysz. Królewski (…) poddał ich 10. dniowej próbie (Dn1,12-14)
 Współczesna dieta znacznie różni się od tej sprzed Potopu.
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„Gdy walą się fundamenty (na bazie których nasze ciała zostały zaprojektowane ) cóż może zdziałać sprawiedliwy?” (Ps 11,3)
 Możemy chorować lub powrócić do spożywania takiej żywności , jaką Bóg przygotował dla naszych ciał, aby mogły one zostać właściwie odżywione i pozostawać w dobrym zdrowiu!
 Liczne świadectwa
 „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1Kor.  6, 19-20)
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Fundamenty biblijne
 „….Zachęcam was, bracia, abyście przez wzgląd na miłosierdzie Boże, traktowali swoje ciała jako ofiarę żywą , świętą, Bogu przyjemną, jako oczywisty wyraz waszej służby(Chrystusowi). Nie naśladujcie świata, jaki was otacza, ale dajcie się przeobrażać stosując wasz nowy styl myślenia, abyście w konsekwencji potrafili rozpoznać , co jest wolą Bożą: , co dobre, co Bogu miłe, a co doskonałe”
 ( 1 Rz, 12, 1-2)
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Hallelujah Acres
 Chrześcijańskie Stowarzyszenie,  które za cel postawiło sobie nauczanie o zdrowiu z perspektywy biblijnej.
 Pomaga wspólnocie wiernych , a także wszystkim innym, którzy chcą słuchać Słowa Bożego. 
 Pomoc = uświadamianie , że oryginalna Boża recepta dietetyczna zapisana jest w Rdz 1, 19
 To doskonały plan dla prawidłowego żywienia człowieka
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Biblia naucza, że człowiek jest istotą trójdzielną,  składającą się z ducha, duszy i ciała.
 „….aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa” 
( 1Tes. 5,23 )
Żywność, którą  jemy oraz styl życia powoli niszczą zdrowie. Dlaczego tak się dzieje?
„Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby , a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ja znajdują” ( Mt 7, 13 -14 )
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Stowarzyszenie Hallelujah Acres
Cel: nauczanie o zdrowiu z perspektywy biblijnej
 Żywe pożywienie, nieprzetworzone , bardzo mało gotowanego 
 Soki, surówki , pełne ziarno
 Bez farmaceutyków, „Czy przemysł farmaceutyczny wymyślił coś  na przeziębienie”?
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Enzymy giną w temperaturze >40 stopni ( test marchewek)
Warzywa w surowej postaci są najbogatszym źródłem wszelkiego rodzaju minerałów oraz drugim w kolejności źródłem witamin
 Słodkie owoce nie więcej  niż 15% całości
 Bogate zdrowe tłuszcze:
Orzechy, nasiona (słonecznik, siemię, sezam), oliwki, awokado, kokosy
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Dieta Alleluja
 Leczy cukrzycę typu 2, osteoporozę, zapalenie stawów, SM, zapalenie zatok, żołądka, hemoroidy, przewlekłe zapalenia wątroby, choroby autoimmunologiczne i wiele, wiele  innych
 Produkty pochodzenia zwierzęcego zakwaszają organizm uniemożliwiając skuteczną immunologiczną akcję odbudowywania, leczenia, nietolerancje pokarmowe, immunologiczne, wzrost IGF-1
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Do odstrzału
Mięso, ryby, 
Mleko, jaja , sery
Gluten zalepia przewód pokarmowy
 Kofeina – trucizna działająca niszcząco na błonę śluzową żołądka, uszkodzenia nerek, wątroby, wypłukuje wapń
Cukier
 Pierwszym objawem cukrzycy bardzo  często jest zawał ( wysoka insulina)
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Dieta Alleluja
 Naturalna, surowa nieprzetworzona żywność i soki z niej zawierają dużo składników odżywczych dla żywych komórek organizmu
 Żywa żywność chroni przed atakami głodu 80% całości pożywienia dziennego
 Napoje:
 soki świeże warzywne,  wyciągi z kiełków jęczmienia , pszenicy, lucerny, marchewki , buraka. Wysuszone i zmielone  za pomocą nowoczesnej technologii zachowującej wartości biologiczne żywych komórek czyli enzymy komórkowe oraz wodę destylowaną lub niskozmineralizowana np. Muszynianka
 Odpowiedniki produktów mlecznych :
 Mleko owsiane, ryżowe, orzechowe, bananowe
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Owoce maksymalnie 15% całości dziennej
 Zboża;
 Moczony owies, siemię lniane , kiełki ziaren
 Rośliny strączkowe:
 Fasolka szparagowa, groszek, ciecierzyca, soczewica ,fasolka mung, fasole inne , bób!
 Orzechy i nasiona:
 Nieprażone migdały, nasiona słonecznika, macadamia , włoskie, masło z nieprażonych migdałów, tahina
 Oleje i tłuszcze:
 Oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia olej z pestek winogron do gotowania, kokosowy do gotowania, olej lniany, awokado
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Przyprawy:zioła świeże i suszone, czosnek, cebula, bez soli 
 Zupy:
 Zupy niegotowane i tradycyjne, przeciery warzywne mix
 Słodycze:
Koktajle owocowe, niepieczone ciasta owocowe z plasterkami daktyli, orzechów, wiórkami kokosowymi
Warzywa;
Wszystkie surowe i gotowane warzywa
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Produkty zakazane
 Napoje:
 Alkohol, duże ilości kawy, herbaty, kakao, energetyzujące, gazowane, słodkie, nektary, napoje owocowe, soki   w kartonach zawierające sól, cukier, słodziki
 Mleko i jego produkty:
 Mleko, sery, jajka, lody, bita śmietana, jogurty itp.
 Owoce:
 W puszkach z dodatkiem substancji słodzących, suszone siarkowane
 Zboża:
 Oczyszczone, wybielane produkty mączne, płatki śniadaniowe, ryż biały
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Mięso:
 Wołowina, wieprzowina, ryby, kurczaki, indyki hamburgery, kiełbasy itp.
 Orzechy i nasiona:
 Wszystkie prażone i/lub solone orzechy, nasiona
 Tłuszcze spożywcze:
 Wszelkiego rodzaju smalce, margaryny, tłuszcze piekarnicze, , przemysłowe, tłuszcze nasycone i trans
 Przyprawy:
 Oczyszczona sól kuchenna, czarny pieprz i przyprawy zawierające je
 Zupy:
 Wszystkie w puszkach, kartonach, torebkach, zupy zabielane oraz zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego
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Słodycze i substancje słodzące:
 Rafinowany cukier biały, ciemny, syropy zawierające cukier, cukierki, gumy do żucia, ciastka, pączki , produkty zawierające cukier i słodziki
Warzywa:
Warzywa w puszkach z dodatkiem konserwantów, smażone na oleju/ oliwie

opr. Irena Sosin

23



soki
 Błonnik nie zawiera substancji odżywczych
 Składniki te znajdują się w płynnych częściach zjadanych przez nas owoców i warzyw
 Bardzo szybkie odżywianie
 Błonnik jest bardzo potrzebny i ważny, obniża IG, czyści jelita
Dodatki Diety Alleluja
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Pola Chwały Pana.   Hallelujah AcresIstnieje tylko jeden sposób troszczenia się o nasze ciało – Świątynię Bożą – jest to sposób Boży .Boże drogi są doskonałe!

 „Biorę na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo (Pwt 30,19)
 „Wówczas Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: 
 <Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest (prawdziwym) Bogiem , to Jemu służcie>” (1Krl 18,21)
 „Umiłowany , życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia twoja dusza” ( 3 J 1,2 )
 „Taka jest moja modlitwa za was. Niech Bóg wam obficie błogosławi!”
Pastor dr George  Malkmus
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