
Un ocell posat a dalt d'una branca no té por que es trenqui, ja que la seva confiança 
no està a la branca, sinó a les seves ales.

Presentació
Sempre m'agrada començar amb unes paraules que ens facin reflexionar sobre qui 
som i per què. 
Quantes vegades no ens hem preguntat: «Amb la quantitat de vitamines que arribo 
a prendre, com he pogut agafar aquesta grip?», o bé: «Per què pateixo tants mals de 
panxa?». Si bé és cert que el 99,9% de les persones opten pel camí més fàcil i curt 
per erradicar el problema, existeix una altra via per fer-ho sense recórrer a la inges-
ta de fàrmacs químics, que de manera perllongada van intoxicant cada vegada més 
el nostre aparell digestiu.
En els darrers anys l'augment d'infants celíacs, adults amb càncers i trastorns intes-
tinals o al·lèrgies ha incrementat fins al 89,9% dels casos. És per això que la societat 
cada cop més arriba a entendre la necessitat de fer una dieta saludable. Sembla que 
l'alimentació comença a agafar el lloc que li correspon. Menjar és com respirar, és 
a dir, no pensem massa què i com ho fem, sinó que ens guiem pel nostre paladar. 
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Som la nostra malaltia





Malgrat tot, aquest instint nostre és el que haurem d'aprendre a controlar. Avui 
dia no podem estar tranquils quan veiem una poma dalt d'un arbre i la volem 
agafar per menjar-nos-la. Què és el que conté realment aquella fruita?
Quan mengem, no tenim en compte que la importància del simple fet de men-
jar és alimentar-nos i, per tant, donar-nos les eines necessàries i eficients per 
a l’organisme, perquè ens pugui reparar. Heu de saber que l'acumulació de to-
xines a l�organisme és el principal motiu de les malalties, tant lleus com greus. 
Un sistema immunològic que ha de fer front a tot el que li arriba de l'exterior 
no pot gestionar correctament els problemes interns.
El problema principal és que disposem d'una allau d'informació, i per tant 
el que hi ha és més aviat desinformació i soroll. Les últimes tendències són 
els productes sense i les dietes sense, com per exemple sense gluten o sense 
lactosa. Si fos cert que som el que mengem, què fem quan no sabem el que 
mengem? Amb l'alimentació industrial no sabem d'on prové el menjar, qui l'ha 
tocat, qui l'ha transformat, què se li ha afegit, què se li ha tret... Per tant, no 
sabem el que mengem.
Es parla tant de nutrició que ja no sabem què hem de menjar, què s'ha d'escollir, 
com ens hem de comportar. Uns diuen: «Els meus productes són rics en Omega-3 



i àcids grassos poliinsaturats, vitamines i no tenen calories»; altres diuen: «El 
nostre producte el farà viure més anys». Els cardiòlegs diuen que no s'han de 
menjar greixos, els nutricionistes diuen: «Val més no menjar sucre»; els gastrò-
noms estan a cavall entre la bistronomima, la gastronomia, la cuina mediterrà-
nia i la fusió asiàtica; les revistes per a dones parlen d'aprimar-se i les que són 
per a homes parlen de musculació... Aquest discurs sembla que ens digui que 
cadascú de nosaltres ha d'escollir individualment què vol fer i responsabilit-
zar-se'n per racionalitzar científicament cada molècula que entra al nostre cos, 
cosa que mai no ha fet l'espècie humana. Però, quina és l'elecció correcta?
Tenim un problema de llibertat i d'autonomia individual difícil de gestionar.

Cos del treball
1. La greu desviació nutricional
2. Els macronutrients
3. Els micronutrients
4. El procés digestiu i la digestió dels aliments
5. Alimentació, emocions i òrgans



Conclusió
Arribat aquest moment, ens hem d'aturar i pensar. Es tracta de fer un gran exercici 
mental i valorar el que tenim entre mans. Dedicar un temps a nosaltres mateixos i 
fer allò que ens omple no és perdre el temps; ben al contrari, és una inversió en sa-
lut i felicitat, i només ho valorem quan ja no ho tenim.
Totes les malalties són la combinació de males emocions i mals aliments. Quan 
tenim males emocions, els gestors dels nostres residus deixen de funcionar bé, 
especialment el fetge, i llavors acumulen una quantitat tremenda de tòxics que es 
troben en l'alimentació. Com més industrialitzada és, més s'allunya de la cadena 
alimentària que està a prop de les nostres possibilitats biològiques i més toxicitat 
ens aporta, als òrgans i al cos.
Us convido a reflexionar i a valorar que la salut és la riquesa més important de la 
qual disposa cada persona i que, per tant, l'hem de cuidar tant com puguem. La base 
d'una salut òptima, tant físicament com emocionalment, és una inversió segura de 
medicina preventiva! Actualment, quants de nosaltres estem envoltats de familiars, 
d'amics, de coneguts que pateixen malalties, les quals, moltes d'elles, es posen de 
manifest no només per un possible factor genètic, sinó també a causa de la mala 
alimentació i de l'estil de vida que portem? Per què no hi posem solució abans que 
sigui massa tard?
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