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MÓN EMPORDÀ

L’alimentació viva

L’alimentació viva, coneguda també amb el nom de cru-
diveganisme o raw food, és l’aliment viu, tal com ens el 
proporciona la mare Terra, que conserva tots els enzims i 
nutrients que necessita l’organisme per a funcionar correc-
tament i mantenir-nos sans.

Aquest tipus d’alimentació consisteix en aliments crus 
a base de plantes i, de vegades, processats de manera 
natural per a augmentar-ne els nutrients i l’assimilació di-
gestiva, com és el cas dels germinats, deshidratats, acti-
vats i marinats. A l’hivern l’aliment no ha de ser necessàri-
ament fred, ja que podríem escalfar-lo fins a 40ºC. A partir 
d’aquesta temperatura comencen a desnaturalitzar-se els 
enzims, i la majoria de les vitamines, minerals i fitonutrients 
es destrueixen o es modifiquen químicament, de manera 
que creen toxines àcides, carcinògens, mutàgens i radicals 
lliures, substàncies que provoquen la malaltia.

Quan ens alimentem de fruita i verdura crua i ecològica, 
donem a l’organisme les vitamines i els micronutrients que 
necessita i de seguida ens sentim sadollats i enèrgics, i el 
nostre organisme també. La diferència es nota de seguida, 
i això ajuda les persones amb sobrepès a reduir en poques 
setmanes els quilos que els sobren. Estem sobrealimentats 
i alhora desnodrits!

Per què ens costa tant, doncs, menjar d’una manera na-
tural? Doncs senzillament és una qüestió d’educació i d’un 
sistema de creences ben fixat i que, la majoria de vegades, 
no forma part de la nostra naturalesa individual. Cal revisar 
els nostres costums i estils de vida a través de la vivència 
personal per a trobar la manera d’alimentar-nos que funcio-
ni millor en el nostre organisme i que serà l’única medecina 
que el mantindrà sa.

La societat i els falsos aliments
Som conscients que en la societat actual és difícil man-

tenir-se sa, ja que la indústria alimentària, o més ben dit, la 
indústria de falsos aliments, ens ha fet publicitat d’un con-
cepte erroni d’aliment per tal d’enriquir-se sense escrúpols, 
crear la malaltia i enriquir així els seus socis i amics, la gran 
indústria farmacèutica.

No us deixeu enganyar: el nostre organisme s’ha creat 
per a alimentar-se d’aigua, hortalisses, herbes, llavors, ar-
rels, fruita i cereals en estat natural. La forma de les dents, 
de l’intestí i de la resta d’òrgans així ho demostra.

Si en una arquitectura tan perfecta com és el cos humà 
hi canviem el «combustible natural» per un d’erroni, com 
ara carn, lactis, sucre, brioixeria, galetes, patates fregides, 

coca-cola, refrescos, cafè, greixos saturats, olis hidroge-
nats, herbicides i pesticides, conservants, tabac, alcohol, 
medicaments i tots els productes químics que ens han fet 
«empassar», l’organisme, òbviament, esdevindrà malalt. 
Falta d’energia, al·lèrgies, diabetis, candidiasi, osteoporosi, 
artritis, càncer, etc. són el resultat d’una crisi que pateix 
des de fa temps el cos humà a causa d’haver-li donat un 
combustible erroni.

Beneficis de l’alimentació viva
1. Nodreix tot l’organisme i ens aporta salut, vitalitat i ener-
gia.
2. És la dieta del futur, perquè és autosuficient: de la mare 
Terra cap a nosaltres, de forma agroecològica i sostenible, 
sense intermediaris ni fogons. Tampoc no perdem el temps 
cuinant ni rentant plats.
3. Ens manté el cos sa. Una dieta d’aliments crus pot pro-
tegir-nos contra qualsevol malaltia. Els aliments crus, ben 
combinats d’acord amb les normes d’higiene natural, ens 
mantindran l’organisme a un nivell òptim, lluny de les aci-
deses estomacals, els gasos, les indigestions o el restre-
nyiment.
4. Elimina les toxines del cos, acumulades durant anys, i 
ens regenera cel·lularment.
5. Remet o atura l’avanç de moltes malalties cròniques, in-
cloent-hi les cardíaques i el càncer. El menjar cuinat crea 
radicals lliures, que són la principal causa de càncer. Com 
menys radicals lliures hi hagi a les cèl·lules, el risc de càn-
cer serà menor.
6. Els aliments crus tenen més gust que no pas els cuinats; 
per tant, no hi ha necessitat d’afegir-hi espècies o altres 
condiments que ens poden irritar el sistema digestiu o per-
judicar l’organisme. La cuina crua és deliciosa i estimula la 
creativitat.
7. És una forma d’alimentar-se a consciència, ecològica 
i sostenible. Si els humans ens alimentéssim de manera 
crudivegana, s’acabaria la fam al món i la indústria alimen-
tària hauria de canviar el seu negoci per camps d’agricultu-
ra ecològica. Això ens estalviaria unes enormes quantitats 
de recursos naturals utilitzats per a produir energia per a 
aquestes indústries. L’energia nuclear seria totalment inne-
cessària. I no oblidem la gran quantitat d’arbres i reserves 
de petroli que ens estalviaríem si no haguéssim d’envasar 
els aliments processats en papers i plàstics. També hi hau-
ria menys diòxid de carboni alliberat a l’atmosfera si no cui-
néssim i més oxigen produït a partir de tots els nous horts 
i jardins, que és el que ajuda a reduir l’efecte hivernacle.
8. Menjar aliments vibrants ens eleva la nostra vibració, ens 
expandeix la consciència i ens aporta claredat mental i for-
ça espiritual. L’estalvi energètic que suposa menjar aliments 
vius ens permet dedicar energia al creixement personal i 
espiritual.
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