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Αυτό το βιβλίο το αφιερώνω στην αγαπητή µου σύζυγο Φρέµε. 
 
Οι πληροφορίες, που αναφέρονται σ’ αυτό το βιβλίο, χρησιµεύουν µόνο για ενηµερωτικούς 
σκοπούς και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διάγνωση και θεραπεία αρρωστιών. 
Η παρακολούθηση και υπόδειξη για ανάκτηση φυσικής και ψυχολογικής υγείας πραγµατοποιείται 
από τους συγκεκριµένους ειδικούς. Οι εκδότες και ο συγγραφέας δε δίνουν στην παρούσα 
έκδοση συγκεκριµένες ιατρικές συνταγές και εποµένως, δε φέρουν ευθύνη για αποτελέσµατα 
αυτοθεραπείας. 
 
Οι πληροφορίες, που αναφέρονται στο παρών βιβλίο, βασίζονται στη θεραπευτική ύλη, του 
χυµού Νόνι. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

πό το 1997 µελετούσα τις επιστηµονικές αποδείξεις και πρακτικές µελέτες χυµού Νόνι, µε 
σκοπό να εισχωρήσω στα µυστικά της ιατρικής επίδρασης αυτού του εξωτικού φρούτου. 
 
Έχω ασχοληθεί πολλές ώρες, µελετώντας περιστατικά ασθενών, ανακοινώσεων ιατρών και 
άλλων ειδικών, επίσης και µε την ανάλυση ανακοινώσεων αποτελεσµάτων πολυάριθµων 
κλινικών εξετάσεων. Έχω ρωτήσει περισσότερους από 50 ιατρούς και άλλους ειδικούς στον 
τοµέα υγειονοµίας, που είχαν συλλέξει και παρουσιάσει πληροφορίες για 10.000 άτοµα, που 
χρησιµοποίησαν ή χρησιµοποιούν  χυµό Νόνι. 
 
Συλλέγοντας τα στοιχεία, αναρωτιόµουν «Με ποιο τρόπο είναι δυνατόν, ο χυµός Νόνι να 
βοήθησε τόσους ανθρώπους µε διαφορετικά προβλήµατα υγείας ;   
Που είναι το µυστικό;  
ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΗΤΑΝ Πως Ο ΧΥΜΟΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΟΜΩΣ ΟΧΙ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ. 
Όµως περίπου 78 και πλέον τις εκατό από τους 10.000 ανθρώπους, που χρησιµοποίησαν το 
χυµό Νόνι στη δικά µας µελέτη, µας ενηµέρωσαν, ότι ο χυµός τους βοήθησε µε διάφορους 
τρόπους, συµπεριλαµβάνοντας τη µάχη  µε τον καρκίνο, αρρώστιας καρδιάς ταραχές χώνεψης, 
ζαχαρώδη διαβήτη, ταραχή  ανοσοποιητικού συστήµατος, εγκεφαλική θρόµβωση , προβλήµατα 
µε το βάρος, το δέρµα τα µαλλιά.  
 
Αυτό το βιβλιαράκι σας δίνει την ανασκόπηση αυτού που γνώρισα εγώ. 
 
 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ο χυµός Νόνι είναι φρούτο µε αξιοσηµείωτες θεραπευτικές ιδιότητες, για τις οποίες οι 
περισσότεροι κάτοικοι, της Βόρειας Αµερικής ακόµα δεν έχουν ακουστά.  
Ήδη πάνω από 2000 χρόνια ο χυµός χρησιµοποιείται µε επιτυχία στην Κίνα, Ινδία, και άλλες 
χώρες. 
Ο χυµός νόνι ταξίδευε µε τους κατοίκους στα νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού , Ταϊτή , Χαβάη και 
στην Μικρή Ασία φυτρώνει µε τον καλύτερο τρόπο σε ηφαιστειακό έδαφος, ελεύθερο και µακριά 
από µολυσµένο περιβάλλον. Επίησης όπως το φυτό Αλόε Βέρα  Παπάϊα και σειρά άλλων 
φυτικών καρπών έχει αποδειχθεί ότι  το εκχύλισµα του φυτού ΝΟΝΙ βοηθάει σε διάφορα 
προβλήµατα υγείας. 
 
Για την χρησιµοποίησή του  καρπός Νόνι παρασκευάζεται επι το πλείστον σε µορφή χυµού. 
Ανεξάρτητα από το γεγονός, ότι ο καρπός είναι πικρός και έχει δυσάρεστη µυρωδιά ο χυµός 
Νόνι είναι πολύ ευχάριστος στην γεύση και οσµή χάρη στην προσθήκη φυσικού χυµού 
σταφυλιού και χυµού από βατόµουρο – ειδικό µείγµα συνταγή δύο γνωστών χηµικών 
διατροφής, Στέφανο Στόρυ και Τζών Οίντσγουρντ.
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ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΜΟΥ ΝΟΝΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 

Τα αποτελέσµατα των µελετών δείχνουν , ότι ο χυµός νόνι σταθεροποιεί το ανοσοποιητικό 
σύστηµα, ρυθµίζει την λειτουργία των κυττάρων  και την διαδικασία ανάπλασης των βλαβερών 
κυττάρων. 
 
Το γεγονός, ότι ο χυµός νόνι, όπως φαίνεται , επιδρά στο βασικό κυτταρικό επίπεδο, µπορεί να 
εξηγήσει γιατί ο χυµός βοηθάει σε τέτοια ποικιλοµορφία αρρωστιών. 
 
Ο ∆ρ Ρίτσαρντ Ντίξ, κλινικός γιατρός από το Νιού Τζέρσεϋ, λέει : «εµείς σταδιακά ερχόµαστε 
στην αναγνώρισή του , ότι πρέπει να επιστρέψουµε στις βασικές λειτουργίες του οργανισµού 
µας απλά λέγοντας, εµείς καίµε ή τις θρεπτικές ουσίες ή το δικό µας οργανισµό. Ο χυµός νόνι 
σώζει τον οργανισµό µας δίνοντάς µας τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες. 
 
Στην πραγµατικότητα, ο χυµός νόνι έχει πάνω από 100 βασικούς και δευτερεύοντες τοµείς 
εφαρµογής. Αυτό το βιβλιαράκι συγκεντρώνεται πλεονεκτικά στους βασικούς τοµείς εφαρµογής. 
Ο χυµός νόνι  µπορεί να εκτιµηθεί ως φαρµακευτικό φυτό χάρη στις ακόλουθες επιδράσεις, κάθε 
µία από τις οποίες θα συζητήσουµε : 
 
 

• Κατεβάζει την υψηλή πίεση 
 

• Με την βοήθεια της µελατονίνης (ορµόνη) και σεροτονίνης επιδρά στην επανάκτηση 
ύπνου, θερµοκρασίας και διάθεσης. 

 
 

• Αυξάνει την ενεργητικότητα του οργανισµού  
 

• Επιδρά ως αντισταθµιστικό και σταµατάει τις φλεγµονές. 
 
 

• Απαλύνει τον πόνο 
 

• Έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες , που έχουν την δυνατότητα να προστατέψουν από 
ταραχές χωνευτικού και καρδιαγγειακού συστήµατος. 

 
 

• Παρεµποδίζει την ανάπτυξη στο αρχικό στάδιο του καρκίνου και την αύξηση του 
καρκινικού όγκου. 

 
 
Ο πίνακας 1 περιέχει στατιστική ανάλυση δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων, των βασικών και 
δευτερευόντων εφαρµογών, που έχω επεξεργαστεί µε την µέθοδο ερωτήσεων 50 ιατρών και 
άλλων ειδικών στον τοµέα πρόνοιας , που χρησιµοποίησαν τον χυµό νόνι ή το δίνανε σε 10.000 
ασθενείς. 
Στον πίνακα αναφέρεται το πλήθος ανθρώπων που χρησιµοποίησαν τον χυµό νόνι από 23 
διαφορετικές ασθένειες το ποσοστό αυτών , που τους βοήθησε και η δραστική ουσία , που κατά 
πάσα πιθανότητα, ενέργησε. 
∆εδοµένου ότι το  PAC – η βασική δραστική ουσία , κατά την γνώµη µου είναι µίγµα όλων των 
φυσικών ουσιών, κάτι που επιτρέπει στον χυµό Νόνι να επιδρά στην υγεία.. 
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Καταστάσεις που αποδεικνύουν την 
παρουσία του χυµού ΝΟΝΙ 

Άνθρωποι σε αυτή 
την κατάσταση 

ποσοστό * 
επιτυχίας  

Βασικό 
∆ραστικό 
συστατικό 

PAC ** 

Αλλεργίες, µείωση συµπτωµάτων 948 84% Xeronine 

Καταπολέµηση συνεπειών γήρανσης, 
βελτίωση εµφάνισης 

148 78% Terpene 

Αρθρίτιδα, µείωση συµπτωµάτων 719 81% Terpene 

Αναπνευστικό σύστηµα, βελτίωση 2854 77% Xeronine 

Καρκίνος, µείωση συµπτωµάτων 889 65% Xeronine 

Καταθλίψεις, µείωση συµπτωµάτων 807 77% Xeronine 

∆ιαβήτης, 1 και 2 2773 84% Scopoletin 

Χωνεψη, βελτίωση 1593 89% Xeronine 

Ενέργεια, αύξηση 8327 92% Xeronine 

Σύγχυση σκέψης, βελτίωση 373 88% Xeronine 

Καρδιοπάθειες, µείωση συµπτωµάτων 1123 80% Xeronine 

Πίεση, µείωση 938 85% Scopoletin 

Παθήσεις νεύρων, βελτίωση 2373 67% Xeronine 

∆ύναµη σκέψης, αύξσηση ικανότητας 2983 72% Xeronine 

Μύες, αύξηση µάζας 816 71% Protein 

Παχυσαρκία, αδυνάτισµα 2841 75% Xeronine 

Πόνοι και πονοκέφαλοι, µείωση 4231 88% Xeronine 

Σεξουαλικότητα, αύξηση των 
αισθήσεων 

1608 87% Xeronine 

Ύπνος, βελτίωση 1231 73% Xeronine 

Κάπνισµα, κόψιµο 452 58% Xeronine 

Άγχος, καλύτερη αντιµετώπιση 4113 72% Xeronine 

Εγκεφαλικά 1019 57% Xeronine 

Ευφορία, άνοδος 4561 80% Xeronine 

* Συγκεντρωτικό ποσοστό ατόµων ,που βίωσαν, µετά από την χρήση του χυµού νόνι την 
υποκειµενική ή αντικειµενική βελτίωση των προβληµάτων ή συµπτωµάτων τους. Στους 
περισσότερους ανθρώπους που χρησιµοποίησαν τον χυµό Νόνι χωρίς επιτυχία ,ή απουσία 
θετικών  αποτελεσµάτων εξηγείται από το γεγονός ότι κατανάλωναν µικρή ποσότητα ή δεν 
έκαναν τακτική χρήση του Χυµού όπως συνιστάται στον πίνακα 3. 
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**Pac (Primary active component ) Βασικό δραστικό συστατικό. 
Πίνακας 1. Καταστάσεις όπου είχαν καλυτέρευση άτοµα, που χρησιµοποίησαν τον 
χυµό Νόνι (σε σύνολο  10.000 ατόµων) 
Σχόλιο : Ο χυµός Νόνι µπορεί να πίνεται παράλληλα µε όλα τα φάρµακα – αντενδείξεις σχεδόν 
δεν υπάρχουν. Εσείς πρέπει να ενηµερώσετε τον γιατρό σας, ότι πίνετε τον χυµό Νόνι, κι αυτός 
πιθανόν να θέλει να µειώσει την δόση των φαρµάκων. Ο χυµός συχνά προκαλεί µείωση των 
παρενεργειών  των αρχικών φαρµάκων. 
Αναφέρονται µόνο ελαφρές παράπλευρες απώλειες. Λιγότερο από 5% των ατόµων παρατηρούν 
ρέψιµο, διάρροια  ή αλλεργική αντίδραση ή εµφανίζεται ελαφρό εξάνθηµα. 
 Το ρέψιµο περνάει µε την µείωση της δόσης. Το εξάνθηµα και η διάρροια σταµατούν σε 72 
ώρες. Όπως αναφέρεται στην περίοδο κυοφορίας ή θηλασµού ο χυµός Νόνι  είναι ακίνδυνος. 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΥΜΟΥ ΝΟΝΙ 
Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του ∆ρ Στήβεν Χώλλ από την Ουάσιγκτον, ιατρού από τον οποίο 
έχω πάρει συνέντευξη και ο οποίος χρησιµοποιεί χυµό Νόνι : «ο χυµός Νόνι όχι µόνο ο ίδιος έχει 
πολλά οφέλη ,αλλά δυναµώνει και την επίδραση άλλης θεραπείας.» 
Ο ίδιος διαπίστωσε ότι « ο χυµός νόνι είναι απίστευτος , επειδή βοηθάει τους ανθρώπους , σε 
καταστάσεις που  η παραδοσιακή ιατρική επιστήµη δεν µπόρεσε να βοηθήσει.» 
Η αυξηµένη επίδραση και η εναλλακτική φαρµακευτική θεραπεία – είναι µόλις δύο αιτίες για την 
αξία του Νόνι ως θεραπευτικού φυτού. Τα αποτελέσµατα του ∆ρα Χώλλ ανταποκρίνονται στην 
αναφερόµενη πιο πάνω θετική αντίδραση στο 78% των ανθρώπων, που χρησιµοποίησαν  τον 
χυµό Νόνι . ο οποίος έχει και τις ακόλουθες συµπληρωµατικές ιδιότητες: επιδρά  παράλληλα µε 
άλλα τροφικά συµπληρώµατα ή φαρµακευτικά παρασκευάσµατα. 
Έχουµε σοβαρές ενδείξεις ότι ο χυµός Νόνι βοηθάει στην πρόληψη των ασθενειών και επιδρά µε 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα  σε σχέση µε άλλα αντιοξειδωτικά. 
• Ο χυµός νόνι συµβάλλει στην ταχύτητα ανάρρωσης των εξασθενηµένων οργανισµών. Ο ∆ρ 

Σέχτερ, διευθυντής του Ινστιτούτου θεραπείας µε φυσικές ουσίες , στην πολιτεία της 
Καλιφόρνιας, αναφέρει ότι υπάρχουν πάρα πολλές  πληροφορίες, για την παραδοσιακή χρήση 
του χυµού νόνι και την επίδρασή του στην υγεία. 

•  Η εργασία του επιβεβαιώνει, ότι το γνώριζαν και µε επιτυχία εφάρµοζαν οι «καχούνας» 
(αρχαίοι οµοιοπαθητικοί της Χαβάης) εδώ και 1000 χρόνια. Σε µία από τις συνεντεύξεις, 
βεβαιώνει ότι τα θετικά αποτελέσµατα, που πέτυχαν οι γιατροί που χρησιµοποίησαν τον χυµό 
Νόνι, ανταποκρίνονται στα αποτελέσµατα κλινικών εξετάσεων κατά την θεραπεία µε φυσικές 
ουσίες. Ο ∆ρ Σέχτερ θεράπευε εκατοντάδες ασθενείς του µε την βοήθεια του χυµού Νόνι και 
ήταν εντυπωσιασµένος µε την ποικιλία ασθενειών, που µε επιτυχία αντιµετώπισε µε την 
βοήθεια του χυµού.  

Επισκόπηση  σηµαντικών πληροφοριών σε σχέση µε τις κλινικές εξετάσεις  του ∆ρα Σέχτερ : 
• Ο χυµός νόνι διεγείρει την παραγωγή των Τ – κυττάρων στο ανοσοποιητικό σύστηµα. Τα Τ- 

κύτταρα παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση ασθενειών. 
• Ο χυµός νόνι δυναµώνει το ανοσοποιητικό σύστηµα για λογαριασµό των µακροφάγων ή 

λεµφοκυττάρων , τα οποία είναι βασικά συστατικά αµυντικών δυνάµεων του οργανισµού 
µας. 

• Ο χυµός νόνι αντιµετωπίζει πολλά είδη βακτηρίων. 
• Ο χυµός νόνι κατέχει εξαιρετικές παυσίπονες ιδιότητες. 
• Ο χυµός νόνι παρεµποδίζει την ανάπτυξη στο αρχικό στάδιο του καρκίνου και παρεµποδίζει 

την αύξηση καρκινικού όγκου, επιβάλλοντας τα άρρωστα κύτταρα να λειτουργούν κανονικά. 
•  Ο ∆ρ Σέχτερ διαπίστωσε : « ως κλινικός θεραπευτής έχω παρατηρήσει, πως ο χυµός νόνι 

παρέχει σηµαντική, ακόµα και πολύπλευρη θεραπευτική επίδραση  στην πρόληψη , όπως και 
στην θεραπεία πολλών προβληµάτων  υγείας.»  

• Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆ρα Σέχτερ και τις  πληροφορίες άλλων  ειδικών στον τοµέα 
υγείας και πρόνοιας, µε τους οποίους είχα επικοινωνία, καθορίστηκαν οι βασικές κατευθύνσεις 
στην χρήση του Νόνι, που θα συζητηθούν παρακάτω. Ανεξάρτητα από το ότι υπάρχει 
πληθώρα άλλων άξιων χρήσεων του χυµού Νόνι, όπως δείχνουν οι Πίνακες, λαµβάνονται υπ' 
όψιν µόνο εκείνες, που έχουν κατά καλύτερο τρόπο αποδειχθεί. 
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ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 
Το 1992 η ∆ρ Ισαβέλλα Αµποτ, αναγνωρισµένη ειδικός στον τοµέα της βοτανικής, όρισε 
για έλεγχο του ζαχαρώδη διαβήτη, την υψηλή πίεση αίµατος και τον καρκίνο ως ευρέως 
διαδεδοµένους τοµείς χρήσης του χυµού Νόνι. Εγώ εξέτασα τη βιβλιογραφία, για να 
ορίσω ποιες φυτικές διατροφικές ουσίες µε θεραπευτικές ιδιότητες, διευρύνουν τα 
αιµοφόρα αγγεία, πράγµα αποτρέπει την αύξηση της έντασης της καρδιάς κατά το 
πέρασµα του αίµατος από τα στενά αγγεία. Εξ αιτίας αυτού, γίνεται η ρύθµιση της 
πίεσης του αίµατος, που φέρει ως αποτέλεσµα τη µείωση επιβάρυνσης της καρδιάς. 
Η σκοπολετίνη είχε για πρώτη φορά βρεθεί στο χυµό Νόνι το 1993 από ερευνητές του 
Πανεπιστηµίου της Χαβάης. 
 Θεωρείται, ότι η σκοπολετίνη όχι µόνο διευρύνει τα αιµοφόρα αγγεία, αλλά και συ-
νδυάζεται µε τη σεροτονίνη.  
Οι έρευνες πάνω στα ζώα έδειξαν, ότι η σκοπολετίνη µπορεί να µειώσει την κανονική και 
υψηλή πίεση αίµατος σε χαµηλά επίπεδα (υπερβολικά χαµηλή πίεση αίµατος). 
 Στο χυµό Νόνι, όµως, η σκοπολετίνη συνδυάζεται  µε άλλες τροφικές θεραπευτικές 
ουσίες, και γι΄ αυτό επιτυγχάνεται µείωση της υψηλής πίεσης του αίµατος  σε κανονικά 
επίπεδα, όχι πολύ χαµηλά. Όπως δείχνει η εµπειρία, η κανονική πίεση δεν πέφτει σε 
χαµηλά επίπεδα. 
Τελευταία ο χυµός Νόνι ερευνάται στις Η.Π.Α. στο Πανεπιστήµιο Στάντφορντ, στο 
Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA) και στο Πανεπιστήµιο της 
Χαβάης, στην Αγγλία στην Ένωση κολεγίων στο Λονδίνο και στη Γαλλία στο 
Πανεπιστήµιο της πόλης Μετς. 
 Οι ερευνητές επιβεβαιώνουν, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο χυµός Νόνι µπορεί να 
παίξει ρόλο στη µείωση πίεσης του αίµατος. 
 
Εγώ πήρα συνέντευξη από τον ιατρό ∆ρα Σκοττ Γέρσον, στη Νέα Υόρκη, που τελείωσε 
την έρευνά του για αξιολόγηση της επίδρασης του χυµού Νόνι στη µείωση υψηλής 
πίεσης αίµατος. Κατά τη διάρκεια 14 εβδοµάδων συνεχώς, ο ∆ρ Γέρσον παρατηρούσε 
νέους ασθενείς, έξι άνδρες και τρεις γυναίκες,  µε υψηλή πίεση αίµατος, που είχαν 
επιλεγεί τυχαία και δε γνώριζαν, ότι χρησιµοποιούν χυµό Νόνι. 
 Αυτοί είχαν την ίδια διατροφή και έκαναν τις ίδιες κινήσεις, όπως και πριν τη χρήση του 
χυµού Νόνι. Στους οκτώ απ' αυτούς τους ασθενείς υπήρχε µείωση υψηλής πίεσης 
αίµατος. Κατά µέσον όρο η συστολική πίεση (ο υψηλός δείκτης) µειώθηκε κατά 7,5% 
και η διαστολική (χαµηλός δείκτης)  κατά 4%. 
Ο ∆ρ Γέρσον ο ίδιος δέχτηκε, ότι αυτό ήταν µόλις ένα µικρό κλινικό τεστ, και όχι µεγάλη 
και σηµαντική επιστηµονική έρευνα. Τα αποτελέσµατα, όµως, αντιστοιχούν στις 
εµπειρίες της πλειοψηφίας ανθρώπων, που χρησιµοποίησαν χυµό Νόνι. 
 Όµως κανένας ιατρός δε µου ανέφερε, ότι ο χυµός Νόνι µείωσε την κανονική και υψηλή 
πίεση αίµατος στα χαµηλά επίπεδα και κανένας δεν παρατήρησε οποιαδήποτε έστω και 
µικρή αρνητική επίδραση. 
 Πολλοί από αυτούς που χρησιµοποίησαν το χυµό Νόνι ανέφεραν, ότι η πίεση αίµατος 
τους αυξήθηκε όταν σταµάτησαν τη χρήση του χυµού Νόνι, και µετά έφτασε τους 
κανονικούς δείκτες, µόλις ξανάρχισαν τη χρήση του χυµού. 
Η ∆ρ Μόνα Χάρισον, ιατρός από το Μέριλαντ, επίσης ανέφερε περιπτώσεις  για 
σταθεροποίηση της υψηλής πίεσης αίµατος. 
 Μια γυναίκα είχε πίεση 170/100, και οι ιατροί της δεν µπορούσαν να τη µειώσουν. ∆υο 
µήνες αργότερα, µε τη βοήθεια του χυµού Νόνι, έφτασε τους κανονικούς δείκτες - 
130/80. Αυτή η γυναίκα συνεχίζει τη χρήση του χυµού Νόνι, και εδώ και εννιά µήνες η 
πίεση αίµατος της είναι κανονική. 
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ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
Η ∆ρ Χάρισον υποθέτει, ότι ταυτόχρονα µε τη σχέση χυµού Νόνι - σκοπολετίνης - σεροτονίνης, 
σηµαντικός αριθµός θετικών αποτελεσµάτων από την επίδραση του χυµού Νόνι, µπορεί να 
οφείλονται στην  αύξηση της δραστηριότητας της επίφυσης (νευραδένας), που βρίσκεται βαθιά 
στον εγκέφαλο. Αυτός ο πολύ σηµαντικός αδένας είναι ένα από τα όργανα, όπου παράγεται η 
σεροτονίνη, που χρησιµεύει στη δηµιουργία µιας  άλλης ορµόνης – της µελατονίνης. Η 
σεροτονίνη και η µελατονίνη επιδρούν στη σταθεροποίηση του ύπνου, της  θερµοκρασίας, της 
διάθεσης, και της περιόδου σεξουαλικής ωριµότητας και εµµηνόρροιας. 
 Η ∆ρ Χάρισον θεωρεί, ότι η σταθεροποίηση του επιπέδου ενεργητικότητας του οργανισµού 
είναι αποτέλεσµα θετικής επίδρασης του χυµού Νόνι. Ο χυµός επηρεάζει θετικά τη 
σταθεροποίηση σακχάρου στο αίµα, τη µείωση των παροξυσµών κατά την εµµηνόρροια, και 
επίσης, σχετίζεται µε τη µείωση διόγκωσης του προστάτη, και της ανάγκης στους άνδρες για 
ούρηση τη νύχτα. Ο ∆ρ Ραλφ Χαίνικε, παγκόσµια γνωστή εδώ και σαράντα χρόνια 
προσωπικότητα στην έρευνα της ξερονίνης, πιστεύει, ότι ο χυµός Νόνι βοηθάει τον οργανισµό 
στην αυτοθεραπεία µε τη δηµιουργία αρκετής ποσότητας προξερονίνης, η οποία µε τη µέθοδο 
σύνθεσης  µετατρέπεται σε αλκαλοειδή ξερονίνη. 
 Ο ίδιος υποστηρίζει επίσης, ότι µια από τις ποικίλες λειτουργίες αυτού του αλκαλοειδούς είναι, 
ότι βοηθάει στη δηµιουργία  ενδορφίνης στον εγκέφαλο, ουσίας, που επιδρά ως κο-ορµόνη και 
έχει την ιδιότητα παυσίπονου, ενεργοποιώντας την πρωτεΐνη. Ως αποτέλεσµα αυτού πολλοί 
άνθρωποι αρχίζουν να αισθάνονται καλύτερα και να έχουν µεγαλύτερη ενέργεια µετά τη χρήση 
του χυµού Νόνι. 80% από τους 10.000, που έχουν ερωτηθεί, ανέφεραν την καλυτέρευση 
διάθεσης µετά από χρήση του χυµού. ∆εν εκπλήσσει, ότι οι άνθρωποι µε προβλήµατα υγείας 
έχουν µεγαλύτερη ανάγκη προξενίνης, και γι' αυτό χρησιµοποιούν περισσότερο το χυµό Νόνι. Ο 
Ντόνοβαν Λάζαρ, ειδικός τραπεζικός, λέει: 
‘‘Εγώ συµπεριέλαβα το χυµό Νόνι στη διατροφή µου, και αυτό πραγµατικά µε βοήθησε στη 
γρήγορη ανάρρωση.  Ο πόνος στους µυς δεν ήταν πια έντονος µετά από έντονες σωµατικές 
προπονήσεις. Αυτό, φυσικά, καλυτέρευσε τη διάθεση µου και µου επιτρέπει να πετύχω κάτι 
περισσότερο. Η πραγµατική µείωση της κούρασης, µετά από χρήση του χυµού Νόνι είναι 
απίστευτη. Αυτό δεν το περίµενα και τώρα σε όλους τους γνωστούς µου συστήνω  αυτόν τον 
απίστευτο χυµό Νόνι’’. 
 

 

ΝΟΝI ΚΑΤΑ  ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΣΤΑΜΙΝΙΚΟ 

 
Νωρίτερα σηµειώσαµε, πως ο χυµός Νόνι, του οποίου συστατική ουσία είναι η σκοπολετίνη, 
βοήθησε τους ασθενείς της ∆ρος. Χάρισον στον έλεγχο πίεσης του αίµατος. Ο χυµός  δρά 
επίσης ως αντιφλεγµονώδες  και ως αντιισταµινικό. Η ιατρική βιβλιογραφία, δείχνει ποικίλες 
αναφορές για επιτυχή θεραπεία µε σκοπολετίνη, της αρθρίτιδας, της φλεγµονής σάκου τένοντα, 
της φλεγµονής τένοντα και της αλλεργίας. Ο ∆ρ Μπλος, χειρούργος ορθοπεδικός από την πο-
λιτεία Ινδιάνα, το ανέφερε στην περιγραφή προσωπικής εµπειρίας µε το χυµό Νόνι. ‘‘Πριν τη 
χρησιµοποίηση του χυµού Νόνι στην πρακτική µου, το δοκίµασα ο ίδιος και είδα σηµαντικά  
αποτελέσµατα. Ο χυµός Νόνι εξάλειψε όχι µόνο αυτό το πρόβληµα, αλλά ελάφρυνε τον πόνο 
που είχα στην αριστερή ωµοπλάτη. Ο χυµός Νόνι επίσης αύξησε την ενέργειά µου. Οι 
συµπαίκτες µου στο τένις παρατήρησαν, ότι µειώθηκε ο χρόνος αντίδρασής µου στο παιχνίδι. 
Από τότε έχω χρησιµοποιήσει το χυµό Νόνι περίπου σε 70 ασθενείς. Οι δεκαπέντε από αυτούς 
µε χρόνιους πόνους στην πλάτη, παρατήρησαν σηµαντική ελάφρυνση των πόνων. Επίσης και οι 
άλλοι πελάτες µου, που είχαν πόνους στα γόνατα από την οστεοαρθρίτιδα µέχρι τότε, 
παρατήρησαν ότι µετά την χρήση του χυµού Νόνι οι πόνοι σχεδόν εξαλείφθηκαν.’’ 
Τρεις από τους πελάτες του ∆ρος Μπλος, που υπέφεραν από άσθµα, αισθάνθηκαν βελτίωση της 
ποιότητας ζωής τους, το ίδιο αισθάνθηκαν και ασθενείς µε αρθρίτιδα. Πολλοί  αισθάνθηκαν 
θετικά αποτελέσµατα. ∆υο ασθενείς , ένας εκ των οποίων είναι ιατρός, του τηλεφώνησαν και 
του είπαν, ότι ο χυµός Νόνι σε 24 ώρες, εξάλειψε την ακινησία των χεριών τους σε µεγάλο 
βαθµό. Ο ∆ρ Μπλος µας ενηµερώνει, ότι ο χυµός Νόνι βοήθησε πολλούς ασθενείς του. Ο ιατρός 
τον προτείνει ως διατροφική ουσία, και όχι ως φάρµακο, και οι περισσότεροι εκφράζουν την 
επιθυµία να το δοκιµάσουν. Το ερωτηµατολόγιο µας έδειξε, ότι 69%, που χρησιµοποίησαν το 
χυµό Νόνι, όχι µόνο συνεχίζουν να το παίρνουν, αλλά λένε, ότι δεν πρόκειται να το 
σταµατήσουν. 
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 Ο ∆ρ Μπλος γενικεύει την πληροφορία για το χυµό Νόνι ως εξής:  
«Ο χυµός Νόνι όχι µόνο καλυτερεύει την προσωπική µου ζωή, αλλά και τη ζωή των ασθενών 
µου». Άλλοι ιατροί µας αναφέρουν για επιτυχίες στη θεραπεία ασθενών µε «προβλήµατα 
φλεγµονών, όπως αρθρίτιδας, φλεγµονής σάκου τένοντα και φλεγµονής τένοντα». 
Μια ασθενής, που υπέφερε από παραµορφωτική αρθρίτιδα, µας ενηµερώνει για το θετικό 
αποτέλεσµα, µετά τη χρήση του χυµού Νόνι. Είχε πόνους σχεδόν 20 χρόνια. Το 1990 της 
τοποθέτησαν τεχνητά αρθρικά γόνατα, που όµως δε έλυσαν το πρόβληµα.  
Έπρεπε να περπατάει µε το µπαστούνι, και της ήταν δύσκολο να σηκώνεται, ειδικά από µαλακές 
πολυθρόνες. 72 ώρες µετά την αρχική χρήση του χυµού Νόνι, µπορούσε να σηκώνεται και να 
διασχίζει χωρίς το µπαστούνι και χωρίς πόνους σχεδόν όλο το δωµάτιο. Η ίδια θεωρεί, ότι τη 
βοήθησε ο χυµός Νόνι, επειδή δεν έχει αλλάξει τίποτα στην κανονική της ζωή. Ιατροί, που τους 
υπέβαλα ερωτήσεις, και άλλοι, υποθέτουν, ότι ο χυµός Νόνι βοήθησε 80% των ασθενών µε 
αρθρίτιδα. Ακόµη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός, ότι ο ∆ρ Γάρι Τρεν, κτηνίατρος από την 
πολιτεία Κεντάκι, θεράπευε εκατοντάδες σκυλιά, γάτες και άλλα ζώα µε αρθρίτιδα, και 
διαπίστωσε, ότι ο χυµός Νόνι βοήθησε σε πάνω από 90% των ζώων. Οι προτεινόµενες δόσεις 
για τα ζώα βάρους λιγότερο από 100 λίβρες είναι ίδιες, µε αυτές που αναφέρονται στον Πίνακα 
5 για παιδιά. 
 Για ζώα πάνω από 100 λίβρες, οι προτεινόµενες δόσεις είναι ίδιες, µε αυτές που αναφέρονται 
στον Πίνακα 5 για ενήλικους. 

 
ΠΟΝΟΙ 

Γενικά αποδεκτό είναι το γεγονός, ότι ένα από τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα του χυµού Νόνι 
από τη Ταϊτή είναι η απάλειψη ή µείωση   όλων των πόνων. Από τους Ανατολίτες θεραπευτές 
και τους «καχούνα» της Χαβάης έως τους σύγχρονους ερευνητές, όπως ο ∆ρ Ραλφ Χάινικε, και 
ιατρούς, που θεραπεύουν µε φυσικές ουσίες, όπως ο ∆ρ Στιβ Σέχτερ, όλοι συµφωνούν, ότι ο 
χυµός Νόνι µπορεί να απαλύνει τον πόνο. 
  
Οι «καχούνα» το αποδίδουν στο συνδυασµό του χυµού Νόνι και της προσευχής. Όµως δεν είναι 
εύκολο να συµφωνήσεις στην ερώτηση, πώς ο χυµός Νόνι απαλύνει τον πόνο. 
 Προέκυψαν διάφορες θεωρίες για το πώς ο χυµός Νόνι απαλύνει τον πόνο. Ο ∆ρ Χάινικε 
υποθέτει, ότι στη µείωση του πόνου συµβάλλει η ξερονίνη. Ο ∆ρ Σλέχτερ θεωρεί, ότι ο χυµός 
Νόνι βοηθάει τον οργανισµό στην αυτοθεραπεία και έτσι απαλύνει τον πόνο. 
 
 Ποιος έχει δίκιο; Εγώ νοµίζω και οι δύο. 
 Και νοµίζω επίσης, ότι ο χυµός Νόνι, σίγουρα, περιέχει και πολλά άλλα άγνωστα συστατικά, που 
όλα µαζί βοηθούν στην απάλειψη του πόνου. 
Τι λέει η επιστήµη για την απάλειψη του πόνου µε το χυµό Νόνι από την Ταϊτή; Αναφέρεται, ότι 
η ξερονίνη, η οποία είναι ένα από τα βασικά συστατικά  του χυµού Νόνι, µπορεί να 
σταθεροποιεί τη βλάβη της δοµής της πρωτεΐνης και της λειτουργίας  των κυττάρων, 
τα οποία είναι και οι αιτίες του πόνου.  
Ο ∆ρ Χάινικε έχει συλλέξει την πληροφορία, που δείχνει, ότι η ξερονίνη λαµβάνει χώ-
ρο στους λήπτες Ενδορφίνης. 
 
Όπως υπολογίζουν οι ερευνητές, ιατροί και άλλοι, που έχουν ερωτηθεί από εµένα, ο χυµός Νόνι 
βοηθάει το 88% των ασθενών, που υποφέρουν από πόνους. Το 1990 ο Τσέφικ Γιούνος 
ανέφερε, ότι ο ∆ρ Τζόζεφ Μπετς,  
ερευνητής και χηµικός του FDA (Food and Drug Administration, 
επιλογή των φυσικών προϊόντων στο κέντρο προστασίας των προϊόντων και σωστής 
διατροφής), είπε, ότι η ρίζα του δέντρου Νόνι, φαίνεται πως έχει «παυσίπονα και απαλυντικά 
χαρακτηριστικά». 
 
Τον Μάιο του 1995, ήµουν καλεσµένος, ως οµιλητής, στο δεύτερο παγκόσµιο συµπόσιο στη 
Γαλλία και είχα την ευκαιρία να συνοµιλήσω µε Γάλλους επιστήµονες. Εκεί έµαθα, ότι στο 
φαρµακευτικό εργαστήριο του Πανεπιστηµίου της πόλης Μετς στη Γαλλία διαπιστώθηκε, πως ο 
χυµός Νόνι κατέχει κεντρική αναλγητική επίδραση. 
‘Η πιο απλά, µου είπαν, ότι η απάλειψη πόνου σε όλο τον οργανισµό, είναι αποτέλεσµα της 
επίδρασης του χυµού Νόνι στον εγκέφαλο. 
 Ο χυµός Νόνι πετυχαίνει το 75% της επίδρασης του θειικού άλατος της µορφίνης στην 
απάλειψη πόνου. Εκτός απ' αυτό ο χυµός Νόνι δε δηµιουργεί εθισµό. 
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Ο ∆ρ Σέχτερ  χρησιµοποιεί το χυµό Νόνι εναντίων ασθενειών µε επιτυχία και σιγουριά. 
Πραγµατικά, το φυτό Νόνι συνηθίζουν να το ονοµάζουν «παυσίπονο δέντρο» ή «δέντρο 
πονοκεφάλου». Ο ∆ρ Σέχτερ θεράπευε µε τη βοήθεια του χυµού Νόνι πολλούς ασθενείς, που 
είχαν χρόνιους πόνους για διαφορετικούς λόγους.  
Όταν µου έδωσε τη συνέντευξη, µου είπε για πολλές ξεχωριστές έρευνες σχετικά µε ανθρώπους 
σε όλες τις Η.Π.Α., που µε επιτυχία χρησιµοποιούσαν το χυµό Νόνι για την απάλειψη  
ανυπόφορων πόνων. Το γεγονός αυτό προκαλεί µία ερώτηση: Απαλύνει ο χυµός Νόνι τον πόνο 
χωρίς τοξικά και χωρίς να δηµιουργεί συνήθεια µε αρνητικές επιδράσεις;  
Το 1990 οι ερευνητές διαπίστωσαν, ότι η «η χρήση του εκχυλίσµατος του χυµού Νόνι βοηθάει 
ουσιαστικά, σε συνάρτηση µε τη δόση, την κεντρική αναλγητική δράση στα ποντίκια».  
Το αναλγητικό - είναι ουσία, που µειώνει ή απαλύνει τον πόνο.  
Οι ερευνητές παρακάτω λένε, ότι «το εκχύλισµα του χυµού Νόνι δε έχει τοξικές δράσεις». 
Υπάρχουν αρκετές διαβεβαιώσεις, ότι ο χυµός Νόνι δεν προκαλεί εθισµό. 

 

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ  ΚΑΡ∆ΙΑΣ 

∆ηµοσιευµένες επιστηµονικές ανακοινώσεις, που αναφέρονται το 1950 και που εµφανίστηκαν 
στο περιοδικό Pacific Science Journal, δείχνουν, ότι ο χυµός Νόνι έχει αντιβακτηριακά 
χαρακτηριστικά, που έχουν τη δυνατότητα να προφυλάσουν από τις αρρώστιες το πεπτικό 
σύστηµα και την καρδιά. Ο ∆ρ Γέρσον εξέτασε και παρουσίασε την πειστική πληροφορία, ότι τα 
«ανδρο-χιόνια» (πολύ πικρά συστατικά), που περιέχει ο χυµός Νόνι, ήδη εδώ και πολλά χρόνια 
χρησιµοποιούνται µε επιτυχία κατά της σταφυλοκοκκικής µόλυνσης των αγγείων και των 
βακτηρίων. Τα «Ανδροχιόνια» του χυµού Νόνι διεγείρουν την ενεργητικότητα όλης της πεπτικής 
λειτουργίας µε την απαραίτητη αύξηση έκκρισης ενζύµων και χολής. Από τα 10.000 άτοµα που 
ρωτήθηκαν αφού χρησιµοποίησαν το χυµό Νόνι, στο 89% των ασθενών µειώθηκαν τα 
προβλήµατα πέψης της τροφής και στο 80% αναφέρθηκε συµπτωµατική µείωση των 
καρδιακών παθήσεων. 

 Η σεροτονίνη βρίσκεται στον εγκέφαλο και γενικότερα σ’ όλο τον οργανισµό. Η µεγαλύτερη 
συγκέντρωση της παραγωγής σεροτονίνης βρίσκεται στο λεπτό έντερο. Η ∆ρ Χάρισον αναφέρει 
πολλές περιπτώσεις, που ο χυµός Νόνι βελτίωσε τη πέψη. 

Ο ∆ρ Ρόµπερτ Γιουνγ διαπίστωσε, ότι ο ζυµοµύκης και οι µύκητες, προκαλούν πάθηση των 
κυττάρων λόγω των τοξινών που προκαλεί η  αύξηση της οξύτητας του κυττάρου. Σύµφωνα µε 
τις ανακοινώσεις, ο χυµός Νόνι βοηθάει στην επανόρθωση του pΗ των κυττάρων ή της 
οξύτητας του οργανισµού. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην αυξηµένη και καλύτερη κατανάλωση 
βιταµινών, φυσικών ουσιών και  πρωτεϊνών. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
 

Ίσως, παίζει ρόλο ο συντονισµός του χυµού Νόνι µε ποικίλες τροφικές ουσίες, όπως 
«ανταπτογεν» - τροφική ουσία, που βοηθάει στα «ανώµαλα» ή «άρρωστα κύτταρα» να 
λειτουργούν κανονικά.  Σηµαντικές έρευνες στην ιατρική εφαρµογή του χυµού Νόνι είχαν 
παρουσιαστεί στις 83η , 84η και 85η ετήσιες συναντήσεις του Αµερικανικού Συνδέσµου έρευνας 
καρκίνου. Οι ερευνητές του Ινστιτούτου παθολογίας και φαρµακολογίας της Ιατρικής Σχολής  
Τζον Μπερνς στη Χονολουλού, Χαβάη, το 1992, παρουσίασαν στο συνέδριο του Σαν Ντιέγκο, 
Καλιφόρνια, σηµαντική εργασία, τα αποτελέσµατα της οποίας αργότερα συγκεντρώθηκαν στο 
πρωτόκολλο του Αµερικανικού Συνδέσµου έρευνας καρκίνου µε τίτλο: «Αντινεοπλασµατική 
δράση του θυλακοκύτταρου Μορίντα στον καρκίνο των ποντικιών».  
 
Αυτό σηµαίνει όχι κάτι άλλο, αλλά, ότι ο χυµός Νόνι επιδρά στα καρκινικά κύτταρα, όταν αυτά 
εµφανίζονται στη γαστρική κοιλότητα. Τα ποντίκια που λάµβαναν το φρούτο Νόνι ζήσανε κατά 
105% έως 123% περισσότερο, από τα άλλα και το 40% ζήσανε κατά 50 ηµέρες ή και 
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περισσότερο. Αυτή η έρευνα επαναλήφθηκε πολλές φορές, και κάθε φορά αποδεικνύει, ότι το 
φρούτο Νόνι παρατείνει σηµαντικά τη ζωή άρρωστων ποντικιών, σε σχέση µε τα ποντίκια, που 
δε λάµβαναν το χυµό Νόνι. Το φρούτο Νόνι µπορεί να σταµατάει την αύξηση καρκινικού όγκου. 
Ο χρόνος ζωής παρατείνεται κατά µέσον όρο, µετά τη χρήση του χυµού Νόνι στο 119%. Ο 
χρόνος ζωής παρατείνεται και περισσότερο, όταν ο χυµός Νόνι δίνεται µαζί µε γνωστά 
αντικαρκινικά φάρµακα, όπως αντριαµισινη,5-φλουοροσιλ (5FU) ή βίνκριστιν. 
 
Ακόµη περισσότερες πληροφορίες, αναφέρονται στην εργασία για τον καρκίνο, που παρουσίασε 
το Πανεπιστήµιο Κειο και Ινστιτούτο βίο ιατρικής επιστήµης στην Ιαπωνία, για το διαχωρισµό 
της νέας σύνθεσης του χυµού Νόνι, που ονοµάστηκε νταµνακαντάλ. Η εργασία αυτή έγινε στη 
Γιοκοχάµα, Ιαπωνία, και όχι στα αγγεία ανθρώπινου σώµατος. 
 Και στον ερασιτέχνη είναι κατανοητό, ότι ο χυµός Νόνι θα µπορούσε να µετατρέπει τα 
άρρωστα κύτταρα, επιβραδύνοντας τον πολλαπλασιασµό τους  σε γεννετικό επίπεδο, σε 
κανονικά, υγιή, λειτουργικά κύτταρα. 
Το 1994 η Α. Χιραζουµι και τρεις συνάδελφοι της, έκαναν ανακοινώσεις στο περιοδικό της 
Φαρµακολογικής Ένωσης για «αντικαρκινική επίδραση του χυµού Νόνι στα ποντίκια µε καρκίνο 
στα πνευµόνια». 
 
 Ένα χρόνο πριν ο Τοµονορι Χιραµατσου και τρεις άλλοι Ιάπωνες ερευνητές σε εργασία για τον 
καρκίνο ανακοίνωσαν, ότι µετά από µελέτη σε πάνω από 500 είδη φυτικών εκχυλισµάτων που 
βρέθηκαν στο χυµό Νόνι, εκτός από τη φυτική ουσία νταµνακανταλ, βρέθηκε νέα 
επιβραδύνουσα ουσία για µερικά άρρωστα κύτταρα. 
Σε µια ασθενή της ∆ρος Χάρισον µε καρκίνο του πνεύµονα, παρατηρήθηκε πρήξιµο στην κάτω 
κοιλιακή χώρα, από ύπαρξη υγρού. 
 Ο ογκολόγος της αποµάκρυνε το υγρό και βρήκε καρκινικά κύτταρα. 
 Επτά ηµέρες µετά τη χρήση του χυµού Νόνι, το πρήξιµο µειώθηκε σηµαντικά. ∆εύτερη εξέταση 
του υγρού από την κοιλιακή δεν παρουσίασε καρκινικά κύτταρα. 
Ως ιατρός δεν µπορούσα να καταλάβω πώς ήταν δυνατόν αυτό. Ήρθα σε επαφή µε την ∆ρα 
Χάρισον, η οποία µε βεβαίωσε, ότι έτσι ακριβώς έγιναν τα πράγµατα. ∆εν είχα άλλες εξηγήσεις 
εκτός από το χυµό Νόνι και τη θεϊκή συµβολή του. Σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες πρόσφατα 
έρευνες της ∆ρος Τζούντι Φόλκσµαν στα πειράµατα µε τα ποντίκια στο Χάρβαρντ πιθανόν ο 
χυµός Νόνι µαζί µε άλλες µικρό-τροφικές ουσίες, να µειώνει την παροχή αίµατος στον όγκο. 
 Ανάλογη συµπεριφορά αναφέρεται και για το λάδι από το συκώτι καρχαρία. Αποδείχτηκε, πως 
το ένα από τα συστατικά του, η σκβαλαµίνη, περιόριζε την αύξηση του όγκου, καταστρέφοντας 
τα αγγεία, που παρείχαν αίµα στον όγκο. Αυτή η επιστηµονική ανακάλυψη είχε δηµοσιευθεί από 
τον ∆ρα Χένρυ Μπρεµ, Καθηγητή Νευροχειρούργο στο ιατρικό Ινστιτούτο του Τζον Χόπκινς. Το 
1997 στο συνέδριο της Αµερικανικής Ένωσης χειρούργων στη Μιννεάπολη, της πολιτείας 
Μινεσότα, ο ∆ρ Χένρυ Μπρεµ και ο ∆ρ Αλλον Σιλς ανακοίνωσαν, ότι η σκβαλαµίνη «επιδρά 
ενάντια στους όγκους, παρεµποδίζοντας τη δηµιουργία νέων αγγείων», που στην αντίθετη περί-
πτωση θα τροφοδοτούσαν τον όγκο, επιτρέποντας την ανάπτυξη του. 

 
ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΥΜΟΥ ΝΟΝΙ 

Ο ∆ρ Χάινικε υποθέτει, ότι ο χυµός Νόνι συµβάλλει στη σταθεροποίηση των ανώµαλων 
κυττάρων, τροφοδοτώντας τον οργανισµό µε βασικές βιοχηµικές ενώσεις προξερονίνης, από τις 
οποίες τα κύτταρα του οργανισµού µας δηµιουργούν αλκαλοειδή ξερονίνη.                                
 
Η ξερονίνη µεταδίδει τη θετική δράση στα κύτταρα, και σε πολλές περιπτώσεις συµβάλει στην 
καλυτέρευση της διάθεσης. Για να καταλάβουµε την επίδραση του χυµού Νόνι της Ταϊτής, 
πρέπει να µάθουµε, πώς ο οργανισµός παράγει ξερονίνη (βιοσύνθεση). 
Στη δεκαετία του 50, ο ∆ρ Χάινικε στο Ινστιτούτο Ερευνών όπου εργαζόταν, ξεχώρισε από τον 
ανανά µια κρυσταλλική ουσία, που δεν ανήκει στις γνωστές βιοχηµικές ενώσεις. Χρόνια 
αργότερα έµαθε, ότι αυτή η κρυσταλλική ουσία ήταν βασικό συστατικό της σύνθεσης της 
αλκαλοειδούς ξερονίνης. Ακόµη έµαθε, ότι η συγκέντρωση αυτής της ουσίας στον ανανά, µε τα 
χρόνια µειώθηκε από την έλλειψη µικροσκοπικών τροφικών ουσιών στο έδαφος και µόλυνση 
του περιβάλλοντος.  
Σήµερα ο καρπός Νόνι είναι η καλύτερη πηγή αυτής της βασικής ουσίας. 
Ο ∆ρ Χάινικε θεωρεί, ότι η ξερονίνη επιδρά πάνω στα κύτταρα µε δυο βασικές λειτουργίες. 
Επειδή αυτή έχει σταθερή δοµή βάσεως, µπορεί να δηµιουργήσει σηµείο στήριξης, εισβάλλοντας 
στη σύνθεση αυστηρά  
επιλεγµένων πρωτεϊνών. Αυτές οι ουσίες µπορούν µετά να γίνουν κινητικές και ταυτόχρονα µε 
πιο σταθερή δοµή. 
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 Η ξερονίνη µπορεί να επηρεάσει την πρωτεϊνη να συγκεντρώσει µεγάλες ποσότητες ενέργειας, 
που βρίσκονται στο νερό του οργανισµού, , και αργότερα να χρησιµοποιηθεί σε διάφορες 
µηχανικές, χηµικές και ηλεκτρικές λειτουργίες.  
Αυτές οι λειτουργίες επιτρέπουν περισσότερη δραστική επίδραση στο κανονικό κύτταρο και τη 
διόρθωση των ανωµαλιών στο άρρωστο κύτταρο. 

 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΡΟΞΕΡΟΝΙΝΗ - ΞΕΡΟΝΙΝΗ - ΝΟΝΙ 

Η προξερονίνη είναι πολλά υποσχόµενη ουσία στο χυµό Νόνι, που µετατρέπεται από τον 
οργανισµό σε ξερονίνη. Η ξερονίνη είναι βασική βιοχηµική ένωση, που λαµβάνει µέρος σε 
πολλές σηµαντικές βιοχηµικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισµού. 
 Στα µέρη µε φλεγµονή, η προξερονίνη παράγωγη ξερονίνης από τα περιβάλλοντα τριχοειδή 
αγγεία του κυττάρου. Η ξερονίνη µπορεί να παρεµποδίζει τα πεπτίδια, που προξενούν τη 
φλεγµονή, να απορροφούν συγκεκριµένες πρωτεΐνες. 
Αυτό, όπως είναι φανερό, µειώνει τη φλεγµονή, το οίδηµα και τον πόνο.  
Βασικό οικοδοµικό υλικό στη βιοσύνθεση της ξερονίνης στον οργανισµό είναι η προξερονίνη, η 
προξερονάση -ένα από τα απαραίτητα στην βιοσύνθεση ξερονίνης ένζυµο- και η σεροτονίνη.  
Ο οργανισµός µας έχει όλα αυτά τα συστατικά, αλλά η προξερονίνη υπάρχει σε περιορισµένη 
ποσότητα. 
 Ο ∆ρ Χάινικε υποθέτει πως η βιοσύνθεση της ξερονίνης γίνεται µε τον εξής τρόπο. 
Συνήθως η προξερονίνη συγκεντρώνεται στο συκώτι. Περίπου κάθε δυο ώρες ο εγκέφαλος 
στέλνει σήµα στο συκώτι - για έκκριση προξερονίνης. ∆ιάφορα όργανα στον οργανισµό µας 
χρησιµοποιούν από τη ροή του αίµατος συγκεκριµένη ποσότητα προξερονίνης, αρκετή για 
παραγωγή απαραίτητης ποσότητας ξερονίνης.  
Ως κανόνας, τα κύτταρα λαµβάνουν αρκετή ποσότητα της, όµως για τη σύνθεση ξερονίνης 
χρειάζονται και άλλα βιοχηµικά - συνήθως  
παρατηρείται η έλλειψη µόνο της προξερονίνης. 
Όλο αυτό γίνεται κανονικά, µε εξαίρεση την αυξηµένη ανάγκη ξερονίνης. 
 Τα προ καρκίνου κύτταρα µε τις ανώµαλες λειτουργίες , καθώς και πολλά άλλα προβλήµατα 
υγείας, ,( όπως µυκητώδεις µολύνσεις και δηλητηριώδεις ουσίες), συµπεριλαµβανοµένων φυσικά 
και συναισθηµατικών προβληµάτων,  µπορούν να προκαλέσουν έλλειψη της ξερονίνης. Αν αυτό 
συµβαίνει, η ανάγκη ξερονίνης αυξάνεται σηµαντικά. 
 Συνήθως το συκώτι δεν περιέχει αρκετή ποσότητα προξερονίνης για τα άρρωστα κύτταρα.  
Ο άρρωστος ιστός κυττάρου περιέχει αρκετή ποσότητα προξερονάσης και σεροτονίνης: αυτό 
που λείπει είναι η προξερονίνη. Ο χυµός Νόνι βοηθάει στην παροχή µεγάλης ποσότητας 
προξερονίνης. 

 
ΞΕΡΟΝΙΝΗ, ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

Άλλη σηµαντική θεραπευτική δύναµη του χυµού Νόνι πηγάζει, µάλλον από τις ενώσεις 
σεροτονίνης. 
Ο χυµός Νόνι της Ταϊτής κατατάσσεται στις 80 ουσίες, που ανήκουν στα πλέον ενεργά  φυτά, 
από τη σκοπιά της ιατρικής, µε µεγαλύτερη ικανότητα να συνθέσει σεροτονίνη. 
 Στα χρόνια των σπουδών µου και της πρακτικής εκπαίδευσης στην Ιατρική Σχολή και στο 
νοσοκοµείο Τζον Χόπκινς, είχα αναπτύξει ειδικό ενδιαφέρον για τους καταναλωτές της 
σεροτονίνης και τις ενώσεις τους.  
 
Παρατηρούσα, πως η κατάσταση ορισµένων ασθενών µε κατάθλιψη ή ηµικρανία, καλυτέρευε 
ουσιαστικά µετά τη χρήση αναλογικών της σεροτονίνης. (Αναλογικό της σεροτονίνης - είναι 
ουσία, που επιδρά στον οργανισµό, όπως η σεροτονίνη.)Βεβαίως, πολλοί απ' αυτούς τους ασθε-
νείς είχαν παρενέργειες, όπως εµετός, διάρροια, κρίσεις πονοκεφάλου, κρίσεις φόβου, αλλεργίες 
και αρρυθµίες, µη κανονικούς παλµούς καρδιάς. 
Ο ∆ρ Χάϊνικε ενηµέρωσε, ότι πολλοί άνθρωποι µε κατάθλιψη, που χρησιµοποίησαν το χυµό 
Νόνι, αισθάνθηκαν σηµαντικές ελαφρύνσεις, 
Ο ∆ρ Χάϊνικε µε ενηµέρωσε επίσης (και αυτό το επιβεβαίωσαν 
πολλές κλινικές), ότι ο χυµός Νόνι βοήθησε στη σταθεροποίηση 
ψυχικών  ασθενειών, όπως η κατάθλιψη και η ήπια µανία 
(ασυνήθιστα µεγάλη ήπια µανία και βαθιά κατάθλιψη) 
.Ο ίδιος ανακάλυψε επίσης, πως ο χυµός Νόνι βοήθησε πολλούς ανθρώπους στο να 
σταµατήσουν τη συνήθεια να παίρνουν διάφορα δηλητήρια, που προκαλούν εθισµό. 
Μου είπε για τη σύζυγο ενός ιατρού, που ανεπιτυχώς χρησιµοποίησε διάφορες µεθόδους, για να 
σταµατήσει το κάπνισµα. ∆υο εβδοµάδες µετά τη χρήση του χυµού Νόνι, η γυναίκα σταµάτησε 
το κάπνισµα, και από τότε έµεινε µακριά από το τσιγάρο.  



Τροπικό φρούτο µε 101 τρόπους χρήσης   - 13 - 

Σελίδα 13 από 20 

Ο ∆ρ Χάϊνικε και άλλοι ιατροί µε ενηµέρωσαν και για άλλα περιστατικά, όπως, µε αλκοόλ, 
κοκαϊνη, µαριχουάνα και ηρωίνη, και πόσο βοήθησε η  συµπλήρωση του χυµού Νόνι στην 
ψυχοθεραπεία, γνωστή ως θεραπεία µε επικοινωνία. 
Σήµερα πολλοί επιστήµονες έχουν τη γνώµη, ότι η σεροτονίνη πραγµατικά είναι συστατικό στη 
βιοσύνθεση αλκαλοειδούς ξερονίνης. Από τα 10.000 άτοµα, που χρησιµοποίησαν το χυµό Νόνι 
ως τροφικό συµπλήρωµα, 92% αναφέρουν τη σηµαντική αύξηση ενέργειας και 72% - τη 
µεγαλύτερη αντίληψη και διαύγεια σε σχέση µε το χρόνο πριν τη χρήση του χυµού Νόνι. 
 

 
 
 

Πίνακας 2.  
Κλινικές ασθένειες, για τις οποίες συνιστάται η χρήση του χυµού Νόνι. 
(Σηµείωση: πολλές από τις ασθένειες είναι διαφορετικές) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αλλαγές επιπέδου ενέργειας 
Βασικά παραδείγµατα: ανεπάρκεια ενέργειας ζωής η AES (Altered Energy Response 
{αλλαγές κατάστασης ενέργειας}), ήτοι αλλαγή ενεργητικής αντίδρασης στο άγχος, 
που διδασκόταν στα Ιατρικά Ιδρύµατα Τζον Χόπκινς και Εθνικά Ιδρύµατα Υγείας και 
Πρόνοιας από το ∆-ρα Σολοµών.  
Προτεινόµενο ενεργό συστατικό:ξερονίνη. 
 
Αυτό - ανοσοποιητικές ασθένειες (ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ) 
Βασικά παραδείγµατα: Ρευµατική αρθρίτιδα, ψωρίαση, ζαχαρώδη διαβήτης τύπου 2, 
ασθένειες θυρεοειδής αδένας, τοπική ειλεΐτιδα και ερυθηµατώδης λύκος.  
Προτεινόµενο ενεργό συστατικό: ξερονίνη, σκοπολετίνη, τερπένιο 
 
Ανεπαρκής ανοσία 
Βασικά παραδείγµατα: ίωση, όπως HIV και ασθένεια, χρόνια στοµατίτιδα, ανεπάρκεια 
ενέργειας ή AES - αλλαγή ενεργητικής αντίδρασης στην καταπολέµηση του άγχους. 
 

Μολύνσεις 
Βασικά παραδείγµατα: έρπης 1 και 2, χρόνια ηπατίτιδα, ερεθισµός µαγούλων, 
σύνδροµο αφροδίσιου νοσήµατος, ασθένειες του πάγκρεας, ασθένειες, που 
προκάλεσε ο θυροειδής, οι µύκητες στα πόδια και άλλες µυκητοµολύνσεις.  
Προτεινόµενο ενεργό συστατικό: ξερονίνη, D - «γλυκόπηρανοζιντ» 
 
Προοδευτική αναµόρφωση ειδικών ιστών 
Βασικά παραδείγµατα: ινωµοίωµα της µήτρας, αρτηριοσκλήρωση,εκκολπωµάτωση, 
κρεατοελιές και ανεπαρκή άµυνα από κακοήθη κύτταρα. 
Προτεινόµενο ενεργό συστατικό: ξερονίνη 
 
Μείωση έκρηξης της βλεννογόνο µεµβράνης 
Βασικά παραδείγµατα: άσθµα, βρογχικά και χρόνια ρινορραγία  
Προτεινόµενο ενεργό συστατικό: ξερονίνη 
 
Μείωση σχηµατισµού στοµαχικών οξέων 
Βασικά παραδείγµατα: έλκος στοµάχου και δωδεκαδάκτυλου, γαστρίτιδα 
Προτεινόµενο ενεργό συστατικό: ξερονίνη 
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Πίνακας 3. 
Συστήµατα του οργανισµού και προβλήµατα υγείας, µε θετική αντίδραση στη 
θεραπεία µε τη βοήθεια του χυµού Νόνι 
 

 

 

 

 

 

 

Αναλγητικό 
Βασικά παραδείγµατα: περισσότεροι πόνοι  
∆ραστική ουσία: ξερονίνη 
 
Καρδιά και κυκλοφορία του αίµατος 
Βασικά παραδείγµατα: υψηλή πίεση αίµατος, αύξηση καρδιακών µυών (όπως 
υπερτονία αριστερής κοιλίας καρδιάς)  
∆ραστική ουσία: ξερονίνη, σκοπολετίνη 
 

Πεπτικό σύστηµα 
Βασικά παραδείγµατα: διάρροια, εντερικό σκουλήκι, εµετός και τροφική 
δηλητηρίαση  
∆ραστική ουσία: Ξερονίνη 
 

Αύξηση θερµοκρασίας 
Βασικά παραδείγµατα: οι περισσότερες ασθένειες µε υψηλή θερµοκρασία 
ανεξάρτητα από την αιτία 
 ∆ραστική ουσία: ξερονίνη, τερπένιο 
 
Αναπνευστικό σύστηµα 
Βασικά παραδείγµατα: βήχας, φλεγµονή λαιµού, φυµατίωση, χολέρα και παιδική 
βρογχίτιδα 
∆ραστική ουσία: ξερονίνη 
 

∆έρµα και µαλλιά 
Βασικά παραδείγµατα:  εγκαύµατα,  πληγές έλκος,  απόστηµα, εξόγκωµα, 
µυκητίαση του δέρµατος, εγκαύµατα από ζεστό νερό, ασθένειες κεφαλής, 
συµπεριλαµβανοµένης και πιτυρίδας και φαγούρα  
∆ραστική ουσία: ξερονίνη 
 
Άλλες ασθένειες 
Βασικά παραδείγµατα: όγκος, κάταγµα οστών, ασθένειες στο συκώτι, άσθµα, 
δυσεντερία και άρρωστα κύτταρα µε αυξηµένη οξύτητα 
∆ραστική ουσία: ξερονίνη, σκοπολετίνη 
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ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΞΕΡΟΝΙΝΗΣ 

Η προξερονάση, άλλη συστατική ουσία του χυµού Νόνι, ανήκει στην ενδιαφέρουσα οµάδα 

ένζυµων, που ονοµάζονται λυσολεκιθίνη. Ο ∆ρ Χάινικε τελείως τυχαία ανακάλυψε την 

κρυσταλλική λυσολεκιθίνη στο ανανά το 1954. Μετά άλλαξε τον τρόπο που παρεµπόδιζε την 

περαιτέρω δηµιουργία αυτών των κρυστάλλων. Ο ίδιος, χωρίς να το γνωρίζει, ανακάλυψε την 

προξερονάση. 

Κατά τη συζήτηση για τη σχέση ξερονίνης - χυµού Νόνι εγώ απλούστευσα το πολύπλοκο 

σύστηµα, στο οποίο άλλες λειτουργίες γίνονται ταυτόχρονα. Ο ∆ρ Χάινικε µας έδωσε στην αρχή 

τις βιοχηµικές βάσεις της σχέσης χυµού Νόνι - ξερονίνης. Αργότερα ο ∆ρ Γέρσον µας βοήθησε 

µε την κλινική σχέση χυµού Νόνι - ξερονίνης. Ο ∆ρ Γέρσον υποθέτει, ότι ο χυµός Νόνι βοηθάει 

κλινικά έτσι, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, ο ∆ρ Γέρσον τελείωσε τις κλινικές εξετάσεις των ασθενών µε υψηλή 

πίεση αίµατος και υψηλή χοληστερίνη. Ο χυµός Νόνι έδειξε θετική επίδραση στη µείωση υψηλής 

πίεσης και υψηλών δεικτών χοληστερίνης. Ο ίδιος ήξερε, ότι άλλες ασθενείς τον 

χρησιµοποιούσαν µε επιτυχία στην περίοδο εµµηνόρροιας, στο έλκος στοµάχου και στο διαβήτη. 

Επειδή ανακάλυψε ότι ο χυµός Νόνι προσφέρει καλύτερη επίδραση σ' αυτές τις ασθένειες, 

σηµείωσε πως δυναµώνει και άλλα συστήµατα του οργανισµού. Αυτό το δείχνει ο Πίνακας 3. 

∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΞΕΡΟΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΡΟΝΙΝΗΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΜΥΣ ΤΟΥ 

ΣΤΟΜΑΧΟΥ 
Το 1973, όταν ο ∆ρ Χάινικε ανέπτυξε την ιδέα της ξερονίνης, σύγκρινε τη δράση της ξερονίνης 
και της προξερονίνης στην κινητικότητα του στοµάχου. Γι' αυτό το πείραµα τοποθέτησε ίνες από 
µύες στοµάχου σε µηχάνηµα που υπολογίζει την ένταση των µυών. Μπόρεσε να ολοκληρώσει 
µε δοκιµές τη συνεχόµενη ροή του διαλύµατος άλατος και των τροφικών ουσιών.Τα 
αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά. Μόλις το διάλυµα µε την ξερονίνη έφτασε στους µύες, 
αυξήθηκε η συχνότητα, η ταχύτητα, όπως και η δύναµη των µυϊκών συστολών. Σε αντίθεση µ' 
αυτό τίποτε δε συνέβη, όταν στους µύες έφτασε το διάλυµα µε την προξερονίνη. 

 Μόλις 2 δευτερόλεπτα µετά αυξήθηκαν η συχνότητα και το εύρος συστολών όπως και µε το 
διάλυµα ξερονίνης. 2 δευτερόλεπτα µετά τη ροή του διαλύµατος άλατος, η συχνότητα και το 
εύρος συστολών, παρέµεναν όπως ήταν, µέχρι την επιστροφή στην αρχική κατάσταση. Έγιναν 
πολλές επαναλήψεις µε τα ίδια αποτελέσµατα. 

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν, ότι η ξερονίνη αµέσως προξενεί αντίδραση των µυών, και µόνο η 
προξερονίνη όταν φτάσει στους µύες, µεταµορφώνεται σε ξερονίνη, που προξενεί αυτή την 
αντίδραση. 

Όλα τα συστατικά του συστήµατος ξερονίνης υπάρχουν στο χυµό Νόνι, και ο ∆ρ Χάινικε θεωρεί, 
ότι η προξερονίνη είναι το βασικό στοιχείο, που βοηθάει τον οργανισµό στην αυτοθεραπεία.  

Αυτό γίνεται µε την τροφοδότηση µε αρκετή ποσότητα προξερονίνης, που µετά 
µεταµορφώνεται σε αλκαλοειδή ξερονίνη. 
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Ξερονίνη Σίδηρος χλωρό ρουµπίνι 

Σκοπολετίνη Συστορόλη Μεθιονίνη 

Προξερονίνη Φωσφορικό άλας Αλανίνη 

Μοριντιαντόλη Γλυκοσίδη Ισολέκιθος 

Προξεροναση Υδατάνθρακες  

Ρουµπιαδίνη Αλιζαρίνη Λευκίνη 

Σεροτονίνη Ακετόνη Ασπαρτάση 

Μαγνήσιο Οξύ Λυσίνη 

∆αµνακανταλη Πρωτεΐνη Κυστίνη 

Ανθρακινόνη  Βηρύλλιο 

Νάτριο Προ-σεροτονίνη  

Καροτινοειδής Βιτανίνες Γλυταµίνη 

Βιοφλαβίνη Μικροστοιχεία Βαλίνη (αµυνοξύ) 

 Αλκαλοειδή Θυροξίνη 

 Ένζυµα Ιστιδίνη 

Τερπένιο ∆ραστικά γονίδια Προλίνη (αµυνοξύ) 

Φυτική στερόλη  Θείωση 

Υπογονίδια Χηµική οµάδα µε έλξη για ιό  

 
Πίνακας 4. Τροφικές ουσίες, που καταγράφονται στο χυµό Νόνι 

Ο ίδιος θεωρεί, εκτός αυτού, ότι αυτό το αλκαλοειδές απορροφάται από το κύτταρο στον τοµέα 
προσρόφησης της βήτα-ενδορφίνης. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι αισθάνονται καλύτερα. Η 
ερώτηση µας προς τους 10.000 και πλέον ανθρώπους, που έπαιρναν χυµό Νόνι, έδειξε, ότι µετά 
τη χρήση χυµού Νόνι, 80% αναφέρουν καλυτέρευση της διάθεσης τους. ∆εν ξαφνιάζει, ότι οι 
άνθρωποι µε προβλήµατα υγείας έχουν ανάγκη µεγαλύτερης ποσότητας προξερονίνης, και γι' 
αυτό χρησιµοποιούν πιο πολύ το χυµό Νόνι. Στο χυµό Νόνι µέχρι τώρα ανακαλύψαµε πάνω από 
150 τροφικές ουσίες. Ο Πίνακας 4 περιέχει τα βασικά. 

ΠΟΣΟ ΧΥΜΟ ΝΟΝΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ 
Στον Πίνακα 5, αναφέρονται οι προτεινόµενες δόσεις χυµού Νόνι σε ουγκιές για ενήλικους και 

παιδιά, για δοκιµή, για ανάρρωση, για ενίσχυση και ως πρόληψη. Τα ζώα µε βάρος λιγότερο από 
45 κιλά, πρέπει να παίρνουν τη δόση για παιδιά, µε βάρος πάνω από 45 κιλά - δόση για 
ενήλικους. Τη δοκιµαστική δόση, 2 κουταλάκια του γλυκού χυµού Νόνι την ηµέρα, 
πρέπει να πάρετε πριν περάσετε στην αναρρωτική δόση. Η αναρρωτική δόση χυµού Νόνι όχι 
µόνο γίνεται καλά αποδεκτή   σχεδόν απ' όλους (πάνω από 99%), αλλά µπορεί να έχει και 
θεραπευτική επίδραση. Όµως λιγότερο από 1% των ανθρώπων είναι αλλεργικοί. Εάν 
παρατηρήσουν εξάνθηµα στο δέρµα, προβλήµατα στην αναπνοή και πρήξιµο στο κεφάλι, πρέπει 
αµέσως να σταµατήσουν τη χρήση χυµού Νόνι και να απευθυνθούν στον ιατρό. Αυτοί οι άν-
θρωποι ανήκουν στην οµάδα ατόµων αλλεργικών στο χυµό Νόνι .Κατά τη γνώµη του ∆ρα 
Χάινικε, η δόση πρέπει να αλλάζει ανεξάρτητα από το βάρος του ανθρώπου, επειδή η 
προξερονίνη συγκεντρώνεται στο συκώτι και την ξεχωρίζει το ίδιο το συκώτι. Όµως οι 
ερωτηθέντες από εµάς 10.000 άνθρωποι, που χρησιµοποίησαν το χυµό Νόνι, έδειξαν πως 
καλύτερα αποτελέσµατα είχαν, όταν για  κάθε 22 κιλά  πάνω από 110 κιλά βάρος σώµατος 
συµπλήρωναν 14 γραµµάρια. Για καλύτερο αποτέλεσµα, ο χυµός Νόνι πρέπει να λαµβάνεται 
πριν από το πρωινό και πριν το βραδινό γεύµα (όµως το καλύτερο είναι να λαµβάνεται 
οποιαδήποτε ώρα παρά να µη λαµβάνεται καθόλου).  
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Τα αποτελέσµατα του ∆ρ Χάινικε είναι από το µείγµα, που περιέχει 89% χυµό Νόνι και 11% 
συµπλήρωµα χυµού σταφυλιού και χυµού από µύρτιλο. 

 Αυτή η συγκεκριµένη αναλογία των χυµών, που ανακάλυψαν οι χηµικοί Στέφεν Στόρυ και 
Τζον Γουόλτσγουορθ, έχει ευχάριστη γεύση και άρωµα. 

Ο χυµός Νόνι γρήγορα αναδεικνύει τη θετική του δράση πάνω σε πολλούς ανθρώπους, και 
πολλοί άνθρωποι φτάνουν στην επιτυχία σε µόλις λίγες ηµέρες ή εβδοµάδες. Σε περίπτωση που 
δεν αισθάνεστε, σε διάστηµα επτά µηνών χρήσης, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, αυξήστε 
για 7 ηµέρες τη καθηµερινή δόση του χυµού Νόνι κατά µισή ουγκιά και διαιρέστε τη συνολική 
ποσότητα σε πρωί, µεσηµέρι και βράδυ.  

Κάθε επτά ηµέρες µεθοδικά αυξάνετε τη συνολική δόση, µέχρι να φτάσετε στην επιθυµητή 
επιτυχία ή µέχρι τη στιγµή που να µην υπερβαίνετε το ένα µπουκάλι  χυµού Νόνι την ηµέρα 
(πολλοί λίγοι έχουν ανάγκη από µεγάλη ποσότητα). 

 Ο χυµός Νόνι µπορεί να λαµβάνεται µαζί µε διάφορα άλλα θεραπευτικά µέσα, ήτοι µε 
τροφική συµπλήρωση ή άλλη θεραπευτική αγωγή.  

Ο χυµός Νόνι λαµβάνεται επίσης και από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Πριν από τη χρήση 
του χυµού Νόνι ή άλλης τροφικής ουσίας πρέπει να συµβουλευτείτε τον ιατρό σας ή 
οµοιοπαθητικό σας. 

Πίνακας 5. ∆οκιµαστικές, αναρρωτικές, θεραπευτικές και συντηρητικές δόσεις χυµού Νόνι 
για τους ανθρώπους και ζώα (ζώα µε βάρος πάνω από 45 κιλά - δόση για ενήλικους, ζώα µε 
βάρος λιγότερα από 45 κιλά, - δόση για παιδιά) 

30 γραµµάρια = 2 κουταλάκια σούπας 

∆οκιµαστική δόση: 3 ηµέρες 
Κουταλάκια του γλυκού  
Ενήλικοι (πάνω από 16 ετών) 
Πριν το πρωινό 1 
Πριν το βραδινό γεύµα 1 
Παιδιά (κάτω των 16 ετών) 
Πριν το πρωινό 1 
Να λαµβάνεται πριν από το πρωινό και το βραδινό γεύµα 

∆όση για ανάρρωση: 1 µήνας 
Γραµµάρια 

Ενήλικοι (πάνω από 16 ετών) 
Πριν το πρωινό 30 
Πριν το βραδινό γεύµα 30 
Παιδιά (κάτω των 16 ετών) 
Πριν το πρωινό 15 
Πριν το βραδινό γεύµα 15 
Να λαµβάνεται πριν από το πρωινό και το βραδινό γεύµα 

∆όση Θεραπείας: από το 2ο έως 6ο µήνα 
Γραµµάρια 

Ενήλικοι (πάνω από 16 ετών) 
Πριν το πρωινό 15 
Πριν το βραδινό γεύµα 15 
Παιδιά (κάτω των 16 ετών) 
Πριν το πρωινό 15 
Πριν το βραδινό γεύµα 7,5 
Να λαµβάνεται πριν από το πρωινό και το βραδινό γεύµα 

∆όση για συντήρηση και πρόληψη: από τον 7ο µήνα 
Κουταλάκια του γλυκού  

   Ενήλικοι (πάνω από 16 ετών) 
Πριν το πρωινό 1 
Πριν το βραδινό γεύµα 1 
Παιδιά (κάτω των 16 ετών) 
Πριν το πρωινό 1 
Να λαµβάνεται πριν από το πρωινό και το βραδινό γεύµα 
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ΣΥΝΟΨΗ 

Με τις ερωτήσεις πάνω από 500 ιατρών και οµοιοπαθητικών, που θεράπευαν πάνω από 10.000 
άτοµα µε τη βοήθεια του χυµού Νόνι, εξακριβώσαµε, ότι η πλειοψηφία ασθενών πέτυχαν καλά 
αποτελέσµατα στις προσωπικές τους περιπτώσεις. Οι ερωτηθέντες ιατροί και άλλοι ειδικοί υγείας 
δείχνουν, πως ο χυµός Νόνι βοήθησε 78% των ατόµων, που το έλαβαν, µε ένα ή παραπάνω 
προβλήµατα. 
Οι αναφορές για παρενέργειες κατά την ερευνά µας ήταν ελάχιστες. Λιγότερα από 3% 
αισθάνθηκαν ρέψιµο, διάρροια ή αλλεργική αντίδραση ή εµφάνισαν ελαφρό εξάνθηµα. Το 
ρέψιµο περνούσε µε τη µείωση της δόσης. Το εξάνθηµα σταµατούσε σε 72 ώρες. 

Όπως αναφέρεται, ο χυµός Νόνι είναι χρήσιµος και για τις έγκυες γυναίκες και θηλάζουσες 
µητέρες. Εκτός απ' αυτό ο χυµός Νόνι µπορεί να λαµβάνεται µαζί µε όλα τα φάρµακα και άλλες 
διάφορες τροφικές ουσίες. ∆εν αναφέρονται αντενδείξεις.  

Σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να βοηθήσει στη δράση άλλων φαρµάκων. Πρέπει να 
ενηµερώσετε τον ιατρό σας ή οµοιοπαθητικό σας, ότι λαµβάνετε χυµό Νόνι,  επειδή ο ιατρός 
σας, πιθανώς να θέλει να µειώσει τη δόση των άλλων φαρµάκων που παίρνετε. Οι παρενέργειες 
άλλων φαρµάκων συχνά µειώνονται όταν λαµβάνετε χυµό Νόνι. 

Οι ειδικοί στον τοµέα υγείας µε ενηµέρωσαν για τα πειράµατα τους σε σχέση µε πιο 
αποτελεσµατική δόση σε παραπάνω από 7.800 άτοµα (από τους 10.000) µε θετική αντίδραση 
στο βασικό πρόβληµα, για το οποίο χρησιµοποίησαν το χυµό Νόνι. 

 Οι περισσότεροι άνθρωποι, που χρησιµοποίησαν το χυµό Νόνι χωρίς να φτάσουν στα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσµατα, δεν το χρησιµοποίησαν για αρκετό καιρό ή το χρησιµοποίησαν σε µικρή 
δοσολογία. 

 Για ανθρώπους και ζώα, ο χυµός Νόνι είναι καλή προληπτική τροφική συµπλήρωση. Τα 
δεδοµένα µας δείχνουν, ότι ο ∆ρ Χάινικε, ίσως ανακάλυψε το νέο αλκαλοειδές, ξερονίνη, που 
είναι βασικός διαφοροποιητής για µια ή περισσότερες πρωτεΐνες ή ένζυµα στον οργανισµό. 

Ο ίδιος υποθέτει, ότι ο χυµός Νονι περιέχει την καθοριστική βάση για παραγωγή ξερονίνης. Οι 
υγιείς άνθρωποι έχουν, πιθανώς, αρκετή ποσότητα όλων των άλλων συστατικών του χυµού 
Νόνι, εκτός της προξερονίνης, που υπάρχει σε πολύ µικρή ποσότητα. 

Η έλλειψη προξερονίνης στον οργανισµό µας, µπορεί να προκαλέσει µεγάλα προβλήµατα υγείας 
ή επιδείνωση της, όπως µερικά είδη καρκίνου, προβλήµατα µε τα αγγεία αίµατος, ψυχικές ασθέ-
νειες, προβλήµατα µε τη χώνευση, χρόνιες ασθένειες και πολλά άλλα.  

Συχνά µε ρωτάνε: «Ποιος πρέπει να παίρνει χυµό Νόνι και για ποιες αρρώστειες;» Εν συντοµία η 
απάντηση µου είναι η εξής: ο χυµός Νόνι είναι θαυµάσιο προληπτικό θεραπευτικό, που µπορεί 
να το παίρνει σχεδόν ο καθένας µε οποιαδήποτε προβλήµατα και σε οποιοδήποτε χρόνο.  

Αυτό το βιβλιαράκι πρέπει να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε το χυµό Νόνι και να τον 
χρησιµοποιήσετε σωστά. Αν το κάνετε αυτό, θα δείτε, πώς µπορεί να µεταµορφωθεί η ζωή σας. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

Θέλω να ευχαριστήσω και να αναγνωρίσω την αξία του ∆ρα Ραλφ Χάινικε, ως επιστήµονα, 
που αφιέρωσε το χρόνο του και δηµοσίευσε τη θεωρία «Συστήµατα της ξερονίνης» και η σχέση 
της µε το χυµό Νόνι; Επίσης τη ∆ρα Εν Χιραζούµη, που παρουσίασε στη διδακτορική της 
εργασία τη δράση του χυµού Νόνι έναντι του καρκίνου. 

Θέλω να ευχαριστήσω και τους πολλούς ανθρώπους, που έλαβαν το χυµό Νόνι και µε 
ενηµέρωσαν για τα δικά τους «αποτελέσµατα Νόνι», και επίσης τους ειδικούς στον τοµέα της 
υγείας, που µε µεγάλη προθυµία µε ενηµέρωσαν για τις γνώσεις τους, πληροφορίες τους και τις 
εµπειρίες µε το χυµό Νόνι (ο κατάλογος όλων βλ. το βιβλιαράκι, Γερµανικά). 
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ΠΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 
∆ρ Νέιλ Σολοµών, ∆ρ Ιατρικής, ∆ρ Φιλοσοφίας, είναι αναγνωρισµένος ειδικός στην ιατρική 
διατροφή και στις τροφικές θεραπευτικές ουσίες. Τελειόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Κεις - Γουέστερν µε διάκριση άλφα - Ωµέγα - Αλφα, έκανε την πρακτική του ως 
παθολόγος στο γνωστό νοσοκοµείο του Τζον Χόπκινς. Είναι διπλωµάτης του Εθνικού 
Υπουργείου Ιατρικών Ερευνών. Τον καιρό που εργαζόταν στο νοσοκοµείο του Τζον Χόπκινς ο 
∆ρ Σολοµών έλαβε το φηµισµένο παράσηµο Σβένκερ για εξαιρετικές επιδόσεις στις έρευνες.  
 
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο ∆ρ Σολοµών έλαβε τον ακαδηµαϊκό βαθµό του ∆ρ 
Φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Μέριλαντ. Κατά τη θητεία του στο US PHS 
καθοδηγούσε την έρευνα για τη γήρανση µαζί µε τον ∆ρ Ντάτανοµ Σοκ στο Εθνικό Ινστιτούτο 
Υγείας και το Εθνικό Ινστιτούτο Καρδιάς. Είχε διάφορες θέσεις στη Σχολή και τη έδρα 
Καθηγητού σε αναγνωρισµένα Πανεπιστήµια της χώρας, συµπεριλαµβανοµένης και της Ιατρικής 
Σχολής Τζον Χόπκινς.  
Ο ∆ρ Σολοµών εµφανιζόταν και σε πολλές τηλεοπτικές εκποµπές, έκανε καθηµερινά ιατρικά 
σχόλια στο CNN και έγραφε στους Λος Άντζελες Τάιµς 18 χρόνια την παγκόσµια γνωστή στήλη 
µε συµβουλές για την υγεία .Ο ∆ρ Σολοµών είναι γνωστός συγγραφέας (στον κατάλογο των 
συγγραφέων των µπεστ σέλερς του New York Times), εισηγητής µε διεθνείς διαλέξεις, για τον 
οποίο αφιέρωσαν άρθρα πολλά περιοδικά όπως το Readers Digest. Για περίοδο 10 ετών ήταν 
πρώτος γραµµατέας της πόλης Μεριλάντ για την υγεία και ψυχική υγιεινή. Ο ∆ρ Σολοµών ήταν 
πρόεδρος τεσσάρων κυβερνητικών επιτροπών και σύµβουλος υγείας των προέδρων και 
κυβερνητών. 
 
Το 1993 ο ∆ρ Σολοµών άλλαξε την ειδικότητα του, τελείωσε την ιατρική πρακτική, για να δίνει 
συµβουλές (µε τη βοήθεια ερευνών, βιβλίων, διαλέξεων) στους καταναλωτές προληπτικής 
διατροφής σε παγκόσµιες γνωστές εταιρείες, σε κυβερνητικές οργανώσεις στον ΟΗΕ και στην 
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας. 
 Τώρα είναι πρόεδρος Κέντρου Υγείας, παιδείας και επιστηµών της ∆ιεθνούς Ένωσης κοινωνικής 
κηδεµονίας, και επίσης µέλος Κέντρου υγείας και επιστηµών της Συντονιστικής Επιτροπής 
επικοινωνίας Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. 
Ο ∆ρ Σολοµών είναι παντρεµένος, και αυτός και η σύζυγος του έχουν τρεις γιους. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

1. Allan Beily - βιολόγος - φαρµακοποιός - Καναδάς 

2. Brand Bloss - ∆ρ Ιατρικής - Ινδιάνα 
3. Ritsard T.Dik - Παιδαγωγός - Ν. Τζέρσεϊ 
4. Frank Ellaty - ∆ρ Ιατρικής - Φλόριντα 
5. Scot Gerson - ∆ρ Ιατρικής - Ν. Υόρκη 
6. Steven Hall - ∆ρ Ιατρικής - Ουάσιγκτον 
7. Dalbert Hatton - ∆ρ Καλιφόρνια 
8. Ralf Hainike - ∆ρ Κεντάκι 
9. Anna Hiratsoum - ∆ρ Χαβάη 
10. Samuel Kolindney-∆ρ Πενσυλβένια 
11. Jan Marcus - ∆ρ Μίσσιγκαν 
12. William Z. Maier - Φλόριντα 
13. Luize Morin - ∆ρ Βιολογίας - Πενσυλβίνια 
14. Allan Hovman - ∆ρ Φλόριντα 
15. Luis Η. Retsler-∆ρ Καλιφόρνια 
16. Nelson T. Rivers -∆ρ Ινδιάνα 
17. Rick Μ. Smith - ∆ρ Φλόριντα 
18. Steven Shekter - ∆ρ Καλιφόρνια 
19. Garnie Iran - ∆ρ Ιατρικής - Κεντάκιαι πολλοί ακόµα 
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Με το χυµό Νόνι εσείς ανεβάζετε 
την ποιότητα της ζωής σας 

 
Οι ιθαγενείς της Ταϊτής εκατοντάδες χρόνια χρησιµοποιούν φρούτα των φυτών Νόνι 
(Morinda Citrifolia). Σε αυτό το φυλλάδιο ο ήδη γνωστός σε µας ∆ρ Σόλωµον 
συζητά τις έρευνες που αποκαλύπτουν πως το «καταπληκτικό φρούτο» βρήκε στη 
σκηνή της δυτικής ιατρικής µε την ισχυρή θεραπευτική επίδραση, για χρόνιους 
πόνους και δυσλειτουργία του αµυντικού συστήµατος. Εσείς θα διαβάσετε πως ο 
χυµός Νόνι µπορεί να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας και τον τρόπο ζωής σας. 

 
Ο ∆ρ Σόλωµον δούλευε στα ιατρικά ιδρύµατα του John Hopkins και 
είναι αναγνωρισµένος ειδικός στη διαιτολογία, στη χρήση 
θεραπευτικών και θρεπτικών ουσιών. Τα κατορθώµατά του είναι 
θαυµάσια. Για τα έξοχα απαοτελέσµατα στις έρευνές του έχει 
βραβευθεί µε το γνωστό σήµα διάκρισης του Σέγκτερ. ∆ιετέλεσε 
καθηγητής της Ιατρικής Σχολής τHopkins και του Πανεπιστηµίου 

Μέριλαντ. 
Σχολιαστής από New York Times και του CNN. Πρώτος γραµµατέας πολιτείας 
Μέριλαντ για την υγεία και ψυχική υγιεινή. 
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