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FFiivvee  PPrriinncciipplleess  ooff  DDiieettaarryy  HHeeaalliinngg  

  
FFoooodd  ffoorr  JJuuddggmmeenntt  
  IInn  aaccuuppuunnccttuurree,,  hheeaalltthh  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  uunniinntteerrrruupptteedd  ffllooww  ooff  LLiiffee  
eenneerrggyy,,  cchh''ii,,  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  bbooddyy  ((sseeee  AAEESS  ##11))..    WWee  rreecceeiivvee  tthhiiss  cchh''ii  ffrroomm  
bbootthh  HHeeaavveenn  aanndd  EEaarrtthh,,  aanndd  tthheenn  ttrraannssffoorrmm  iitt  iinnttoo  oouurr  uunniiqquuee  aanndd  ppeerrssoonnaall  
eexxpprreessssiioonnss  ooff  lliiffee..    FFrroomm  HHeeaavveenn  wwee  rreecceeiivvee  SSppiirriitt  aanndd  DDeessttiinnyy  bbyy  mmeeaannss  ooff  
wwhhiicchh  wwee  ffuullffiillll  oouurrsseellvveess  iinn  tthhee  hhuummaann  wwoorrlldd..    FFrroomm  EEaarrtthh  wwee  rreecceeiivvee  
nnoouurriisshhmmeenntt  ffoorr  tthhiiss  ffuullffiillllmmeenntt  tthhrroouugghh  ffoooodd,,  tthhee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  wwhhiicchh  iiss  
tthhee  bbiioollooggiiccaall  ffoouunnddaattiioonn  ooff  lliiffee  aass  wweellll  aass  DDeessttiinnyy..    TThhee  pprrooppeerrttyy  ooff  eeaacchh  ffoooodd  
iiss  uunniiqquueellyy  bbaasseedd  uuppoonn  iittss  yyiinn--yyaanngg,,  HHeeaavveenn  aanndd  EEaarrtthh  pprrooppoorrttiioonnss,,  aaccccoorrddiinngg  
ttoo  wwhhiicchh  iitt  rreessoonnaatteess  wwiitthh  aanndd  ffoorrmmss  oouurr  bbooddyy--mmiinndd  ffiieelldd..    DDeevveellooppiinngg  
JJuuddggmmeenntt  tthhrroouugghh  ffoooodd  sseelleeccttiioonn  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  kkeeyy  ttoo  hhuummaann  eevvoolluuttiioonn  aanndd  
ssuucccceessss  iinn  aaccuuppuunnccttuurree  ttrreeaattmmeenntt..  
  
FFiivvee  PPrriinncciipplleess  ooff  DDiieettaarryy  HHeeaalliinngg  
  TThhee  ffoolllloowwiinngg  FFiivvee  PPrriinncciipplleess  ooff  DDiieettaarryy  HHeeaalliinngg  aarree  nnoott  oonnllyy  
hheellppffuull  ffoorr  ddeerriivviinngg  tthhee  mmoosstt  bbeenneeffiitt  ffrroomm  aaccuuppuunnccttuurree  ttrreeaattmmeennttss,,  bbuutt  wwiillll  
aallssoo  eennaabbllee  oonnee  ttoo  eexxtteenndd  tthheessee  bbeenneeffiittss  iinnttoo  tthhee  ffuuttuurree  aass  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  tthheessee  
gguuiiddeelliinneess  ccoonnttiinnuueess..  
  
11..    AA  NNaattuurraall  FFooooddss  DDiieett  
  MMoosstt  ooff  tthhee  ffoooodd  aavvaaiillaabbllee  ttooddaayy  iiss  cchheemmiiccaallllyy  ggrroowwnn,,  pprroocceesssseedd,,  
aanndd  aarrttiiffiicciiaallllyy  ccoolloorreedd,,  ffllaavvoorreedd,,  aanndd  tteexxttuurreedd..    AAnniimmaallss  aarree  ffoorrcceedd  ttoo  pprroodduuccee  
mmaannyy  hhuunnddrreeddss  aanndd  eevveenn  tthhoouussaannddss  ooff  ttiimmeess  bbeeyyoonndd  tthheeiirr  ccaappaacciittyy,,  aanndd  ffoooodd  
ppllaannttss  aarree  ssoo  wweeaakk  tthhaatt  tthheeyy  aarree  uunnaabbllee  ttoo  ssuurrvviivvee  wwiitthhoouutt  aallmmoosstt  ttoottaall  
ddeeppeennddeennccee  oonn  tthhee  cchheemmiiccaall  iinndduussttrryy..    TThhiiss  ssiittuuaattiioonn  iiss  eexxttrreemmeellyy  uunnnnaattuurraall  
aanndd  uunnhheeaalltthhyy..    IItt  pprroodduucceess  aabbnnoorrmmaall  cceellll  ggrroowwtthh,,  uunnssttaabbllee  eemmoottiioonnss,,  aanndd  
uunnrreelliiaabbllee  jjuuddggmmeenntt..    IInn  sshhoorrtt,,  aarrttiiffiicciiaall  ffoooodd  pprroodduucceess  aarrttiiffiicciiaall,,  uunnhheeaalltthhyy,,  
aanndd  uunnhhaappppyy  ppeeooppllee..  
  IInn  ccoonnttrraasstt,,  NNaattuurraall  FFooooddss  aarree  vveerryy  ssiimmppllee..    TThheeyy  ccoommee  ddiirreeccttllyy  
ffrroomm  tthhee  eeaarrtthh  aanndd  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  pprroocceesssseedd  oorr  aadduulltteerraatteedd  iinn  aannyy  eexxttrreemmee  wwaayy..    
FFoorr  tthhee  mmoosstt  ppaarrtt  tthheeyy  llooookk,,  ffeeeell,,  aanndd  ttaassttee  lliikkee  tthheeyy  ddoo  iinn  tthheeiirr  nnaattuurraall  ssttaattee..    
EExxaammpplleess  aarree  tthhee  ggrraaiinnss,,  bbeeaannss,,  sseeeeddss,,  nnuuttss,,  aanndd  ddrriieedd  ffrruuiitt  tthhaatt  ccaann  bbee  ssccooooppeedd  
ddiirreeccttllyy  ffrroomm  tthhee  bbiinnss  aatt  NNaattuurraall  FFoooodd  SSttoorreess,,  aass  wweellll  aass  ffrreesshh  ffiisshh,,  aanndd  oorrggaanniicc  
ffrreesshh  ffrruuiittss,,  vveeggeettaabblleess  aanndd  mmeeaattss..      
  MMaannyy  ootthheerr  ffooooddss  ccaann  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  NNaattuurraall  FFooooddss  iiff  tthheeiirr  
pprroocceessssiinngg  hhaass  bbeeeenn  lliimmiitteedd  ttoo  nnoorrmmaall  ccooookkiinngg  mmeetthhooddss,,  aanndd  iiff  tthheeyy  hhaavvee  nnoott  
bbeeeenn  cchheemmiiccaallllyy  aalltteerreedd..    EExxaammpplleess  aarree::  wwhhoollee  ggrraaiinn  bbrreeaaddss,,  ccrraacckkeerrss,,  aanndd  
ppaassttaa;;  ffrruuiitt  pprreesseerrvveess;;  ssooyy  pprroodduuccttss  ssuucchh  aass  mmiissoo,,  ttaammaarrii  ssooyy  ssaauuccee,,  aanndd  ttooffuu..    
WWhheenn  iinn  ddoouubbtt,,  rreeaadd  tthhee  llaabbeellss!!  
  
22..    AA  WWhhoollee  FFooooddss  DDiieett  
  
PPuurree  WWhhoollee  FFooooddss  
  FFoorr  tthhoouussaannddss  ooff  yyeeaarrss  aaccuuppuunnccttuurriissttss  hhaavvee  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  tthhee  
uunniinntteerrrruupptteedd  ffllooww  ooff  cchh''ii  iinn  hheeaalltthhyy  oorrggaanniissmmss  ccoonncceennttrraatteess  iinn  ddiiffffeerreenntt  zzoonneess  
aanndd  ""ppaarrttss""  ooff  tthhee  bbooddyy  iinn  ddiiffffeerreenntt  ttiimmeess  ooff  tthhee  ddaayy  aanndd  yyeeaarr..    SSoo  aass  nnoott  ttoo  
bbeeccoommee  uunnbbaallaanncceedd,,  iitt  iiss  bbeesstt  ttoo  rreelleeggaattee  ssuucchh  oovveerrllyy  ""ccoonncceennttrraatteedd""  ffoooodd  ttoo  
ssppeecciiffiicc  ooccccaassssiioonnss  aanndd,,  iinnsstteeaadd,,  eeaatt  ffooooddss  aass  ssttaapplleess  tthhaatt  rreepprreesseenntt  aa  bbaallaannccee  
iinn  tthhee  lliiffee--ffoorrccee..      
  PPrriimmiittiivvee  ssoocciieettiieess  aaccccoommpplliisshheedd  bbaallaanncceedd  eeaattiinngg  bbyy  ccoonnssuummiinngg  
""wwhhoollee""  oorrggaanniissmmss..    HHuunntteerrss  aanndd  ggaatthheerreerrss  wwoouulldd  ttyyppiiccaallllyy  eeaatt  tthhee  eennttiirree  
aanniimmaall  ffrroomm  tthhee  sskkiinn  aanndd  fflleesshh  rriigghhtt  ddoowwnn  ttoo  tthhee  oorrggaannss,,  bboonneess  aanndd  eevveenn  tthhee  
iinntteessttiinnaall  fflloorraa..    BBeeccaauussee  wwee  nnoo  lloonnggeerr  hhuunntt  oorr  ""bbuuyy""  mmeeaatt  ccoommmmuunnaallllyy,,  tthhiiss  
pprraaccttiiccee  hhaass  aallmmoosstt  ddiissaappppeeaarreedd..    NNoo  ssiinnggllee  ppeerrssoonn  oorr  ffaammiillyy  ccaann  eeaatt  aann  eennttiirree  
ccooww  iinn  oonnee  oorr  eevveenn  sseevveerraall  ssiittttiinnggss!!    IInnsstteeaadd,,  wwee  bbuuyy  wwhhaatt  wwee  nneeeedd,,  wwhhiicchh  iiss  
oonnllyy  aa  ssmmaallll  ppaarrtt  ooff  tthhee  wwhhoollee..  
  WWiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  BBlluuee  GGrreeeenn  AAllggaaee,,  vveeggeettaabbllee  ffooooddss  ffoorr  
hhuummaann  ccoonnssuummppttiioonn  aarree  aallssoo  nnoott  ""tteecchhnniiccaallllyy""  wwhhoollee..    TThhee  vveeggeettaabblleess  wwee  eeaatt  
aarree  oonnllyy  ""ppaarrtt""  ooff  tthhee  wwhhoollee  ppllaanntt..    WWhheenn  wwee  eeaatt  aa  ccaarrrroott,,  wwee  eeaatt  tthhee  rroooott  aanndd    
  
  
  
 

tthhrrooww  tthhee  ttooppss  aawwaayy;;  wwhheenn  wwee  eeaatt  ccoollllaarrddss,,  wwee  eeaatt  tthhee  ggrreeeenn  lleeaavveess  aanndd  tthhrrooww  
tthhee  rroooott  aawwaayy  eettcc....    WWhheenn  wwee  eeaatt  tthheessee  ""ppaarrttss""  wwee  ggaaiinn  aacccceessss  ttoo  tthheeiirr  
ccoonncceennttrraatteedd  eenneerrggeettiicc  aanndd  hheeaalliinngg  pprrooppeerrttiieess  aatt  tthhee  eexxppeennssee  ooff  bbeeccoommiinngg  
uunnbbaallaanncceedd  bbyy  nnoott  eeaattiinngg  aa  ""ttrruullyy""  wwhhoollee  ffoooodd..    TThhee  sseeccrreett  ooff  ccoommppeennssaattiinngg    
ffoorr  tthhiiss  sshhoorrttccoommiinngg  wwiillll  bbee  ddiissccuusssseedd  iinn  PPaarrtt  55  ooff  tthhiiss  aarrttiiccllee,,  AA  BBaallaanncceedd  DDiieett  
aanndd  iinn  AAEESS  ##77,,  TThhee  IImmppoorrttaannccee  ooff  WWhhoollee  GGrraaiinnss..      
  
GGeenneerraallllyy  WWhhoollee  FFooooddss  vveerrssuuss  RReeffiinneedd  FFooooddss  
  GGiivveenn  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  BBlluuee  GGrreeeenn  AAllggaaee  iiss  tthhee  oonnllyy  ttrruullyy  WWhhoollee  FFoooodd  
kknnoowwnn  ttoo  mmaann,,  tthheerree  iiss  aa  ffuurrtthheerr  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  GGeenneerraallllyy  WWhhoollee  aanndd  
RReeffiinneedd  FFooooddss..    GGeenneerraallllyy  WWhhoollee  FFooooddss  aarree  iinn,,  oorr  cclloossee  ttoo,,  tthheeiirr  nnaattuurraall  ssttaattee,,  
wwhheerreeaass  RReeffiinneedd  FFooooddss  hhaavvee  uunnddeerrggoonnee  ssoommee  ssoorrtt  ooff  cchheemmiiccaall  oorr  hhiigghh--tteecchh  
pprroocceessssiinngg..  
  TThhee  rreeffiinniinngg  pprroocceessss  ooff  mmaannyy  mmooddeerrnn  ffooooddss  rreemmoovveess  tthhee  vviittaall  
sskkiinnss,,  hhuullllss,,  aanndd  bbrraannss  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprroolloonngg  tthheeiirr  sshheellff--lliiffee..    UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  iitt  iiss  
tthheessee  ppaarrttss  tthhaatt  ccoonnttaaiinn  tthhee  eesssseennttiiaall  nnuuttrriieennttss  ffoorr  hheeaalltthhyy  bbooddyy  ttiissssuuee  
iinncclluuddiinngg  tthhee  sskkiinn,,  nneerrvveess  aanndd  bboonneess  aass  wweellll  aass  tthhee  ffuunnccttiioonn  ooff  mmeettaabboolliissmm  
iittsseellff..    TThheessee  pprrooppeerrttiieess  wwiitthhiinn  wwhhoollee  ffooooddss  aarree  iinn  ssuucchh  ppeerrffeecctt  pprrooppoorrttiioonn  ttoo  
oonnee  aannootthheerr  tthhaatt  aarrttiiffiicciiaall  ssuupppplleemmeennttaattiioonn  aanndd  eennrriicchhmmeenntt  ccaannnnoott  bbeeggiinn  ttoo  
ccoommppeennssaattee  ffoorr  tthhee  lloossss  tthhaatt  ooccccuurrss  tthhrroouugghh  rreeffiinneemmeenntt..    WWhhoollee  FFooooddss  aarree  
NNaattuurraall  FFooooddss  wwiitthh  aallll  ooff  tthheeiirr  ppaarrttss  iinnttaacctt..    EExxaammpplleess  ooff  WWhhoollee  FFooooddss  aarree  tthhee  
wwhhoollee  ggrraaiinnss  ssuucchh  aass  bbrroowwnn  rriiccee  aanndd  wwhhoollee  wwhheeaatt,,  aass  ooppppoosseedd  ttoo  wwhhiittee  rriiccee  
aanndd  wwhhiittee  fflloouurr..    AAllssoo  ffrreesshh  vveeggeettaabblleess  aanndd  mmoosstt  ffrreesshh  ffrruuiittss  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  
WWhhoollee  FFooooddss  iiff  lleefftt  uunnjjuuiicceedd,,  uunnppeeeelleedd  aanndd  aarree  cclleeaanneedd  wwiitthh  aa  JJaappaanneessee  
vveeggeettaabbllee  bbrruusshh  iinnsstteeaadd..  
    
PPrriizzee--wwiinnnniinngg  DDuucckkss  
  TThhee  bbeesstt  eexxaammppllee  ooff  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  WWhhoollee  FFooooddss  iiss  ggiivveenn  bbyy  
DDrr..  BBeerrnnaarrdd  JJeennsseenn  ((TThhee  SScciieennccee  aanndd  PPrraaccttiiccee  ooff  IIrriiddoollooggyy,,  11996644)),,  oonnee  ooff  tthhee  
ffoorreerruunnnneerrss  ooff  AAmmeerriiccaann  nnaattuurraall  hheeaalliinngg,,  aanndd  ddeevveellooppeerr  ooff  tthhee  eeffffeeccttiivvee  aanndd  
wwiiddeellyy  uusseedd  nnaattuurraall  ddiiaaggnnoossttiicc  mmeetthhoodd  ooff  iirriiddoollooggyy..    HHee  tteellllss  tthhee  ssttoorryy  ooff  aa  
ppaattiieenntt  wwhhoo  ccaammee  ttoo  sseeee  hhiimm  wwiitthh  aa  lloonngg--ssttaannddiinngg,,  iinnccuurraabbllee  sskkiinn  ddiisseeaassee  tthhaatt  
lleefftt  hhiimm  rreedd  aass  aa  bbeeeett  ffrroomm  hheeaadd  ttoo  ttooee..    IInn  ffrriieennddllyy  ccoonnvveerrssaattiioonn,,  iitt  ttuurrnneedd  oouutt  
tthhaatt  tthhee  mmaann  wwaass  aa  bbrreeeeddeerr  ooff  pprriizzee--wwiinnnniinngg  dduucckkss,,  wwhhiicchh  wwoonn  rriibbbboonn  aafftteerr  
rriibbbboonn  ffoorr  tthhee  sslleeeekknneessss  aanndd  ccoolloorr  ooff  tthheeiirr  ffeeaatthheerrss..    SSiinnccee  JJeennsseenn  wwaass  aa  ""ffoooodd  
ddooccttoorr,,""  hhee,,  ooff  ccoouurrssee,,  aasskkeedd  tthhee  mmaann  wwhhaatt  hhee  ffeedd  tthhee  dduucckkss,,  tthhiinnkkiinngg  tthhaatt  
wwhhaatt  hhee  ffeedd  tthheemm  wwaass  ccaauussee  ffoorr  tthheeiirr  ""pprriizzee--wwiinnnniinngg""  ccoonnddiittiioonn..    TThhee  aannsswweerr  
tthhee  mmaann  ggaavvee  wwaass,,  ppoottaattoo  ppeeeellss..      
  OOuutt  ooff  ccuurriioossiittyy,,  JJeennsseenn  aasskkeedd  tthhee  mmaann  wwhhaatt  hhee  ddiidd  wwiitthh  tthhee  
ppoottaattooeess..    IItt  ttuurrnneedd  oouutt  tthhaatt,,  rraatthheerr  tthhaann  wwaassttee  tthhee  ppoottaattooeess  bbyy  tthhrroowwiinngg  tthheemm  
aawwaayy,,  tthhee  mmaann  aattee  tthheemm  hhiimmsseellff..    IInn  tthhiiss  ssiimmppllee  ccoonnffeessssiioonn  llaayy  nnoott  oonnllyy  tthhee  
mmaann''ss  ccuurree,,  bbuutt  aallssoo  aa  mmaajjoorr  tteessttaammeenntt  ttoo  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  WWhhoollee  FFooooddss,,  aass  
wweellll  aass  tthhee  mmeeddiicciinnaall  ccoorrrreellaattiioonn  ooff  ffoooodd  ppaarrttss  ttoo  tthhee  FFiivvee  PPhhaasseess..    JJeennsseenn  
pprreessccrriibbeedd  tthhaatt  tthhee  mmaann  eeaatt  tthhee  ppoottaattoo  ppeeeellss  wwiitthhoouutt  tthhee  ppoottaattooeess,,  aanndd  iinn  ssiixx  
mmoonntthhss  hhiiss  sskkiinn  ccoonnddiittiioonn  cclleeaarreedd  uupp..    EEnneerrggeettiiccaallllyy,,  tthhee  eexxppllaannaattiioonn  ffoorr  ssuucchh  
aa  ccuurree  iiss  ssiimmppllyy  tthhaatt  tthhee  ppoottaattoo  sskkiinnss  wweerree  iinn  ddiirreecctt  ccoorrrreessppoonnddeennccee  ttoo  tthhee  
MMeettaall  PPhhaassee  aanndd  iittss  ccoorrrreellaattiioonn  ttoo  tthhee  sskkiinn  ooff  aanniimmaallss  aanndd  hhuummaann  bbeeiinnggss  ((sseeee  
cchhaarrtt  iinn  AAEESS  ##44))..    TThhiiss  ssiimmppllee  iiddeeaa  ccaann  bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  sskkiinnss  ooff  
ootthheerr  ffooooddss  aass  wweellll,,  iinncclluuddiinngg  aapppplleess,,  ccaarrrroottss,,  aanndd  cceerreeaall  ggrraaiinnss..  
  IItt  iiss  wweellll  kknnoowwnn  iinn  WWeesstteerrnn  nnuuttrriittiioonn  tthhaatt  tthhee  sskkiinnss  aanndd  hhuullllss  ooff  
ffrruuiittss,,  rroooottss,,  ttuubbeerrss,,  aanndd  ggrraaiinnss  ssuuppppllyy  vviittaammiinnss  aanndd  mmiinneerraallss  iinn  tthhee  ccoorrrreecctt  
qquuaannttiittyy  aanndd  pprrooppoorrttiioonn  nneecceessssaarryy  ttoo  mmeettaabboolliizzee  tthhee  iinnnneerr  ppaarrtt  ooff  tthheessee  ffooooddss..    
IInn  tthhee  ssaammee  wwaayy  tthhaatt  iitt  iiss  eesssseennttiiaall  ffoorr  aallll  tthhee  ppaarrttss  ttoo  rreemmaaiinn  ccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  
wwhhoollee  ffoorr  tthhee  cchh''ii  ttoo  ffllooww  uunniinntteerrrruupptteeddllyy  iinn  aaccuuppuunnccttuurree,,  iitt  iiss  aallssoo  ttrruuee  ffoorr  
pprrooppeerr  ffoooodd  sseelleeccttiioonn..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ccoonncceepptt  iinn  FFoooodd  EEnneerrggeettiiccss  ccaalllleedd  tthhee  
""DDooccttrriinnee  ooff  SSiiggnnaattuurreess,,""  tthhee  aarreeaa  ooff  iinnfflluueennccee  ooff  aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  ffoooodd  oonn  tthhee  
hhuummaann  bbooddyy  ccaann  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  aannaallooggyy  tthhrroouugghh  iittss  ccoorrrreessppoonnddiinngg  
ffuunnccttiioonn,,  sshhaappee  aanndd  ppaarrtt..    TThheerreeffoorree,,  tthhee  sskkiinnss  ooff  vveeggeettaabblleess  wwiillll  aaffffeecctt  tthhee  
sskkiinn  ooff  tthhee  bbooddyy  aass  wweellll  aass  cceellll  mmeemmbbrraanneess..    SSiinnccee  tthhee  sskkiinn  aallssoo  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  
MMeettaall  iinn  tthhee  FFiivvee  PPhhaasseess,,  tthheeyy  wwiillll  aallssoo  hhaavvee  aann  aaffffeecctt  oonn  JJuuddggmmeenntt..  
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EEnneerrggeettiicc  VViieeww  ooff  tthhee  IInntteerrnnaall  OOrrggaannss  

  
  
WWhhoollee  FFooooddss  aarree  SSttaappllee  FFooooddss  
  BBeeccaauussee  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  rreellyyiinngg  oonn  RReeffiinneedd  FFooooddss  tteennddss  ttoo  
eemmpphhaassiizzee  oonnllyy  ppaarrtt  ooff  oouurr  ffuunnccttiioonniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  aatt  tthhee  eexxppeennssee  ooff  tthhee  
wwhhoollee,,  tthheeyy  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  ssttaapplleess,,  aanndd  sshhoouulldd  aatt  bbeesstt  bbee  eeaatteenn  
oonnllyy  uuppoonn  ooccccaassiioonn  aass  ssoocciiaall,,  mmeeddiicciinnaall,,  oorr  sseennssoorriiaall  nneeeeddss  ddeemmaanndd..    MMaannyy  
ppeeooppllee  eexxppeerriieennccee  wweellll--bbeeiinngg  oonnllyy  iinn  ppaarrttss  ooff  tthheemmsseellvveess,,  wwhhiillee  ootthheerr  
iimmppoorrttaanntt  ppaarrttss  aarree  ssuuffffeerriinngg..    PPrraaccttiicciinngg  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  WWhhoollee  FFooooddss  hheellppss  
ttoo  aalllleevviiaattee  tthhiiss  ssuuffffeerriinngg  aanndd  hheellppss  ttoo  pprroodduuccee  wweellll--iinntteeggrraatteedd  aanndd  hhaappppyy  
ppeeooppllee..  
  
33..    AA  SSeeaassoonnaall  aanndd  LLooccaall  FFooooddss  DDiieett  
  OOuurr  ddiieett  sshhoouulldd  bbee  eeccoollooggiiccaallllyy  bbaasseedd  aass  mmuucchh  aass  ppoossssiibbllee..    TThhee  
ffooooddss  wwhhiicchh  ccoommpprriissee  tthhee  mmaaiinnssttaayy  ooff  oouurr  ddiieett  sshhoouulldd  bbee  ggrroowwnn  iinn  tthhee  ssaammee  
aarreeaa  iinn  wwhhiicchh  wwee  lliivvee..    WWhheenn  wwee  bbeeggiinn  ttoo  ccoonnssuummee  ffoooodd  iimmppoorrtteedd  ffrroomm  
ddiiffffeerreenntt  cclliimmaattiicc  rreeggiioonnss,,  wwee  bbeeggiinn  ttoo  lloossee  aaddaappttaabbiilliittyy  ttoo  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  
ssuurrrroouunnddiinnggss..    TThhiiss  iimmbbaallaannccee  oofftteenn  lleeaaddss  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ssiicckknneessss,,  
mmaanniiffeessttiinngg  eeiitthheerr  pphhyyssiiccaallllyy,,  mmeennttaallllyy  oorr  bbootthh..    TThhiiss  iiss  eessppeecciiaallllyy  ttrruuee  iinn  
ccaasseess  wwhheerree  ttrrooppiiccaall  oorr  sseemmii--ttrrooppiiccaall  pprroodduuccttss  ((iinncclluuddiinngg  ssuuggaarr,,  ppiinneeaapppplleess,,  
cciittrruuss  ffrruuiitt,,  bbaannaannaass,,  ssppiicceess,,  aanndd  ccooffffeeee))  aarree  ccoonnssuummeedd  iinn  tthhee  tteemmppeerraattee  
cclliimmaatteess  ooff  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa..  
  AAllssoo,,  sseerriioouuss  ssiicckknneessss  ccaann  rreessuulltt  ffrroomm  tthhee  oovveerrccoonnssuummppttiioonn  ooff  
hheeaavvyy  aanniimmaall  ffoooodd  bbyy  tthhoossee  iinn  aa  wwaarrmmeerr  cclliimmaattee,,  ssiinnccee  tthhiiss  qquuaalliittyy  ooff  ffoooodd  iiss  
mmoorree  ssuuiitteedd  ttoo  tthhee  ppoollaarr  aanndd  ssuubb--ppoollaarr  rreeggiioonnss..    IIddeeaallllyy,,  ffooooddss  sshhoouulldd  bbee  
cchhoosseenn  ffrroomm  wwiitthhiinn  aa  330000  ttoo  550000  mmiillee  rraaddiiuuss  ooff  oouurr  hhoommee  aarreeaa..    HHoowweevveerr,,  iiff  
tthhiiss  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee,,  tthhee  nneexxtt  bbeesstt  cchhooiiccee  ooff  ffooooddss  aarree  tthhoossee  pprroodduucceedd  iinn  aarreeaass  
wwiitthh  cclliimmaatteess  ssiimmiillaarr  ttoo  oouurr  oowwnn,,  ssuucchh  aass  EEuurrooppee  oorr  JJaappaann..  
  OOuurr  ddiieett  sshhoouulldd  rreefflleecctt  sseeaassoonnaall  cchhaannggeess..    AAss  nnaattuurraallllyy  aass  tthhee  
sseeaassoonnss  cchhaannggee,,  oouurr  ddiieettss  sshhoouulldd  rreefflleecctt  tthheessee  ddiiffffeerreenncceess  tthhrroouugghh  tthhee  sseelleeccttiioonn  
aanndd  pprreeppaarraattiioonn  ooff  oouurr  ddaaiillyy  mmeeaallss..    FFoorr  eexxaammppllee,,  iinn  ccoollddeerr  sseeaassoonnss  wwee  sshhoouulldd  
cchhoooossee  ffoooodd  mmoorree  ffrroomm  tthhee  ccaatteeggoorriieess  tthhaatt  ccoonncceennttrraattee  tthheeiirr  ggrroowwtthh  ccyycclleess  iinn  aa  
ddoowwnnwwaarrdd,,  cceennttrriippeettaall  ddiirreeccttiioonn  ssuucchh  aass  vveeggeettaabblleess  tthhaatt  ggrrooww  oonn  tthhee  ggrroouunndd  
((lliikkee  wwiinntteerr  ssqquuaasshh)),,  bbeellooww  tthhee  ggrroouunndd  ((lliikkee  rroooottss)),,  oorr  wwhhoollee  ggrraaiinnss  wwhhiicchh,,  aass  
ccoonnddeennssaattiioonnss  ooff  tthhee  eennttiirree  lliiffee  eenneerrggyy  ooff  tthhee  ppllaanntt,,  ccaann  ssttoorree  tthhiiss  eenneerrggyy  eeaassiillyy  
aanndd  ffoorr  lloonngg  ppeerriiooddss..    IInn  ccoollddeerr  sseeaassoonnss  wwee  sshhoouulldd  aallssoo  aappppllyy  lloonnggeerr  ccooookkiinngg  
ttiimmeess  aanndd  mmoorree  ssaalltt..     

  IInn  wwaarrmmeerr  sseeaassoonnss  wwee  sshhoouulldd  cchhoooossee  ffoooodd  mmoorree  ffrroomm  tthhee  
ccaatteeggoorriieess  tthhaatt  ccoonncceennttrraattee  tthheeiirr  ggrroowwtthh  ccyycclleess  iinn  aann  uuppwwaarrdd,,  cceennttiiffuuggaall  
ddiirreeccttiioonn  ssuucchh  aass  vveeggeettaabblleess  tthhaatt  ggrrooww  aabboovvee  tthhee  ggrroouunndd  aanndd  ffrruuiittss..  IInn  wwaarrmmeerr  
sseeaassoonnss  wwee  sshhoouulldd  aallssoo  aappppllyy  sshhoorrtteerr  ccooookkiinngg  ttiimmeess  aanndd  lleessss  ssaalltt..      
  AAss  mmuucchh  aass  ppoossssiibbllee,,  wwee  sshhoouulldd  aallwwaayyss  ttrryy  ttoo  bbaassee  oouurr  ddiieett  oonn  
tthhoossee  pprroodduuccttss,,  ssuucchh  aass  cceerreeaall  ggrraaiinnss,,  bbeeaannss,,  sseeaa  vveeggeettaabblleess  aanndd  ootthheerr  ssttaapplleess,,  
wwhhiicchh  aarree  nnaattuurraallllyy  aavvaaiillaabbllee  aanndd  ssttoorraabbllee  wwiitthhoouutt  rreeffrriiggeerraattiioonn  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  
yyeeaarr..  
  
44..    AA  DDiieett  TThhaatt  RReeccooggnniizzeess  IInnddiivviidduuaall  DDiiffffeerreenncceess  
  WWhheenn  sseelleeccttiinngg  aanndd  pprreeppaarriinngg  ffooooddss,,  iinnddiivviidduuaall  ddiiffffeerreenncceess  aallssoo  
nneeeedd  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  wwiitthh  vvaarriiaattiioonnss  mmaaddee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aaggee,,  sseexx,,  aammoouunntt  aanndd  
ttyyppee  ooff  aaccttiivviittyy,,  ooccccuuppaattiioonn,,  oorriiggiinnaall  ccoonnssttiittuuttiioonn,,  pprreevviioouuss  eeaattiinngg  ppaatttteerrnnss,,  
ppeerrssoonnaall  ddeessiirree,,  aanndd  ssoocciiaall  eennvviirroonnmmeenntt..    CCoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthheessee  iinnddiivviidduuaall  
ddiiffffeerreenncceess  iiss  aann  iinnttuuiittiivvee  pprroocceessss  tthhaatt  rreeqquuiirreess  pprraaccttiiccee  bbaasseedd  uuppoonn  iinnffoorrmmeedd  
cchhooiiccee..    TThhiiss  ttyyppee  ooff  ddiieettaarryy  ccoouunncceelliinngg  ccaann  bbee  aann  iimmppoorrttaanntt  ppaarrtt  ooff  mmyy  
hheeaalliinngg  pprraaccttiiccee..  
  
55..    AA  BBaallaanncceedd  DDiieett  
  WWiitthhiinn  tthhee  ppaarraammeetteerrss  ooff  aa  NNaattuurraall  WWhhoollee  FFooooddss  ddiieett  tthheerree  iiss  aann  
iimmmmeennssee  vvaarriieettyy  ooff  cchhooiiccee  aass  ttoo  bbootthh  ffooooddss  aanndd  ccooookkiinngg  mmeetthhooddss..    IInn  oorrddeerr  ttoo  
mmaakkee  tthheessee  cchhooiicceess  wwoorrkk,,  tthhee  gguuiiddeelliinneess  ooff  bbaallaannccee  aarree  nneecceessssaarryy..    
  FFoorr  oovveerr  ttwwoo  tthhoouussaanndd  yyeeaarrss,,  tthhee  OOrriieennttaall  ttrraaddiittiioonn  hhaass  uusseedd  tthhee  
ccoommpplleemmeennttaarryy  yyeett  ooppppoossiittee  ccaatteeggoorriieess  ooff  yyiinn  aanndd  yyaanngg  ttoo  ccllaassssiiffyy  ffooooddss  aanndd  
pprroovviiddee  aa  bbaallaanncceedd  gguuiiddee  ttoo  sseelleeccttiioonn..    AAcchhiieevviinngg  tthhiiss  bbaallaanncceedd  ccoonnddiittiioonn  hhaass  
bbeeeenn  tthhee  ggooaall  ooff  mmoosstt  ssppiirriittuuaall  tteeaacchhiinnggss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  aaggeess,,  aanndd  iiss  rreefflleecctteedd  
iinn  tthhee  ssyymmbboollss  ooff  mmaannyy  rreelliiggiioonnss  ssuucchh  aass  tthhee  CChhrriissttiiaann  ccrroossss,,  tthhee  SSttaarr  ooff  
DDaavviidd,,  aanndd  tthhee  CChhiinneessee  YYiinn//YYaanngg  DDiiaaggrraamm..  
  

YYiinn--YYaanngg  FFoooodd  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  
  
CCeennttrraallllyy  BBaallaanncceedd::  

WWhhoollee  cceerreeaall  ggrraaiinnss,,  bbeeaannss,,  llooccaall  vveeggeettaabblleess,,  sseeaa  vveeggeettaabblleess  llooccaallllyy  
ggrroowwnn  sseeaassoonnaall  ffrruuiittss,,  ffiisshh  aanndd  sshheellll  ffiisshh,,  sseeeeddss  aanndd  nnuuttss,,  nnoonn--
aarroommaattiicc  aanndd  nnoonn--ssttiimmuullaanntt  bbeevveerraaggeess;;  nnaattuurraallllyy  pprroocceesssseedd  
vveeggeettaabbllee  ooiillss  ssuucchh  aass  sseessaammee  aanndd  ccoorrnn;;  nnaattuurraallllyy  pprroocceesssseedd  
sseeaassoonniinnggss  ssuucchh  aass  mmiissoo,,  ttaammaarrii  ssooyy  ssaauuccee,,  uunnrreeffiinneedd  sseeaa  ssaalltt,,  eettcc..  

  
EExxttrreemmeellyy  YYiinn::  

TTrrooppiiccaall  FFrruuiittss  ((oorraannggeess,,  ppaappaayyaass,,  bbaannaannaass,,  eettcc..)),,  vveeggeettaabblleess  ssuucchh  
aass  ttoommaattooeess,,  ppoottaattooeess,,  eeggggppllaanntt,,  eettcc..,,  wwhhiicchh  hhaavvee  aa  ttrrooppiiccaall  oorr  sseemmii--
ttrrooppiiccaall  oorriiggiinn,,  aa  hhiigghh  ppoottaassssiiuumm  ccoonntteenntt  oorr  aa  ssttrroonnggllyy  aacciidd  
rreeaaccttiioonn;;  mmiillkk,,  yyoogghhuurrtt,,  bbuutttteerr,,  aanndd  ootthheerr  pprroocceesssseedd  ddaaiirryy  pprroodduuccttss;;  
ssppiicceess;;  aallccoohhooll;;  ccoommmmeerrcciiaallllyy  pprroodduucceedd  tteeaa  aanndd  ccooffffeeee;;  aarroommaattiicc  
ssttiimmuullaanntt  tteeaass  aanndd  bbeevveerraaggeess  ssuucchh  aass  mmiinntt  tteeaa,,  ppeeppppeerrmmiinntt  tteeaa,,  eettcc..  

  
EExxttrreemmeellyy  YYaanngg::  

EEggggss,,  mmeeaatt,,  ppoouullttrryy,,  rreedd  mmeeaatt  ffiisshh,,  mmoorree  ssaallttyy  vvaarriieettiieess  ooff  cchheeeessee,,  
ttaabbllee  ssaalltt  ((NNaaCCll)),,  eettcc..  

  
  TThhee  PPrriinncciippllee  ooff  aa  BBaallaanncceedd  DDiieett  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  rreefflleecctteedd  iinn  tthhee  
ddiieettss  ooff  hhuummaann  ttrraaddiittiioonn..    UUnnttiill  mmooddeerrnn  ttiimmeess  uunnrreeffiinneedd,,  nnaattuurraallllyy  pprroodduucceedd  
wwhhoollee  cceerreeaall  ggrraaiinnss  aanndd  tthheeiirr  pprroodduuccttss  ccoommpprriisseedd  hhuummaanniittyy’’ss  pprriimmaarryy  ffoooodd  
wwoorrllddwwiiddee,,  wwhhiillee  llooccaallllyy  ggrroowwnn  sseeaassoonnaall  vveeggeettaabblleess  aanndd  tthheeiirr  pprroodduuccttss  
ccoommpprriisseedd  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  sseeccoonnddaarryy  ffooooddss..    IInn  oorrddeerr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  oouurr  
hheeaalltthh  aanndd  hhuummaann  eevvoolluuttiioonnaarryy  ssttaattuuss,,  oouurr  ddiieettss  sshhoouulldd  ccoonnttiinnuuee  ttoo  rreefflleecctt  tthhiiss  
ttrraaddiittiioonnaall  ppaatttteerrnn  bbyy  rreettuurrnniinngg  oouurr  eemmpphhaassiiss  ttoo  tthheessee  CCeennttrraallllyy  BBaallaanncceedd  
FFooooddss,,  aanndd  oonn  tthhee  ""ssttaaffff  ooff  lliiffee""----wwhhoollee  ggrraaiinnss..  

 

1122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                11999944  DDeennnniiss  WWiillllmmoonntt    


