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Anthony William méltatása

„Anthony nem trükköket vagy múló őrületet kínál az egészség 

megtalálásához. Az általa ajánlott ételek és tisztítókúrák 

egyszerűek és nagyon finomak - és MŰKÖDNEK! Ha eleged van 

abból, hogy az életedben szerepet játszik a fájdalom, a 

kimerültség, a ködös gondolkodás, az emésztési gondok és 

számtalan egyéb ronda nyavalya, dobj el mindent, és olvasd el ezt 

(és a többi könyvét). Gyorsan visszahozza az egészséget és a

reményt az életedbe."

Hilary Swank Oscar-díjas színésznő

„A zellerlé végigsöpör a bolygón. Lenyűgöző, ahogyan Anthony 

létrehozta ezt a mozgalmat, és világszerte számtalan embernek 

állította helyre és tette kicsattanóvá az egészségét."

Sylvester Stallone

„Az, ahogyan Anthony ért az élelmiszerekhez, a rezgéseikhez és 

ahhoz, hogy hogyan viselkednek a testünkben, mindig lenyűgöz. 

Könnyedén, mindenki számára érthető módon magyarázza el a 

választásaink potenciális harmóniáját vagy diszharmóniáját. Igazi 

tehetséggel van megáldva. Tegyél egy szívességet a 

szervezetednek, és kényeztesd magad!"

Pharrell Williams tizenháromszoros Grammy-díjas művész és

producer

„Az elmúlt hat hónap minden egyes reggelén zellerlevet ittam, és 

nagyszerűen érzem magam! Hatalmas változást tapasztaltam az 

energiaszintemben és az emésztőrendszeremben. Ma már a 

léprésemmel utazom, hogy soha ne kelljen lemondani a napi

betevő zellerlevemről!"

Miranda Kerr nemzetközi szupermodell, és a KORA Organics

alapító-vezérigazgatója



„Anthony számos ember életén javított a zellerlé gyógy erejével." 

Novak Djokovic teniszvilágbajnok

„Minden nagy tehetséget alázattal is felruháznak. Anthonyban van 

alázat. És mint minden igazi gyógyír, az övé is intuitív, természetes 

és kiegyensúlyozott. A kettő hatalmas és hatékony kombinációt

eredményez."

John Donovan, az AT&T Communications vezérigazgatója

„Anthonyt megbízható forrásként tartjuk becsben a családunkban. 

A világban végzett munkája világítótorony, mely sokakat vezetett 

biztonságosan a szárazföldre. Rengeteget jelent nekünk."

Róbert De Niro és Grace Hightower De Niro

„Míg a munkáját minden kétséget kizáróan egy másvilági rejtélyes 

elem járja át, abból, amire Anthony William rávilágít - különös 

tekintettel az autoimmun betegség témakörére -, sok minden 

azonnal és ösztönösen helyesen és igazan cseng. És ami még jobb: 

az általa ajánlott protokollok természetesek, elérhetők és könnyen

követhetők."

Gwyneth Paltrow Oscar-díjas színésznő, a New York Times 

sikerlistáján jegyzett szerző, valamint a GOOP.com alapító

vezérigazgatója

„Anthony William elkötelezetten osztja meg a tudását és 

tapasztalatát, hogy a gyógyulás üzenetét juttassa el mindenkihez. 

Együttérzése és törekvése, hogy a lehető legtöbb embert elérje, és 

segítse őket a gyógyulásban, inspiráló és lenyűgöző. A receptre 

kapható gyógyszerek megszállottjainak mai világában igazán 

frissítő a tudat, hogy léteznek valóban működő alternatív opciók, 

melyek új utat mutathatnak az egészség felé."

Liv Tyler, a 9-1-1: Lőne Star, a Kurtizánok kora, A Gyűrűk Ura 

trilógia és A zenebirodalom visszavág sztárja



„Számomra Anthonynak az elfogyasztott ételeinkre, a testünkre 

tett hatásukra és az általános közérzetünkre vonatkozó tudása 

változtatott meg mindent"

Jenna Dewan, a World ofDance és a Step Up sztárja

„Anthony csodálatos ember. Azonosította néhány régóta tartó 

egészségügyi problémámat, tudta, hogy milyen étrend

kiegészítőket kell szednem, és azonnal elkezdtem jobban érezni

magam."

Rashida Jones, a Quincy Grammy-díjas rendezője, az Angié 

Tribeca-A törvény nemében producere és sztárja, valamint a 

Városfejlesztési osztály és A hivatal sztárja

„A rezonancia, csakúgy, mint a pozitív és erős énkép kialakítása 

fontos dolog az életben. A könyveiben és a zellerlé jótékony 

hatásairól szóló felhívásában Anthony William bennem csodálatos 

módon mindkettőt erősítette. A tőle kapott megerősítés, hogy a 

testünk hihetetlen gyógyulásra képes és rugalmas, mindnyájunk 

számára aranyat érő üzenet. Túl gyakran keresek gyorssegélyeket, 

amelyek végül csak több problémát okoznak. Az igazi táplálkozás 

a legjobb orvosság, és Anthony mindnyájunkat arra inspirál, hogy 

a természet bőségével tápláljuk a testünket, elménket és 

szellemünket; ez a hatásos orvosság pedig a Forrásból származik."

Kerri Walsh Jennings, háromszoros arany- és egyszeres 

bronzérmes olimpiai bajnok röplabdajátékos

„Anthony nagyszerű ember. A tudása lenyűgöző, és nagyon sokat 

segített nekem. A zellerlé önmagában átírja a játékszabályokat!"

Calvin Harris producer, DJ és Grammy-díjas művész

„Anthony a kiadóm összes zenészének mágusa, és ha aranylemez 

lenne, messze megelőzné a Thrillert. A képességei igazán 

mélyrehatók, figyelemre méltók, rendkívüliek és észvesztők. Igazi 

nagy elme, akinek a könyvei tele vannak próféciákkal. Ez az



orvoslás jövője."

Craig Kallman, az Atlantic Records elnök-vezérigazgatója

„Folyamatosan a kezem ügyében tartom Anthony William 

könyveit, hogy mindig meríthessek belőlük felismeréseket hozó 

bölcsességet és recepteket az energiám helyreállításához és az 

egészségem fenntartásához. Mivel érdekelnek az általa leírt ételek 

egyedi és erős pozitív tulajdonságai, arra motivál, hogy a jó 

közérzetem érdekében mindennap javítsak az addigi főzési és

étkezési rituálémon."

Alexis Bledel, A szolgálólány meséje, a Szívek szállodája és a 

Négyen egy gatyában Emmy-díjas sztárja

„Anthony könyvei forradalmiak és gyakorlatiasak egyben. Ha a 

nyugati orvoslás jelenlegi korlátái frusztrálnak, mindenképpen 

megéri, hogy időt fordíts rájuk, és átgondold, amit olvastál."

James Van Dér Beek, a What Would Diplo Do? alkotója, 

executive producere és sztárja, a Póz és a Dawson és a haverok 

sztárja, és Kimberly Van Dér Beek előadó és aktivista

„Nagyon hálás vagyok Anthonynak. Miután a zellerlé protokollját 

a napi rutinom részévé tettem, minden szempontból jelentős 

javulást vettem észre az egészségemben."

Debra Messing, a Will és Grace Emmy-díjas sztárja

„A családommal és a barátaimmal évek óta részesülünk Anthony 

ihletett gyógyítói adottságában, és sokkal többet kaptunk tőle 

annál, mint amit a megújult fizikai és mentális egészség 

kifejezésekkel leírhatnék."

Scott Bakula, az NCIS: New Orleans producere és szereplője, 

valamint a Quantum Leap - Az időutazó és a Star Trek: Enterprise

Golden Globe-díjas sztárja

„Anthony annak szentelte az életét, hogy segítsen megtalálnunk a



válaszokat arra, hogy hogyan élhetjük a legegészségesebben az 

életünket A zellerlé a legkönnyebben elérhető módja annak, hogy

elinduljunk ezen az úton!"

Courteney Cox, a Született szinglik és a Jóbarátok sztárja

„Anthony amellett, hogy melegszívű és együttérző gyógyító, még 

autentikus és pontos is, és istenadta tehetséggel rendelkezik. Igazi 

áldás az életemre, hogy megismerhettem."

Naomi Campbell modell, színésznő, aktivista

„Anthony kiterjedt tudása és mély intuíciója a legzavarosabb 

egészségügyi problémákról is lerántja a leplet. Ő mutatta meg 

nekem az utat, hogy a lehető legjobban érezhessem magam - 

nélkülözhetetlennek tartom az iránymutatását."

Taylor Schilling, az Orange is the New Black sztárja

„Hihetetlenül hálásak vagyunk Anthonynak és szenvedélyes 

elkötelezettségének, hogy terjessze az ételekkel elérhető gyógyulás 

üzenetét. Igazán különleges adottsággal bír. A praktikái teljesen 

átalakították az élelmiszerekkel kapcsolatos szemléletünket, és 

ezáltal az életmódunkat is. Önmagában a zellerlé teljesen 

megváltoztatta a közérzetünket, és mindig a reggeli rutinunk része

lesz."

Hunter Mahan, hatszoros PGATour nyertes golfjátékos

„Anthony William egyedi adottságának köszönhetően emberek 

életét alakítja át és menti meg bolygószerte. Töretlen odaadása és 

a birtokában lévő hihetetlen mennyiségű haladó szellemű 

információ segítségével elhárította az akadályokat azon sokak 

elől, akik eddig nem férhettek hozzá a kétségbeesetten vágyott 

igazságokhoz, amelyeket még a tudomány és a kutatás sem tárt 

fel. Személyes szinten sokat segített mindkét lányomnak és nekem 

azzal, hogy ténylegesen működő eszközöket adott a kezünkbe az 

egészségünk támogatására. Ma már rendszeresen isszuk a



zellerlevet!"

Lisa Rinna, a The Reál Housewives ofBeverly Hills és az Ármány és 

szenvedély sztárja, New York Times sikerlistás szerző, és a Lisa

Rinna kollekció tervezője

„Anthony igazán nagylelkű ember, aki éles intuícióval és gazdag 

egészségügyi tudással rendelkezik. Első kézből láttam az 

átalakulást, amelyet az emberek életminőségében elér."

Carla Gugino, a Jett, A Hill-ház kísérteiéi, a Watchmen: Az őrzők, a 

Törtetők és a Kémkölykök sztárja

„Anthony William istenadta gyógyítói képessége egyetlen szóval

írható le: csodálatos."

Dávid James Elliott, a Jeges élet, a Trumbo, a Mad Mén - 

Reklámőrültek, a New York-i helyszínelők és tíz éven át a J.A.G. -

Becsületbeli ügyek sztárja

„Egy ideje már követem Anthonyt, és mindig pad lót fogok (bár 

nem vagyok meglepve) azoknak a sikertörténeteitől, akik betartják 

az általa javasolt protokollt... Én magam is megjártam a 

gyógyulás útját sok éven át, egyik orvostól a másikig, egyik 

specialistától a másikig vándorolva. A kezében van az igazi tudás, 

én pedig bízom benne és a hatalmas tudásában a pajzsmirigy 

működéséről és arról, hogy milyen valódi hatásai vannak az 

élelmiszereknek a szervezetünkre. Számtalan barátot, rokont és 

követőt irányítottam Anthonyhoz, mert meggyőződésem, hogy 

olyan tudás birtokában van, amelyhez egyetlen orvos sem fér 

hozzá. Ma már a gyógyulás igaz útjában hiszek. Megtiszteltetés, 

hogy ismerhetem őt, és áldás, hogy ismerhetem a munkáját. 

Minden endokrinológusnak olvasnia kell a pajzsmirigyről szóló

könyvét!"

Marcela Valladolid séf, író, televíziós műsorvezető

„Mi lenne, ha valaki egyszerűen csak hozzád érne, és



megmondaná, hogy mi betegít meg? Isten hozott Anthony William 

gyógyító kezében - egy modem alkimistával állsz szemben, aki 

nagy valószínűséggel a hosszú élet titkának őrzője. Életmentő 

tanácsa gyógyító hurrikánként zúdult be az életembe, és a szeretet 

és fény útja maradt a nyomában. Játszva elnyerhetné a világ 

kilencedik csodája címet."

Lisa Gregorisch-Dempsey, az Extra senior executive producere

„Orvos lánya vagyok, aki mindig a nyugati orvoslásra 

hagyatkozott még a legenyhébb nyavalyák enyhítésében is. 

Anthony rálátása felnyitotta a szememet az ételek gyógyító 

hatásaira, és megértettem, hogy egy holisztikusabb 

egészségszemlélet megváltoztathatja az életemet."

Jenny Mollen színésznő és az ILike YouJust the WayIAm New 

York Times sikerlistás szerzője

„Anthony William ajándék az emberiség számára. Hihetetlen 

munkássága millióknak segített meggyógyulni, amikor a 

hagyományos orvoslás nem talált megoldást a számukra. Őszinte 

szenvedélye és odaadása, amellyel segíteni szeretne, páratlan, és 

nagyon hálás vagyok azért, hogy a Heal című 

dokumentumfilmben továbbadhattam valamennyit az ő erőteljes

üzenetéből."

Kelly Noonan Gores, a Heal című dokumentumfilm írója, 

rendezője és producere

„Anthony William lélegzetelállító képességgel rendelkezik! Örökké 

hálás leszek neki azért, hogy felfedezte több, éveken át 

problémákat okozó egészségügyi gondom valódi okát. Nap mint 

nap érzékelem a javulást az ő kedves támogatásával. Mesés

információforrás!"

Morgan Fairchild színésznő, író, előadó

„Anthony William azon ritka emberek egyike, akik arra fordítják a



képességeiket, hogy segítsenek az embereknek feltárni a bennük 

rejlő lehetőségeket azáltal, hogy a saját legjobb egészségügyi 

szakértőivé válnak... Közvetlen közelről láthattam Anthonyt akció 

közben, amikor részt vettem az általa meghirdetett egyik 

elképesztő eseményen. Számomra ahhoz hasonlóan pontosak az 

elemzései, ahogyan egy-egy énekes képes tisztán kiadni minden 

magas hangot. A magas C-n túl azonban Anthony azzal fogja meg 

a közönségét, hogy igazi együttérző lélekként van jelen. Anthony 

William olyan valaki, akit ma büszkén vallók a barátomnak, és 

nekem elhiheted, hogy az, akit a podcasteken hallasz, és akinek a 

szavai betöltik a sikerkönyvek lapjait, ugyanaz, aki egyszerűen a 

támogatását ajánlja a szeretteinek. Ez nem színjáték! Anthony 

William valóban hiteles ember, és a Szellemi vezetőn keresztül 

átadott információinak súlya megfizethetetlen és erőt ad, és egyre 

nagyobb szükségét látjuk a mai korban!"

Debbie Gibson, a Broadway sztárja, ikonikus énekes és

dalszövegíró

„Volt részem abban az örömben, hogy Anthony Williammel 

dolgozhattam, amikor Los Angelesbe jött, és az Extrában 

elmondta a történetét. Lenyűgöző volt az interjú, és ahogy 

elhagyta a még többet és többet tudni vágyó közönséget... az 

emberek megőrültek érte! Meleg személyisége és hatalmas szíve 

nyilvánvaló. Anthony az emberek segítésének szentelte az életét a 

Szellemi vezetőtől kapott tudásával, és mindezt az információt 

osztja meg sorsfordító Gyógyító médium könyveiben. Anthony 

William megismételhetetlen!"

Sharon Levin, az Extra senior producere

„Anthony a beszélgetésünk első három percében pontosan 

megmondta, hogy milyen egészségügyi problémám van! Ez a 

gyógyító valóban tudja, hogy miről beszél. Gyógyító médiumként 

birtokolt képességei egyediek és lenyűgözők."

Dr. Alejandro Junger, a New York Times sikerlistás Clean, Clean



Eats, Clean Gutés Clean 7 című könyvek írója, és a nagy sikerű

Clean Program alapítója

„Anthony a képessége révén olyan információk csatornája, melyek 

fényévekkel megelőzik a tudomány mai állását."

Dr. Christiane Northrup, a Női test, női bölcsesség, a Goddesses 

Never Age és a The Wisdom of Menopause című New York Times

bestsellerek szerzője

„Amióta elolvastam az Egészséges pajzsmirigy című könyvet, 

tágult a pajzsmirigybetegségekkel kapcsolatos felfogásom és 

kezelési módszerem, és ez mérhetetlenül hasznosnak bizonyult a 

betegeim számára. Az eredmények több mint kielégítők."

Dr. Prudence Hall, a The Hall Center alapítója és orvos

igazgatója

„Milyen nagyon megindított minket és milyen sokat kaptunk 

Anthony és az Együttérzés Szellemi vezetője felfedezéseitől, akik 

gyógyító bölcsességgel közelítenek felénk Anthony érzékeny 

zsenialitása és törődő médiumi közvetítése révén. A könyve 

valóban a »jövő bölcsességéi hordozza, tehát valami csoda 

folytán már most megkaphattuk a világos, pontos magyarázatot 

számos olyan rejtélyes betegségre, amelyek az ősi buddhista 

orvosi szövegek jóslatai szerint a mai korban hatnak majd ránk, 

amikor a túl okos emberek a profitot hajhászva megzavarják az

élet elemeit."

Róbert Thurman, az indo-tibeti buddhista tanulmányok Jey 

Tsong Khapa professzora a Columbia Egyetemen, a Tibet 

House US elnöke, a Lőve Your Enemies és az Inner Revolution 

című sikerkönyvek szerzője és a Bob Thurman Podcast

házigazdája

„Anthony William az a tehetséges Gyógyító médium, aki nagyon is 

valódi és nem túl radikális megoldásokat ajánl olyan rejtélyes 

egészségügyi problémákra, amelyek mindenkit érintenek modern



világunkban. Nagyon boldog vagyok, hogy személyesen 

ismerhetem őt, és a legértékesebb forrásként számíthatok rá a 

saját és a családom egészségügyi kérdéseiben."

Annabeth Gish, A Hill-ház kísértetek az X-akták, Az elnök emberei 

és a Pizzavarázs - Mystic Pizza sztárja

„Anthony William annak szenteli az életét, hogy olyan 

információval segítsen az embereknek, amely valóban lényegesen 

megváltoztathatja sokak életét."

Amanda de Cadenet, a The Conversation és a Girlgaze Project 

alapítója és igazgatója, és az Ifs Messyés a #girlgaze szerzője

„Szeretem Anthony Williamet! Sophiától és Laurától, a lányaimtól 

kaptam ezt a könyvet a születésnapomra, és egyszerűen nem 

tudtam letenni. A Gyógyító médium segítségével végre 

összeköthettem a pontokat, hogy meglássam az optimális 

egészség felé vezető utat. Anthony munkája ráébresztett, hogy egy 

gyerekkori betegségemből származó maradvány Epstein-Barr 

szabotálja évekkel később az egészségemet. A Gyógyító médium

átváltoztatta az életemet."

Catherine Bach, a Nyughatatlan fiatalok és a Hazárd megye

lordjai sztárja

„Anthony William olyan dimenziót hoz az orvoslásba, amely 

mélyen kitágítja a testünk és saját lényünk megértését. A munkája 

a gyógyítás újonnan felfedezett területeihez tartozik, melyet 

együttérzéssel és szeretettel végez."

Marianne Williamson, a Visszatérés a szeretethez, A csodák kora 

és a Healing the Sóul of America című New York Times 

bestsellerek szerzője

„Évekkel ezelőtt felépültem egy traumás gerincsérülésből, de 

továbbra is tapasztaltam izomgyengeséget és az idegrendszerem 

kimerültségét, és híztam is valamennyit. Egy este felhívott egy



kedves barátom, és erősen javasolta, hogy olvassam el Anthony 

William Gyógyító médium című könyvét Az olvasottakból olyan 

sok mindenben magamra ismertem, hogy néhány dolgot 

elkezdtem beépíteni az életembe, majd jelentkeztem nála 

konzultációra, és voltam olyan szerencsés, hogy kaptam 

időpontot. Az elemzés pontos volt, és a gyógyulással hihetetlen, 

mélyebb és gazdagabb szinten kaptam vissza az egészségemet 

Visszanyertem az egészséges testsúlyomat, újra élvezhetem a 

jógát és a kerékpározást, és megint lejárhatok az edzőterembe, az 

energiaszintem egyenletes, és mélyen alszom. A protokoll végzése 

közben minden reggel mosolyogva mondom: »Ejha, Anthony 

William! Hálás vagyok a helyreállító képességedért.... Ez az!«"

Róbert Wisdom, a Nagypályások, a TheAlienist, a Rosewood, a 

Nashville, a Drót és a Ray sztárja

„A mai zavaros világban, az egészség és wellness területének 

szüntelen alapzajában én Anthony mélységes hitelességére 

támaszkodom. Csodálatos, valódi képessége mindenek fölé, a 

világosságba emeli a dolgokat."

Patti Stanger, a Millión Dollár Matchmaker házigazdája

„Mind a családom, mind a saját egészségem ügyét Anthony 

Williamre bízom. Ha az orvosok elakadnak, Anthony akkor is 

mindig tudja, hogy mi a gond, és merre induljunk a gyógyulás

felé."

Chelsea Field, az NCIS: New Orleans, a Secrets and Lies, a 

Nyomtalanul, és Az utolsó cserkész sztárja

„Anthony William nagylelkű és együttérző vezető. A gyógyulásuk 

útját járó emberek támogatásának szentelte az életét."

Gábriellé Bernstein, a New York Times sikerlistás Az Univerzum 

mindenben támogat, az ítélkezés nélkül és a Miracles Now című

könyvek írója



„Információ, ami MŰKÖDIK. Ez ugrik be, amikor Anthony 

Williamre gondolok és arra, hogy milyen mélyreható változást hoz 

a világnak. Ezt mindennél világosabban mutatta meg nekem az, 

amikor munka közben láthattam egy régi barátommal, akit már 

évek óta gyötört a betegség, a ködös gondolkodás és a 

kimerültség. Számtalan orvosnál és gyógyítónál járt már, és 

rengeteg kezelést kapott. Semmi nem működött nála. Azaz amíg 

Anthony nem beszélgetett vele... Onnantól aztán fantasztikus 

eredményeket ért el. Nagyon ajánlom a könyveit, előadásait és 

konzultációit. Ne hagyd ki ezt a gyógyulási lehetőséget!"

Nick Ortner, az EFT - A kopogtató módszer és a The Topping 

Solution fór Manifesting Your Greatest Se//című könyvek New 

York Times sikerlistás szerzője



Az elesetteknek.

Ez az üzenet azoknak szól, akiknek küzdelmes 

az élete, és szeretnének meggyógyulni. Nekem 

az a dolgom, hogy vigyázzak az elesettekre, akik 

már megjárták a poklot. Azt szeretném, hogy 

menedékként gondolj az itt olvasott élő 

szavakra.

Ha már szenvedtél, vagy éltél szenvedő ember 

mellett, tudod, hogy miről beszélek. 

Megérdemled, hogy újra bízhass magadban. 

Megérdemled, hogy újra tisztelhesd magad. Itt

az ideje.

Anthony William, Gyógyító médium



„Légy büszke rá, hogy szabad akarattal a saját 

döntésed szerint dolgozol a gyógyulásodon! 

Légy együttérző magaddal, és tudd, hogy a 

szenvedésed nem a te hibád. Az, hogy 

küzdelmes az életed, nem a te hibád. Minden 

egyes órában és nap mint nap fantasztikus 

dolgokat érsz el, miközben a könyvben talált 

hathatós eszközökkel dolgozol a 

gyógyulásodon. Hiszem, hogy meg tudsz 

gyógyulni."

Anthony William, Gyógyító médium



ELŐSZÓ

„Ennyi az összes vadon termő kék áfonyájuk?” Ezt a kérdést hallottam meg a 
hátam mögött egy teljes értékű élelmiszereket árusító üzletben. Mivel éppen 
az imént tettem be néhány dobozzal a kosaramba, kíváncsi lettem rá, hogy 
ki rajong még érte rajtam kívül ennyire, úgyhogy megfordultam - épp ekkor 
keserítette el az eladó a hölgyet a nemleges válaszával. Megmondtam neki, 
hogy de, van még, és felajánlottam, hogy megmutatom a helyét. Odafelé 
tartva megkérdeztem tőle, hogy azért keresi-e, mert a Gyógyító Médium 
instrukcióit követi. Felragyogott az arcán az izgalom. „Igen! Csak néhány 
napra jöttem látogatóba, de nem szeretnék Nehézfém-méregtelenítő 
smoothie nélkül maradni!”

Egyre gyakrabban futok össze olyan emberekkel, akiknek az életét jobbá 
tették a Gyógyító médium információi, és mindig ugyanúgy 
megmosolyogtatnak ezek a találkozások. Hetente többször hallom a 
pácienseimtől, kollégáimtól, barátaimtól és szomszédaimtól, hogy mennyi 
reményt, tudást és gyógyító eszközt kapnak Anthony William könyveiből és 
online megjelenéseiből. Az egyik kedvenc példám egy felirat, amelyet 
nemrég láttam egy helyi biobolt pultján: „A megemelkedett kereslet miatt 
felment a szárzeller ára.” Miért a nagy kereslet? Egyszerűen azért, mert 
egyre többen lépnek tovább, és már nemcsak beszélnek az egészségük 
javításáról, hanem konkrét lépéseket is tesznek az érdekében.

Orvosként mindig is érdekelt a proaktív megelőzés gondolata, és arra 
biztatom a betegeimet - ahogyan a saját családomat is -, hogy tudjanak meg 
a lehető legtöbbet az egészségükről, képviseljék magukat, és legyenek 
nyitottak mind a hagyományos, mind a nem hagyományos módszerekre. Ez 
azt jelenti, hogy ne adják fel, és ne várják tétlenül, hogy az állapotuk 
rosszabbodjon. Azt jelenti, hogy lássanak túl a csupán gyógyszeres 
kezelésen, próbálják megérteni az egészségügyi problémáik gyökerét, és azt 
kezeljék. Azt jelenti, hogy építsenek be a lehető legkevesebb mellékhatással 
járó hatásos, természetes gyógyító opciókat. És azt jelenti, hogy ismerjenek 
meg olyan kezeléseket is, amelyek egyelőre talán nem a fő irányvonalat 
képviselik, és nem dokumentálták még kutatásokkal, mégis széles körben 
van hasznára az embereknek. A megelőzésre berendezkedett elme korán



lép.
Anthony módszere abban a pillanatban megpendített bennem valamit, 

amint megismertem a munkásságát - elsőként a könyveiből, majd később 
együtt dolgozva több kezelési terv összeállításán. Először felmerült bennem, 
hogy talán a gyümölcs iránti szeretetem miatt hajlok elfogadni a tanácsait, 
mert Anthony nem pocskondiázza, hanem épp ellenkezőleg, nagyra értékeli 
és a fogyasztásukra biztatja az embereket. De tudom, hogy többről van szó 
az alma iránti közös rajongásunknál. Én logikusnak találom a meglátásait. 
Ha követed egy ideje, tudod, milyen szorgalmasan dolgozik azon, hogy 
napvilágra hozza a krónikus fertőzések (például vírusok) és vegyi expozíció 
(például nehézfémek) egészségterhelő hatásait. Az eszközök, amelyekkel 
megközelíti ezeket a problémákat, változást hoztak a praxisomban, mert a 
kezelési terv részeként ezt is a betegeimnek tudom ajánlani.

Fizioterápiára (természetes gyógymódok és rehabilitáció) és funkcionális 
orvoslásra szakosodott orvosként több mint huszonöt éve azon dolgozom, 
hogy olyan emberek életén javítsak, akik sérülés, betegség vagy trauma 
következtében veszítettek az optimális funkcióikból. Először megismerem az 
egyes emberek egyedi és gyakran összetett történetét arról, hogy hogyan 
kerültek az adott egészségügyi állapotba. Ezt követően nézzük meg, hogy az 
adott összetett kérdésben milyen alapvető okok járulhattak hozzá a 
történetük alakulásához. Lényegében összesen négy olyan alapvető 
kategória létezik, amelyek hozzájárulnak a főbb egészségi gondok 
kialakulásához, és a legtöbbjük nagyon is belül van a saját hatókörünkön. 
Ezek a következők: fertőzések, érintkezés toxikus anyagokkal, stressz/ 
trauma (fizikai és pszichológiai) és súlyos hiányállapotok (alultápláltság, 
dehidratáltság, alvásmegvonás, elszigeteltség a természettől vagy másoktól, 
mozgásképtelenség). Amikor a szervezetnek folyamatosan arra kell 
figyelnie, hogy javítási munkát végezzen, és védekezzen ezek ellen a 
tényezők ellen, riadókészültségbe lép, és ezt megérezzük. Ez eredményezhet 
fájdalmat, kimerültséget vagy egy sor egyéb olyan tünetet, amelyek miatt azt 
érezzük, hogy baj van.

Ha perspektívából tekintünk a problémára, érthetővé válik, hogy sok 
krónikus betegség miért nem enyhül még akkor sem, ha a páciensek akár 
többféle gyógyszeres kezelésnek vagy műtétnek vetették alá magukat.

Az emberek akkor kezdhetik visszanyerni az egészségüket, ha olyan 
tervük van, amely foglalkozik az alapvető okok és kockázati tényezők 
eltávolításával vagy csökkentésével, és emellett a szervezet gyógyulását 
célzó és ellenállóképességét javító stratégiákat is kínál. Az öngondoskodási



módszereknek jelentős szerep jut ebben.
Csakhogy felmerül itt egy probléma. Az öngondoskodási terv gyakran 

éppen az a része az orvosi javallatnak, amelyről megfeledkezünk. És ha 
foglalkozunk vele, akkor is gyakran merülnek fel kérdések. Hol kezdjem? Mi 
a fontos? Mennyire kiterjedt az adott módszer, vagy mennyire radikális 
változásra van szükség az erős hatáshoz? Hogyan tudom kivitelezni úgy, 
hogy beleférjen a mindennapi életembe? És itt jön a képbe a Tisztulj és 
gyógyulj.

A könyvet olvasva meglátod, milyen fantasztikus mennyiségű 
információval lát el Anthony William. A méreganyagok részletes leírásával 
kezdi - mik ezek, hol érintkezünk velük, hogyan hatnak ránk, hogyan 
hivatott a szervezetünk hatékonyan kezelni őket, és miért vall olyan gyakran 
kudarcot ebben. Ezután azt ecseteli, hogy mit jelent a tisztítókúra, mely 
esélyt adhat arra, hogy friss, új fiziológiai alapvonalról indítsuk újra a 
szervezetünket. Megemlít más népszerű filozófiákat is, majd összeveti és 
kontrasztba állítja őket a sajátjával.

Majd végre jöhetnek a tisztítókúrák! A világszerte életeken változtató 3:6:9 
tisztítókúrát az alapjaüg lebontja, és egy egyszerűsített, valamint egy haladó 
fokozatot is kínáló három különböző változattá építi fel. A könyvben ezután 
következnek az ezeken kívüli tisztítókúrák, melyek mind hűen követik az 
alapelveit, és még célzottabb stratégiákra fókuszálnak. A tisztítókúrák 
alapjában véve az általunk választott ételek erejét világítják meg: és itt 
nemcsak bizonyos fajta élelmiszerekről van szó, hanem arról is, ahogyan 
kombináljuk és amikor esszük őket. És amikor már azt hiszed, hogy mindent 
megtudtál, amit csak lehet, Anthony megnyitja előtted hatalmas eszköztárát 
a konkrét problémákra szabott étrendkiegészítőkkel (gyógynövények, 
vitaminok és ásványi anyagok).

Az étkezésen alapuló (receptekkel tűzdelt) stratégiák, az étrend-kiegészítő 
opciók, a spirituális bölcsesség, az erőt adó tanácsok, a miértek, a tennivalók 
és kerülendők, a hibakeresési tanácsok és az a mélyen együttérző lélek, 
ahonnan ez az információ származik, teszik a Tisztulj és gyógyulj című 
könyvet a Gyógyító médium végső forrásává.

Megtiszteltetés a számomra, hogy Előszót írhattam Anthony William 
könyvéhez. Apám emlékére teszem, akinek az immár több mint húsz évvel 
ezelőtti, tüdőrákkal vívott pusztító csatája ráébresztett a hagyományos 
orvoslási modell valóságára és korlátáira. A fivéremmel számtalan órát 
töltöttünk az életmentő információ utáni őrült kutatásban, és megdöbbenve 
tapasztaltam, hogy az embereken világszerte segítenek holisztikus



módszerekkel és alternatív terápiákkal, amelyeket az apámnak mégsem 
említett soha egyetlen orvos sem. Ez arra is ráébresztett, hogy a „megelőző 
kezelése” (a szűrővizsgálatait és a tünetek kezelésére szedett szereket is 
ideértve) nem az alapvető okokat és kockázatokat kezelték. Azok a 
felismerések, valamint végigélni, hogy ez az ellenálló, erős ember 
tehetetlennek érzi magát, teljességgel megváltoztatta azt, amit az orvoslásról 
és arról gondoltam, hogy mit kell az orvosi ellátásnak tartalmaznia ahhoz, 
hogy a krónikus betegség ne tegye tönkre az életünket.

Nem irányíthatjuk, hogy a múltban milyen méreganyagoknak vagy 
stressztényezőknek voltunk kitéve, és az is lehet, hogy most vagy a jövőben 
sem mindig tudjuk kontrollálni a környezetünket - az azonban, hogy 
teszünk-e lépéseket a hatásuk csökkentésére, nagyon is rajtunk múlik. 
Anthony William ajándéka a világnak az, hogy ehhez ad a kezünkbe 
hatékony és erőteljes eszközöket!

Dr. Ilana Zablozki-Amir, 
dipABPMR, IFMCP
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„A krónikus betegségek szánna riasztó 

mértékben nő. Bár ma már hatalmas 

mennyiségben termelik az organikus 

élelmiszereket, bár egyre tudatosabban 

igyekszünk kivonni a feldolgozott élelmiszereket 

az étrendünkből, és bár a legújabb gyógyászati 

módszerek állnak a rendelkezésünkre, mégis 

soha nem látott mértékben van jelen a 

betegség a világban. A betegséget senki nem 

ússza meg, csak ha a megfelelő információ 

segítségével megállítja a ketyegő órát.

„Ez a könyv tehát nem egy életmódot mutat be. 

Ez a könyv egy egész életre szól. Mentőcsónak a 

hamis igazságok tengerében."

Anthony William, Gyógyító médium



1. FEJEZET

Fentről kapott tisztítás

A könyvben bemutatott tisztítókúrák fentről érkeznek. Nem emberi 
találmányok. Magasabb forrásból származnak.

A tisztítókúra az igazság - egy olyan igazság, amelyet akkor ismersz meg, 
ha továbbolvasol. Akármiben hiszel, legyen az Isten, az Univerzum, a Fény 
vagy a Teremtő - vagy ha egyáltalán nem hiszel semmiben, ha szerinted 
csak lebegünk az űrben ezen a kőzetbolygón -, tudnod kell, hogy a könyvben 
talált tisztítókúrával kapcsolatos információ minden egyéb külső zajtól eltér. 
Más helyről érkezik. Nem összeeszkábált téves információk tömkelegé vagy 
a ravasz zűrzavarból összeszedett darabkák. Valódi, és működik.

Ráadásul igen sürgősen szükségünk van rá a Földön. A krónikus 
betegségek száma riasztó mértékben nő. Bár ma már hatalmas 
mennyiségben termelik az organikus élelmiszereket, bár egyre 
tudatosabban igyekszünk kivonni a feldolgozott élelmiszereket az 
étrendünkből, és bár a legújabb gyógyászati módszerek állnak a 
rendelkezésünkre, mégis soha nem látott mértékben van jelen a betegség a 
világban. A betegséget senki nem ússza meg, csak ha a megfelelő információ 
segítségével megállítja a ketyegő órát.

Ehhez nálunk nagyobb erőre, egy fentről lenyúló segítő kézre van szükség.

BUJKÁLÓ HADSEREG

Mi lenne, ha azt mondanám neked, hogy emberek ezrei bujkálnak a világ 
elől? Mi lenne, ha azt mondanám, hogy valójában százezrekről van szó? És 
mi lenne, ha azt mondanám, hogy igazából embermilliókat értek ezalatt? 
Azokról az emberekről beszélek, akik a megmaradt kis erejükkel akkor 
merészkednek el az üzletekbe bevásárolni, amikor tudják, hogy nem lesznek 
ott sokan. Akik nem mennek el vidáman vacsorázni és moziba, mert nem 
érzik elég jól magukat. Akik nem mennek el a legjobb barátjuk születésnapi 
bulijára, eljegyzésére, legény- vagy leánybúcsújára, esküvőjére és 
bababulijára - akik mindezt kihagyják -, mert nem képesek részt venni 
benne. Nincs elég erejük ahhoz sem, hogy elmenjenek képeslapot venni. Ha



azt hiszed, hogy csak egy maroknyi embert érint ez, tévedsz; seregnyien 
vannak!

Sokan rátaláltak a könyvsorozatomban átadott haladó gyógyító 
információra, elindították a gyógyulási folyamatukat, és ma már eléggé 
felépültek ahhoz, hogy visszatérjenek a világba. Sokan azonban még nem 
fedezték fel ezt az információt. A krónikus betegeket elfeledett lelkeknek 
szoktam nevezni. Nem tudomást venni róluk, az egy dolog; megfeledkezni a 
létezésükről, az megint más. Mivel oly módon kell élniük az életüket, ami 
nem tereli rájuk a figyelmet - néha arra sincs idejük, hogy ha lehetőségük 
adódna rá, beszélgessenek -, semmi nem emlékeztet rájuk, miközben a 
mindennapjainkat éljük.

Vagy épp hogy csak működésképesek a világban - a mellettünk lévő 
íróasztalnál ülnek a munkahelyünkön, vagy elviszik és elhozzák a 
gyerekeiket az iskolából, ami miatt azt hisszük, hogy minden a legnagyobb 
rendben van. Rájuk nézve úgy tűnhet, mintha nem lenne semmi gond. „De 
jól nézel ki” - mondhatjuk egy küszködő ismerősünknek abban a hitben, 
hogy kedvesek vagyunk. Amit nem láthatunk, az a fájdalom, a kábaság, a 
testhőmérséklet-ingadozás, az égető érzések, a szorongás, a depresszió, a 
nyugtalan gondolatok, a félelmek, a ködös gondolkodás és a kimerültség, 
amire nem találnak választ. Nem látjuk, hogy az ismerősünk gondolatait 
eluralja az orvoshoz járás és az aggodalom, hogy hogyan lesz képes rátalálni 
a fenntartásához szükséges forrásokra. Nem látjuk, mennyire szüksége van 
rá, hogy elismerjük és elfogadjuk, ahol éppen tart, és közben biztató 
szavakat halljon tőlünk, hogy egyszer csak jobban lesz majd.

Akár biztosítjuk őket arról, hogy tanúi vagyunk a szenvedésüknek, akár 
nem, a sereg létezik. Akár tiszteletben tartjuk őket, akár nem veszünk róluk 
tudomást, vagy elfelejtjük őket, sokkal több embert sújt ma fizikai és 
mentális szenvedés, mint harminc, tíz vagy akár csak öt éve.

VALÓDI TUDATOSSÁG

Senki sincs biztonságban a megbetegedéssel szemben. Ismerve, amivel a mai 
világban szembekerülünk, és amit ez a szervezetünkkel tesz, senki nem 
veheti biztosra, hogy egy nap, amikor a legkevésbé számít majd rá, nem 
jelennek meg az első tünetei. Ennek a tudásnak nem az a lényege, hogy 
félelemben éljünk. Nem is az, hogy tagadásban éljünk.

Hány olyan ismerősöd van, akiről tudod, hogy egészségügyi gondokkal 
küzd? Esélyes, hogy akár elárulják, akár nem, a legtöbb ember így él 
körülötted. És annak is elég magas esélye van, hogy te is közéjük tartozol -



legyen a bajod savas reflux, magas vérnyomás, szorongás, ekcéma, 
pikkelysömör, ködös gondolkodás, depresszió vagy kimerültség. Messze nem 
vagy egyedül. A tünetekkel élt élet az új normális élet.

Az emberek nagyon sokszor együtt élnek a nyavalyáikkal, elfogadják őket, 
és soha nem merül fel bennük a kérdés, hogy a tudománynak miért 
nincsenek válaszai - mivel a szenvedés lett a status quo. Néha azonban - és 
ma egyre gyakrabban - az emberek tünetei elkezdik rontani az 
életminőségüket. Lassan az örömeik és kiváltságaik látják ennek a kárát. 
Csatlakoznak az otthon ragadtak bujkáló seregeihez, sőt akár kórházba is 
kerülnek a rejtélyes egészségügyi gondjaikkal. Amint orvosról orvosra és 
szakértőről szakértőre járnak, és nehéznek találják a mindennapokat, kezd 
kihunyni bennük a szikra. Elveszítik a reményt.

A tudatosság kifejezést ma már mindenki használja. Sokat kellene 
jelentenie. Ennek a hatalmasnak és erősítőnek kikiáltott és emelkedett 
kifejezésnek rá kellene hangolnia minket saját magunkra és az emberekre, 
akikkel időt töltünk, és segítenie kellene nekünk a mindennapjaink során. 
De mégis mi a tudatosság, ha nem ébredünk rá arra, ami valójában bennünk 
történik? Ha nem ébredünk rá arra az igazságra, hogy amint az életutunkat 
járjuk, egyre nagyobb próbatételt jelentenek a tüneteink, az állapotaink és a 
betegségek?

Úgy tűnhet, mintha mostanában mindenki egészségügyi szakértő lenne, és 
megosztaná az azzal kapcsolatos véleményét, hogy mi működik és mi nem 
működött nála. Ez nem nehéz, amikor nincs krónikus betegségünk, és 
továbbra sem tudjuk, hogy mi romolhat el. Húszévesen, amikor elkészítjük a 
fehérjepor- vagy mandulatej-alapú turmixunkat, vagy magas 
fehérjetartalmú étrenden élünk, amelyből kizárjuk a gabonaféléket, és 
megosztjuk a közösségi média oldalain, hogy mennyire jól érezzük 
magunkat, az egyetlen időpillanatot rögzít. Amikor legyőzhetetlennek 
érezzük magunkat, és a trendi étrendünk és edzésrutinunk hatására érzett 
energetikai változásainkról posztolunk, nem tudjuk, mi fejlődhet bennünk - 
mi romolhat el időközben -, és mivel fogunk esetleg szembenézni a jövőben. 
Az új anyagokkal való találkozások, vagy csak a régiek, amelyek eddig a 
látókörünkön kívül okoztak problémát, az idők során myalgiás 
encephalomyelitishez/krónikus fáradtság szindrómához (ME/CFS) vagy egy 
sor egyéb tünethez és betegséghez vezethetnek - ha nem látjuk valóban 
tudatosan, hogy mi okozza ezeket a problémákat.

A TISZTÍTÓKÚRA CSAK MÍTOSZ?



Az egészségügy világában egyre terjed az a meggyőződés, hogy nincs 
szükségünk speciális méregtelenítő eljárásokra, mert a testünk ezt 
természetesen elvégzi. Néhány egészségügyi szakember ennél is tovább 
megy, és azt mondja, hogy a tisztítókúrák nem is tisztítanak meg. Ez csak 
azoknak a régi (és mostani) tisztítókúráknak a visszaütése, amelyek nem 
tettek jót nekünk - a porok, könyvek és programok meggondolatlan 
tisztítókúra-üzletének a visszacsapása, amelyeket nem a test működésére és 
igényeire alapoztak. Ezért a dietetikusok, táplálkozás-szakértők és más 
gyógyászok azt tanítva próbálják megőrizni a pácienseik egészségét, hogy a 
test természetes tisztító folyamatai elegendők - miközben nem tudják, hogy 
nem áll minden információ a rendelkezésükre; hogy nem tanították meg 
őket a szervezet működésére a méregtelenítés kapcsán.

A szakértők nem tudják, hogy nemcsak a méreganyagok mindennapi 
hatásának vagyunk kitéve. Kórokozókkal is találkozunk: vírusokkal és 
baktériumokkal, amelyek gyorsan haladnak végig a lakosságon, és a 
hatásukra egyre több ember szembesül autoimmun és egyéb diagnózisokkal 
a gyerekektől az idősebb korosztályokig. Toxikus nehézfémekkel, kártevők 
elleni szerekkel, gyomirtókkal, oldószerekkel, petrolkémiai termékekkel és 
más modern vegyifegyver-arzenállal találjuk szemben magunkat a 
mindennapi életünk észrevétlen részeiként.

Azok a szakértők, akik szerint nincs szükségünk méregtelenítésre, azt sem 
tudják, hogy a legtöbb ember által követett magas zsírtartalmú étrendek - 
jelenjenek meg azok akármilyen formában, a szabály nélküli étkezéstől a 
mértékletes, „kiegyensúlyozott” étrendeken, intuitív étkezésen vagy trendi 
paleo vagy ketogén diétán keresztül az olyan növényi alapú módszerekig, 
amelyek a magvajakra, olajokra és a szójára fektetik a hangsúlyt - nem 
hagynak teret a természetes méregtelenítési folyamatoknak, amelyek 
szerintük maguktól lezajlanak. A zsír sűríti a vért, ez pedig akadályozza a 
test napi szintű tisztulási képességét. Sok véleményvezér, dietetikus, 
táplálkozás-szakértő, egészségtanácsadó, orvos és más egészségügyi dolgozó 
még javasolja is a magas fehérjetartalmú étrendeket, miközben nem tudja, 
hogy a magas fehérjetartalom automatikusan magas zsírtartalmat is jelent, 
mert a mogyoróvaj, a diófélék, a lazac, a tojás és a csirke rengeteg zsírt 
tartalmaz, ezért ezzel a tanáccsal éppen a méregtelenítési folyamatokat 
akadályozzák, amelyek az állításuk szerint elegendők ahhoz, hogy 
eléldegéljünk.

A kettő egyszerre nem megy. Nem mondhatjuk az embereknek, hogy 
telítsék a véráramukat zsírral, amivel ellehetetlenítik a máj számára, hogy



természetesen, napi szinten ürítse a mérgeket, és ezzel egyszerre azt is, hogy 
nincs szükség tisztítókúrákra és méregtelenítésekre. Amüyen egészségesnek 
tűnhet egy javasolt étrend amiatt, hogy kizárja a gyorsételeket, olajban 
sütött ételeket és feldolgozott élelmiszereket, ha a zsírra és a fehérjére 
helyezi a hangsúlyt - mindegy, hogy az állati vagy a növényi fehérjékre 
alapoz, vagy hogy ketogén, paleo, vegán vagy valami új elnevezést használ -, 
akkor renyhévé teszi a májat a túlzott zsírbevitellel.

Ebben a nagy zűrzavarban az embereknek legalább arra az alapvető 
információra szükségük van, hogy csakis úgy adhatunk esélyt a 
szervezetüknek a test által a belső folyamatok természetes 
melléktermékeiként és salakanyagaiként előállított mérgek kipucolására - 
hogy a kívülről származó mérgekről, amelyeknek napi szinten ki vagyunk 
téve, ne is beszéljünk -, ha több gyümölccsel, zöldséggel és leveles zölddel 
hígabban tartjuk a vérünket, és csökkentjük a zsírszintet.

Amikor a máj renyhe a zsírtól, a szívnek erősebben kell pumpálnia. A 
zsírral teli véráramban az oxigénszint is minimális, ami élteti a kórokozókat. 
A sok zsírsejtbe plusz méreganyagok lépnek be, ami felhalmozódik a szervek 
körül, amint abba a korba érünk, amikor már nem töltünk napi két órát 
mozgással, mint régen - és ekkor már nem elég tartózkodni a feldolgozott 
élelmiszerektől ahhoz, hogy ne nőjön úszógumi a derekunk köré. Mivel az 
egészségügyi szakértők nem veszik észre ennek a renyhemáj-járványnak a 
terjedését, a „lassú anyagcserét” és a hormonokat hibáztatják a hosszú 
éveken át tartott zsírdús étrend helyett.

És ami ennél is rosszabb: a véleményvezérek és azok az egészségügyi 
szakemberek, akik a bejelentéseikben a tisztítókúra „mítoszát” próbálják 
lerombolni, nagyon gyakran nem értik meg a krónikus betegek küzdelmeit. 
Nem fogják fel, hogy müyen orvosról orvosra járni, és egyik diagnózist kapni 
a másik után - vagy sorra nem kapni diagnózist -, miközben még mindig 
nincs válaszuk arra, hogy mitől lehetnének jobban. Ezeknek az embereknek 
van igazán szükségük a méregtelenítésre. Meg kell ismerniük a 
kórokozókkal és toxikus nehézfémekkel kapcsolatos igazságot, és meg kell 
tudniuk, hogyan szabadíthatják meg a szervezetüket tőlük ahhoz, hogy 
elbúcsúzhassanak a krónikus tüneteiktől és a szenvedéstől.

Képzeld el, müyen lehet krónikus betegséggel élni - vagy talán már 
nagyon is jól tudod. Müyen egy olyan embert látni a közösségimédia- 
oldaladon, aki tud napi egy vagy két órát edzeni, és nincs látható testzsírja? 
Müyen azt haüani, hogy ugyanezt te is elérheted, ha feláüsz a kanapédról, 
elmész az edzőterembe, és elkezdesz olyan fehérjeturmixokat inni, mint ő?



Milyen azt hallani, hogy ha ehhez nem érzed elég jól magad, akkor biztosan 
érzelmi problémákkal és negatív gondolatokkal akadályozod saját magadat? 
Hogy biztosan nem gondolkodsz elég pozitívan, vagy nem úgy kapcsolódsz 
az univerzumhoz, ahogyan kellene? Mert ilyeneket mondanak az 
embereknek. Azt mondják nekik, hogy nincs szükségük tisztítókúrára, csak 
el kell sajátítaniuk az elméjük irányítására indított programot. Azt mondják 
nekik, hogy ők hozzák létre a saját problémáikat és betegségeiket, és hogy az 
egész az ő hibájuk. A lakosság egy teljes szegmensének - azoknak, akik a 
krónikus tünetek realitásával küzdenek - az épelméjűségét kérdőjelezik meg 
ezzel. A tisztítókúra tényleg mítosz? Nem. Létfontosságú eszköz minden 
olyan ember számára, akinek fontos az egészsége. Nagyon is valós technika, 
mellyel, ha jól alkalmazzuk, a modern világ terhei ellen harcolhatunk.

ÉLETMÓDOK VAGY ÉLETMENTŐK

Ha egy icipicivel több tisztelettel tekintünk a tisztítókúrára, még akkor sem 
bánunk vele megfelelően. Manapság az a szokás, hogy a tisztítókúrára rövid 
távú, és ezért kevésbé értékes, míg az „életmódokra” hathatósabb, hosszabb 
távon működő eszközként gondolunk, mint amilyenek valójában. „Egy egész 
életmódot kell a magadévá tenned - mondják az embereknek -, ha javítani 
akarsz az életeden.” Az életmódok általában egy imázsra fókuszálnak, 
viszonylag fájdalommentes beszerzés mellett (már ha megengedheted 
magadnak). Ezek hagyományosan materiális dolgok - hordj egy bizonyos 
táskát, öltözz egy bizonyos módon, vezess egy bizonyos fajta kocsit -, és néha 
egy-egy hobbira vagy sportra összpontosítanak. Idővel sok életmód mozdult 
el a jó közérzet, jó kondíció irányába. Az olyan csoportos edzésformák voltak 
a korai trendek, mint például az aerobic. Aztán jött a jóga, a pilates és a 
spinning a hamis, egészségesnek tűnő élelmiszerekkel vagy étrend
kiegészítőkkel, amelyeket beépítettek ezekbe az életmódokba.

Paradox módon az életmódok a kinézet és a hozzáállás gyors 
megváltozásáról szólnak. Az a lényegük, hogy felépítenek egy márkát, majd 
életmódnak nevezik el azt... - annak ellenére, hogy amikor az emberek 
megbetegszenek, és az orvosokat zavarba ejtő tüneteket és állapotokat 
mutatnak, elkerülhetetlenül rájönnek, hogy akármilyen életmódot tettek is a 
magukévá, az nem űzte el a problémát, és nem is akadályozta meg a 
kialakulását első körben. Az életmódok nem annyira a saját munkán 
alapulnak, legalábbis ami a test méreganyagainak és kórokozóinak a 
kitisztítására vonatkozó valódi technikai kérdéseket illeti. Sokkal inkább az a 
lényegük, hogy egy platform és az értékesítés kiépítésébe fektetik a munkát -



olyannyira, hogy amikor az ember fel akar venni egy életmódot, az akár 
teljes munkaidős állássá is válhat. Más ez, mint az a munka, amelynek során 
kiássuk azokat a mérgeket, vírusokat és baktériumokat a testből, amelyek az 
évek során végül mindenképpen megbetegítenének - ha még nem tették 
meg.

Ha rövid távon szemlélünk egy életmódot, az könnyen megvezethet 
minket, mivel azt gondolhatjuk, és abban bízhatunk, hogy amit látunk az 
adott pillanatban, az az igazság - és nem az, amit valaki láttatni akar velünk 
a márkája védelmében. Ha hosszabb távon követjük az embereket a 
közösségi média oldalain, meglátjuk, hogyan kezdenek elromlani a dolgok, 
és akkor változhatnak a vélemények. Ha öt vagy tíz éven át, vagy még 
tovább, figyeljük őket, látni fogjuk a problémák kialakulását. Visszatekintve 
megkérdezhetjük, hogy „miért nem mentette meg őket az a mandulavajas 
fehérjeturmix vagy gluténmentes avokádós pirítós a tünetek 
kialakulásától?”

A válasz: mert az emberek által felvett életmódok nem ásnak le a krónikus 
betegség hátterében álló valódi okokig. Ha nem foglalkoznak azzal, ami a 
testükön belül valóban zajlik, az emberek csak egy játékot játszanak - 
amelybe vagy szándékosan burkolóztak, vagy ártatlanul keveredtek bele. Az 
életmódok kitalálós játékok - az egészségünkkel kapcsolatban találgatnak a 
körforgásban lévő hatalmas mennyiségű információt használva.

A könyvben és a teljes Gyógyító médium sorozatban bemutatott 
tisztítókúrák azt kezelik, ami valóban elromlott belül a testünkben, és amivel 
egyetlen trendi életmód vagy módszer sem fog tudni soha foglalkozni - mert 
az, ami bennünk zajlik, ismeretlen az életmódtervezők számára. A mai 
világban teljesen mindegy, hogy milyen életmódra „fizet be” valaki, a végén 
úgyis meg fog betegedni. Az emberek - bocsánat a kifejezésért - hullanak, 
mint a legyek. A tünetek megállítják, térdre kényszerítik őket, és ők emiatt 
kénytelenek akörül tervezni újra az életüket, hogy nincsenek jól. Még ha a 
legjobbnak tűnő étkezési trendekre kapnak rá, és magazinba illően fotogén 
smoothie-kat és ételeket készítenek otthon, és mindemellett messziről 
kerülik a feldolgozott élelmiszereket, akkor is a történelem során látott 
minden eddiginél gyorsabban fognak jelentkezni náluk a krónikus tünetek 
és betegségek.

Az embereket nem menti meg az életmódjuk. Az életmódok nem jutnak el 
a lényegéig annak, ami betegen tartja az embert. Nem az azzal kapcsolatos 
tudásból, meglátásokból és bölcsességből merítenek, hogy mi okozza a 
szenvedést valójában, hogy mi akadályozza őket abban, hogy a megérdemelt



életet éljék. Nem vigyáznak arra, akinek kártevők elleni szerek vagy toxikus 
nehézfémek ágyazódtak be mélyen a szerveibe, vagy aktív vírusok vannak a 
szervezetükben, vagy legyengült az immunrendszerük, vagy érzelmi csapást 
szenvedtek el. Nem oldják meg annak rejtélyét, hogy miért beteg valaki 
egyáltalán.

Talán a harmincas éveinkben járunk, és fotókat osztunk meg az 
adrenalinkábulatunkról az edzőterem tükrös falai vagy egy futóösvény 
füves dombjai előtt. Ez nem jelenti azt, hogy ez így is fog maradni. Nem 
jelenti azt, hogy két évvel később nem jelenik meg és kényszerít ágyba a 
Hashimoto-pajzsmirigygyulladás, amint az nők és férfiak ezreivel történik 
meg, pedig addig úgy tűnt, hogy minden jól megy. Az, hogy 
„kiegyensúlyozott” ételekkel megpakolt tányérokról osztanak meg fotókat, 
még nem jelenti azt, hogy nem csap le egyszer csak a semmiből a myalgiás 
encephalomyelitis/krónikus fáradtság szindróma. Ha pedig leteper minket, 
és arra késztet, hogy mindent, amit valaha hallottunk, átgondoljunk, azok, 
akik még talpon vannak, tovább terjesztik a téves információt. Ahelyett, 
hogy kételkedni kezdenének a saját üzenetükben, azt hiszik, hogy 
megbetegedő elődeik egyszerűen csak rosszul csináltak valamit, vagy a 
szervezetük volt hibás. Akit Hashimoto vagy myalgiás 
encephalomyelitis/krónikus fáradtság szindróma sújt, azzal túlságosan 
gyakran éreztetik azt, hogy vesztes vagy csődtömeg. Talán nem tartották be 
az étrendet - gondolják róla. Lehet, hogy érzelmi problémái vannak, és 
kitalálja a tüneteit, vagy azzal hozza létre őket, hogy nem gondolkodik 
pozitívan. Talán ő egyszerűen csak ilyen.

Létezik „az erősek túlélnek” mentalitás, ami olyan őrületet táplálhat a 
gyógyítás művészetének világában, amelyet a közösségi média csak tovább 
tüzel. A cápák túlélnek, és mindenki más cápacsalivá válik. Megfeledkezünk 
arról, hogy mind együtt vagyunk benne ebben. Megfeledkezünk arról, hogy 
mind potenciális áldozatai vagyunk a krónikus betegségeknek, legyen az a 
Hashimoto-betegség, az ME/CFS vagy a több száz egyéb nyavalya 
bármelyike. Különösen fiatalabb korban hajiunk elhinni, amikor még 
tapasztalatlanok vagyunk az egészségügyi gondokkal kapcsolatban, hogy 
minden egyes újonnan elnevezett trenddel és életmóddal a Szent Grálra 
találtunk rá. Nem értjük, hogy újra és újra az előző generációk ugyanazon 
hibáit ismételjük, akár zsírdús, fehérjedús étrendet próbálunk ki, akár a 
gyümölcsöket kerüljük, vagy fanatikus edzéstervet követünk. Mindegy, 
hogyan nevezzük - növényi alapúnak, paleónak, az új „ketónak” vagy 
zsírdúsnak. Nagyon könnyű azt hinni, hogy jobban tudjuk, mint azok, akik



már túl vannak rajta, megtették, és mégis szenvednek.
Mindez semmi ahhoz képest, ahová ez az egész néhány éven belül el fog 

jutni. Csak még nagyobb lesz a káosz. A képek, amelyeket arról látunk, hogy 
mit tesznek az emberek az egészségükért, csak még csábítóbbak és 
félrevezetőbbek azok számára, akik most indulnak el a gyógyulás útján, és 
most kezdik keresni a válaszokat a tüneteikre és állapotukra. A fiatalos 
vibrálás ígéretével érkeznek a videók és podcastek minden kérdésünkre. 
Hatalmas a téves információ átadásának lehetősége, amint a videók és 
podcastek készítői elismétlik, amit a táplálkozás-szakértőiktől, edzőiktől 
vagy barátaiktól hallottak, vagy az elméleteket, amelyeket újságcikkekben 
olvastak, illetve a ferdített és evangéliumként ünnepelt üzeneteket.

Azok, akik hónapokon vagy akár éveken át tartó krónikus egészségügyi 
gondokkal küszködtek, valódi tudás birtokában vannak. Ez különösen 
azokra igaz, akik mindennel próbálkoztak, hogy jobban legyenek, és csak 
küzdöttek tovább a tüneteikkel - ők tisztában vannak azzal, hogy minden 
ember sebezhető, akármennyire szeretnék is az egészségesek másképpen 
gondolni. Amennyire eltávolíthatja a fájdalomban gyötrődőket azoknak a 
figyelése, akik a lehető legjobban megélik az életüket, az ő kivételes 
látószögük adja meg nekik a perspektívát az élet finom egyensúlyának 
megértéséhez. Még ha kételkednek is magukban a sok arról szóló üzenet 
fényében, hogy valahogyan gyengék vagy hibásak lehetnek, olyan mélyebb 
bölcsességre tettek szert, amely mindnyájunkat megvilágosíthat, ha 
odafigyelünk: senki nem érdemli meg azt, hogy megbetegedjen; ennek a 
történetnek többről kell szólnia. És többről is szól. Sokkal több minden 
tartozik az egészségvédelemhez és a gyógyításhoz, mint amiről tudunk. 
Sokkal több benne az egyszerűség, mint hinni mernénk.

Az életmód feletti szinten kell lépnünk ahhoz, hogy megoldjuk és 
orvosoljuk ezeket a problémákat. Az igazságot, válaszokat és iránymutatást 
tartalmazó könyv kell ahhoz, hogy a szenvedés mélyéből kijuthassunk a 
gyógyulás fényére. Ez a könyv tehát nem egy életmódot mutat be. Ez a könyv 
egy egész életre szól. Nem egy márkafelépítésről szól, hanem a gyógyulásod 
felépítéséről. Nem egy tisztítókúrához kapcsolódó termék értékesítése a 
lényege a megfelelő ruházattal párosítva, hogy kialakíthasd az életmódodat. 
Ez a könyv mentőcsónak a hamis igazságok tengerében.

Míg az egyes tisztítókúrák rövid távú lépésnek tűnhetnek, még a 
kilencnapos 3:6:9 tisztítókúrával - a könyv alapköve - végzett kemény 
munkának is hosszú távú előnyös hatásai vannak. Ezekhez a 
tisztítókúrákhoz az egész életed során bátran fordulhatsz. Ezek a megoldás



kulcsai, amellyel újra egészséges lehetsz; amellyel kiemelkedhetsz a 
szenvedés hamvaiból, akármi kerüljön is az utadba; amellyel elérheted a 
valódi jó közérzetet, és igazi válaszokat kaphatsz a túléléshez ezen a 
bolygón, mely olyan gyakran tűnik kérlelhetetlennek. Ezek még ötven év 
múlva is ott lesznek neked életmentőkként, akármerre vezessen is a sorsod.

A KEVÉSBÉ TOXIKUS TÚLÉLÉSE

Hadd mutassak neked némi perspektívát: aki van annyira szerencsés, hogy 
kevesebb méreganyaggal született, és ezért erősebb a felépítése, az ennek 
köszönhetően nem kap el annyi vírusfertőzést az élete során, mint mások. A 
szerencsés körülmények talán csak annyit jelentenek, hogy neki kevesebb 
toxikus nehézfém van a szervezetében, mint egy másik embernek. Lehet, 
hogy az emberek, akikkel kapcsolatba kerül, kevesebb kórokozót hordoznak 
és adnak át. Lehet, hogy a családja vérvonala kevésbé toxikus, mert az ipari 
forradalom idején a felmenői nem városokban, hanem tanyasi 
gazdaságokban éltek, ezért kevesebb méreganyagot adtak tovább 
generációról generációra. Talán jelentősen kevesebb stresszt éltek meg, 
mialatt felnőttek, mert minden szükséges forrás a rendelkezésükre állt, és 
hatalmas érzelmi támogatást kaptak a családjuktól.

Itt nem a legrátermettebb túléléséről van szó. Azok élnek túl, akik kevésbé 
toxikus állapotban jöttek a világra, és sok szeretetet, támogatást kaptak, 
ugyanakkor rengeteg forrás állt a rendelkezésükre (ez mind számít) - és ez 
így is maradt a földi életük során. Mindez azon múlik, hogy az őseik milyen 
forrásokkal rendelkeztek, milyen kevés méreganyaggal érintkeztek, és ők 
maguk milyen előjogokat tapasztaltak meg: szeretetet és támogatást a 
mellékveséjük védelmében, kevesebb érintkezést a mérgező anyagokkal a 
mindennapjaik során, és kevesebb találkozást a vírusokkal és 
baktériumokkal az útjuk során. Ezek azok a szerencsések, akik az 
egészségmozgalmat és a közösségi médiát uralják. Sok esetben bőséges 
magabiztossággal és akár bizonyos előjogokkal is ellátták őket
gyerekkorukban, és úgy osztják a tanácsaikat, mintha a fehérjeturmixaik 
vagy az edzésrutinjuk védené őket, és látná el őket pénzzel.

Az ilyen helyzetben lévők gyakran mondják, hogy az emberiségért, az 
univerzumért, a fényért dolgoznak. Felpakolják a jó egészségüket és a 
platformjaikkal keresett pénzüket, és azt próbálják hirdetni, hogy ez a sok 
pozitív dolog mind az emberiség érdekében tett jótetteik fejében hullik 
vissza rájuk. Ennek az új technikának megvan az a hátrányos hatása, hogy 
azt érezteti veled, hogy ha beteg vagy, ha nem keresel pénzt, ha nem tudod



ellátni magad, vagy nem tudsz felülemelkedni a tüneteiden, akkor nem jó 
ügyért dolgozol, és haszontalan vagy. Növekszik az egészségesek egy elitista 
osztálya, és a véleményvezérek azt állítják, hogy az emberiségnek adott 
minden egyes ajándékukért - a ketogén diéta vagy egy edzésrendszer 
epifániaként való terjesztéséért - tízszeres jutalomban részesülnek. 
Ismétlem, milliók küzdenek olyan nagyon is valós problémákkal, amelyeket 
nem diagnosztizáltak, kezeltek vagy értenek megfelelően, és azt érezve 
maradnak magukra, hogy nem voltak elég pozitívak, vagy nem tettek elég jót 
ahhoz, hogy az univerzum viszonozza azt. Csökken az önértékelésük, mert 
az, amit tanácsolnak nekik, egyáltalán nem segít rajtuk, és ezért elhiszik, 
hogy azzal hozták létre a saját problémáikat, hogy negativitást vonzottak az 
életükbe. Nem mondják meg nekik az igazat, vagyis azt, hogy valódi 
fiziológiai okok - vírusok és más kórokozók, plusz a vüágunkban és a 
vérvonalunkban bőségesen megbújó méreganyagok és mérgek - állnak a 
krónikus és titokzatos tünetek járványa hátterében.

Csak a szerencsének köszönhetően nem szenvednek a véleményvezérek is 
így. Azért hangsúlyozom ezt ennyire, mert a veszedelmes feltételezés, mely 
szerint azok, akik nem vergődnek a krónikus tünetek csapdájában, 
egyszerűen jobban értik az élet titkait, annyira bevette magát a kultúránkba, 
hogy az igazság elbírja az ismétlést (újra és újra!). Ha volt már veled olyan, 
hogy ágyban fekve nézted végig valakinek a bejegyzéseit és fotóit 
vízesésekről, tengerpartokról és mogyoróvajas smoothie-król, és közben 
azon töprengtél, hogy te hol ronthattad el, ami oda vezetett, hogy a kis 
matracszigeteden kötöttél ki a világtól távol, tudnod kell, hogy nem rontottál 
el semmit. Nem vagy hibás, sőt. A helyzet az, hogy nem a belső gyengeség, 
hanem a külső körülmények és az örökölt mérgek és kórokozók határozzák 
meg, hogy milyen megpróbáltatásokkal kell szembenéznünk. Több 
generációt magában foglaló háttértörténet áll minden egyes ember által 
megélt egészségi állapot mögött. A szerencsések kevesebb méreganyaggal 
születtek, kevesebb gyógyszerek által okozott sérülést éltek át fiatalon, és az 
életük során folyamatosan kitértek a véletlenek golyózápora elől. Nem 
tehetünk arról, hogy rosszul működő májjal vagy a (szintén ártatlan) 
felmenőinktől megörökölt toxikus nehézfémekkel jöttünk a világra, vagy 
hogy olyan vírusok hatásának vagyunk kitéve, amelyekre érzékenyebben 
reagálunk amiatt, hogy a támogatás vagy a pénzügyi biztonság hiánya 
megtette a hatását az immunrendszerünkre.

Nem mintha az egészségünk rögzített állapot lenne - semmi esetre sem. 
Ahogyan az az ember, aki évtizedeken át szerencsés volt, bármikor kerülhet



olyan hatás alá, amely megrontja az egészségét, ugyanúgy az is változtathat 
a sorsán, akit többször is elkapott a betegség. A megoldás az, hogy 
ismernünk kell a megelőzés és a gyógyulás valódi működését. Ezt kell 
felismernünk, mielőtt megértenénk, hogy a tisztítókúra szükséges vagy 
hasznos, vagy hogy milyen a megfelelő tisztítókúra. Különben csak a 
zűrzavar tengerében úszunk, melyet egyáltalán nem támaszt alá az orvosi 
kutatás és a tudomány, és ahol gyakorlatilag lehetetlen kideríteni az 
igazságot.

Semmi értelme bárkit is hibáztatni ebben az egészben. Senkitől nem 
szabad irigyelnünk a jó egészséget. A véleményvezérek ugyanúgy félnek, 
mint mindenki más, és a legtöbbször tényleg úgy gondolják, hogy jót tesznek. 
Nem akarják elhinni, hogy tényleg annyi egészségügyi fenyegetésnek 
vagyunk kitéve, amennyinek, mert az ilyenfajta hiperéberség nyugtalanító. 
Aztán ott vannak azok a véleményvezérek, akiknek van egészségügyi 
problémájuk, és mindenkinek elmondják, hogy mit tesznek a tüneteik és 
állapotuk kezelésére az étrendjük és mozgásrutinjuk átalakításával. Míg ez 
ideiglenesen megkönnyebbülést hozhat, és elérhetik vele, hogy az 
egészségük hullámzó legyen, vagy a tüneteik jöjjenek-menjenek, sokaknál 
nem működhet, mert még mindig a találgatásnál tartanak, és így nem 
tárhatják fel a valódi okot. Csak az okok valódi ismeretével gyógyulhatnak 
meg teljesen, és taníthatják meg másoknak is, hogyan szabaduljanak meg a 
tüneteiktől.

Ami rosszabb annál is, mint hogy ismerjük az egészségünket fenyegető 
dolgokat a világban, az az, ha szenvedünk, és nem tudjuk, hogy miért. 
Kimerítő azon fáradozni, hogy kiderítsük, mi válik be, és mi nem. Kimerítő 
az eredményekért fáradozni, majd nem látni azokat - vagy elérni némi 
eredményt, és utána visszaesni. Kimerítő rengeteg pénzt költeni a 
reménysugarak egymásutánjára. Ez letörhet és megrémiszthet még akkor is, 
ha jó nyomon vagyunk, mert mindig lesznek, akik mást állítanak, és ezzel 
kételyeket ébresztenek bennünk azzal kapcsolatban, amit csinálunk. Az 
enyhíteni próbált krónikus kimerültséget csak növeli a válaszok kutatását 
kísérő fáradtság.

Amikor végül megváltásra lelsz egy működő információban, amikor végre 
megtudod, hogyan használd, hogy a gyógyulás útján haladhass, az semmihez 
sem fogható érzés. Olyan érzés, amely létezik és elérhető. Még csak pozitív 
hozzáállás sem szükséges ahhoz, hogy elérhesd. Lehetsz házsártos, 
boldogtalan, negatív, elbátortalanodott, keserű és akár dühös is, és mégis 
megtapasztalhatod, mert amikor megteszed a megfelelő lépéseket, a



szervezeted gyorsan megerősödik, és segít eljutnod a gyógyulás 
célszalagjához.

ÉLELMISZER-HÁBORÚK

Amikor az élelmiszerekkel kapcsolatos információra kerül a sor, sok a zavar 
a világban. Akár szmognak is nevezheted. Az a szmog arra hivatott, hogy 
lefoglalja az embereket, és elhomályosítsa az igazságot - az élelmiszer
háborúk pedig ennek a szmognak a részei.

„Élelmiszer-háborúk” alatt én az ételekkel kapcsolatos ellentétes 
hitrendszerek közötti vitákat értem. Tudod, hogy mire gondolok: azok az 
érvek, melyek szerint az ilyen vagy olyan táplálkozás jobb vagy akár 
erkölcsileg magasabb rendű, míg a másik buta vagy tudatlan, mind 
találgatásban és ideológiában gyökerezik, nem pedig az igazságban. Ezek a 
csaták gyakran kerülnek a tisztítókúrára vonatkozó párbeszédek útjába. Ha 
azzal foglalkozunk, hogy egy másik csoportra nehezteljünk, ha eltereli a 
figyelmünket, hogy kiálljunk a saját filozófiánk mellett, miközben a másik 
oldalt próbáljuk ellehetetleníteni, lemaradunk arról, ami a testünkben 
valóban történik, és soha nem lesz időnk a megoldások keresésére.

Az élelmiszer-háborúk leghangosabb hadvezérei azok, akik a legkevésbé 
érzik betegnek magukat. Azok, akiknek van ereje a növényi kontra állati 
fehérje; teljes értékű gabona kontra gabonamentes és gyümölcskerülő 
kontra csak alacsony glikémiás gyümölcsöket támogató harcok 
megvívásához - és van erejük megtámadni azokat, akik nem az ő 
hitrendszerükbe esnek bele. A kijelentéseiket támogatandó szívesen ontják 
magukból az eredményekben érdekelt felek által finanszírozott tudományos 
kutatásokat, mert nincs kapcsolatuk azzal, aki már húsz orvosnál járt, és 
még mindig az ágyat nyomja, mert nem kap választ arra, hogy miért 
betegedett meg. Talán ők is éltek már át kisebb megingásokat az egészségi 
állapotukban - esetleg csökkent az energiaszintjük, enyhén pattanásos vagy 
ekcémás lett a bőrük, hosszabb ideig tartott összeszedni magukat edzés után, 
talán megfáztak, vagy egy kicsit kitartóbban köhögtek, esetleg puffadást, 
illetve enyhébb emésztési problémákat tapasztaltak, tehát be kellett 
szedniük egy levél antibiotikumot; ezek közül bármelyik miatt oda juthat az 
ember, hogy megfontolja, hogy jobban étkezzen. Valamikor aztán az 
étrendkutatási folyamatuk során hűségesen egy adott hitrendszer mögé 
álltak, ami elég ahhoz, hogy magukénak tudják az ügyet, és támadják a 
másik oldalt.

Mindeközben továbbra is a betegek állnak az élelmiszer-háborúk minden



frontján. Amiről az érvelések nem vesznek tudomást, az az, hogy milliók 
szenvednek továbbra is pajzsmirigy-rendellenességek, ME/CFS, fibromialgia, 
Lyme-kór, szklerózis multiplex (SM), ekcéma, pikkelysömör, akne, 
endometriózis, policisztás ovárium szindróma (PCOS), fibrómák, bénító 
szorongás és depresszió vagy több száz más diagnosztizált vagy nem 
diagnosztizált nyavalya miatt. Ahogyan az minden háborúban történik a 
bolygónkon, a csata füstje elvonja a figyelmet azokról, akiknek nincs erejük 
a harchoz.

Kiegyensúlyozott étrend, mérsékelt és intuitív étkezés

A kiegyensúlyozott étrend kifejezést mostanában mindenütt hallhatod a 
helyes étkezéssel kapcsolatos alapelvként. Ma ez az ételekre vonatkozó 
szuperbölcsesség. A vicces az, hogy minden egyes embernek mást jelent a 
kiegyensúlyozott étrend, mert senki nem étkezik pontosan egyformán.

A „kiegyensúlyozott” étrend úgy hangzik, mint amit valahogyan 
szabályoznak, vagy gondosan az emberi szervezetre határoznak meg. De 
gondolj csak bele: milyen hatóság határozza meg valójában, hogy mi tesz egy 
étrendet kiegyensúlyozottá? A kiegyensúlyozott étrend az élelmiszerek 
változatos sokaságát jelenti? Zöldségek, gyümölcsök, fehérjék és zsírok teszik 
ki? Mindenki másképpen értelmezi ezt. Amire senki sem gondol, az ez: 
hogyan határozhatjuk meg, hogy egy étrend kiegyensúlyozott-e, ha nem 
ismerjük az autoimmun betegség és az autoimmun gyűjtőnév alatt az egyes 
tünetekre és állapotokra ragasztott több száz elnevezés valódi okát? Kinek, 
milyen egészségügyi vagy más szakembernek áll jogában kijelenteni, hogy 
nem kiegyensúlyozott az étrended, vagy kiegyensúlyozott étrendet ajánlani 
neked, amikor csak a sötétben tapogatózik az összes többi orvosi kutatással 
és tudománnyal együtt azzal kapcsolatban, hogy miért lesz beteg valaki, és 
hogyan gyógyulhat meg? A feldolgozott élelmiszerek kerülése és a zöldségek, 
diófélék és magvak bevitele az étrendbe puszta találgatás, nem válasz. 
Mielőtt bárki előhozakodhatna egy kiegyensúlyozott étrend melletti nyomós 
érvvel, meg kellene értenie a krónikus betegséget.

Mindenki különböző érzelmi kötődéssel vagy távolságtartással viseltetik 
az ételekkel szemben. Azt követik, amit egészséges étrendnek gondolnak, és 
nem veszik észre, hogy a „mindent mértékkel” tanács, amellyel felnőttek, 
túlságosan változatossá tette az ételválasztásaikat; túl nagy teret engednek a 
tányérjukon a problémás ételeknek vagy bajkeverőknek, és túl kicsit a 
tápanyagdús ételeknek. Vagy mindent megtesznek azért, hogy egy bizonyos 
élelmiszert befeketítsenek a közösségi média oldalain a kiegyensúlyozottabb



étrend nevében, de azt nem árulják el a követőiknek, hogy a valódi oka 
annak, hogy nem esznek mondjuk gyümölcsöt vagy burgonyát, az, hogy 
valaki (tévesen) mindig azt mondta nekik, amikor bármilyen formában 
szénhidrátot akartak fogyasztani, hogy a „cukor az cukor” - és azóta még az 
egészséges szénhidrátok is bűntudatot keltenek bennük. Az emberek 
ételekkel kapcsolatos hozzáállása folyamatosan, néha akár havonta változik, 
mert állandóan keresik a helyes étkezés módját. Akik azt állítják, hogy 
„intuitív módon étkeznek, és így őrzik meg az egészségüket”, végül ugyanúgy 
megbetegszenek. Amikor például azt mondjuk, hogy „a szervezetem érzi, 
hogy valóban szüksége van a tojásra”, iskolapéldája annak, hogy a 
sóvárgásainkat igazoljuk anélkül, hogy ismernénk ezeknek az 
élelmiszereknek az egészségünkre tett hatását. Az „intuitív” étkezés nem 
jelenti azt, hogy tudod, mi okozza a tüneteidet és az állapotodat. Mindnyájan 
zavaros üzeneteknek és nehéz körülményeknek vagyunk kitéve az 
élelmiszerekkel kapcsolatban a fogékony éveinkben, akár mert nem kerül 
elég étel az asztalra, nem telik friss gyümölcsre és zöldségre, 
rendreutasítanak a családban, vagy mert betegség befolyásolja, hogy mit bír 
a gyomrunk, vagy akár a társadalmi imázs és értékek befolyásolják az 
étrendünket. Aztán az utunk során valahogy mindnyájunknál kiforrott egy 
saját egyedi mix, és kialakította az alapjait annak, amit az élelmiszerekről 
gondolunk. Aztán egyre jöttek szembe az új főcímek, trendek, vélemények, 
meggyőződések, elméletek és életkörülmények, amelyek mind ráépültek 
erre.

Természetes, „állati” ösztön, hogy vannak problémás érzelmeink az 
ételekkel kapcsolatban, hiszen ekörül forog a túlélésünk. Nem vagyunk 
egyedül ezzel. Az azzal kapcsolatos érzékeny éberség, hogy mit eszünk, 
szorosan beépült emberi lényi mivoltunkba, és nem kell szégyenkeznünk 
miatta. Nem kell büntetnünk magunkat amiatt, amit megeszünk, és nem kell 
büntetnünk magunkat amiatt, hogy aggódunk amiatt, amit megeszünk. Amit 
tudnunk kell, az a következő: az ételekkel kialakított kapcsolatunkat 
meghatározó hatások között igen kevés az igazság - mert nem tanították 
meg nekünk az igazságot azzal kapcsolatban, hogy hogyan étkezzünk a 
tartós egészség érdekében, vagy hogy milyen egy egészséges tisztítókúra. 
(Segítek: nem az éhezést vagy kínzást szolgálja.) A világban még mindig csak 
a találgatás folyik; ugyanazok a szakértők, akik azt mondják, hogy az 
embereknek meg kell találniuk a kiegyensúlyozott étrendet, maguk is 
bizonytalanok azzal kapcsolatban, hogy milyen is az a kiegyensúlyozott 
étrend.



Állati kontra növényi fehérje

A fehérjére vonatkozó rengeteg zaj és téves információ közül általában 
kihallható két tábor elkülönülése: az állati fehérje kontra növényi fehérje 
diskurzus. A növényifehérje-tábor sokkal kisebb. Valójában inkább 
parányinak nevezhetnénk az állatifehérje-tábor méretéhez viszonyítva. A 
növényi fehérje támogatói azonban erős meggyőződésű harcosok - amíg el 
nem kezdenek tüneteket észlelni, és azt nem érzik, hogy a világ a növényi 
alapú étrendjüket teszi felelőssé a tüneteikért. Miután ez leteperi őket, gyors 
ütemben adják meg magukat a másik oldalnak.

Mindeközben az állatifehérje-tábor tagjai ugyanilyen betegek, és 
ugyanennyi tünetet mutatnak. A különbség annyi, hogy az állati fehérjét 
nem vizslatják ilyen szigorú szemmel; a fősodorban senki nem tépi az 
étrendjét, és hibáztatja a nyavalyái okaként. Eleve mentesülnek az alól, hogy 
az általuk fogyasztott ételekről felmerüljön, hogy közük van az egészségügyi 
problémáikhoz. A növényi alapú étrendet követők nem rendelkeznek ilyen 
védettséggel. Abban a pillanatban, hogy felüti náluk a fejét a kimerültség, a 
ködös gondolkodás vagy bármely más tünet, az étrendjüket veszik elő. A 
szomorú ebben az, hogy nemcsak a húsevők szerint okozza a növényevők 
betegségét az étrendjük; maguk a növényi alapú étkezést folytatók is 
gyorsan veszítenek a gyümölcsök és zöldségek iránti hűségükből, és 
készséggel elhiszik, amit az állati fehérjét fogyasztók mondanak.

Mindkét tábor tagjait legalábbis egészségesebbnek gondolják a standard 
étrend követőinél. Egyaránt kerülik a feldolgozott élelmiszereket és olajban 
sütött ételeket, valamint a legtöbb gabonafélét. Egyaránt hajlamosak hinni a 
ketogén filozófiában - abban az elméletben, hogy a magas zsírtartalom jó, a 
szénhidrátok fogyasztását pedig legalábbis korlátozni kell, ha nem 
teljességgel kizárni. És egyik tábor tagjai sem tesznek helyes lépéseket a 
tisztuláshoz és méregtelenítéshez.

Sem az állati fehérje, sem a növényi fehérje támogatói nem ismerik a mai 
tünetek, állapotok, betegségek és nyavalyák valódi okait. Egyik tábor sem 
ismeri fel, hogy a fehérjehiánynak semmi köze ahhoz, hogy miért nem lesz 
valaki jobban, vagy hogy eleve miért betegszik meg. Egyik tábor mögött sem 
áll valódi tudomány a meggyőződéseik alátámasztásához. A nyugati orvoslás 
nem hisz a növényi alapú mozgalomban, sem az egészséges zsírdús 
étrendben vagy az egészséges fehérjedús étrendben; a nyugati orvoslás soha 
nem hitt abban, hogy az ételek állhatnak a betegség hátterében. Miközben, 
igen, találhatsz tanulmányokat arról, hogy az ételeknek jelentős szerepük 
van olyan esetekben, mint például a 2-es típusú cukorbetegség, a nyugati



orvosi egyetemek még mindig nem fókuszálnak arra, hogy megtanítsák, 
hogy az ételek állnak a betegség hátterében - még akkor sem, ha maguk az 
egyetemisták igen.

Logikus tehát, hogy mindenki össze van zavarodva a tisztító- és 
méregtelenítő kúrákkal kapcsolatban. Logikus, hogy az egészségügyi 
szakemberek azt a hibás meggyőződést terjesztik, hogy a szervezet elegendő 
napi méregtelenítést végez magától, ha „kiegyensúlyozott” étrendet tartasz. 
Rengeteg a téves információ azzal kapcsolatban, hogy eleve miért vannak 
egészségügyi problémák - honnan tudná bárki az igazságot arról, hogy 
hogyan kezelje speciális tisztítókúrákkal a mélyben húzódó okokat, ha nem 
tapasztalta meg vagy látta a saját szemével?

TISZTELET

Mindez az ételekkel kapcsolatos zűrzavar azt jelenti, hogy amikor a család, a 
barátok vagy akár idegenek látják, hogy tisztítókúrát tartasz, 
megkérdőjelezhetik ezt, és elbizonytalaníthatnak. Bizonyos helyzetekben, 
bizonyos tisztítókúrákkal, amelyekre felfigyelnek, ez bölcs tanács lehet. 
Vannak elég kemény tisztítókúrák a világban.

De akkor is találkozhatsz kétségekkel, amikor pontosan követed az ebben 
a könyvben megismert helyes tisztítókúrát, vagy egyszerűen csak alkalmazol 
némi információt az életedben a Gyógyító médiumtól. Mivel a rosszul 
alkalmazott tisztítókúráknak megvan a maguk történelme, érthető, ha 
félelem lengi körül a tisztítókúra és méregtelenítés kifejezéseket; érthető, ha 
az ismerőseid megpróbálnak védelmezni téged - mert még senki sem 
magyarázta el nekik, hogy mivel kerülhet szembe a szervezetünk, és mi 
okozza a betegséget.

Azok közül, akiknél tünetek jelentkeznek, vagy valamilyen betegséggel 
diagnosztizálják őket, nagyon sokan érzik a körülöttük lévők nyomását, hogy 
ne adják fel az orvoshoz járást, és hogy ragaszkodjanak ahhoz a kialakult 
helyzethez, ahogyan az élet egy beteg számára kinéz. Ez a nyomás 
megjelenhet az étrenddel kapcsolatban: például hogy ilyenkor a közismert 
„vigaszételeket” kell fogyasztani, vagy hogy „elég” fehérjét kell bevinni, 
legyen az akár növényi, akár állati. Ez a nyomás elbizonytalaníthat, és akár 
félre is vezethet - ahogyan ez általában lenni szokott. Ha lehetőséget találsz 
a gyógyulásra, az emberek továbbra is ítélkezni fognak. „Már megint egy 
újabb tisztítókúrával próbálkozol?” - kérdezhetik. Lehetnek szkeptikusok, 
ahogyan akár te is, azzal kapcsolatban, hogy a sok próbálkozás után éppen 
ez lehet a végső válasz.



Vagy talán volt már saját rossz tapasztalatuk egy-egy hatásvadász és 
mesterséges tisztítókúrával vagy étrenddel, és nem hisznek abban, hogy 
hogyan kell kiűzni bizonyos betegséget okozó méreganyagokat és 
kórokozókat. Lehet, hogy (átvitt értelemben) rossz szájízzel jöttek ki belőle, 
és emiatt a lázadás még rosszabb étkezési szokásokra vezette őket. Nem 
tudják, hogy a Gyógyító médium tisztítókúrák felső forrásból származnak, és 
hogy az emberek betegségeit kialakító valódi okokat kezelik. Amikor éberek 
vagyunk amiatt, hogy már többször csalódnunk kellett, néha nem vagyunk 
felkészülve az igazság felismerésére, amely végül csak bekopogott az ajtón.

Akik aggódnak miattad, amikor belefogsz a könyvben leírt valamelyik 
tisztítókúrába, nem tudják, hogy ez egy speciális problémák megoldására 
tervezett speciális kúra. Még mindig fogékonyak a téves trendi 
információkra, vagy akár a régimódi, még ma is köztünk keringő „mindent, 
de mértékkel” tanácsra. Nem tudják, hogy min mész keresztül ebben a 
pillanatban is egészségileg. Nem értik a gyógyulási vágy benned lüktető 
szívét.

Amikor jól érzed magad, vagy nem veszel tudomást a tüneteidről, könnyen 
félreértheted azokat, akik nincsenek jól, és azt, amin keresztülmennek. 
Persze csak ha nem a rokona vagy szerette vagy annak, aki naponta vívja a 
csatáit, és te ezt mindennap figyelemmel kíséred. Ülsz mellette egyik 
váróteremben a másik után, próbálod fenntartani a mentális frissességét és 
stabilitását akkor is, ha egy újabb napja telt el úgy, hogy nem tudott felkelni 
a kanapéról, támogatod, ahogy csak tudod, néha le is merülsz vele a mélybe, 
vagy szó szerint fenn tartod őt - pontosan tudod, hogy a küzdelme valódi. 
Fáj a szíved, amikor látod a szemében az aggodalmat és kimerültséget, 
miközben egyre keresi a megoldást a krónikus betegségére. Vele éled a 
történetét.

Mindenkinek más a betegségküszöbe. Van, aki képes kétségbeesésbe 
hajszolni magát egy olyan tünet miatt, mint például egy fájdalmas pattanás, 
ami miatt nem szívesen megy emberek közé. Mást a ködös gondolkodás 
rázhat meg nagyon, amikor nem tudja elvégezni a koncentrálást igénylő 
teendőit, például a házi feladatát vagy az intézendőket. Van, aki élni tudja az 
életét fájdalmakkal vagy kimerültséggel, és ez nem borítja ki, mert 
normálisnak vagy az öregedéssel járó dolognak tekinti. Aztán vannak 
olyanok is, akik akár több tucat tünetet is tapasztalnak egyszerre. Ők 
elérhetnek egy olyan állapotot, amely kívülről nyugalomnak tűnhet - így 
küzdenek az ellen, hogy maga alá temesse őket a terhek viselése. Mindenki a 
saját egyedi módján kezeli az egészsége ingadozásait, és mind érvényes és



jogos.
Tisztelnünk kell azokat, akiket valamilyen, bármilyen egészségügyi 

probléma gyötör. A világot évekkel ezelőtt meg kellett tanítani arra, hogyan 
mutasson tiszteletet azok iránt, akiket szélütés, stroke, izomsorvadás, 
dadogás, beszédhibák, Down-szindróma és más jellegzetes nehézségek 
sújtanak. Ez ma már egy új világ, és most egy egészen új szintre kell vinnünk 
ezt a tanulást - mert szinte mindenki küzd valamilyen tünettel vagy 
betegséggel, legyen az enyhe vagy súlyos. Amellett, hogy tisztelettel bánunk 
a már megismert akadályozottsággal és rendellenességgel élőkkel, és 
megértjük őket, azoknak is meg kell adnunk a tiszteletet, akik más krónikus 
tünetekkel küzdik végig magukat a napjaikon, és nem tudják az okát.

Amikor valaki elkezdi rosszul érezni magát, a körülötte lévők iránta 
mutatott tisztelete csökken, kivéve, ha idősebbek (mely esetben 
számíthatunk arra, hogy problémáik vannak) vagy gyerekek. A kettő között 
élő korosztályok képviselői számára ez már-már egyfajta kasztrendszerhez 
hasonlít - a betegek és a nem annyira betegek kasztjaiba sorolják őket. 
Megosztottságban élünk: a krónikus betegeket a szőnyeg alá söprik, 
semmibe veszik őket, míg azokra, akik el tudják rejteni a tüneteiket, úgy 
tudnak tenni, mintha jól lennének, és megtartják maguknak a 
szenvedéseiket, nem néznek olyan gyanakvóan az osztálytársaik, és nem 
fújják be őket a kollégáik a főnöknek. Olyan időket élünk, ahol gyakorlatüag 
büntetést kapunk a tüneteinkért, és azt verik belénk, hogy ha nem vagyunk 
derűlátók, és nem nyújtunk csúcsteljesítményt a területünkön, nem tudjuk 
fenntartani az önbecsülésünket.

Az orvostudományt és kutatást mégsem hibáztatják soha azért, mert 
nincsenek válaszok arra, hogy miért szenved olyan sok ember krónikusan. 
Ehelyett inkább maga az ember a hibás, amiért beteg - az ember, akinek 
vagy mondták, vagy éreztették vele, hogy így vagy úgy, de ez az ő hibája. 
Mivel a tudomány még nem jött rá a krónikus és rejtélyes betegségek 
járványának fiziológiai okaira, az emberek kozmikus magyarázatokat 
keresgélnek.

Ezért tudott gyökeret verni az a meggyőződésirányzat, hogy az egészséged 
a saját személyed megtestesülése, azé, aki te magad vagy. Információ 
hiányában, az „ok ismeretlen”, és az autoimmun teória korában 
megengedhetővé válik, hogy magát a szenvedő embert hibáztassuk a saját 
szenvedéséért. így kezdi elhinni az ember azt, hogy ő maga, a saját személye 
vonzotta be a tüneteit, hogy ő vonta magára azokat a lustaságával, vagy 
azzal, hogy nem a megfelelő energiát hozta létre, nem gondolkodik elég



pozitívan, vagy hogy valamilyen mély szinten ő maga hozta meg a döntést, 
hogy beteg maradjon. Esetleg elhiszi, hogy a teste cserbenhagyta, vagy ellene 
fordult, ami számtalan embert foszt meg a lehetőségtől, hogy bízzon 
önmagában. A jövőben valamikor végül mindenkinek lesz majd olyan tünete 
vagy betegsége, amellyel kapcsolódhat a többiekhez, és ezért biztonságosabb 
lesz majd feltárnia a saját küzdelmét. Az a helyzet, hogy azoknak, akik - még 
- nem küzdenek vagy szenvednek, vagy még nem támogattak szenvedőt, és 
akiknek még nem kellett elkeseredetten ásni-kaparni a válaszokért, nincs 
meg az élettapasztalatuk ahhoz, hogy igazán világosan láthassanak. Ha már 
szenvedtél vagy éltél ilyen ember mellett, akkor neked megvan. És 
megérdemled, hogy újra bízhass magadban. Igenis megérdemled, hogy újra 
tisztelhesd magad. Itt az ideje. A gyógyulás e könyvben bemutatott lépéseit 
követve rákapcsolódhatsz a tested megújulóképességére, és megtanulhatod 
ezt.

HOGYAN MŰKÖDIK EZ A KÖNYV?

Az I. részben a továbbiakban arról olvashatsz, hogy hol tartunk ma az 
egészség terén, és hogyan értelmezhetjük a rendelkezésünkre álló 
tisztítókúra-elméleteket. A következő fejezetben a kiégés mai járványának 
valódi okaival ismerkedhetsz meg. Ezt követően a 3. fejezetben az 
egészségünket akár már a születésünk előtt fenyegető mérgekre és 
kórokozókra figyelmeztetlek, melyek tovább hátráltatnak minket, mivel a 
mindennapi életünkben napról napra találkozunk velük. Ha azt hiszed, hogy 
benned nem táborozhatnak méreganyagok, ez a fejezet felnyitja a szemedet 
a számtalan rejtett ártó hatásra, amellyel találkozol. Amellett, hogy 
tanácsokkal látlak el a mindennapos méreganyagok kerülésével 
kapcsolatban, itt beszélek majd azokról a toxinokról is, amelyekkel 
mindenképpen találkozunk, és elmondom, miért olyan fontos, hogy 
megismerjük a tisztítás megfelelő módját.

Az I. részben továbbhaladva külön fejezetek szólnak majd a mikrobiomról, 
az időszakos böjtölésről (intermittent fasting) és a lé kontra rost vitáról, 
melyekben válaszokat találhatsz a kérdéseidre ezekkel a trendi témákkal 
kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy ne térítsenek el a tisztítókúrától a 
félrevezető elméletek, és ezekben a fejezetekben pontosan leírom, hogyan 
védekezhetsz a téves információk ellen, hogy a jó úton maradhass. A 
problémás ételekről, vagy úgynevezett bajkeverőkről szóló 7. fejezet is 
elengedhetetlen ahhoz, hogy megismerd a gyógyulásod ellen dolgozó 
élelmiszereket.



A 8. fejezetben pedig, az I. rész lezárásaképpen, útmutatót találhatsz a 
megfelelő tisztítókúra kiválasztásához a 3:6:9 tisztítókúra II. részben kínált 
eredeti, egyszerűsített vagy haladó változata, vagy a III. részben bemutatott 
további életmentő Gyógyító médium tisztítókúrák közül. A 8. fejezetben 
emellett azt is megérted majd, hogyan illeszkednek ezek a tisztítókúrák a 
Gyógyító médium sorozatban megismert más kúrákhoz. Akkor sem kell 
kétségbeesned, ha úgy találod, hogy a kúrák túlságosan igénybe vennének, 
bonyolultak, vagy elérhetetlenek a számodra. Ez esetben is kínálok neked 
való opciót.

Mindegy, hogy melyik tisztítókúra mellett döntesz először, mindenképpen 
hasznodra lesz, ha végigolvasod a könyv II. és III. részeit, mert ha tudod, 
hogyan működnek az egyéb életmentő tisztítókúrák, könnyebben 
megértheted a 3:6:9 működését is, ezáltal pedig azt, hogy ez az igen hatékony 
kúra hogyan lehet egyszer a segítségedre még akkor is, ha most - egyelőre - 
nem állsz készen a kipróbálására.

AIV. részben bennfentes információkat adok át a tisztítókúrákról a fontos 
javasolt és kerülendő dolgokat felsorolva, például hogy a citromos víz a te 
oldaladon áll (tehát ez javasolt a tisztítókúra mellett), hogy hogyan kezeld, 
ha meg kell szakítanod a tisztítókúrát, illetve hogy hogyan állj hozzá a 
vízböjt és léböjt kérdéséhez. A tested öngyógyító erejéről szóló 20. fejezetben 
megértheted a szervezet gyógyulási folyamatait a méregtelenítés során, és 
megtudhatod, mire számíthatsz, ami a székletürítést és a fogyást illeti. A 
tisztítókúra személyre szabásáról és helyettesítési lehetőségeiről szóló 21. 
fejezetben a II. és III. részekben leírt leggyakoribb tisztító ételek és italok 
módosított változatait és alternatíváit ismerheted meg. A IV. részben a 3:6:9 
tisztítókúra eredeti, egyszerűsített és haladó verzióihoz látlak el minta 
menüsorokkal és receptekkel, amelyekkel végigcsinálhatod a Gyógyító 
médium tisztítókúrát.

Az V. részben a spirituális és lélekgyógyuláshoz nyújtok további 
támogatást. Itt találhatsz eszközöket az erőszakosabb ellenvéleményen lévők 
lefegyverzésére, megtudhatod, milyen fizikai okai vannak annak, hogy a 
tisztítókúra érzelmeket mozgat meg, és hogyan kezeld ezeket a megjelenő 
érzéseket, valamint spirituális támogatást kapsz emlékeztető formájában, 
hiszen a gyógyulás lehetséges; ez a rész segíthet lehorgonyoznod. 
Akármilyen új magasságokba repítsen is a gyógyulásod, ezek az élő szavak 
mindig ott lesznek neked, amikor stabilitásra van szükséged.

A könyv végén, a VI. részben az ok és a protokoll ismeretéről lesz szó; 
kimerítő listákat találhatsz itt a saját konkrét tüneteidhez és állapotodhoz



javasolt étrend-kiegészítőkről, és ráláthatsz az egyes egészségügyi 
problémák okaira. Itt kapsz iránymutatást azzal kapcsolatban, hogy 
szükséges-e valamilyen étrend-kiegészítőt beillesztened egy adott Gyógyító 
médium tisztítókúrába, hogy mely étrend-kiegészítőket kerülj és miért, 
valamint hogy hogyan iktasd be a gyógy- és fűszernövényeket és étrend
kiegészítőket a mindennapi életedbe. Tartsd kéznél, mert hasznos lehet, ha 
valaminek utána szeretnél nézni.

AZ EGYÜTTÉRZÉS HADSEREGE

Épp most találtál rá valami másra. Egy vészkijáratra. Mégpedig okkal találtál 
rá. Talán épp téged várt. Talán valaki mást is az életedben. Talán arra az 
egészségügyi problémára hoz megoldást, amellyel most küzdesz. Talán arra 
lesz jó, hogy kikerülj egy éppen feléd tartó veszedelmet.

A könyv, amelyet éppen bevontál az életedbe, időtlen. Az egészséged 
visszaszerzésének végső forrásaként elkülönül minden egyéb zajtól, mert a 
benne található információ fentről származik - Istentől. Mindnyájunknál 
hatalmasabb, és korszakokon át forrásként szolgál majd, amelyhez bárki 
fordulhat, ha neki vagy egy szeredének szüksége van rá.

Többé nem kell már bujkálnod. Hiszek benned, és elhiszem mindazt, amin 
keresztülmész, és amivel küzdesz. Tudom, hogy tünetekkel vívod a csatáidat, 
melyek összezavarnak, és úgy érzed, hogy visszatartanak - az önkifejezésed 
útjába állnak, és nem hagyják, hogy a valódi önmagad lehess. Többet 
teljesítettél, mint hinnéd, azzal, hogy a tüneteiddel vagy a betegségeddel 
küzdesz - és léteznek válaszok a kérdésre, hogy miért betegszünk meg. Igen, 
léteznek. Többé nem kell nélkülöznöd a gyógyulásra vonatkozó tudást.

Légy büszke rá, hogy szabad akarattal a saját döntésed szerint dolgozol a 
gyógyulásodon! Légy együttérző magaddal, és tudd, hogy a szenvedésed nem 
a te hibád. Az, hogy küzdelmes az életed, nem a te hibád. Minden egyes 
órában és nap mint nap fantasztikus dolgokat érsz el, miközben a könyvben 
talált hathatós eszközökkel dolgozol a gyógyulásodon. Hiszem, hogy meg 
tudsz gyógyulni.



2. FEJEZET

Mi okozza a kiégést?

Az emberi természet jellemzője, hogy túlhajszoljuk a testünket az általa 
kínált határokon. Szeretjük kihozni magunkból a maximumot. Nem tudjuk, 
mikor vegyünk vissza, mikor álljunk le, mikor tartsunk szünetet, mikor 
fékezzünk. Ha lehet, megpróbálunk megúszni mindent a több állásunktól 
kezdve a multitaskingon át a túlgondolkodásig minden téren - akár mert a 
túlélésünk érdekében rákényszerülünk egy bizonyos munkamennyiség 
elvégzésére, akár mert abban a luxusban van részünk, hogy a kreativitásunk 
legtávolabbi határaiig hajszoljuk magunkat. Sokszor meg kell tanítanunk 
magunkat lassítani, egyensúlyt tartani és féken tartani a dolgok kimenetét. 
Ha nem vigyázunk, kiéghetünk.

Minden egyes embernek máshol vannak a korlátái, és más a kiégési 
küszöbe. Van, aki képes a maga módján hajtani magát, míg a másik ember 
már jóval hamarabb kiég. Mindig egymás munkavégzését és eredményeit 
figyeljük, akármit végezzenek is mások, akármilyen területen, és ehhez 
hasonlítjuk magunkat. Legyen az karrier, hobbi, sport, tanulmányok, 
közösségi média vagy az élet bármely más területe, a kiégési pontunk lehet 
alacsonyabban vagy magasabban a többiekénél. Emiatt nem ítélhetünk meg 
senkit, és magunkat sem ítélhetjük meg vagy szégyellhetjük semmilyen 
szinten.

Mindenkinek megvannak a maga különböző okai a saját kiégési eseteire. A 
toxikus nehézfémeknek megvan ebben a szerepük, ezért is érdemes 
megfontolnod a 17. fejezetben található Nehézfémméregtelenítő-kúra 
elvégzését. Az agy különböző régióiban különböző mértékben jelen lévő 
toxikus nehézfémek felgyorsíthatják a kiégést - mert amikor a fémek 
telítődnek az idegsejtekben, az elektromos impulzusok forróbbá és 
következetlenebbé válnak, a neurotranszmitterek gyengülnek, és csökken a 
számuk, az agy elektromos aktivitása pedig torzul, ami megnehezíti a 
feladatok elvégzését adott idő alatt, míg másvalaki esetleg tudja tartani a 
tempót. Ez nem jelenti azt, hogy az egyik ember okosabb, mint a másik. Azt 
jelenti, hogy amikor a kiégés megelőzéséről és megértéséről beszélünk, azt is



tudnunk kell, hogy a toxikus nehézfémeknek ebben főszerep juthat. Én ezt 
toxikusnehézfém-kiégésnek hívom.

Vannak krónikus betegségek és krónikus tünetek. A háttérben meghúzódó, 
alacsony szintű vírusos fertőzések gyakoribbak, mint bárki gondolná. Az 
ember sokszor nincs a tudatában, hogy valahol a mája mélyén ott bujkál egy 
vagy több az Epstein-Barr-vírus (EBV) több mint hatvan változata és/vagy 
egy vagy több az övsömörvírus több mint harminc változata és/vagy a 
citomegalovírus (CMV) vagy egyéb vírusos törzsek valamelyike közül, amely 
neurotoxikus hulladékokat termel, majd juttat a véráramba, és ez okozza az 
idegek gyulladását és az enyhe idegi kimerültséget. Ez felgyorsíthatja az 
ember fáradtságreakcióját, amikor nagyon sokat dolgozik vagy akár játszik. 
Gyorsabban elfáradhat, gyorsabban „rövidre záródhat”, vagy mondjuk nem 
lesz képes annyi érzelmi stressz kezelésére, és senki sem fogja tudni 
megmondani neki, hogy ez a vírusos kiégés egy fajtája.

Aztán ott van az érzelmileg sérült ember. Megbántották azzal, hogy 
elárulták, összetörték a szívét, szakítottak vele, elváltak tőle, összetörött a 
bizalma, vagy elvesztett valakit, de az is lehet, hogy az állását vagy a 
közösségét veszítette el. Ha valakit hatalmas adag stressz ér az életben, 
sokkal gyorsabban bekövetkezhet a kiégés. Ez gyakran jár kéz a kézben 
poszttraumás stressz tünetekkel (PTSS) és obszesszív-kompulzív zavarral 
(OCD), valamint a napi kiváltó okok hatására az agy mélyéről könnyebben a 
felszínre törő emlékekkel és tapasztalásokkal. Ezzel élve nehezebben tartja 
fenn magát az ember, és nehezebb lesz elkerülnie a kiégést is.

Olyan is lehet, hogy valakinél egyszerre több kiégést elősegítő tényező 
jelentkezik. Lehet például valamilyen alacsony szintű vírusos aktivitás a 
szervezetében, ami miatt alulműködik a pajzsmirigye, ugyanakkor alacsony 
lehet a mellékvese működési szintje, valamint mindemellett még a mája is 
lehet renyhe és stagnáló, ami bármilyen diagnózishoz vezethet a 
kontaminált vékonybél szindrómától (SIBO) kezdve egészen a Lyme-kórig és 
azon is túl. És mindennek a tetejébe még az is lehet, hogy toxikus 
nehézfémek, például higany, alumínium és réz vannak a májában és az 
agyában, miközben rengeteg minden történik vele érzelmi szinten, 
ugyanakkor rengeteget dolgozik, hogy fenntartsa a családját, és biztosíthassa 
a szükséges forrásokat saját maga és a szerettei számára. Vagy az is lehet, 
hogy olyan emberrel élsz együtt, aki állandó stressznek és kényszernek van 
kitéve, és ezzel olyan helyzetet teremt, ami lemeríti az energiatartalékaidat, 
miközben úgynevezett „agyi teret” foglal. Ez önmagában is kiégést okozhat.

Van, akinél mindössze egy tényező van jelen, míg másoknál több, és



vannak olyanok, akik általában egészségesnek tűnnek - akikben (legalábbis 
egyelőre) nincs sok nehézfém, akikben (legalábbis egyelőre) nem zajlik sok 
vírusos gyulladás, akiknek valahogyan nem érintették túl sok érzelmi 
rekeszét családi vagy kapcsolati traumák. A kiégés akkor is jelentkezhet, ha 
rengeteget túlóráznak, legyen az egy kreatív munka miatt, amelyet 
szenvedéllyel végeznek, vagy egy olyan állás miatt, amely nem annyira 
kielégítő ugyan, de valamiből meg kell élni. Amíg nem tanuljuk meg, hogy 
hol vannak a határaink, falnak ütközhetünk. Még ha megtanuljuk is 
kiolvasni a kiégésre utaló jeleket és jelzéseket, akkor sincs mindig sok 
választásunk. Az emberek élete nehéz; számos olyan helyzet van, amikor 
muszáj felkelnünk reggel, és rá kell vennünk magunkat, hogy tegyük a 
dolgunkat, akár közeleg a kiégés, akár nem.

Akármilyen okot vagy okokat azonosítunk is a kiégéshez, nagyon fontos, 
hogy ne jussunk el addig, hogy magunkat hibáztatjuk. A kiégést sajnos 
nagyon is gyakran használják címkeként - ahogyan a géneket vagy az 
anyagcserét hibáztatjuk, vagy az autoimmun elmélettel hozakodunk elő, 
mely szerint a test magára támad. Olyan címkeként, amelyek miatt a 
hatóságok megengedik maguknak, hogy ne keressék nagyobb erőkkel a 
válaszokat; olyan címkeként, amely miatt az ember néha magát érezheti 
problémának. A kiégésedet nem az okozza, hogy valami baj van veled, és 
egyszerűen nem dolgoztál elég keményen azon, hogy létrehozd az 
egyensúlyt az életedben. Ne feledd, hogy ilyen az emberi természet: olyan 
keményen hajtjuk magunkat, ahogy csak tudjuk. Lényeges kihívásokkal 
találkozunk ezen a bolygón, és nem a te hibád, ha toxikus nehézfémekkel 
vagy vírusterheléssel küzdesz amellett, hogy a mellékveséd sem működik jól, 
vagy érzelmi válságban vagy.

Képes vagy segíteni magadon, és enyhülésre lelni azzal, hogy a kiégéshez 
hozzájáruló rejtett okokat kezeled, és alkalmazod a könyvsorozatban 
megismert eszközöket. Jól étkezel? Biztos vagyok benne, hogy ha elolvasod a 
következő fejezeteket, teljesen új módon fogod látni a „jó étkezés” fogalmát. 
Eleget alszol, és elég időt adsz magadnak a regenerálódásra a sok munka 
mellett? A megfelelő étrend-kiegészítőket szeded? Ismerd meg az okokkal és 
protokollal foglalkozó VI. részben az étrend-kiegészítéssel kapcsolatos 
információkat. És persze végzel tisztítókúrákat, hogy megszabadulj a 
méreganyagoktól és kórokozóktól? Sokkal több mindennel találkozunk ezen 
a világon, mint gondolnánk. A könyvben található Gyógyító médium 
tisztítókúrákkal megfelelő védelemmel vértezhetjük fel magunkat és a 
családunkat.



„Az egyik legfontosabb alapvetés, amelyhez 

ragaszkodnod kell, az, hogy akármi történjék is, 

az végső soron nem a te hibád. Amint felhagysz 

azzal, hogy a saját lelkedet hibáztatod, és 

rájössz, hogy a tüneteid, állapotod, betegséged 

vagy nyavalyád nem a te hibád - nem a tested 

hibája - valódi erőre tehetsz szert."

Anthony William, Gyógyító médium



3. FEJEZET

Ébresztő! Mi van bennünk?

Dönthetünk úgy, hogy nem látunk mindent, aminek ki vagyunk téve, és nem 
tudjuk, hogyan fenyegeti mindez az egészségünket. Tudhatjuk, hogy létezik, 
és figyelmen kívül hagyhatjuk úgy téve, mintha nem létezne, és élhetünk 
tagadásban. Az is előfordulhat, hogy nem tudunk a létezéséről, mert nem 
értesültünk róla. Ezek valószínűleg mind jó megközelítések lennének, ha 
nem lenne lehetőségünk a helyrehozására, ha nem állna rendelkezésünkre a 
tisztító- és méregtelenítő kúrák járható útja, hogy lerázhassuk a megörökölt 
és felhalmozódott bajkeverőket, amelyekkel folyamatosan találkozunk. Jó 
lehet nem tudni, vagy úgy tenni, mintha nem lennének ott. Talán ez érzelmi 
megkönnyebbülést okozna, amint megbetegszünk az életünk során, ha nem 
lenne módunk rá, hogy jobban legyünk.

A nem tudás útja nem a te utad. Most már tudod, mert ezt a könyvet tartod 
a kezedben. Tudod, hogy megvan a módja a járványszerű krónikus 
szenvedést okozó bajkeverők kipucolásának és a gyógyulásnak, ezért tudod, 
hogy nem kell félned a negatív hatású dolgok megismerésétől. Világosan 
beláthatod, hogy tudni a legjobb, szakértővé válni a legjobb, hogy az 
életedben lévő emberekkel is megoszthasd ezt az információt, és őket is 
megóvhasd, amikor magadat óvod.

Nem arra vágyunk mindnyájan, hogy legyen választásunk? Vagy azt 
akarod, hogy mindent eldöntsenek helyetted, még akkor is, ha mások 
döntése a károdra van? Nem szeretnéd inkább, ha képes lennél kiállni 
magadért, ha tudnád, hogy mi romlik el valójában, és ha védekezhetnél? 
Mindenkinek képesnek kellene lennie arra, hogy megvédje magát, a 
családját és szeretteit a bajtól - de a vüág nem mindig így működik. Nem 
mindig hagyják, hogy védjük magunkat bizonyos szögekből. Sokunkat 
bizonyos iparágak és hierarchiák által létrehozott szabályok és rendszerek, 
olyan intézményes környezetek cseleznek ki, amelyekben működünk ebben 
az irányításra fókuszált világban, hogy ne tudjuk megvédeni magunkat.

A betegségek ellen gyakran teljesen tehetetlennek érezzük magunkat. Sok 
olyan mérgező vegyületet és méreganyagot, amelyet megöröklünk, vagy



amellyel újra meg újra találkozunk az életünk során, különféle iparágak és a 
pénz mozgat, és nem a saját érdekeink. Olyan források és anyagok 
betegítenek meg minket, amelyeknek az előállításába nem volt 
beleszólásunk - mert nekünk a sötét tudatlanságban kell maradnunk. 
Ugyanakkor ez a sötétség kihat ránk, és megmételyez minket. Spirituális 
értelemben a sötétség akarja, hogy a sötétben maradjunk.

Alacsonyabb életminőség, rövidebb élettartam, vagy még inkább 
alacsonyabb életminőség egy rövidebb élet alatt: miért fogadnánk el ezt új 
normaként? Pedig a mai társadalomban éppen ez történik. Az az új norma, 
hogy problémák legyenek a szaporító szervrendszerünkkel, autoimmun 
betegségek alakuljanak ki, érzelmi és mentális megpróbáltatások és egyéb 
egészségügyi problémák sújtsanak - ugyanakkor ez az új norma szabja meg 
azt is, hogy ne tiszteljük az emberek megpróbáltatásait és betegségeit. Még 
mindig abban a korban élünk, ahol a krónikus betegeket úgy kezeljük, mint 
a leprásokat. Pedig már eleve a leprásokkal sem lett volna szabad úgy 
bánnunk, mint a leprásokkal! Még mindig abban a régi normában élünk, 
ahol a szenvedőket elrejtjük, a szőnyeg alá söpörjük. Az iparágak ismételten 
ezt a stratégiát alkalmazzák, mert ezzel kontrollálnak téged, miközben 
megteremtik a gyarapodás és profit lehetőségét - az a profit persze nem a te 
zsebedbe kerül. Ma annyi a különbség, hogy a közösségi médiának 
köszönhetően a krónikus betegeknek van választásuk; láttathatják magukat, 
és felvehetik egymással a kapcsolatot. Még mindig több tiszteletet 
érdemelnének, mint amennyit a küzdelmes életükkel kapnak.

És még ennél is több tiszteletet érdemelnek, amikor gyógyulásra lelnek az 
olyan utakon keresztül, mint ez a könyvsorozat. Fiatalokat, időseket és a 
kettő között minden korosztályt folyamatosan kinevetnek pusztán azért, 
mert gyógyulnak. És kételkednek is bennük a szkeptikusok, akik eleve 
megkérdőjelezik a betegségüket. Eleve elég kemény az a munka, amelyet a 
krónikus tüneteik legyőzése érdekében végeznek. Az, hogy ráadásul még 
arculcsapást is kapnak érte, csak megnehezíti a küzdelmüket a gyógyulás 
felé haladva. Ez is egy olyan taktika, amely elnézi a krónikus betegek elleni 
gyűlöletbeszédet, és megpróbálja letörni a szárnyaikat, hogy lenyomva 
tarthassa őket. Gyakran azok alkalmazzák, akik még nem szenvedtek eleget 
a tüneteik vagy betegségük miatt, hogy megérthessék. Azok, akik még nem 
voltak ebben a helyzetben, könnyen alázzák meg szándékosan azokat, akik a 
szabadságukért, az egészségükért és a gyógyulás jogáért harcolnak. Ha még 
soha nem láttad közelről, hogy müyen mélyre kerülhet az ember, könnyen 
lesöpörheted az út során elért győzelmeit. Ha még soha nem láttad, amint



egyre távolabb kerül a mindennapi élettől, nem nehéz nem értékelni azt a 
hatalmas eredményt, amikor mégis visszatér az életbe.

Bajkeverők. így neveztem el a méreganyagokat, mérgeket és kórokozókat, 
mert ezt teszik: bajt okoznak a testünkben, az agyunkban és az életünkben. 
Nem számít, hogy milyen nagyon szeretnéd hinni, hogy te nem érintkeztél 
vírusokkal, baktériumokkal és toxikus nehézfémekkel (hogy csak néhányat 
említsek), és hogy ezek semmiféleképpen nem hatottak rád, és soha nem is 
okozhatnak neked kárt, a helyzet az, hogy bármilyen általad észlelt tünet 
annak fizikai bizonyítéka, hogy zajlik valami a szervezetedben. A mai 
időkben nincs olyan, aki ne lenne kitéve a hatásuknak.

A bajkeverők mindnyájunkban ott vannak, és egyikünknek sem segítenek. 
Néhányan közülük már a felmenőink szervezetében is ott voltak. Amikor az 
előttünk járó generációktól örököljük meg a bajkeverőket, abban senki nem 
hibás. Nem hibáztathatjuk a szüleinket vagy az ő szüleiket azért, aminek ki 
voltak téve a világban, és magunkat sem hibáztathatjuk a gyerekeink 
szenvedései miatt. Amit megtehetünk, az az, hogy felébredünk, felnyitjuk a 
szemünket, és felkapcsoljuk a lámpát. Csak ekkor, az információt világosan 
megértve védhetjük meg magunkat és szeretteinket a betegségektől.

Ez a te esélyed. Ragadd meg!

Ml VAN BENNÜNK?

Az emberek gyakran még akkor sem akarnak tudomást venni arról, hogy 
toxikus nehézfémek vagy kórokozók vannak a szervezetükben, amikor a 
népességet oly nagy arányban sújtják az enyhétől a súlyosig terjedő tünetek. 
Ez leginkább a fiatalabbakra jellemző. Lehetetlennek találják, hogy 
bármilyen kórokozó éljen a szervezetükben. A tízes éveik végén, a húszas és 
akár a korai harmincas éveikben járó emberek, ha van valamilyen tünetük, 
gyakran leginkább azzal magyarázzák, hogy kevés a fehérje vagy a jó zsír az 
étrendjükben, hogy valahogyan kibillent az egyensúly az 
emésztőcsatornájukban, vagy hogy a túl sok szénhidrát vagy akár gyümölcs 
okozza a gondot. Csak akkor jönnek rá, hogy nem ez volt a válasz, amikor az 
összes lehetőséget kimerítették, és a tapasztalat hozta bölcsességgel már 
készek ráébredni és elfogadni, hogy méreganyagok, vírusok vagy más 
kórokozók lehetnek bennük, és ez betegíti meg őket.

Mindenkinek a szervezetében egyedi a mérgek és méreganyagok 
keveréke. Míg az összetevők hasonlók, a pontos mix mindenkinél más. Van, 
akinek a tüdeje telítődött toxikus olajokkal, mert a munkahelyén, ahol 
évekig dolgozott, légfrissítő volt a konnektorba dugva, míg egy másik



embernél az irodai levegőben szálló penészgomba okoz gondot. Aki 
terepmunkát végzett, annál a gépek folyamatos benzingőz-kibocsátása lehet 
probléma. Annál, aki a szabadban dolgozott egy forgalmas út közelében, a 
rettentő mennyiségű kipufogógáz miatt rendszeresen belélegzett szén- 
monoxid, ólom, petrolkémiai melléktermékek és nitrogén-dioxid lehet a 
szervezetében. A munkavégzéshez ugyanakkor mindnyájan különböző 
hagyományos kozmetikai, testápoló és ruhatisztító termékeket is használtak, 
például sminket, hajfestéket, dezodort, parfümöt, kölnit és ruhaszárító 
kendőket, azaz problémás vegyületeket lélegeztek be és nyeltek le, vagy 
engedtek be a szervezetükbe a pórusaikon át. Ezek az anyagok 
felhalmozódtak, és most már szintén a testükben vannak - hogy a toxikus 
nehézfémeket, például higanyt, alumíniumot, ólmot és rezet ne is említsük, 
amelyeket különböző forrásokból „gyűjtöttek be”, és amellyel már eleve a 
világra születtek.

Aztán ott vannak a gyógyszereink. Mindnyájunk szervezetében vannak 
gyógyszerek; egyikünk sem mentes ezektől az anyagoktól. Most persze 
érvelhetsz azzal, hogy vannak, akik soha nem szednek semmilyen receptre 
vagy anélkül kapható szereket. Nos, eleve úgy jövünk a világra, hogy már 
vannak bennünk szerek, amit a szüléink vagy a nagyszüleink szedtek. De ha 
a családodban, amelyből származol, generációkra visszamenőleg soha senki 
nem szedett be egyetlen tablettát sem, akkor is ott vannak az 
élelmiszeriparban használt antibiotikumok. Sem te, sem egyetlen ősöd nem 
evett olyan állati terméket, amelyet nem organikus módon tenyésztettek, 
vagy amely vadon nőtt fel? Ha erre is nemmel tudsz válaszolni, még akkor is 
ki vagy téve az antibiotikumok hatásának a vízellátó rendszerben 
alkalmazott szerek miatt. Ha pedig garantálni tudod, hogy soha nem ittál 
csapvizet a vízközmű által vízzel ellátott étteremben, kávézóban, 
szállodában vagy otthon, soha nem fürödtél vagy mostál fogat csapvízben, és 
még csapvízben főtt ételt sem ettél soha, de soha - hát az kész csoda lenne. 
Mindnyájunk szervezetében vannak gyógyszerek.

A Föld bolygó nem tiszta hely. Nem könnyű itt élve egészségben 
gyarapodni. Lehet, hogy vannak más bolygók, ahol nincsenek 
méreganyagok, ahol nincsenek káros hatások, ahol az ott lakók sejtjei soha 
nem találkoztak az ipari forradalom mérgeivel. A mi bolygónk nem ilyen. 
Bennünk - eltérő mennyiségben - mind vannak gyógyszereken hízott 
kórokozók és ipari hulladékmorzsák és -darabkák, mérgek és toxinok a 
sejtjeinkben, amelyek addig nem hagynak el minket, amíg nem teszünk 
valamit. Nem feltételezhetjük, hogy nincs szükségünk tisztítókúrára. Nem



feltételezhetjük, hogy a testünk majd természetes módon mindent elintéz, ha 
látszólag a legjobb vagy „helyesnek” ítélt étkezési étrendet követjük is. 
Nagyon nagy tévedésben vagyunk, ha elfogadjuk, hogy ha bármilyen 
meglévő „egészséges”, „kiegyensúlyozott” és „intuitív” módon étkezünk, 
akkor már nincs is szükségünk tisztulásra.

Amint már említettem, vannak, akik az egészségügyben másképpen 
gondolják - mégpedig meggyőződéssel. Ellenzik a tisztítókúrát és 
méregtelenítést, és hiszik, hogy mértékletességgel és testmozgással a 
szervezeted természetesen megtisztítja és méregteleníti önmagát. A 
„mértékletesség” mítoszáról már volt szó, úgyhogy most már tudod, hogy 
akármennyire jót akarnak is, ezeket a szakembereket bizony félrevezették. A 
képzésük során nem tanítják meg nekik a krónikus betegség valódi okait, 
mert az orvostudomány és kutatás nem tudja, hogy mi okozza a sok száz 
tünetet és beteg állapotot. Hogyan tudhatnák akkor az egészségügyi 
szakemberek? Fogalmuk sincs arról, hogy minek vagyunk kitéve 
mindennap, hogy gyakran milyen természetellenesek ezek a bajkeverők, és 
mit tesznek velünk.

A testünknek szüksége van a tisztítókúra és méregtelenítés segítségére, 
mert túl sok minden ér minket ahhoz, hogy magától kijöhessen belőle. 
Ahelyett, hogy természetesen, napi szinten kivezetnénk, csak még többet 
gyűjtünk belőlük. Folyamatosan a sejtjeinkbe és szöveteinkbe beágyazódott 
mérgeknek, méreganyagoknak és kórokozóknak vagyunk kitéve; ilyen a 
mélyen az agyban lakozó higany, mely depresszióhoz, szorongáshoz vagy 
akár Alzheimer-kórhoz vezet, vagy a Lyme-kórt, a lupust és egyéb 
autoimmun problémákat okozó vírusok a májban mélyen megbújva, vagy az 
éppen most összeszedett új bajkeverők. Amikor gáztűzhelyt használunk, a 
rákkeltő gázkipárolgás bejut a légútjainkba és beágyazódik a 
szervezetünkbe, miközben a rántottánkat készítjük.

Nem az a megoldás, hogy nem éljük az életünket. A megoldás az, hogy a 
megfelelő tisztítókúrával és méregtelenítő technikákkal segítjük a testünket, 
hogy az elkerülhetetlen érintkezés ne húzzon le minket. Az, hogy a 
tisztítókúrák között rendszeresebbé tesszük az életünkben bizonyos 
orvosságok, például a zellerlé és a Nehézfém-méregtelenítő smoothie 
fogyasztását. Az, hogy tudatosabbá váljunk a toxikus anyagokkal való 
érintkezésre, és hogy ahol lehet, korlátozzuk ezt - pontosan ebben nyújtok 
segítséget a fejezet következő részében. Máskülönben egyre jobban 
felhalmozódnak a bajkeverők, ami miatt majd könnyebben alakulnak ki a 
vírusos és bakteriális tüneteink, mert ezek nemcsak a kórokozókat táplálják,



hanem ugyanakkor az ellenük védekező immunrendszerünket is gyengítik. 
Márpedig mi nem ezt szeretnénk, ugye?

REJTETT EXPOZÍCIÓK

A toxikus bajkeverőkről beszélni, az egy dolog... és megint más dolog 
megérteni a működésüket a szervezetünkben, és azt, hogy müyen rosszak is 
valójában. Természetes emberi ösztön, hogy csak azt higgyük el, amit látunk, 
és ne vegyünk tudomást arról, amit nem látunk - hogy a tagadásba 
vonuljunk vissza, miközben a zajra és a figyelemelterelő dolgokra 
fókuszálunk. Lehet, hogy a toxikus anyagok és kórokozók semmit sem 
jelentenek annak, aki nem látja őket a saját szemével. Ritkán vagyunk tanúi 
közvetlen érintkezésnek és a hatásainak - például hogy valakit kártevő 
elleni szerrel fújnak le, és azonnal megbetegszik. Sokkal gyakoribb az a 
példa, amikor kicsi, láthatatlan dózisokban halmozódnak az ember májában, 
agyában és akár a mellszövetében és szaporító szöveteiben a kártevők elleni 
szerek az idők során, és évekkel később jelentkező tünetek számára készítik 
elő a talajt.

Ez egyáltalán nem a mi hibánk. Az ipar tudatlanságban tart minket, de 
még saját magát is. Ha tudnák, hogy mi történik, hogy az emberek az ilyen 
anyagokkal való érintkezés miatt betegszenek meg, valószínűleg tovább 
tagadnák, hogy ilyesmi egyáltalán előfordul. A mi választásunk tehát abban 
áll, hogy utánajárunk mi magunk - csak így védhetjük meg magunkat és a 
családunkat.

A következő oldalakon néhány leggyakoribb, legmeglepőbb, láthatatlan 
(vagy csaknem láthatatlan) bajkeverővel való érintkezésünket vizsgáljuk 
meg - és azt, hogy mit tesznek velünk, ha nem tudunk róluk.

Higany

Sokak fülében üres szóként csapódik le a „higany” kifejezés, és azt hisszük, 
hogy semmüyen szinten nincs köze az életünkhöz. Az igazság az, hogy 
végtelen sok módon érintkezünk higannyal, és ez nagyon is valódi hatást 
tesz az életünkre. Az, hogy mostanában nem találkoztál vele, még nem 
jelenti azt, hogy valamikor az életed során ne hatott volna rád. Szinte 
kétséget kizáróan állíthatom, hogy a fogantatásodnál találkoztál vele. 
Mindnyájan találkoztunk. Az őseinknek bőven volt alkalma a toxikus 
higannyal találkozni, és a generációk során tovább is adták ezt a 
higanyfertőzött hímivarsejtjeikkel és petesejtükkel.



A higany több ezer éve van jelen a világunkban, mégpedig nem 
természetes módon. Persze a természetben előforduló elem. Mi bányásztuk 
ki azonban a földből, és mi hoztuk be ezt a mérgező anyagot az életünkbe a 
korszakok során. Ma is ipari használatban van. Talán hallottál már arról, 
hogy használják bizonyos izzókban. Lehet, hogy az életedben volt már olyan, 
hogy eltörtél egy ilyen villanykörtét, és belélegezted a mikroszkopikus 
higanygőz részecskéit. Lehet, hogy szedtél valamilyen gyógyszert, amelyben 
nyomokban higany is volt.{1}

A vízellátásunk sem mentes a higanytól - sem ami az óceánokat, sem ami 
az édesvízi forrásainkat illeti. A nem szűrt csapvízzel készített éttermi ételek 
néhány városban szintén tartalmazhatnak higanyt. Lehet, hogy a te 
generációdban még használtak amalgámtömést. Lehet, hogy a családod 
bizonyos tagjai gyárban dolgoztak, ahol ki voltak téve a higany hatásának. 
Az autógyártásban például különböző alkatrészekhez használnak higanyt. A 
mai technológiák még mindig használnak higanyt a gyártás során, és még 
mindig sok akkumulátorban megtalálható. Gyakran úgy gondolunk a 
higanyra, mint ami belül van ezekben a termékekben, és nem gondolunk 
bele, hogy az a gyártás során az elemek, akkumulátorok, izzók és a többi 
termék felszínén is ott maradhat nyomokban, minimális mennyiségben.

Ha úgy gondolod, hogy te semmiképpen, semmilyen forrásból származó 
higany hatásának nem lehettél kitéve, hát tudd meg, hogy éppen most is hat 
rád, mert az égből is hullik. És nem azért, mert az univerzum parányi 
higanydarabkákkal bombáz minket. Nem is azért, mert Merkúr isten a 
nevéhez híven{2} higanyt könnyezve sír az égben. A higany nemcsak a 
fényes, ezüstös gömböcskék formájában létezik, amelyeket régen láthattunk, 
amint egy törött lázmérőből kicsusszantak. Parányi részecskeméretben is 
létezik. Az általunk belélegzett higany a repülőgépek és sugárhajtású gépek 
által kibocsátott porlasztott oldatok formájában kerül a levegőből a 
tüdőnkbe.

A szervezetünkbe jutott higany semmilyen formában nem toleráns vagy 
jóindulatú. Legyengíti az immunrendszerünket, érzelmi és mentális 
gondokat okoz, és agresszívan táplálja a vírusokat, amelyek ezen hízva még 
toxikusabbá válnak, és még több vírusos méreganyagot termelnek a testben. 
Ez számtalan neurológiai problémához és diagnózishoz vezethet, ideértve az 
idegi alapon kialakuló Lyme-kórt, SM-et, fibromialgiát, ME/CFS-t, bipoláris 
zavart, skizofréniát, figyelemhiányos hiperaktivitás-zavart (ADHD) és 
autizmust, hogy csak néhányat említsek. Amikor a higany olyan kórokozót 
táplál, mint az Epstein-Barr-vírus, a vírus ennek következtében nehézfém



alapú neurotoxint szabadít fel - azaz egy annál is erősebb mérget, mint amit 
bekebelezett. A higanyalapú neurotoxinok az egész testben ható erős 
idegmérgek. Rengeteg tünetet okozhatnak, többek között kimerültséget, 
bizsergést, zsibbadtságot, görcsöket, szorongást, depressziót, érzelmi 
hullámzást, migrént, fejfájást, fülcsengést, végtaggyengeséget és alvási 
nehézségeket.

Nem kell magasszintű higanytelítettség egy egészségügyi probléma 
kialakulásához. Az életed legrejtettebb területén tapasztalt legkisebb 
mértékű érintkezés is lavinát indíthat el később. Ezért nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy távoli dologként kezeljük a higanyt. Csak éberséggel 
kerülhetjük el az új találkozást, és védhetjük meg a családunkat a 
felbukkanó veszélyektől, miközben aktívan dolgozunk a már bennünk lévő 
mennyiség eltávolításán.

Légfrissítők, illatgyertyák, hagyományos mosószerek, 

öblítők, parfümök, kölnikés borotválkozás utáni 

arcszeszek

Mind úgy jövünk-megyünk, mintha normális, sőt egyenesen jó lenne, hogy 
kellemes illatot keltő szintetikus vegyi anyagokkal vagyunk körülvéve. Kinek 
kellemes ez valójában? Ha senki nem szereti igazán a kölni ülatát - sem az, 
aki viseli, sem az, aki szagolja -, akkor miért használják olyan sokan? 
Mindössze öt parfümöt viselő ember elég egy olyan terembe, ahol százan 
vannak, hogy eluralják a levegőt.

Ne becsüld alá ennek a csoportnak a toxikusságát! Pusztán az, hogy 
ezeknek a termékeknek olyan az illata, amelyről azt tanultuk, hogy kellemes, 
még nem jelenti azt, hogy biztonságosak is - akár az otthonunkban vannak, 
akár a testünkön. Az aggodalomra okot adó legveszélyesebb vegyületek közé 
tartoznak, melyek igen egészségtelen jövőt vetítenek elénk. Azt hisszük 
például, hogy ha légfrissítőt használunk, kellemesebbé tesszük a 
környezetünket. Amint azonban magunkra szabadítjuk azt a konnektorba 
dugható légfrissítőt, a szagérzékelésünk azonnal hátrányt szenved. Ha az 
otthonodban, a munkahelyeden vagy más környezetben, ahol sokat vagy, 
bedugható légfrissítő köpködi tele a levegőt vegyszerekkel terhes olajokkal, 
lehet, hogy már nem is érzed. Miután bedugták a konnektorba, sokan meg is 
feledkeznek a légfrissítőről, és észre sem veszik, amikor kiürül, mert a falak, 
az ágynemű, a párnák, a bútorok, a szellőzők és a sötétítők is mind 
telítődnek vele. És miközben mi érzéketlenné válunk az ülat iránt, szinte 
lehetetlen lesz bármilyen más szagot is megéreznünk.



Ezek a vegyileg illatosított, porlasztóit anyagok károsítják a tüdőt - 
tapadós, olajos maradványuk felhalmozódik a léghólyagocskákban. Ha nem 
dohányzol, de konnektorba dugható légfrissítőt használsz, akkor már jobb, 
ha inkább kihúzod, és rászoksz a cigarettára. így van! Konkrétan jobbak a 
hosszú távú egészségügyi és vitalitásesélyeid, és alacsonyabb a komplikált 
betegségek kockázata, ha dohányzol, mintha folyton ilyenfajta légfrissítőt 
használsz és lélegzel be. így már érthetőbb egy kicsit?

A légfrissítő olajos filmrétege nem csak a tüdőre hat. Végül ez is a májba 
jut, miután a tüdőből bejut a véráramba. Ráadásul be is nyeljük a légfrissítőt, 
amikor a szánkon át vesszük a levegőt, és ezáltal az bekerül a 
béltraktusunkba, ahonnan szintén a véráramba jutva ezen az úton is a 
májba érkezik meg. A légfrissítő itt leülő maradványai csökkentik a 
májműködést. Ha egy igazán kíváncsi és körültekintő sebész felnyitja egy 
olyan páciens testét, aki éveken át élt egy légfrissítőtől súlyosan telített 
levegőjű térben, meg is érezheti a beteg véréből és sejtjeiből kiszivárgó 
légfrissítőillatot.

A szintetikus illatokban lévő vegyületek gyorsan lenyomhatják az 
immunrendszer működését. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor a 
vegyületek bekerülnek a véráramba, természetes ölősejtjeink, limfocitáink 
és más fehérvérsejtjeink bekebelezik őket, ami azonnal gyengíti az 
immunsejteket, és néhányan bele is pusztulnak. A fehérvérsejteknek tiszta, 
friss, oxigéndús vérre van szükségük; a vegyi illatok következtében csökken 
a számuk. Ha légfrissítő, illatosított gyertya, kölni, parfüm vagy hasonló 
illatok hatásának vagy kitéve nagy dózisban, az három-négy napra 
legyengítheti és lenyomhatja az immunrendszeredet. A kórokozók életét ez 
fellendítheti - különösen mivel a szintetikus vegyi illatok táplálják is a 
vírusokat és baktériumokat, és teret adnak a növekedésüknek és 
szaporodásuknak, ami további betegségekhez vezet. Aki érzékeny a húgyúti 
fertőzésekre, arc- és homloküregi fertőzésekre, vagy hajlama van rá, hogy 
fel-fellobban a szervezetében a fibromialgia, ME/CFS, lupus, SM, ekcéma, 
pikkelysömör vagy Hashimoto-betegség, az újabb epizódot tapasztalhat 
ennek hatására.

Igazán kedves ötletnek tűnik, hogy csak bedugsz egy eszközt a 
csatlakozóba, amely vadvirágokra emlékeztető illatot bocsát ki. Végső soron 
azonban ezek nem valódi illatok. Szintetikus, gyárban előállított vegyületek, 
melyeket emberek csoportjai kísérleteznek ki különböző illatokból egy 
laboratóriumban, ahol kiválasztják a nekik legjobban tetszőt. A palackból 
vagy fémdobozból kifújt vagy illatosított gyertyákból kiáramló légfrissítők



ugyanolyan rosszak. Akkor se dőlj be, ha „természetes illat” az elnevezésük. 
Ez ugyanaz a taktika, mint amikor a „természetes aromák” címszó alá rejtve 
tüntetik fel az ételek fogyasztói címkéin a nátrium-glutamátot. Nehéz olyan 
zárt teret találni manapság, amely mentes a vegyi úton előállított illatoktól. 
Költözéskor nehéz olyan lakást vagy házat találni, amelynek a falait ne 
itatná át valamilyen illat. Amint kilépünk a világba, minden eddiginél 
nagyobb mértékben ki vagyunk téve ennek a hatásnak az áruházakban, 
bevásárlóközpontokban, éttermekben, a barátaink és a rokonaink 
otthonában, valamint a nyilvános mosdókban. Csak ülj be egy taxiba vagy 
egy szolgálati kocsiba, és nagy valószínűséggel légfrissített levegő jön be a 
szellőzőrácson. Belélegezzük olyan emberek közelében is, akiknek az otthoni 
légfrissítő illata beivódott a ruhájába - az illatosított mosószeren, szárítóba 
tett illatosítón, dezodoron, samponon, hajkencéken, testápolókon, 
borotválkozás utáni arcszeszen vagy parfümön és egyéb illatszereken túl.

Olyan világban élünk, ahol egyre elterjedtebb a vegyi anyagokra való 
érzékenység. Ez azt jelenti, hogy ezek a vegyi hatások nemcsak azok számára 
jelentenek rémálmot, akik máris érzékenyek rá, hanem az érzékenységek új 
eseteit is kialakítják azoknál, akiknél eddig nem jelentkezett. Évekkel ezelőtt 
az idősebb emberektől hallottunk panaszt a szagokra. Ők mondtak ilyeneket, 
hogy „Friss levegőre van szükségem”, „Eloltanád a tüzet, ha megkérlek?”, 
„Csukd be az ajtót, csak úgy dől be a por”, vagy „Nem bírom elviselni ennek a 
kölninek az illatát!” Ők éltek elég hosszú ideig ahhoz, hogy érzékennyé 
válhassanak erre. Ma ez már nem így van. Fiatalabb embereknél alakulnak 
ki konkrét kémiai érzékenységek igen gyorsan az őket ért hatások miatt, és 
az idősebb generációk panaszai eltörpülnek amellett, amit a mai fiatalabb 
generációk elszenvednek.

De ne hagyjuk, hogy mindezek miatt elárasszon a félelem és a káosz! A 
mindennapjaink során nagyon is sokat tehetünk azért, hogy elkerüljük 
ezeket az illathatásokat. Megtehetjük például, hogy elkerüljük a 
parfümpultot az áruházban; hogy nem illatosított fürdő- és 
testápolótermékeket és mosószereket veszünk, hanem olyanokat, amelyeket 
csak tiszta esszenciális olajokkal illatosítottak; és hogy másik kávézót 
keresünk a sarki megszokott helyett, ahol illatgyertyákat szoktak égetni. 
Mivel ezeket nem mindig tudjuk elkerülni - nem kérhetjük meg a 
villamoson mellettünk álló idegent, hogy menjen haza, zuhanyozzon le, és 
mossa ki a ruháját nem illatosított mosószerrel, azt legalább megtehetjük, 
hogy a saját otthonunkat, autónkat és azokat a helyeket, ahol sok időt 
töltünk, ilyen illatanyagoktól mentes oázissá alakítjuk át. Ha van



beleszólásunk az ilyen kérdésekbe a munkahelyünkön, az az ideális, ha 
illatmentes vállalati politikát foganatosítunk. És mivel minden érintkezést 
nem tudunk kivédeni, természetesen nagyon fontos a tisztítókúra, hogy 
folyamatosan meg tudjunk szabadulni ezektől, és helyre tudjuk állítani a 
szervezetünket.

Gombaölő szerek

Volt idő, amikor a pénznek pénzszaga volt. Talán emlékszel még a 
gyerekkorodból az ötdolláros felismerhető papírszagára - a zöld 
bankószagra. Ezt a jól ismert illatot, legalábbis az Egyesült Államokban, 
mára legyűrte a gombaölők szaga. Ezt nekünk nem lenne szabad 
észrevennünk. Senkinek nem lenne szabad tudnia erről. És te nem is 
tudnád, mert soha senki nem beszél vagy ír erről. Ha észrevetted is, hogy a 
pénzautomatából kivett készpénznek más a szaga, csak arra gondolhattál, 
hogy a bank elkezdett illatosítót használni. Az az illat a gombaölő szaga, és 
ha megfigyeled, észreveheted, hogy enyhén megfacsarja az orrodat. Amikor 
különösen erős, akkor még a mellkasodat is összeszoríthatja.

A vegyipari vállalatok valahogy kitanítják az intézményeket és testületeket 
a gombaölő szerek használatára a különböző termékeiken, még az olyan 
kormányzati termékeken is, mint a papírpénz. A hatalmas ruhaipari ágazat 
a gombaölők használatának másik példája. Ma a legtöbb ruha gombaölővei 
van kezelve - erről szintén nem tud senki. Nem tudod, hogy mit érzel, nem 
tudod, hogy minek vagy kitéve, és azt sem tudod, hogy az milyen hatással 
van az egészségedre. Talán csak arra gondolsz - már ha egyáltalán 
észreveszed -, hogy valamilyen illat beleette magát az új pulóveredbe az 
áruházban vagy a raktárban, és nem foglalkozol ezzel többet.

A gombaölő szereknek parfümre emlékeztető illatuk van. Talán fel sem 
tűnik, ha parfümöt, kölnit vagy illatos testpermetet használsz; ha illatosított 
mosószert és öblítőt használsz; ha légfrissítő van a lakásodban, a kocsidban 
vagy a munkahelyeden; vagy ha bármilyen más módon szintetikus illatok 
vesznek körül. Ezek az illatok a védelmi mechanizmusodat - a szaglásodat - 
szabotálják. Ha mondjuk plázázni mész egy barátnőddel, aki parfümöt vagy 
kölnit használ, nem fogod érezni a gombaölő szagát a blézeren, amelyet 
felpróbálsz. Csak akkor kezded majd el észlelni az illatokat, ha ki tudod 
küszöbölni a téged körülvevő toxikus illatokat - a hagyományos 
mosószereket és öblítőket, légfrissítőket, illatgyertyákat, parfümöket és 
kölniket. Ekkor kiélesedhet a szaglásod, és észreveheted, hogy az 
automatából frissen kivett pénz vagy az ing, amelyet éppen most



csomagoltál ki, gombaölővei van befújva.
Az effajta kémiai hadviseléssel elvették az élet választásának jogát az 

emberi fajtól. A vegyipar óriásai megtanulták eladni a vegyületeiket, és 
mindezt titokban tartani, bejuttatni a termékeiket a társadalom fő 
áramlatába anélkül, hogy mi megkérdőjeleznénk ezt, és ezáltal úgy 
mérgezni minket, hogy közben fogalmunk sincs róla. A szabad választás joga 
odalett - ugyanakkor folyton azt mondogatják nekünk, hogy mi kontrolláljuk 
a döntéseinket. Ezen a területen ez nem mindig igaz.

A gombaölő szereknek van a legrosszabb hatásuk azok között, amikkel 
találkozunk? Igen, így van. A gombaölőkben rengeteg réz van, mely az 
ekcémáért és pikkelysömörért részben felelőssé tehető toxikus nehézfém. 
Észrevetted az ekcémás és pikkelysömörös esetek manapság
robbanásszerűen növekvő számát? Szinte mindenkinél jelentkezik 
valamikor az élete során. Az újonnan vásárolt konfekcióruhákon lévő 
gombaölő olyan erős lehet, hogy egy gyereket vagy felnőttet is heteken át 
tartó fejfájással zavarhat orvoshoz, aki nem fogja tudni visszavezetni a 
problémát ehhez a forráshoz. A gombaölő szerek csak megnehezítik a már 
amúgy is elég nehéz életet. Bekerülnek az agyunkba és a testünkbe, 
leginkább a májunkba, és denaturálják a sejteket, ami legyengíti őket. 
Lerombolják a szervezet immunvédelmét, és táplálékkal szolgálnak a 
kórokozók, például az Epstein-Barr-vírus több mint hatvan változata, illetve 
más vírusok számára, ami még közelebb visz minket a jövőbeli 
rákdiagnózishoz, mert részben bizonyos vírusok bizonyos agresszív törzsei 
felelnek a rák kialakulásáért.

A vegyipari cégek rengeteg különböző iparágba és termékbe csempészték 
be a gombaölő szereket anélkül, hogy ezt szélesebb körben a világ 
tudomására hozták volna. Döntéseket hoznak, amelyekbe nincs 
beleszólásunk. Ehelyett megpróbálhatjuk teljes erőből kerülni a 
gombaölőket, és ezt nagyon is jól tesszük. Ennek az az egyetlen módja, hogy 
tudatosabbá válunk. Nehéz elkerülni őket, ha nem kezdünk el odafigyelni 
arra a parfümszerű illatra, és ha nem tudjuk, hol találkozhatunk a gombaölő 
szerekkel.

Hol kell óvatosnak lenned? Nos, azt már tudjuk, hogy a papírpénzen ott 
van, úgyhogy a kormánynak már nyilvánvalóan eladták. Tudjuk, hogy 
gyakran a ruhákon is ott van, tehát már nyilvánvalóan eladták az anyag- és 
ruhagyártóknak is. Kezelhetik gombaölő szerekkel a sportszereket és a 
vadonatúj bútorokat is, ahogyan ma már a kartondobozokat is átitathatják 
vele. Ilyen illatot áraszthatnak a papírtermékek ugyanúgy, mint az autók



belső kárpitja, de ma már ott lehetnek a vizespalackok külsején, és 
alkalmazhatják őket a vegytisztítási eljárásokban is. Végül az ételeinkkel 
meg is ehetjük, mert bizonyos terményeken ma már szintén gombaölő 
szereket használnak.

A konnektorba dugható légfrissítők szintén gombaölőkkel vannak tele. 
Ennek az egyik oka az, hogy az ilyen kémiailag illatosított légfrissítők 
nedves, olajos jellegükből adódóan mindent belepnek a párájukkal a 
lakásban, a falakat és a plafont is ideértve. Ezek annyira erősek, hogy még a 
falakba is bejutnak, és képesek átitatni őket, méghozzá olyan alaposan, hogy 
néha a külső falakon átszivárogva akár még kívülről is érezheted az illatot a 
házad falán. Ez a bevonat megfogja a nedvességet, ami kedvez a penésznek. 
A gombaölő szereket azért teszik bele, hogy megelőzzék az ennek 
következtében a lakásokban burjánzani kezdő penészt és egyéb 
gombásodást, tehát úgy tűnik, hogy ez esetben érdemes használni őket. Épp 
ellenkezőleg. A gombaölők még erősíthetik is a penészgombát, amely ezáltal 
mutációkra lesz képes, és ellenállóvá válhat a gombaölő szerekre, ez pedig 
egyenesen kipusztíthatatlanná teszi. Ez csak újabb ok a sok közül arra, hogy 
véget vessünk a légfrissítők használatának.

A gombaölők eddig említett alkalmazása nem meríti ki a teljes palettát, 
mert a felhasználásuk listája napról napra nő. Elkezdheted észrevenni az 
egészségtelen parfümöket, és kiszagolni a más forrásokból származó 
orrfacsaró gombaölő szereket is a mindennapi életben. Van, hogy 
kivédhetjük a hatásukat - néha teljesen távol tarthatjuk az ilyen dolgokat az 
életünkből -, és van, hogy nem tehetünk semmit a gombaölővei bevont 
csomagolás ellen, amikor kiszállítanak nekünk egy terméket, vagy ha egy 
illatosított szállodai szobában kell töltenünk az éjszakát.

Ezért szükséges a tisztítókúra - mert nem kontrollálhatjuk teljes 
mértékben, hogy mivel érintkezünk, vagy hogy az ipar milyen módon 
szennyez minket. Irányítsd azt, amit tudsz. Ha van konnektorba dugható 
légfrissítőd, húzd ki! Az új ruhákat mosd ki, mielőtt felvennéd őket. Ha új 
bútort veszel, néhány hétre takard le egy pléddel, hogy magába szívja a 
gombaölő szerek nagyját, majd amikor leveszed róla, többször is mosd ki. Az 
ehhez hasonló apró, átgondolt lépések az új túlélési rendszered részévé 
válhatnak.

Benzin

Úgy teszünk, mintha a benzin biztonságos lenne, mintha a belélegzése 
teljesen ártalmatlan lenne, és nem lenne hatása a szervezetünkre vagy az



egészségünkre. Szinte olyan fesztelenül bánunk a benzinkúton a 
töltőpisztollyal, mintha víz jönne belőle. Az évek során én még olyan régi 
történeteket is hallottam, amikor az emberek a szájukkal megszívtak egy 
műanyag csövet, hogy a benzint átfolyassák egy tartályba - egyszerűen csak 
köptek utána egyet, mintha ez valami teljesen ártalmatlan dolog lenne.

A benzin a toxicitás több fázisán van túl. Régen ólom volt benne. Mennyire 
volt az veszélyes? Amikor a világ megértette, hogy az ólomtartalom 
túlságosan toxikus az emberi biztonságot illetően, bevezették az ólommentes 
benzint - mintha az ólom lett volna benne az egyetlen káros anyag. 
Körülbelül az ólommentes benzinre való átállással egy időben több 
benzinkút elkezdett átváltani a teljes kiszolgálásról az önkiszolgáló 
működésre is. Ez azt jelenti, hogy az ólmot tartalmazó üzemanyag korában 
leginkább csak a töltőállomások alkalmazottai, a traktorral dolgozó 
gazdálkodók és a fűnyírást és más tájépítő munkákat végző emberek voltak 
kitéve a benzin hatásának. Ha a kocsidban ülve teljesen kiszolgáltak a 
benzinkúton, csak akkor voltál kitéve a kigőzölgésnek, ha letekerted az 
ablakot, hogy az alkalmazottakkal beszélj, és fizess. Ezeknek az időknek ma 
már a legtöbb helyen vége, és exponenciálisan megnövekedett azoknak a 
száma, akik az önkiszolgáló kutakon maguknak tankolnak a kocsijukba.

És újra elmondom - az, hogy ma már nem tesznek ólmot a benzinbe, nem 
jelenti azt, hogy nincsenek benne ugyanannyira veszélyes, sőt, akár annál is 
veszélyesebb összetevők. Nem a metil-terc-butil-éter (MTBE) az egyetlen 
aggodalomra okot adó adalék, tehát a kivonása nem oldaná meg a 
problémát. Oldószerként a benzin szellemszerű tulajdonságokkal 
rendelkezik; igen gyorsan telíti a sejtszövetet még akkor is, ha egyszerűen 
csak belélegeztük a gőzét. Ha pedig a benzin a bőrödre cseppen, úgy jut át a 
bőrszöveten, mintha nem is fedné bőr a testedet. A bőröd hivatott a tested 
első számú védelmi vonalaként működni; a testedet fedő legnagyobb 
szervként védenie kell a véredet, az immunrendszeredet és az összes többi 
szervedet. Az olyan oldószerek, mint a benzin, arra hivatottak, hogy az 
iparágak átugorhassák ezt a védelmi mechanizmust. Egyetlen csepp benzin 
azonnal áthatol a bőröd minden rétegén, és úgy lép be közvetlenül a 
véráramba, mintha nem lennének határok. Ilyen erővel bírnak az 
oldószerek. A véráramból az agyba juthatnak, bár a májad megpróbálja 
majd megállítani - elnyelni, felfogni - a benzint, amennyire lehet, ezért 
aztán a szervezetedbe jutó anyag nagy része a májadban végzi. Olyasmi ez, 
mint amikor a nagybátyád az évek során egész sereg benzinkannát halmoz 
fel a műhelyében. Lehet, hogy az a benzin már megposhadt, csak ő tudja,



hogy milyen körültekintéssel lehet megszabadulni tőle, de túlságosan 
lefoglalják a gazdálkodással járó más feladatok, hogy helyesen járjon el, 
ezért csak tárolja tovább - ugyanígy ücsörög a benzin a túlterhelt májban is.

Belélegezzük a benzingőzt tankolás közben - a saját töltőpisztolyunkból, a 
többiekéből, akik a szomszédos állomáson tankolnak, és a körülöttünk 
elinduló kocsik kipufogógázából. Sok benzinkúton nincs tartópöcök a 
töltőpisztolyokon, így az egész töltési idő alatt fognunk kell azt, miközben az 
arcunk csak harminc-hatvan centire van onnan, ahol a benzinünk a tankba 
folyik. Ráadásul, ha nem használunk kesztyűt a tankoláshoz, a kezünkre is 
kicsöppenhet. Ilyenkor valóban érintkezünk vele. Akik fokozottan ki voltak 
téve ennek, mert egész életükben tankoltak, és akik még ma is ezt teszik, 
nagyrészt nem örvendhettek magas életminőségnek. A benzin 
megrövidítheti az életet - és a kamasz gyerekeink még ma is minden héten a 
kutakon tankolják az első autójukat. A benzinkutakon nincs figyelmeztető 
tábla azzal, hogy „Gyerekek és fiatal felnőttek ne tankoljanak!” Nincsenek 
kitéve táblák olyan felirattal, hogy „Ne lélegezd be a benzingőzt!”, vagy 
„Viselj kesztyűt tankolás közben!”, vagy „Ne menj a tankolóállomások 
közelébe, ha tüdőproblémád van!”, illetve „Tarts megfelelő távolságot, ha 
krónikus betegségben szenvedsz!”

Az olajiparnak nem kerülne semmibe a benzinkutakon kihelyezhető 
eldobható maszkokat készíteni, amelyeket viselve meggátolhatnánk az 
oldószerek gőzeinek belélegzését. Jól példázza ez azt, hogy a vüág nem 
mindig a mi érdekeinket tartja szem előtt. Ezért adom át neked az 
információt ebben a fejezetben és a könyv többi részében: hogy vigyázzak 
rád. Amilyen aggasztóan hangozhat, hogy a benzin rombolja az 
immunrendszert, és gyengíti az idegsejteket, és ezáltal fogékonyabbá tesz a 
vírusokra és baktériumokra, majd azoknak a fejlődését is felgyorsítja, hogy 
még sebezhetőbbé váljunk a neurológiai betegségekre, ennél is rosszabb 
nem tudni azt. Rosszabb, ha soha nem tudod meg, hogyan védheted magad 
és a családodat.

Ahelyett, hogy félelemben élnél, körbenézhetsz, és megkeresheted a még 
létező teljes kiszolgálást nyújtó benzinkutakat, vagy ha nem találsz ilyet, 
olyanokat, ahol ott tudod hagyni a pisztolyt a tankban, hogy legalább 
tarthass egy kis távolságot. Vehetsz egy csomag eldobható védőkesztyűt, 
hogy legyen nálad a kocsiban, amikor tankolsz. Ha van valamilyen krónikus 
betegséged, és van olyan rokonod, aki nem annyira érzékeny, mint te, és 
hajlandó tankolni, támaszkodhatsz a segítségére. Ha mindenképpen muszáj 
neked tankolnod, és ott kell tartanod a töltőpisztolyt a tank szájánál, figyelj



oda a szélirányra, és igyekezz úgy állni, hogy ne közvetlenül feléd fújja a 
benzingőzt. Ha pedig a múltbeli és a mostani elkerülhetetlen hatásokkal 
szeretnénk foglalkozni, belefoghatunk egy hatásos tisztítókúrába.

Kártevők elleni szerek, rovarirtók, gyomirtók, műtrágyák 

és gyepkezelő szerek

Ma minden eddiginél jobban odafigyelünk az organikus élelmiszerekre - 
sokaknak, akik törődnek az egészségükkel, ez az egyik legfontosabb 
szempont. Nem mindenki táplálkozik azonban organikusan, és még az 
elkötelezetteknek sem könnyű mindent organikus változatban beszerezni, 
ezért még mindig kénytelenek vagyunk növényvédő szerekkel kezelt 
élelmiszereket fogyasztani. És, ironikus módon, a kártevők elleni szerekkel 
való érintkezéssel kapcsolatban az ételek miatt aggódunk a legkevésbé.

A kártevők elleni szerek gyakorlatilag mindenhol ott vannak. Az emberek 
folyamatosan rovarirtó és más szerekkel kezelik a családi házak, lakóparkok 
és társasházak körüli gyepet ország- és világszerte a férgek, levéltetvek, 
szúnyogok és egyéb rovarok elleni küzdelemben. És ami még rosszabb, a 
gyomirtók használata igen népszerű a parkokban is. Ez igen ártalmas dolog: 
a rovarirtó, kártevők elleni és gyomirtó szerek denaturálják és roncsolják a 
sejteket olyan fontos helyeken, mint például az agyunk. Senki nem 
menekülhet a gyomirtók belélegzése elől, mert a levegőben szállva igen 
messzire eljuthatnak. A gyomirtók mindenhol, az egész országban ott 
lapulnak a kertészek hátizsákjaiban, hogy bepermetezzék vele a gyomok 
ellen a gyepeket és kerti ágyásokat. Amikor valaki a saját gyepét kezeli 
gyomirtóval, az kilométereket utazik a levegőben, és annyira felhígul, hogy 
már nem tudjuk kiszagolni, annyira azonban elég a jelenléte, hogy az ember 
tüdejébe jusson. A gyomirtókat a mezőgazdaságban is használják 
világszerte. A gazdaságok is rettenetesen sok kártevő elleni szert 
alkalmaznak, amely szintén kilométereket tehet meg a levegőben. Sajnos azt 
kell mondanom, hogy ha éveken át meg is kímélt az élet a gyomirtóktól és 
kártevők elleni szerektől azzal, hogy oázisban éltél, ez még nem jelenti azt, 
hogy többé nem fogsz utazni, nem iratkozol be egy másik iskolába, és nem 
költözöl olyan helyre, ahol majd először találkozol ilyen hatásokkal.

Nem kell sok kártevő elleni szer, rovarirtó, gyomirtó vagy műtrágya 
ahhoz, hogy káros hatást fejtsen ki. Csak egy kicsi kell belőle - amit 
valószínűleg észre sem fogsz venni. A sejtjeidet azonban azonnal elkezdheti 
elpusztítani. Ezért látod a piros VESZÉLY és VIGYÁZAT! feliratokat meg a jól 
ismert koponya-lábszárcsont képeket sok ilyen termék címkéjén: azt jelzik,



hogy ha lenyeled őket, vagy a bőrödre kerülnek, az súlyos veszélyt jelent 
számodra. A helyzet az, hogy sokan legalább hetente ki vagyunk téve 
ezeknek azáltal, hogy legalábbis belélegezzük őket a levegővel - ha nem 
azzal, hogy kiülünk a fűbe a közeli parkban, vagy mezítláb mászkálunk az 
így kezelt gyepen. A beltéri kártevők, például ágyi poloska, bolha és hangya 
elleni kezelések az expozíció újabb forrásai.

Győzködjelek még, hogy ez komoly kérdés? A gyomirtók, rovarirtók és 
egyéb kártevők elleni szerek minden egyes degeneratív betegség 
előrehaladását felgyorsíthatják. A zöldülést és a fű, bokrok és sövények 
növését felgyorsító műtrágyák ugyanide sorolhatók, mivel hasonló hatással 
bírnak az emberi szervezetre. Végül felhalmozódnak a mélyen fekvő 
szöveteinkben. Sok rovarirtó és gyomirtó a csontokban is tárolódhat, ami 
csontvelő- és fehérvérsejt-problémákat okozhat.

Ha még mindig azt hiszed, hogy te nem voltál kitéve ilyen hatásnak, 
gondold át még egyszer! Szúnyogirtások (és néha egyéb kártevők irtása) az 
Egyesült Államok minden államában zajlanak tavasszal, nyáron és ősszel - a 
szúnyogirtó szerek pedig a legveszélyesebb rovarirtók közé tartoznak. Ezért 
szokták éjjel végezni a permetezést. A hatóságok aggódnak, hogy 
járványszerűen ütnék fel a fejüket a neurológiai tünetek, ha akkor 
permeteznének, amikor az emberek kint vannak, és a napi teendőiket 
intézik - tudják, hogy túl sok egészségügyi probléma alakulhatna ki a 
lakosság körében túl gyorsan, ha nappal permeteznének; hogy perceken és 
órákon belül sokan kezdenének el tikkelni és görcsölni, és súlyos fájdalmak, 
émelygés, iszkémiás rohamok, stroke-ok, végtaggyengeség, motoroskészség- 
zavarok, zavarodottság, a ködös gondolkodás súlyos esetei és migrénes 
fejfájások alakulnának ki. Ezért aztán éjjel permeteznek. Lehet, hogy te 
éppen késő éjjel értél haza egy buliból, és a permet még a levegőben úszott. 
Az éjjeli permetezés nem kedvez például azoknak sem, akik éjjel vagy 
napkelte előtt szeretnek futni - az expozíciót pedig nehéz lenyomozni, mert 
nagyon diszkréten permeteznek. A közeli sürgősségi osztálynak valamivel 
több mellkasi szorításos esete lesz az ilyen éjszakákon. Szorongás elleni 
tablettákkal küldik majd haza ezeket a pácienseket, és senki nem fog 
rájönni, hogy a szúnyogirtó permet belélegzése miatt kerültek kórházba. 
Reggelre a rovarirtó leszáll a fűre és a növényekre az udvarainkban és a 
parkban, ami azt jelenti, hogy - bár kisebb mértékben - még mindig ki 
lehetünk téve a hatásának.

Azok a kémiai vegyületek mélyen beágyazódnak és a szerveinkben 
maradnak, és az elkövetkezendő évek során ámokfutást rendezhetnek. Szó



sincs arról, hogy a tavalyi érintkezés az ilyen szerekkel ma már nem okoz 
gondot - ahelyett azonban, hogy ezeket a valóban toxikus eseteket 
hibáztatnánk, a szervezetünkre és akár a gondolatainkra fogjuk a betegség 
megjelenését. Ezek a szerek hihetetlenül hosszú ideig elállnak a testünkben. 
Olyan „ajándékok”, amelyekből folyton kapunk, és ezen csak úgy 
változtathatunk, ha kipucoljuk őket a szerveinkből egy tisztítókúra 
segítségével.

Sugárzás

íme, egy ismeretlen sugárzásforrás: a bőröndöd, amely átment a biztonsági 
ellenőrzésen. Amikor a csomagodat átvilágítják az ügynökök, hogy 
megnézhessék a tartalmát, a táskák begyűjtik a sugárzást, amely évekig - 
vagy akár évszázadokon át - is megmaradhat bennük. Amikor a 
hátizsákodat, kézi táskádat vagy aktatáskádat legközelebb ismét átvilágítják, 
ez a sugárzás minden egyes utazással gyűlik és gyűlik. A repülőtéri biztonság 
ma minden eddiginél nagyobb dózisban használ sugárzást. És ez minden 
évben nő. Ezért minden harmadik utazás után folyton le kellene cserélnünk 
a táskáinkat. A feladott csomagok átvilágítása általában kevesebb 
sugárzáskibocsátással jár, a bőröndjeinket tehát ritkábban, mondjuk csak 
minden hatodik utazás után kellene kidobnunk. (Ja, és egy útnak számít az 
odaút, és egynek a vissza. Ha tehát oda-vissza repülőjegyed van, az kettőnek 
számít.)

Tudom én jól, hogy nem túlzottan örülsz ennek az információnak. Tudom, 
hogy mindez drasztikusnak és kellemetlenül hangzik, különösen a drága 
bőröndök népszerűségét ismerve az újrafelhasználás korában. 
Megengedhetem magamnak, hogy néhány utazás után lecseréljem a 
táskáimat? Nem pazarlás ez? - kérdezheted most magadban, és joggal. Ennél 
is fontosabb azonban a kérdés, hogy megengedheted-e magadnak, hogy ne 
tedd meg! Különösen égető a kérdés, ha kisbabád vagy kisgyerekeid vannak, 
akik bármikor a sokat repült táskáid körül totyoghatnak, hogy 
megengedheted-e, hogy ők ki legyenek téve ennek a hatásnak? (Az 
apróságok védelmére hamarosan visszatérünk még.)

Senki nem szeretne gyorsan megöregedni - gyorsabban őszülni, 
ráncosodni vagy degeneratív csontbetegségeket átélni. Senki nem akar idő 
előtt összetöpörödni, és veszíteni a testmagasságából. Senki nem akarja, 
hogy a kéz- és lábkörmei veszítsenek a vitalitásukból és színükből. Senki 
nem akarja, hogy elszíneződjenek és romlásnak induljanak a fogai, vagy 
szürkehályog, illetve degeneratív retinaproblémák homályosítsák el a



látását. Egyszerűen nem szeretnénk öregedni; mindig az öregedést megelőző 
praktikákról beszélünk, a korosodáshoz hozzájáruló sugárzásról viszont 
soha. A sugárzás jelentősen felgyorsítja az öregedési folyamatot. A hatására 
sokkal gyorsabban romlik a sejtszövet; a sugárzásnak kitett sejtekből eltűnik 
a vitalitás. Míg a testi sejtek mindig megújulnak, a sugárzás nem tűnik el 
csak úgy. Ehhez aktívan meg kell dolgoznunk a 3:6:9 tisztítókúrával és a 
nehézfém-méregtelenítéssel. (Utóbbi egyszerre pucolja ki a sugárzást és a 
toxikus nehézfémeket.) A bennünk lévő sugárzás élettartama máskülönben 
meghaladja a testünkét. A sírban, több száz évvel azután, hogy már 
eltemettek minket, még mindig sugározni fogunk.

A sugárzás az immunrendszert is gyengíti. Nagyon fontos, hogy 
fenntartsuk az immunrendszerünk erejét, hogy megküzdhessünk azokkal a 
kórokozókkal és méreganyagokkal, amelyekkel mindennap találkozunk. 
Amikor repülünk, eleve hatalmas sugárzásdózisnak vagyunk kitéve. Még 
mindig vannak a levegőben nukleáris csapadékszemcsék olyan tragédiák 
következtében, mint Fukusima, Hirosima és Csernobil, és fent a magasban 
még több van belőlük. Ráadásul a repülőgép összes utasa átment a 
röntgenkapukon, és a feje fölé tette az átvilágított kézipoggyászát, ami 
mindezt a sugárzást közvetlenül a fejünk fölé koncentrálja, ez pedig extra 
sugárzásdózist jelent. Mindezeket tudva, ami csak hozzáadódik a repülésen 
kívüli más forrásokból származó sugárzásexpozíciónknak - például röntgen, 
CT- és MRI-elj árások, valamint az olyan kütyük, mint a mobiltelefon, illetve 
akár az élelmiszerünk és vizünk -, ha tehetünk valamit az egészségünk, jó 
közérzetünk és vitalitásunk védelmében, akkor azt érdemes megtenni.

Azon is el kell gondolkodnunk, hogy hol tároljuk a táskáinkat az 
utazásaink között, különösen, ha gyerekeink is vannak. Ha gyerekek élnek 
velünk, vagy krónikus betegségünk van, a lehető legnagyobb gondossággal 
kell elhelyeznünk a repülőutakon használt táskákat. Mi van, ha a gyerekek 
szobájában lévő beépített szekrényben tárolod a család öt, hat vagy hét 
utazást is megélt bőröndjeit? Mi van, ha egy-másfél méterre alszol a kedvenc 
hátizsákodtól, amellyel már tízszer is repültél, és az ott sugárzik melletted 
minden éjjel? Ezeket a kérdéseket kell átgondolnod. Ha gyerekeid vannak, 
tegyél meg minden tőled telhetőt a táskák rendszeres lecserélése érdekében. 
Különösen arra figyelj, hogy kisbabákat ne engedj a repülős utazótáskáid 
közelébe. Ha nincsenek gyerekeid, és nem engedheted meg magadnak az új 
táskákat, tárold őket a lehető legmesszebb onnan, ahol időt töltesz a 
lakásodban.

És mi a helyzet azokkal a tárgyakkal, amelyek benne voltak az átvilágított



poggyászodban? A legnagyobb tárgy, amely a legtöbb sugárzást begyűjti, a 
táska maga. A benne lévő számítógép, telefon és ruhák kisebbek, és ezeket, 
amikor nem repülünk, külön tároljuk, és kihajtogatjuk. Azaz általában nem 
együtt, egy fiókba zárva tartjuk azt az ingekből, nadrágokból és 
pulóverekből álló készletet, amelyeket az utazásra vittünk, hogy ott a lehető 
legkoncentráltabban álljanak a magukba gyűjtött sugárzásban. Ezeket a 
kisebb tárgyakat a táskáinknál gyakrabban szoktuk cserélni, és rotáljuk is 
őket, úgyhogy emiatt nem kell komolyan aggódnunk. Ugyanez a helyzet 
azokkal a rágcsákkal is, amelyeket esetleg magaddal vittél, hogy útközben 
megedd. Amikor olyan ételt eszünk, amelyet átvilágítottak, nos, igen, azzal 
beviszünk egy kisebb sugárzásdózist. De a repülőtereken árult ételek is mind 
átmennek ezen az eljáráson. Lehet, hogy kell enned utazás közben, innod 
meg mindenképpen, úgyhogy csomagolj magadnak nyugodtan ételt, idd meg 
a vizedet, és készülj arra, hogy tisztítással - például egy Nehézfém
méregtelenítő smoothie-val az út után - figyelsz oda az egészségedre.

Én ezt értem azalatt, hogy éljük az életünket. Vannak hatások, amelyeket 
nem tudsz elkerülni. Néhányat ezek közül, például a bőröndöket, 
korlátozhatunk. Akárhogy is, ez segít abban, hogy tudatosabbá válj. Aztán 
hozhatunk okos döntéseket, például legközelebb, amikor utazótáskát 
veszünk, választhatunk egy olcsóbb modellt, amelyet majd nem bánunk 
hamarosan lecserélni, és megkímélhetjük a gyerekeinket attól, hogy sugárzó 
holmik mellett aludjanak. Ha aggaszt a pazarlás amiatt, hogy időről időre 
lecseréled a bőröndjeidet, gondolj arra a pazarlásra, amit az jelent, ha 
megbetegszel és kórházba kerülsz - és mindarra a költségre, amelyet ez, 
amikor bekövetkezik, minden szinten jelenthet az életedben.

Lehetséges, hogy a reptéri biztonsági ellenőrzések során alkalmazott 
sugárzásdózis több figyelmet kap majd. Ha így van, készülj arra, hogy azt 
fogod hallani, hogy a poggyászfelvételnél alkalmazott sugárzás, ha 
kimutatható is, biztonságos a szervezetre. Ez nem jelenti azt, hogy a sugárzás 
valóban veszélytelen - ez olyan, mintha azt mondanák, hogy a higanyos 
amalgámtömések biztonságosak. Az eszközök és a tudás néha lemarad. 
Ahhoz tartsd magad, amit itt most megtudtál az igazsággal kapcsolatban.

Műanyagok

A műanyag mostanában egyre több figyelmet kap, különösen a 
környezetünk miatt. Amint egyre jobban tudatosul bennünk, hogy mennyi 
van belőle körülöttünk, az is kezd derengeni, hogy a műanyagokkal való 
érintkezés nekünk sem tesz jót. Műanyagok vannak a gyógyszerekben és a



PVC vezetékekben is. Rengeteg-rengeteg dolgot csomagolnak műanyagba. És 
még hosszan sorolhatnám. Mivel a műanyagok mindenhol ott vannak, és 
mivel máris sok félelem és nagy zűrzavar veszi körül a műanyag palackokat, 
táskákat, csomagolást és szívószálakat, én nem szeretnélek még jobban 
megijeszteni. Inkább csak azt szeretném elérni, hogy gondolkodj el azon, 
hogy megszabadítod a testedet az évek során felhalmozódott műanyagoktól.

Mit jelent az, hogy a műanyag nem tesz jót nekünk? Nos, a műanyag 
petrolkémiai melléktermék. Különböző, az emberi testre toxikus vegyületek 
keveréke, amelyek együtt polimereket képeznek. A készítményeket 
különböző arányokban keverik a különböző mértékű keménység elérésére; 
vannak erősebb, ipari használatra alkalmas műanyagok, míg mások, mint 
például a műanyag táskák, hajlékonyabbak. Amilyen problémás a műanyag, 
olyan hasznos forrást jelent sokféle alkalmazás számára. Képtelenség 
teljességgel elmenekülni és elbújni előle, vagy megtisztítani tőle az életünket. 
Van, hogy a konyhában hagyatkozunk a műanyagra a gyógyulást hozó 
receptjeink elkészítése során. A magas minőségű turmixgépeket, lépréseket 
és aprítókat érdemes használni, és ezek nem jelentenek akkora kockázatot, 
mint az olcsóbb, eldobható műanyagok. A szívószálhasználatot 
korlátozhatjuk, és leállhatunk a műanyagzacskózással, de észre sem veszed, 
és a víz, amit használsz, PVC csövön jött be a házba (ami, bár a fém 
vízvezetékeknél biztonságosabb, a műanyag hatásainak tesz ki minket). És 
mi a helyzet a műanyag haj csattal, amit megfogsz, a számítógéped 
klaviatúrájával vagy a vegán műbőrből készült cipőddel? A műanyagok 
mindenhol ott vannak. Ha úgy gondolod, hogy tudatosan olyan döntéseket 
hoztál, hogy minden életterületen kerüld a műanyagokat, tudnod kell, hogy 
az Egyesült Államokban mindenütt belélegzed őket a levegővel a 
mezőgazdaságban égetett műanyagok miatt. Az év bizonyos időszakait, 
amikor nagyon meleg van, nehezen viselik azok, akik érzékenyebbek a 
levegőben felhalmozódott méreganyagokra; az égő műanyag is ilyen toxikus 
anyag.

Tehát műanyagot lélegzünk be, miközben esszük és isszuk is azt. Mind ki 
vagyunk téve a hatásának - nem menekülhetünk, nem bújhatunk el előle. A 
műanyag tárgyak anyaga - a szemünk számára láthatatlanul - ereszt. Ha a 
nyálunk, víz vagy bármilyen olaj hozzáér - a kezed bőrében lévő 
természetes olajokat is ideértve -, egy kis műanyagot visz magával. Parányi, 
szinte kimutathatatlan mennyiségekről van szó. Ennek ellenére elég, ami 
felhalmozódik. Amikor ez a műanyag bejut a szervezetedbe, ott is marad, 
mert a mai étrendek és életmódok nem hagyják kiürülni. A szintén a



testünkbe jutó többi méreggel és szennyező anyaggal, amellyel naponta 
érintkezünk, valamint az étkezésünk miatt nem tudunk rendesen 
méregteleníteni. De nem a műanyag az egyetlen dolog, ami aggodalomra ad 
okot. Amint ebből a fejezetből most már világosan látod, nagyon sok minden 
éri a testünket egyszerre.

A műanyag hajlamos megtartani az aktivitását a testen belül is, azaz 
reakcióba lép az egyéb mérgekkel és a méreganyagokkal. Ha olyan 
bajkeverők vannak a testedben, mint a rovarirtók, más kártevő elleni szerek, 
gombaölők vagy oldószeralapú hagyományos tisztítószerek, ezek 
kölcsönhatásba lépnek azzal a nanoméretű műanyag filmréteggel, amelyet a 
vele való érintkezés, evés és ivás során bejuttatsz a szervezetedbe. Amikor a 
testedben lévő egyéb vegyületek reakcióba lépnek ezzel a műanyag 
petrolkémiai filmmel, megváltozik az összetétele, és ezáltal még toxikusabbá 
válik, mint amilyen eleve.

A műanyag végül eljut a szervekhez az egész szervezetben. Egyetlen 
szervünk sincs biztonságban vagy mentes a műanyag hatásától. Nyáron 
kiülünk a műanyag kerti bútorokra, amelyeket átmelegített a nap. Műanyag 
napozószékeken ülünk a tengerparton, miközben naptejet kenünk a 
bőrünkre, és amikor ez a krém szendvicsként préselődik a karunk, a lábunk 
vagy a hátunk bőre és a műanyag szék közé, olyan reakciók zajlanak le, 
amelyek még többet kimosnak a műanyagból. Ez csak egyetlen érzékletes 
példa. Amikor a napozókrémmel bekent bőrünk műanyag strandjátékokkal 
érintkezik, annak ugyanez a hatása. És voltál már kempingezni olyan 
sátorral, amely nejlonból, poliészterből vagy más műanyagból készült? És mi 
a helyzet a műanyag ruházattal és műanyag cipőkkel, amelyek egyre 
népszerűbbek? Álltái már kültéri vinyl falburkolatú ház mellett, miközben 
fújt a szél? Ültél már nyitott műanyag ablak mellett kellemesen lengedező 
szellőben? A vinyl padlóburkolatok is nagyon mennek most. És mi van a 
jogosítvánnyal és bankkártyákkal - ezek biztosan voltak már a kezedben. 
Hát ezért nem menekülhetünk és bújhatunk el a műanyag hatásai elől.

Mondom, nem az a célom, hogy megijesszelek. Tudom, hogy sokan már így 
is eleve rettegnek a műanyagoktól. Vannak azonban szkeptikusok, akik nem 
hiszik, hogy hatással lehetnek rájuk, ezért muszáj tisztáznom, hogy 
mindnyájan több aspektusból is ki vagyunk téve a hatásuknak. Míg 
nyilvánvalóan minden lépés segít, amit a megfontoltabb műanyaghasználat 
irányába teszel, akkor is ki vagy téve a hatásának, mégpedig 
nagymértékben, ha mostantól egyáltalán nem használsz például eldobható 
műanyagokat. Aktívan ki kell pucolnunk a sok-sok év során a



szervezetünkbe került műanyagokat, mielőtt még odafigyeltünk volna erre. 
Máskülönben beépülnek a szerveinkbe, például a májunkba és akár a 
bőrünkbe is.

A műanyagok nem csak a szerveink részévé válnak; átitatják és túltelítik 
azokat. Amikor a máj elfárad, pangó és renyhe lesz az életünkben fellépő 
különböző tényezők - például magas zsírtartalmú étrend (akár „egészséges”, 
akár egészségtelen zsírokról van szó) - hatására, nem fogja tudni kiszűrni a 
továbbra is a szervezetünkbe kerülő műanyagot. A test elsődleges 
szűrőjeként a májunk csak egy adott mennyiséget tud magában tartani. 
Amikor pedig a műanyagok elkezdenek kiszivárogni a májból, más 
testrészek sejtjeibe is eljutnak, és filmszerű bevonatot képeznek a 
kötőszövet, izomszövet és idegszövet sejtjei között. Ez a filmréteg 
akadályozhatja a sejtek légzését, és ezáltal gyakorlatilag megvonhatja tőlük 
az oxigént, amitől a sejtek pusztulási aránya a test bizonyos részein 
megemelkedik. Az egyéni sejt szintjén ez ahhoz hasonló, amikor amiatt 
aggódunk, hogy a gyerekek egyedül játszanak a műanyag zacskókkal - és 
ezért van rájuk nyomtatva a figyelmeztetés a fulladásveszélyre. A 
műanyagok hatásának kitéve a sejtek alkalmazkodnak és mutálódnak, és az 
így keletkező új sejtek műanyag maradványokat fognak tartalmazni.

A műanyagokat proaktívan kell eltávolítanunk a szervezetünkből. Fiatalon 
könnyű legyőzhetetlennek érezni magunkat, egy napon mégis mindnyájan 
megöregszünk. Amint a műanyag filmréteg és maradványok gyűlnek 
bennünk, még nem biztos, hogy érezzük a jelenlétüket - talán még nem 
érezzük, hogy bevonja például a sejteket a tüdőnkben. Ez nem jelenti azt, 
hogy valamikor az életünk során nem lesz meg ennek az eredménye. Most 
kell odafigyelnünk arra, hogy mit teszünk a testünkbe és a testünkre, hogy 
ne később kelljen busásan megfizetnünk az árát. A tisztítókúra fontos eszköz 
a kezünkben, amellyel kipucolhatjuk a műanyagokat a szerveinkből - 
amellyel megszabadíthatjuk tőlük a létfontosságú sejtjeinket, és 
megelőzhetjük a betegségek kialakulását.

A BAJKEVERŐK LISTÁJA

Az itt leírt példák sajnálatos módon csak egy szeletét fedik le annak, amivel 
nap mint nap szembekerülünk. A következőkben néhány, a világban 
leggyakrabban előforduló bajkeverő listáját találod, amelyek egészségügyi 
problémákat okozhatnak, ha nem pucolod ki őket aktívan a szervezetedből. 
Ha még többet szeretnél tudni arról, hogy hogyan érintkezünk ezekkel, és 
milyen hatással vannak ránk, valamint hogy mennyi idő alatt tud



megszabadulni tőlük a szervezet, az Egészséges májműködés című 
könyvemben részletesebben írok erről. A listákat átfutva ne feledd: nem az a 
célom, hogy elborítsalak aggodalommal és félelemmel. Azt szeretném, hogy 
tudásra és erőre tegyél szert. Csak akkor lehet jó esélyed a védekezésre, ha 
világosan látod, hogy mi okozhat bajt.

Vírusok és virális hulladék

• Citomegalovírus (CMV)
• A herpesz simplex vírus (HSV) 1 és 2 különböző változatai
• A humán herpeszvírus HHV-6, HHV-7, HHV-8 különböző változatai
• A még fel nem fedezett HHV-9, HHV-10, HHV-11, HHV-12, HHV-13, 

HHV-14, HHV-15, HHV-16 különböző változatai
• Az övsömör több mint harminc (egy kivételével felfedezetlen) 

változata
• Az Epstein-Barr-vírus (EBV) több mint hatvan (többségében 

felfedezetlen) változata
• Ezeknek a herpesz családba tartozó vírusoknak a virális hulladéka 

(melléktermékek, neurotoxinok, dermatoxinok és vírustetemek)

Toxikus nehézfémek

• Alumínium
• Arzén
• Bárium
• Higany
• Kadmium
• Nikkel
• Ólom
• Réz
• Toxikus kalcium 

Gyógyszerek

Bizonyos gyógyszerek bizonyos körülmények között életet menthetnek. Van, 
amikor valóban szükségesek. Ennek az ellenkezője is megtörténik sok 
gyógyszerrel, ami életveszélyes helyzetekhez vezethet. Az a fontos, hogy 
legyünk tudatában annak, hogy a túlzott használat megterhelheti a májat; 
annak, hogy a különböző, egymástól eltérő véleményen lévő orvosok által 
adott különböző receptek (vagy a különböző, önmagunk által „felírt” recept



nélkül kapható gyógyszerek) olyan koktélt eredményezhetnek, amely nem 
tetszik a májunknak és más szerveinknek; és annak, hogy ha soha 
semmilyen gyógyszert nem szedtünk egész életünkben, azok akkor is 
bekerülhettek a szervezetünkbe az elfogyasztott étellel és vízzel. A 
tisztítókúra hatására a régen bekerült gyógyszerek azonnal elkezdhetnek 
kipucolódni a májból. Ha az orvosod úgy érzi, hogy most éppen gyógyszert 
kell szedned, mindenképpen kövesd az instrukcióit. Arra legalábbis 
odafigyelhetsz, hogy a régebben lenyelt és a szervezetedben ragadt 
gyógyszereket kitisztítsd.

• Alkohol
• Altatók
• Antibiotikumok
• Antidepresszánsok
• Biológiaiterápia-gyógyszerek
• Drogfogyasztás
• Fogamzásgátlók
• Gyulladásgátlók
• Hormongyógyszerek
• Ópiátok
• Receptre felírt amfetaminok
• Rendszeresen szedett immunszupresszív szerek
• Sztatinok
• Szteroidok
• Pajzsmirigygyógyszerek
• Vérnyomásgyógyszerek

Vegyi, ipari és háztartási szerek

• Aeroszolos légfrissítők
• Barnító spray
• Hagyományos hajfestékek
• Hagyományosan illatosított samponok, kondicionálók, zselék és 

egyéb hajápolási termékek
• Hagyományosan illatosított testápolók, krémek, spray-k, arclemosók 

és dezodorok
• Hagyományos mosóporok, öblítők és szárítóillatosító lapok
• Hagyományos smink
• Hagyományos tisztítószerek



• Hajlakk
• Hintőpor
• Illatgyertyák
• Konnektorba dugható légfrissítők
• Kölnik és borotválkozás utáni arcszeszek
• Körömápoláshoz használt termékek (például lakk, lemosó, ragasztó)
• Parfüm
• Pumpás flakonos légfrissítők és testpermetek
• Vegytisztításban használt vegyi anyagok

Baktériumok és egyéb mikrobák

• A Streptococcus törzsek több mint ötven csoportja• C.difficile
• E. coli
• Ételfertőzések (idetartozik sok nem katalogizált mikroorganizmus; a 

főzés-sütés során hőkezeléssel elpusztított mikrobák tetemei 
toxikusak maradnak, és felhalmozódhatnak a szervezetben)

• Methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA)
• Paraziták
• Penész• Salmonella
• Staphylococcus

Vegyi neuroantagonisták

• Bármilyen füsthatás
• DDT
• Egyéb kártevő elleni szerek
• Fluorid
• Gombaölők
• Gyomirtók
• Klór
• Lárvairtók
• Rovarirtók
• Vegyi műtrágyák

Petrolkémiai vegyületek

• Benzin



• Dioxinok
• Dízelolaj
• Festék
• Gázzal működő grillek, tűzhelyek és sütők
• Hígító
• Kerozin
• Kémiai oldóanyagok, oldatok és hatóanyagok
• Kipufogógázok
• Lakk
• Motorolaj és kenőzsír
• Műanyagok
• Öngyújtófolyadék
• Szőnyegtisztító szerek

Problémás élelmiszerek

A problémás élelmiszereket bemutató 7. fejezetben találod azoknak az 
élelmiszereknek a teljes listáját, amelyek negatív hatással lehetnek az 
egészségünkre, a hatásmechanizmusuk leírásával együtt.

Érzelmi traumák következtében keletkező toxikus 

adrenalin

Maguk az érzelmek soha nem okoznak betegséget. Pusztán kiváltó okokként 
léphetnek fel a mellékvesét nagy nyomás alá helyezve, és ezáltal korrozív 
adrenalin felszabadítására késztetve a mirigyeket, ami aztán lenyomja az 
immunrendszert. Ha ez rendszeresen előfordul, akkor - ha a fejezetben 
említett egyéb bajkeverők miatt már eleve érzékenyek vagyunk erre - 
különböző egészségügyi problémáknak ágyazhat meg. E miatt az 
immunrendszerre ható tényező miatt a túlzott adrenalintermelés ismételt 
vagy hosszan tartó esetei különösen akkor hathatnak rád, ha vírusos 
problémával küzdesz. Ismétlem, nem ezek az érzelmi tapasztalások okozzák 
a megbetegedést. Míg néha nehéz helyzetekbe vagy olyan döntések 
meghozatalára kényszerülsz, amelyek támogatás vagy források hiányában 
nem előnyösek, és gyakran nem védekezhetsz a traumák ellen, végső soron 
nem szükséges, hogy ezek legyengítsenek téged. Megváltoztathatod ezt a 
helyzetet, ha vigyázol az egészségedre, és tisztítással megerősítheted magad. 
Az érzelmekkel és gyógyulással kapcsolatban további információt találsz a 
tisztítókúra érzelmi oldalával foglalkozó 25. és az erőt adó és támogató 26.



fejezetben.

• Amikor kihúzzák a (képletes) szőnyeget a lábad alól
• Árulás
• Az adrenalin okozta túlzott stressz hosszan tartó hatása
• Bántalmazás
• Bizalomvesztés
• Családi stressz
• Félelem
• Folytonos cserbenhagyás
• Ha nem értenek meg
• Ha nem hallgatnak meg
• Nem teljesített ígéretek
• Összetört szív
• Pénzügyi nyomás
• Rossz bánásmód
• Semmibevétel
• Szélsőséges adrenalinfelszabadulással járó sportok és tevékenységek 

Sugárzás

• A korábbi nukleáris katasztrófák miatti állandó légköri szennyezés
• CT-vizsgálatok
• Élelmiszer- és vízellátás
• Mobiltelefonok és egyéb készülékek
• MRI-vizsgálatok
• PÉT scan vizsgálatok
• Repülőutak
• Röntgenvizsgálatok

Problémás élelmi vegyi anyagok

• Alkohol
• Aszpartám és egyéb mesterséges édesítők
• Citromsav
• Formaldehid
• Nátrium-glutamát (MSG)
• Sörélesztőpehely
• Tartósítószerek
• Természetes és mesterséges aromák



Esővíz

Nyomokban vegyületeket tartalmazó csapadék (nemcsak a kondenzcsík) 
IDEJE, HOGY VISSZAKAPD AZ ÉLETEDET

Most, hogy tudod, mi van a testedben, azt is szeretnéd tudni, hogyan 
szabadulhatsz meg ettől? A könyv hátralévő lapjain erről lesz szó. A 
megfelelő tisztítókúra kiválasztásában segítő 8. fejezetben rengeteg 
lehetőséget ismerhetsz meg, bármilyen legyen is az egészségi állapotod. 
Mindnyájan máshol tartunk az életünkben, és mindnyájan egyéni 
megközelítést érdemiünk.

Aktív segítség nélkül a testünk nem lesz képes megszabadulni a 
felhalmozott méreganyagoktól. Mindezzel az új tudással felfegyverkezve 
akkor sem vagy erőtlen, ha nem akarsz tisztítókúrába kezdeni, vagy a 
körülményeid nem engedik, hogy változtass az étrendeden: erőt kaptál 
ahhoz, hogy minimálisra csökkentsd a szervezetedbe mostantól bekerülő 
bajkeverők mennyiségét. Míg sok mindent nem uralhatunk - ilyen például a 
kinti levegő minősége - vannak bizonyos alapok, amihez nyúlhatunk. Keresd 
ki azokat a tételeket a fejezetből, amelyekkel kapcsolatban úgy gondolod, 
hogy kontrollálhatod őket - például használj védőkesztyűt tankoláshoz, ne 
igyál egy pohárból és ne egyél egy evőeszközzel a barátaiddal, húzd ki a 
falból a légfrissítőt, dobd ki az illatgyertyákat, ne használj parfümöt vagy 
kölnit, válts természetes tisztítószerekre - kezdd ezekkel. Lehet, hogy a 
mostani munkádban olyan hatásoknak vagy kitéve, melyeket inkább 
kerülnél. Ne ess pánikba! Az adrenalinlöket amúgy sincs jó hatással rád. 
Ehelyett próbáld kerülni azokat a bajkeverőket, amelyeket kontrollálhatsz, 
és azon is elkezdhetsz gondolkodni, hogy kezdeményezheted-e a munkahelyi 
környezeted megváltoztatását, vagy esetleg elkezdhetsz-e más pálya után 
nézni. Egyszerre egy lépést tegyél.

Ha készen állsz, a könyvben mindig megtalálod a tisztítókúra-opciókat, a 8. 
fejezetben pedig azt is kiderítheted, hogyan válaszd ki a neked megfelelőt. 
Megéri rászánni néhány napot vagy reggelt, hogy változtass az étkezési 
szokásaidon. A tisztítókúra éveket ad vissza az életünkből - éveket, 
amelyeknek az elvesztéséről nem is tudtunk, és fogalmunk sincs róla, hogy 
visszakaphatjuk.



4. FEJEZET

Mi a helyzet a mikrobiommal?

A mikrobiom kifejezés népszerűsége robbanásszerűen növekszik. Mivel 
tudományosan hangzik, és mert mindenhol felbukkan, az emberek 
hajlamosak azt hinni, hogy a fogalom teljes mértékben tisztázott és 
értelmezett. Valahogy így szövik bele manapság a beszélgetésekbe: „Ha nem 
tudsz semmit a mikrobiomról, akkor fogalmad sincs az egészségről.” Emiatt 
aztán felmerülhet benned a kérdés, hogy a 3:6:9 tisztítókúra és a többi 
Gyógyító médium tisztítókúra vajon miért nem teljesen a mikrobióta vagy 
bélflóra körül forog.

íme, az igazság: a „mikrobiom mindent megmagyaráz” trend az arra 
irányuló tudatosság emelkedését jelzi, hogy a krónikus tünetek és 
betegségek egyre nagyobb számban jelentkeznek. Az nagyon jó, hogy ezt 
tudatosítjuk. Jobb, mint amikor az embereknek még az is nehézséget 
okozott, hogy a többiek elhiggyék nekik, hogy nem lustaságból nem tudnak 
kikelni az ágyból, hogy a ködös gondolkodásról, puffadásról vagy 
gyomorgörcsökről, illetve az emésztési nehézségekről nem ők tehetnek, és 
hogy a fájdalom nem csak a fejükben létezik. A mikrobiom trendje azonban 
nem feltétlenül visz előre minket, mert az alapfeltevése - hogy a modern 
világ egészségügyi panaszait az okozza, hogy felborult a gombák és a 
Candida egyensúlya, valamint hogy túl kevés a jótékony baktérium, és túl 
sok a nem jótékony hatású mikroorganizmus a belekben - pontatlan. 
Akármennyire ellentmond ez az új népszerű gondolkodási trendnek, az 
igazság az, hogy az egészséget nem lehet egészében levezetni a 
bélrendszerben lévő egészséges mikroorganizmusokra. Ami zavar ott 
keletkezik, az pusztán egy még mélyebb problémát jelez.

Nagyon sok ember éh a világát nem jótékony hatású gombákkal, 
élesztőgombákkal, penészgombával, savval terhelt és kevés jótékony 
baktériumot tartalmazó bélflórával, valamint rothadó, oszlásnak indult 
zsírokkal és fehérjékkel a bélfaluk belső bélésére tapadva, még sincsenek 
általános egészségügyi panaszaik. A mindennapi életben tökéletesen jól 
működnek. Vesd ezt össze egy olyan emberrel, akinek az emésztőrendszerét



nem terhelik ilyen tényezők, mégis alig képes kikelni az ágyából, vagy azzal, 
akit rejtélyes fájdalom vagy erős szorongás gyötör. Annyi jótékony 
mikroorganizmust adhatsz az emésztőrendszeredhez, amennyit csak akarsz, 
kiválaszthatod a legjobb probiotikumokat, koncentrálhatsz a mikrobiomod 
feljavítására, végső soron azonban, ha éveken át valamilyen alacsony szintű 
vírusfertőzéssel a szervezetedben élsz, vagy Streptococcus baktériumok 
vannak a szerveidben vagy akár a béltraktusodban, azzal, hogy a jó 
baktériumokra koncentrálsz, nem fogod tudni biztonsággal helyreállítani az 
egészségedet; nem fogsz meggyógyulni. Csak úgy oldhatod meg a rejtélyes 
betegségek - idetartoznak az akár különböző címkékkel illetett, az 
orvostudomány és kutatás által azonban még nem tisztázott krónikus 
betegségek - hátterében álló valódi problémákat, ha kiirtod a kórokozókat, 
és eltávolítod a szervezetedből a tápanyagforrásaikat. Probiotikumokkal 
nem tudod kiirtani a nem jótékony hatású baktériumokat vagy vírusokat. A 
kegyetlen igazság sajnos az, hogy nem a mikrobiomtrend a csodagyógyszer, 
amelyet a krónikus betegségek legyőzésére keresünk.

MÉG EGY MÓDJA ÖNMAGUNK HIBÁZTATÁSÁNAK

Igaz, hogy a beleinkben a mikroorganizmusok komplett világával 
rendelkezünk? Teljes mértékben. Ez a válasz minden ember szenvedésére? 
Nem. Ez csak az egészségügyi világ által összekapart újabb elmélet, hogy 
megmagyarázzák, miért beteg ma mindenki. Még csak nem is tekinthetjük új 
elméletnek. A Candida hibáztatásának régi területére visz vissza, és azt 
üzeni, hogy minden problémánk eredete a beleinkben keresendő. Ezzel is 
csak magunkat hibáztatjuk a betegségünkért - ami nem visz sehová, mert 
nem mi tehetünk róla.

Bárki, aki elég évet töltött az egészségügy világában, tudja, hogy megint 
csak egy jól ismert régi dologról van szó. A mikrobiom fogalma most azért 
tört be a köztudatba, mert közben egy olyan új fiatal generáció nőtt fel, akik 
nem élték át a Candida hibáztatásával telt három-négy évtizedet. Ezek a 
húszon-, sőt harminc-valahány éves emberek akkor még gyerekekként vagy 
kamaszokként nem a jó közérzet világában éltek, úgyhogy most friss 
húsként jelentek meg a piacon, akik áldozatává válhatnak azoknak a 
tévutaknak és átverésnek, hogy „minden a beleidben van”, illetve „minden 
az élesztőgombák, penészgombák és a jó baktériumok egyensúlyáról szól”, 
és ezzel rájuk lehet sózni a probiotikumokat. Az idősebbek már mind túl 
vannak ezen, csak éppen a fiatalabb generációk vannak zömével jelen a 
közösségi média oldalain. Őket könnyű most befolyásolni, nekik lehet eladni.



Nem élték át a harminc éven át hangoztatott „a beleid tehetnek a 
betegségedről” szólamokat, és nem követték a sok „bélútmutatást” anélkül, 
hogy meggyógyultak volna.

Az idősebb generációk már mindezen túl vannak. Amikor rátalálnak a 
Gyógyító médiumtól származó információra, megismerik és elfogadják az 
igazságot, hogy kórokozók vannak a szervezetükben, és ezek alakították ki 
és tartják fenn a krónikus betegségek tüneteit. Elég bölcsek ahhoz, hogy 
tudják: a mikrobiom csak egy újabb megfogalmazása annak, hogy „Mindez a 
bélrendszeredben van. Egyél »jobban«, és tessék: szedj be néhány jótékony 
mikroorganizmust!” Ez nem működik, és soha nem is működött a tartós 
gyógyulásnál - az a huszonkét éves fiatal azonban, aki a közösségi médiából 
tájékozódik, és most tapasztalja magán a puffadás első jeleit, ezt nem tudja. 
Könnyedén magával sodorja őt a mikrobiom-elmélet, mely meggyőzőbb, 
mint valaha, mivel most már finanszírozzák is. Olyan pénzügyi törekvés ez, 
mely lekörözi a Candida régi ijesztgető taktikáját. Új nyomás, melyet új 
névvel láttak el, hogy ismét magára tudja vonni a figyelmet, és mindenkit 
távol tartson az arra vonatkozó igazságtól, hogy miért terjed a betegség 
exponenciális mértékben. Élő példája annak, hogy az alternatív egészségügy 
piaca ugyanolyan zavart keltő és korrupt lehet, mint a hagyományos.

Klasszikus egyenlet ez. Fogj egy nem igazán megértett problémát (hogy 
egyre többen szenvednek krónikus egészségügyi panaszoktól), majd 
kombináld ezt egy kevéssé ismert egészségügyi területtel (az emésztés 
rejtélyei), hogy látszólag valódi megoldást kapj - ahelyett, hogy bevallanák, 
hogy „még nem ismerjük a válaszokat”.

És íme, ami miatt az egész dolog különösen megfoghatatlanná válik: a 
mikrobiom trendje nem abszolút rossz. Semmi hasznunk nem származik 
belőle, ha teljességgel leírjuk, mert természetesen okos dolog vigyázni a 
bélrendszerünkre. De tudnunk kell, hogyan lehet ezt helyesen tenni. És ami 
ennél is fontosabb: történetesen nem az emésztőrendszer a forrása minden 
problémánknak. Ha erre összpontosítunk, figyelmen kívül hagyjuk a 
megoldást, amely megmenthet minket.

A VALÓDI FORRÁS

Mielőtt továbbmennénk, szögezzük le, hogy nem lehet egészséges 
mikrobiomot kialakítani a problémás élelmiszerek alapos ismerete nélkül. A 
testünkben több millió, ide-oda taszigált tételt tartalmazó bonyolult raktár 
található, amely folyamatosan próbálja fenntartani az egyensúlyt. A hét 
minden egyes napján, a nap huszonnégy órájának kivétel nélkül minden



egyes pillanatában azon igyekszik a testünk, hogy tartsa az egyensúlyt 
bennünk. Hívhatjuk ezt, ahogy akarjuk; ha te éppen „mikrobiomnak” akarod 
nevezni, akkor tedd ezt.

Miközben a testünk próbálja fenntartani az egyensúlyt, a legfontosabb 
kérdés az, hogy az immunrendszer elég erős-e a kórokozók ellen. Mennyi 
destruktív, problémás, betegségkeltő vírus és baktérium aktív a 
szervezetünkben, és mennyire erős az immunrendszerünk védelme 
ellenük? Ez a valódi alap, ebben rejlik az igazság azzal kapcsolatban, hogy 
mi történt az emberek egészségével az elmúlt évtizedek során. Tele lehet a 
bélrendszered jótékony baktériumokkal és akár olyan, még nem felfedezett 
produktív mikroorganizmusokkal, amelyekről az orvostudomány és kutatás 
még nem is tud, és mégsem jutsz előbbre, amíg ki nem deríted, hogyan küzdj 
a szervezetedben lévő kórokozók ellen - olyan kórokozók ellen, mint azok az 
agresszív EBV-törzsek, amelyek a megfelelő, tápanyagként szolgáló 
méreganyagok jelenlétében mellrákot okozhatnak, vagy a bélgyulladáshoz 
vezető Streptococcus, vagy a fekélyes vastagbélgyulladást okozó 
övsömörtörzsek. Csak akkor fog tudni az orvostudomány és kutatás 
továbblépni a tünetek kezelésénél és a tehetetlenség érzésénél, amint a 
pácienseik egyre betegebbek lesznek; amikor megértik, hogy mi okozza 
valójában a krónikus és rejtélyes betegségek járványszerű terjedését. 
Mindeközben az orvosok kedvükre kimerítik a találgatós próba-szerencse 
játékokat: vonjuk ki a glutént az étrendünkből; tiltsunk ki és kombináljunk 
egyéb élelmiszereket; figyeljünk oda az úgynevezett lektinekre; biztassuk az 
embereket probiotikumok, kollagén és halolajok szedésére nagy 
mennyiségben; írjunk elő a betegeknek hormonokat, zsírdús ketogén 
étrendet vagy magas fehérjetartalmú étrendeket a funkcionális orvoslás 
nevében. Amíg az orvosok nem végeztek a találgatással, nem fogják áttörni a 
gyógyulás gátját. Az emberek tünetei közben pedig egyre rosszabbodnak.

(Különben a zsírdús és magas fehérjetartalmú étrendek ugyanazt jelentik. 
A tojásnak, a magvajaknak, a csirkének és a halnak - hogy csak néhány fő 
pillért említsek - mind egyaránt magas a zsír- és fehérjetartalma. Az ételek 
kombinálása pedig csak újabb példa arra, amikor egy évtizedek óta ismert 
gyakorlatot újra elővesznek és leporolnak; ezt a technikát is éppen most 
adják el újra a fiatalabb generációnak. Ugyan az elmúlt harmincvalahány 
évben nem hozott megoldást egyetlen krónikus betegnek sem, most mégis új 
életre kapott, mivel új hallgatóságra lelt.)

Az egyik zavaró része a dolognak az, hogy amikor az emberek elkezdenek 
a mikrobiommal foglalkozni, hajlamosak egyszerre több mindenen



változtatni. Bizonyos feldolgozott élelmiszereket kihagynak az étrendjükből, 
étrend-kiegészítőket vásárolnak, és ugyanakkor egy kicsit mozogni is 
kezdenek. Ha így újrakalibrálod az egészségedet, azt veheted észre 
magadon, hogy jobban vagy. Ha valaki a haladásodat a „mikrobiom” 
címkével látja el, könnyen gondolhatod, hogy az emésztőrendszered az 
egészséged alapja - anélkül, hogy bárki tényleg megértené, hogy mi történt.

Én most elmondom neked. Amikor problémás élelmiszereket fogyasztunk, 
azzal veszélyes kórokozókat - vírusokat és nem jótékony hatású 
baktériumokat, melyek akár komoly egészségügyi problémákat okozhatnak 
- táplálunk. Az olyan kórokozók pedig, mint a Streptococcus, az E. coli, a 
Staphylococcus, a HHV-6, a CMV, a humán papillomavírus (HPV), az EBV és 
az övsömör, nem foglalkoznak azzal, hogy mennyi jó baktérium van a 
bélrendszeredben. A belekben élő jó baktériumok nem akadályozzák meg a 
rossz baktériumokat (vagy vírusokat) abban, hogy bajt vagy kárt okozzanak 
a szervekben és a testben; az egészséges mikroorganizmusok nem állítják 
meg vagy pusztítják el, de még csak nem is akadályozzák a veszélyes és 
agresszív vírusokat. Azok a vírusok és nem jótékony hatású baktériumok 
nyugodtan keresgélhetik tovább a kedvükre való táplálékot a produktív 
mikroorganizmusokat figyelmen kívül hagyva, és teszik, ami a dolguk: bajt 
kevernek és gyulladást keltenek.

Azok, akik olyan valódi problémákkal küzdenek, mint a súlyos ME/CFS, az 
előrehaladott fibromialgia vagy fájdalmas reumás ízületi gyulladás (RA), 
Hashimoto-pajzsmirigygyulladás, szklerózis multiplex, lupus, a kötőszövet 
betegségei, ekcéma, pikkelysömör vagy egyéb autoimmun betegségek, 
sokszor orvosról orvosra jártak, kaptak mindenféle halolajat és 
probiotikumot, még el is hagyatták velük néhány bélrendszert bántó 
élelmiszert, például a glutént, a neurológiai tüneteik azonban mégsem 
múltak el. Ez azért van, mert nem az emésztőrendszer adja meg a választ 
arra a kérdésre, hogy miért betegek. Nem. Az emésztőrendszer az az út, 
amelyen keresztül az ételekből és kiegészítőkből származó kémiai 
vegyületeket, valamint az olyan üzemanyagforrásokat, mint a vércukorrá 
alakuló szénhidrát és glükóz, leszállítjuk. A vírusok és nem jótékony hatású 
baktériumok a véráramba jutnak, és már jóval azelőtt mélyen 
befészkelődnek a szervekbe és a test más részeibe, mielőtt a bélcsatornában 
gondot okoznának. Még ha azért betegszik is meg az emésztőrendszerünk, 
mert belakják a vírusok vagy rossz baktériumok, ez attól függetlenül 
megtörténik, hogy mennyi hasznos mikroorganizmussal vagyunk vagy nem 
vagyunk ellátva.



Még ha egy probiotikus termék el tudná is pusztítani a kórokozókat a 
belekben (de nem tudja), azokkal a kórokozókkal akkor sem foglalkozna, 
amelyek a májban és más szervekben vannak, ahol a betegség elkezdődik, és 
ahonnan továbbhalad. Azt is tudnod kell, hogy a halolaj as étrend-kiegészítők 
nyomokban higanyt tartalmaznak. Nincs olyan halolaj a piacon, amely 
teljesen mentes lenne a higanytól, ami csak tovább táplálja a vírusokat a 
szervezetben. (A halolajokról bővebben lesz szó a 27. fejezetben az étrend
kiegészítőkkel kapcsolatos tudnivalók kapcsán.)

A vírusok és a nem jótékony hatású baktériumok felelnek a krónikus 
betegségekért a méreganyagok, például toxikus nehézfémek és minden 
egyéb stressztényező mellett - legyen az forráshiány vagy érzelmi nehézség 
-, amely nyomást gyakorolva ránk gyengíti az immunrendszerünket. A 
toxikus bajkeverőknek ez a kombinációja okozza a betegséget. És, csak hogy 
biztosan félre ne érts: nem az érzelmi nehézség a betegség gyökere. Ezek 
egyszerűen kiváltó okokként működnek, amikor az immunrendszerünk 
eleve le van gyengülve, amelyek fogékonyabbá tesznek a valóban betegséget 
kiváltó kórokozókra és méreganyagokra. Összpontosíthatunk a 
mikrobiomra, amennyire csak bírunk. Ez nem fogja minimálisra 
csökkenteni a toxikus nehézfémek jelenlétét, sem megakadályozni a 
szervezetünkben lévő higanyt abban, hogy tovább táplálja az EBV-t, és 
lupust hozzon létre.

Mindeközben az, hogy a világ figyelme a mikrobiomra irányul, legalább 
annyiban hasznos, hogy arra biztatja az embereket, hogy odafigyeljenek 
arra, amit bevisznek a szervezetükbe. Ha tehát mondták már neked valaha, 
hogy gondolj a mikrobiomodra, meglehet, hogy erre te kihagytál az 
étrendedből egy olyan élelmiszert, amelyről senki nem tudta, hogy a 
szervezetedben lévő EBV-t táplálja, és ezáltal hozta létre a lupustüneteidet. 
Ahhoz, hogy az alapproblémát kezeld, és jobban lehess, annak az egy 
élelmiszernek az elhagyásánál többre lesz szükség. Ha higany és más toxikus 
nehézfémek is vannak a szervezetedben, amelyek gyakoribbak, mint 
gondolnánk, jobban teszed, ha aktívan kipucolod őket, mert a 
méreganyagokat nem lehet eltávolítani pusztán az egészséges mikrobiom 
létrehozásával. Az immunrendszeredet továbbra is le fogja gyengíteni, hogy 
toxikus nehézfémek vannak benned, és ezt az egészséges mikrobiom sem 
tudja rendbe hozni. Annak ellenére, hogy sokan hisznek benne, az 
egészséges mikrobiom kialakítása egyszerűen mégsem megoldás a krónikus 
és rejtélyes betegségekre, neurológiai problémákra, és az olyan széles 
körben elterjedt tünetekre, mint például a kimerültség.



Hasznos az egészséges mikrobiom? Természetesen. Ha az 
emésztőrendszered kiegyensúlyozott, az akkor nagy segítség, ha például 
ételmérgezést kapsz, mert ilyenkor kisebb a valószínűsége, hogy kárt 
tehetnek benned az ételekből származó méreganyagok vagy 
mikroorganizmusok. Az egészséges mikrobiom a tápanyagfelszívást is 
elősegíti. Na mármost, tudják az orvosok, hogy pontosan hogyan hozhatsz 
létre jól működő mikrobiomot? És a sok mikrobiommal foglalkozó 
szóbeszédtől eltekintve ki mondja meg, hogy jól gondoljuk-e, hogy mi az 
„egészséges”? Jelen pillanatban még mindig csak találgat mind az alternatív, 
mind a hagyományos oldal, hogy termékeket adhasson el, és pénzt 
termeljen. A helyzet az, hogy bár a Candidának szerepe van a 
tápanyagfelszívásban, sok szakember még ma is azzal kapcsolatban lát el 
tanácsokkal, hogy hogyan szabadulj meg tőle. Nem tudják, hogy mi az a 
jótékony gomba, és hogy nélküle mennyire nem boldogulhatunk - mert a 
táplálékfelszívódásunk a Candida tápanyaglebontásától függ. Ha úgy 
akarunk segíteni a mikrobiomon, hogy közben kipusztítjuk a hasznos 
gombát, máris eltértünk a céltól.

Ha olyan igazán egészséges környezetről van is szó a béltraktusban, amely 
hagyja, hogy a Candida tegye a dolgát anélkül, hogy túlzottan elszaporodna, 
amely kevésbé savas, megfelelő pH-értéket mutat, és bőséggel élnek benne jó 
baktériumok, az emésztőrendszer akkor sem válasz a krónikus 
betegségekre. Az egészségügy éveken át fókuszált az emésztőrendszerre, 
mint minden problémánk megoldására, és az elméletek csak újabb nevek és 
címkék alatt keringenek ciklikusan. A bélflóra kibillent egyensúlya 
természetesen jelezheti, hogy valahol probléma van a testben - de csak 
ennyi a jelentősége: jelzés, nem ok. Ahhoz, hogy a krónikus szenvedés igazi 
okait kideríthessük, azt kell megnéznünk, hogy mit tesz a mai világ a májjal, 
amint azt az Egészséges májműködés című könyvemben bemutatom. A máj 
az a hely, ahol a problémák gyökereznek, amint a haszontalan baktériumok, 
vírusok, penész és méreganyagok bejönnek a képbe - ha pedig a megfelelő 
tisztítókúrákkal feljavítjuk a májunk egészségét, végül mindenképpen 
egészséges mikrobiomra tehetünk szert. Annak, hogy a testünk többi 
részében visszanyerjük az egészségünket, a májunk gondozása a kulcsa, a 
májat pedig tisztítással gondozhatjuk a legjobban.

Ha a májad stagnál és renyhe a benne tárolt toxikus anyagoktól és 
kórokozóktól, kevesebb epét fog termelni a zsírdús és fehérjedús 
élelmiszerek megemésztéséhez. Az alacsony epetermelés végül a gyomor 
sósavtartalmának csökkenésével jár, ezért azok az ételek megrothadnak a



béltraktusban, ami gátolja a megfelelő táplálékfelszívódást. Ez csak egyetlen 
példa arra, hogy a májunk hogyan felel a belek egészségéért. Ha azt eszed, 
ami a szakemberek szerint jót tesz a beleknek, igazság szerint előfordulhat, 
hogy az éppenséggel egészségtelen a májad számára, és bármi, ami a máj 
számára egészségtelen, ellentétes a céllal, amit el szeretnél érni, azaz a 
bélrendszer gyógyulásával. Ne feledd, hogy a béltraktus pusztán egy út, 
amelyen át a folyadékok, tápanyagok, fitokémiai vegyületek és üzemanyag a 
véráramba jut, majd továbbhalad a májba, és onnan jut el a tested többi 
részébe. Csak ezt a bonyolult összjátékot ismerve érthetjük meg, hogy mire 
van valóban szükségünk ahhoz, hogy jobban érezhessük magunkat.

TISZTÍTÁS AZ IGAZI EGYENSÚLYÉRT

Mindezekkel azt szerettem volna tisztázni, hogy megvan az oka annak, hogy 
ez a könyv nem a mikrobiomod kiegyensúlyozásáról szól. Megvan az oka 
annak, hogy nem az erjesztett ételekről szól; megvan az oka annak, hogy 
nem a probiotikumokat, kombucha teát, joghurtot, kefirt, savanyú káposztát 
és almaborecetet kiáltja ki megoldásnak. Ezek soha nem voltak válaszok, és 
nem is lettek hirtelen válaszok azzal, hogy a népszerűségük újra felfelé 
ívelőben van - ezúttal a közösségi médiában. Mindig is (ahogyan most is) 
csak a figyelmet vonták el, miközben a krónikus betegségek folyamatos 
fennállása megértésének a Szent Grálját keresték. A 3:6:9 tisztítókúra és a III. 
részben szereplő további életmentő tisztítókúrák úgy fókuszálnak az 
egyensúly helyreállítására, hogy azzal valóban előreléphess.

Ismétlem, a toxikus nehézfémeket nem érdeklik az egészséges 
mikroorganizmusok. A vírusokat nem érdeklik az egészséges 
mikroorganizmusok. Nem harcolnak egymással. Nem kerülnek szembe 
egymással. Még csak ugyanazért a táplálékért sem kell küzdeniük; az olyan 
problémás, agresszív mikroorganizmusok, mint a vírusok és haszontalan 
baktériumok, nem ugyanazzal az üzemanyaggal működnek, mint az 
egészséges baktériumok. Az egészséges baktériumok a gyümölcsökben, 
zöldségekben, leveles zöldségekben, lágy szárú zöldekben és az ezekből 
facsart levekben található tápanyagokat keresik. A zellerlé az egyik 
legerősebb eszközünk ezeknek a tápanyagoknak a biztosítására; táplálja az 
összes mikroorganizmust az emésztőrendszerünkben, és közben tönkreteszi 
az ott lévő haszontalan baktériumokat és vírusokat. Ez a leghatalmasabb 
tápanyag-szolgáltató rendszer a mikrobiomunk számára.

Az egészséges baktériumok nem a glutént, tojást, tejet, sajtot vagy vajat, 
illetve más állati termékeket keresik. Az egészséges baktériumok még csak



nem is a joghurtra, kefirre, almaborecetre vagy az erjesztett ételekre 
buknak. Még a Candida sem ezeket az élelmiszereket keresi, csak ha az 
életünket próbálja megmenteni, és azért falja fel a problémás ételeket, hogy 
megakadályozza, hogy a beleinkben lévő baktériumok, például a 
Streptococcus vagy az E. coli belakmározhassanak belőlük. Az egészséges 
baktériumaink az antioxidánsokat és életadó fitokémiai vegyületeket 
szeretik, hogy állni tudják az általunk lenyelt mérgek, toxinok és környezeti 
bajkeverők folyamatos árját, amelyekkel találkozunk, illetve a saját túlzott 
adrenalintermelésünket, amikor sok a stressz az életünkben. A kórokozók, 
például az E. coli, a Streptococcus, az EBV, az övsömör és a HHV-6 szeretik a 
glutént. Imádják a tojásból származó fehérjéket és hormonokat. Csak úgy 
falják a tejben, sajtban és vajban lévő laktózt és zsírokat. A nem jótékony 
vírusok és baktériumok ezeken az élelmiszerforrásokon híznak; gyorsan 
felfalják őket, és nagyon megerősödnek tőlük függetlenül attól, hogy mennyi 
jó baktérium lakik a béltraktusodban, véráramodban vagy a testedben. A 
vírusokat és baktériumokat nem érdekli, hogy mi zajlik ezenkívül; ha a 
rendelkezésükre állnak ezek a források, akkor virulhatnak, és kész. A 
kórokozók azért fejlődnek ezeken az élelmiszereken, mert nyákképző ételek, 
melyek búvóhelyként és egyben pajzsként is szolgálnak a káros 
mikroorganizmusok számára. Miközben vidáman lakomáznak, 
méreganyagokat eregetnek, amelyek még több nyáktermelésére késztetik a 
szervezetet, és ezáltal még jobb védelmet biztosítanak a kórokozók számára. 
Mindeközben - ismétlem, mert fontos, hogy megértsd - a hasznos 
mikroorganizmusaid csak a tiszta, egészséges élelmiszerekre vágynak: 
gyümölcsökre, zöldségekre, leveles zöldekre, lágy szárú zöldekre és friss 
dzsúszokra, például a zellerlére. A jó mikroorganizmusok táplálása nem 
segít kiegyensúlyozni a kórokozókat. Csak azzal tudod elküldeni őket, ha 
beszünteted a kórokozók által kedvelt ételeket, és konkrétan fel is lépsz 
ellenük, például zellerlé fogyasztásával.

Tehát a legközelebb, amikor megint úgy találkozol a mikrobiommal egy 
főcímben, mintha ez lenne a válasz az egészségügy nagy kérdéseire, jusson 
eszedbe, hogy akármennyire felkapták is a kifejezést, az lényegében csak a 
figyelem téves fókuszát jelzi. Ne feledd: soha nem tehetsz szert egészséges 
mikrobiomra, ha nem tudod, hogy mit keresel valójában - ha nem tudod, 
hogyan kezelj bizonyos vírusokat és baktériumokat, ha nem tudod, hogyan 
csípd el a méreganyagokat, ha nem tudod, hogyan szabadulhatsz meg a 
higanytól és az alumíniumtól, vagy ha nem tudod, hogy a toxikus 
nehézfémek oxidálódnak, és eleve betegséget és nehézségeket okoznak. Csak



akkor tudunk javítani az egészségünkön, ha sikerül kiűznünk a 
szervezetünkből ezeket a valódi bűnösöket. A könyvben talált bármelyik 
módszer segíthet ennek elérésében. Kezdd azzal, hogy megfontolod a 
problémás élelmiszerek kivezetését az étrendedből a 15. fejezet Kórokozók 
elleni tisztítókúrájával és a Nehézfém-méregtelenítő smoothie bevezetésével 
(a receptet megtalálod a 23. fejezetben). A folyamat során felkészíted a 
terepet arra, hogy rendet teszel a bélrendszeredben. A 18. fejezetben leírt 
Monotáplálkozás tisztítókúra segíthet ebben.

„Azok, akik olyan valódi problémákkal 

küzdenek, mint a súlyos ME/CFS, az 

előrehaladott fibromialgia vagy fájdalmas 

reumás ízületi gyulladás (RA), Hashimoto- 

pajzsmirigygyulladás, szklerózis multiplex, 

lupus, a kötőszövet betegségei, ekcéma, 

pikkelysömör vagy egyéb autoimmun 

betegségek, sokszor orvosról orvosra jártak, 

kaptak mindenféle halolajat és probiotikumot, 

még el is hagyattak velük néhány bélrendszert 

bántó élelmiszert, például a glutént, a 

neurológiai tüneteik azonban mégsem múltak 

el. Ez azért van, mert nem az emésztőrendszer 

adja meg a választ arra a kérdésre, hogy miért

betegek."

Anthony William, Gyógyító médium



5. FEJEZET

Miről is szól az időszakos böjt?

Az időszakos böjt olyan ideiglenes ragtapasz, amely rövid távon segítheti azt, 
aki nem beteg. Ne lássunk bele azonban többet, mint a nem nagyon betegek 
rövid távú támogatását - de még náluk is nagyon fontos, hogy helyesen 
végezzék, mert csak így hozhat pozitív eredményt. Ha te így étkezel, és most 
jutottál ehhez a fejezethez, ígérem, hogy el foglak látni tippekkel, hogy úgy 
folytathasd tovább az időszakos böjtölést, hogy az a lehető legkevesebb 
következménnyel járjon a tested számára. A legjobb megoldás az, ha végül 
fokozatosan átállsz az időszakos böjtről a könyvben található egyik 
tisztítókúrára.

Ha beteg vagy, és krónikus betegségből vagy az életedet megnehezítő 
tünetből szeretnél felgyógyulni, az időszakos böjt nem fogja meghozni a 
vágyott hosszú távú enyhülést; csak hátráltatni fog, és valószínűleg ront a 
betegségeden vagy az állapotodon. Bár nagyon sok olyan embert ismerek, 
aki támogatja az időszakos böjtöt, a 3:6:9 tisztítókúrába ne építsd bele, mert 
ez kifejezetten a test tisztulását szolgálja. Az időszakos böjt nem 
értelmezhető tisztítókúraként. Mit eszik az ember a böjtölési szakaszon 
kívül? Mi történik az egészségével? Olyan összetett kérdések vannak itt, 
amelyek miatt nem okos dolog az időszakos böjtöt a 3:6:9 tisztítókúrával 
vagy a könyvben megismert akármelyik egyéb tisztítókúrával kombinálni.

Ha mindezek ellenére olyan opciót keresel, amelyik megfelel az időszakos 
böjtnek, a 16. fejezet végén található Reggeli tisztítás technikát ajánlom, 
amellyel a 3:6:9 tisztítókúrától függetlenül próbálkozhatsz. Ne feledd, hogy 
az időszakos „böjt” során valójában soha nem böjtölsz. Semmit nem 
hívhatunk böjtnek, csak ha legalább 24 óra telik el étel és vízen kívül más 
ital bevitele nélkül. A test addig nem kezdi el a böjtölés folyamatát, amíg a 
nap kétszer fel nem kel. Ha tehát visszafogod az étkezést reggel vagy a nap 
legnagyobb részében, de eszel, mielőtt 24 óra eltelne, vagy iszol egy fekete 
kávét, vagy akár csak citromot facsarsz a vizedbe 24 órán belül, akkor eleve 
nem böjtöltél semmit. (Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ehelyett 
böjtölnöd kell A vízböjtnek megvan a maga ideje és helye, azt nagy gonddal



és speciális körülmények között kell végezni.) A lényeg az, hogy a 
technikának eleve már a neve is hibás, ami azt mutatja, hogy az időszakos 
böjt „szakértői” egyáltalán nem tudják, hogyan működnek valójában a testi 
folyamatok.

MIÉRT SZERETIK AZ EMBEREK AZ IDŐSZAKOS BÖJTÖT?

Beszéljünk egy kicsit az időszakos böjt rövid távú pozitív hatásairól. Azok, 
akik nem annyira betegek, és szeretik az időszakos böjtöt, azt mondják, hogy 
tisztábbnak és energikusabbnak érzik magukat, és jobban tudnak 
koncentrálni. Ennek az az oka, hogy amikor két vagy három óránál hosszabb 
időre megvonják az ételt, a test elkezd adrenalinnal (más néven 
epinefrinnel) működni, ami természetes amfetaminként hat. Az adrenalin az 
agyba fut, és ott elektromos aktivitást kelt. Ha tehát nem vagy annyira beteg, 
nem súlyos az egészségügyi állapotod - azaz vannak még 
adrenalintartalékaid -, és elég sokáig nem eszel, egy idő után mozgósítod a 
működésedhez őket. Ennek köszönhető az a világos gondolkodás, fókusz és 
ideiglenes energiatöbblet.

Az emberek azért is mondhatják, hogy jobban érzik magukat, amikor 
időszakos böjtbe kezdenek, mert ezáltal kihagynak a napjaikból egy vagy két 
zsírdús étkezést. Amikor megkíméled a testedet egy zsíros reggelitől (és 
esetleg ebédtől), amellyel radikális zsírokat vinnél be például avokádó, 
mogyoróvaj, mandulavaj, tej, sajt, csontleves, tojás vagy más, állati fehérjék 
formájában (mert az állati fehérjék mindig összefonódnak a zsírokkal), 
automatikusan jobban érzed magad, mert egy kis tisztulást engedélyezel a 
testednek. Ezzel a szünettel úgy tudod a legjobban megajándékozni a 
testedet, ha a 16. fejezetben leírt Reggeli tisztítás útmutatásait követed. Ez a 
védelmedet szolgáló egészségesebb opció. Ha pedig még mindig tényleg 
ragaszkodsz az időszakos böjtöléshez, akkor az abban a fejezetben 
bemutatott lehetőséget szeretném a figyelmedbe ajánlani. Amikor 
megkíméled a testedet az étkezésektől, azzal tulajdonképpen a májadat, a 
hasnyálmirigyedet és más szerveidet szabadságolod a zsírdús 
élelmiszerektől. (Erre hamarosan visszatérünk még.)

A KOFFEINHIBA

Az időszakos böjttel kapcsolatban sokan elkövetik azt a hatalmas hibát, hogy 
egész nap koffeinen élnek, amivel lassan rombolják a mellékveséjüket. A 
koffeinfüggőségük arra kényszeríti a mellékveséjüket, hogy órákon át durva



adrenalinkeveréket pumpáljon szét a testükben. Igazán egészségtelen 
gyakorlat ez, mely egy idő után öregedéshez, a bőr romlásához, ködös 
gondolkodáshoz, komoly fókuszálási és koncentrálási problémákhoz, 
kimerültséghez, hajhulláshoz és súlygyarapodáshoz vezet. Ezek a tünetek 
nem feltétlenül jelentkeznek a húszas éveinkben. Inkább később, a 
harmincas és negyvenes években szoktak megmutatkozni. Attól, hogy valaki 
most éppen fogyást tapasztal, vagy stabil a testsúlya, a későbbiekben még 
elkezdhet hízni, amint a mellékveséje eléggé lerobban, vagy stagnáló és elég 
renyhe lesz a mája a koffeinhasználat miatti túlzott adrenalintermeléstől. Ez 
is arra az igazságra vezethető vissza, hogy az időszakos böjt kísérleti 
gyakorlatai ragtapaszok csupán, és nem azt kezelik, amire az embereknek 
vagy a szervezetüknek igazán szükségük van.

(A koffeinnel kapcsolatban további információkat találsz a problémás 
élelmiszerekkel foglalkozó 7. fejezetben.)

REGGELI TEHERMENTESÍTÉS A ZSÍROK ALÓL

Az időszakos böjt egyik népszerű trendje az, hogy reggel semmilyen cukros 
dolgot ne fogyasszunk. Sok ember választja ilyenkor a kávét, vizet és 
nullkalóriát. Én nem javaslom, hogy kávén és vízen működj. Az a tanácsom, 
hogy építsd be legalább a zellerlevet, a kókuszvizet, a citromos vizet és a 
nyers mézet, és emellett, ha lehet, hagyd el a koffeint - mindezzel találkozni 
fogsz a Reggeli tisztításról szóló 16. fejezet időszakos böjt alternatívájában. 
Az időszakos böjt profi hobbistái szerint a cukor kerülésének köszönhető, 
hogy világosabbak a gondolataik, és hogy bizonyos napszakokban jobban 
érzik magukat. Nem jönnek rá, hogy nem a cukor a hunyó; ismétlem, azért 
van, mert leálltak a zsírfogyasztással. Ha reggel zsírt eszel, megterheled és 
epetermelésre kényszeríted a májadat, ami leállítja az éjszaka folyamán, 
alvás közben elindított tisztulási folyamatot. A sok mérget mind reggel 
kellene kimosnunk és kiürítenünk a testünkből. Ehelyett az emberek 
általában zsírdús ételeket esznek reggelire - például mogyoróvajat tesznek a 
zabpehelybe, vagy avokádós pirítóst, illetve tojást készítenek. Ez leállítja a 
folyamatot, melynek során a máj által éjszaka összegyűjtött mérgek 
kiürülnének a testből. Ehelyett ezek a mérgek ott maradnak a véráramban, 
és belépnek a különböző szerveinkbe, például az agyba.

Az időszakos böjt véletlenül üríti ki a zsírokat anélkül, hogy az ember 
rájönne, hogy a zsírok hiánya, és nem a cukormegvonás az oka a jobb 
reggeli közérzetnek. Ha nem tudjuk, hogy a zsírok okozták a gondot, az 
olyan szarvashiba, amely hosszú távon kudarcra ítéli a próbálkozásainkat.



Az emberek ezért azt sem fogják tudni, hogy ha fogynak, vagy tartani tudják 
a testsúlyukat az időszakos böjttel - különösen, ha mozgásra is van 
lehetőségük -, az azért van, mert kevesebb zsírt fogyasztanak egy nap alatt. 
Elég hosszú ideig - sokszor 16-18 órán keresztül - nem engednek zsírokat a 
véráramukba, és ezáltal tartani, vagy akár csökkenteni is tudják a 
testzsírértéküket. Ezzel a test lehetőséget kap arra, hogy megszabaduljon a 
régi, a szervekben és a test szöveteiben tárolt zsírtól. Az időszakos böjtölés 
elméleti és kísérleti szakértői nem tudják, hogy ez az oka az emberek által 
elért eredményeknek. Arra sem jönnek rá, hogy amikor egész reggel és a 
nap nagy részében nem esznek, csak azért tűnnek karcsúbbnak, mert nem 
töltik meg a béltraktusukat ételekkel, ami normál esetben olyan természetes 
kiterjedést okoz, ami vastagítja a hasi területet. Az evés és nem evés ezen 
ideiglenes különbsége különösen feltűnő azoknál, akik hajlamosak a 
puffadásra az étkezések után. A dehidratáltságot is számításba kell vennünk: 
az időszakos böjt mellett sokan különböző koffeines italokkal vannak el, 
aminek vizelethajtó hatása van, vagy egyszerűen csak nem isznak elég vizet 
reggel vagy a nap hátralévő részében. Ez azt az illúziót keltheti, hogy az 
ember karcsúbb lesz, és szálkásodnak az izmai az időszakos böjt során. Nem 
értik, hogy az időszakos böjt nem a megfelelő módja ennek, és hogy vannak 
sokkal kiegyensúlyozottabb megoldások.

A javulás során, melyet az emberek az időszakos böjttel tapasztalnak, 
csökkenhet a magas vérnyomás, és jobb értékeket mutathatnak az A^, a 
vércukor- és a koleszterinmérések. Mindez annak köszönhető, hogy a 
májnak végre jut egy szusszanásnyi pihenő azáltal, hogy több órán át nem 
visznek be zsírt vagy fehérjét. Az emberek nem tudják, hogy ugyanilyen 
eredményeket érhetnének el azzal, ha általában csökkentenék az étrendjük 
zsírtartalmát anélkül, hogy hosszú órákon keresztül ne ennének. Ha elég 
időre kivonjuk a zsírokat az étrendünkből, az olyan mértékben hígítja a vért, 
hogy mindenféle tünet és betegség visszafordítását elősegíthetjük vele.

Ez az egyik fő oka annak, hogy amikor az idők során valaki teljes értékű, 
növényi alapú étrendre váltott, több tünete javulást mutatott: ezáltal ugyanis 
természetes módon kevesebb zsírt fogyasztott, mint általában. Amikor a 
mostani növényi alapú mozgalom éppen elkezdődött, a növényi alapú 
étrendek nagyon kevés zsírt tartalmaztak - kevesebb zsírt és több 
szénhidrátot az ajánlottnál. Már több mint harminc éve tanítom ezt. 
Manapság a trendi étrendeknek köszönhetően azért érhető el kevesebb 
eredmény a növényi alapú étrendekkel, mert ezek már ketogén növényi 
alapú étrendekké, azaz zsírdússá váltak. Néhány évvel ezelőtt még a paleo



diétában is kevesebb volt a zsír, mint ma.
Mivel az emberek egy idő után megrekednek egy szinten ezekkel az 

étrendekkel, és már nem érik el a kívánt eredményeket, elhagyják, 
módosítják vagy keverik a paleo, keto és fehérjedús, növényi alapú 
étrendeket az időszakos böjttel - és senki nem világosítja fel őket (mert senki 
nem tudja), hogy az időszakos böjt azért lehet eredményes, mert a nap egy 
részében leállítja a zsírfogyasztást. Sőt, folyton csak azt hallják, hogy a cukor 
a hibás, és hogy az hozza el nekik a Szent Grált, ha részben kizárják azt a 
napjaikból. Vagy azt hiszik, hogy az időszakos böjt azáltal segít, hogy egy 
időre tehermentesíti az emésztést, és ezért mehet az az energia zsírleadásra, 
sejtregenerálódásra és testi javítási folyamatokra, ami akkor történik meg, 
ha a májnak nem kell rengeteg zsírral küzdenie a vérben. Ismétlem, 
senkinek nem esik le, hogy a zsírszünet teszi lehetővé a test számára a 
helyreállítást és a testzsír leadását. Ezek az étrendek és az időszakos böjt 
mind a találgatós játékhoz tartoznak. Az egyszerű igazság az, hogy kevesebb 
zsírral javul az egészség. Az étrended zsírcsökkentésének pedig jobb 
módszerei is vannak: nevezetesen a 3:6:9 tisztítókúra és a könyvben leírt 
további kúrák.

A KIÉGÉS RECEPTJE

Az emberek azért is választják az időszakos böjt módszerét, mert 
észreveszik, hogy ha elég hosszan tartózkodnak az evéstől, a nap nagyobb 
részét úszhatják meg olyan ételek elfogyasztása nélkül, amelyet később 
megbánnának, vagy anélkül, hogy túlennék magukat. Ha „rossz” reggeli 
mellett döntesz, az egész napra megalapozhatja a „szabadságot” az étkezési 
szabályok alól. Az időszakos böjt gyakorlói ezt azzal kerülik el, hogy a lehető 
leghosszabb ideig nem esznek, és a koffeinből szereznek lendületet. Ha elég 
idő telik el, akkor amikor tényleg enni kezdesz, lényegében máris a nap 
végén jársz, és nem kell olyan sokszor eldöntened, hogy mit egyél, illetve 
nincs is esélyed annyi kalória bevitelére lefekvés előtt. Nagyon sok egyéb 
oka van még annak, hogy valaki az időszakos böjtöt választja, miközben 
próbálja „meghackelni” az egészségét, és nem érti meg a folyamat lényegét. 
Sokkal jobb módszer egész nap kókuszvizet inni, mert annak, hogy nem 
eszel, és visszatartod a nagyon fontos glükóz és ásványi sók bevitelét is, 
miközben adrenalinnal működsz egész nap, az a hátránya, hogy végül el fog 
jönni az a pillanat, amikor ideje enned, vagy akár össze is omolhatsz, akkor 
pedig már nehéz lesz leállni az evéssel, mert addigra glükóz-, szénhidrát- és 
ásványisó-hiány alakul ki nálad. Az időszakos böjtölőknél gyakran előfordul,



hogy problémás élelmiszerekre vetik rá magukat - még ha az csak a 
„csalónapjukon” fordul is elő, amit heti egy alkalommal megengednek 
maguknak. Aztán ott vannak azok, akik titokban tömik magukba a 
problémás ételeket. Egyik csoport tagjai sem fogják megtudni soha, hogyan 
lehet tényleg meggyógyulni, vagy vigyázni magukra az ételek segítségével.

Még ha elsőre egészségesnek tűnő ételek mellett döntenek is, ha már túl 
sok hét telt el a szénhidrátok megvonásával - a szénhidrátok pedig az 
agyműködéshez elengedhetetlen glükózt jelentenek -, és túl sok hét telt el 
azzal, hogy koffeinnel serkentették az adrenalinkiválasztást az agyuk 
számára glükóz helyett, akkor ezeket az időszakos böjtölőket bizony 
utolérheti a kiégés. Ez pedig még több fókuszálási és koncentrálási 
nehézséggel jár, mint amivel azelőtt néztél szembe, hogy elkezdted ezt a 
módszert, annak ellenére, hogy kezdetben esetleg úgy tűnt, hogy jobban 
tudsz koncentrálni. Csúszós lejtő ez nyúlüregekkel, amiket jobb, ha 
elkerülsz. Ha bármilyen neurológiai tünet nehezíti az életedet (például 
szorongás, remegések, tikkelés, görcsök, rázkódás, kábaság, szédülés, 
egyensúlyproblémák, üvegtesti homály, avagy úszó homályok a szemben, 
migrén, a háromosztatú ideg [nervus trigeminusj érzékenysége, 
idegfájdalom, bizsergés vagy zsibbadtság, hogy csak néhányat említsek), ne 
feledd, hogy még ha javulást észlelsz is az időszakos böjt alatt, az ideiglenes, 
és ezek a tünetek a legtöbbször visszatérnek, és végül rosszabbodnak - mert 
az időszakos böjt nem üríti ki a tüneteidet és betegségeidet kiváltó toxikus 
nehézfémeket a szervezetedből, vagy pusztítja el a vírusokat és 
baktériumokat. Ha érzékeny az idegrendszered, nagyon fontos, hogy 
következetesen tartsd a glükóz és ásványi sók egyensúlyát, hogy azok az 
idegek ne gyengüljenek tovább, és ne romoljon az egészséged.

KÍMÉLD MAGAD A FELESLEGES NEHÉZSÉGEKTŐL!

Az időszakos böjt szakértői arra biztatják az embereket, hogy az evés 
elhagyásával hackeljék meg az egészségüket. Ez ember alkotta terv. Az 
időszakos böjt olyan emberektől ered, akik nagyon sok stresszt, nehézséget, 
veszteséget vagy gyötrelmet éltek át. Ezek azok az érzelmi 
megpróbáltatások, amelyek igen megnehezíthetik az evést, kikészíthetik az 
ember gyomrát, vagy elvehetik az étvágyát, és ezáltal arra késztetik, hogy 
hanyagolja az evést, és mondjuk naphosszat csak teát szürcsöljön, vagy 
nagyon keveset egyen, mert annyira nyugtalan és gondterhelt amiatt, ami 
éppen zajlik az életében. így született meg az időszakos böjt elképzelése.

Még egyszer elismétlem: ez csak ragtapasz, ideiglenes gyógyír, mely átsegít



a nehézségeken, mielőtt minden rosszabbra fordulna az időszakos böjttel.
Nem kell még jobban megnehezítenünk a saját életünket. Ha az időszakos 

böjt híve vagy, azt javaslom, hogy helyette inkább próbáld ki a könyvben 
leírt tisztítókúrákat. Ismerd meg a tested működését, hogy ne öregedj meg 
idő előtt, ne gyengüljön le a májad, ne haladj a krónikus betegségek 
kialakulása felé, és ne merítsd ki idő előtt a mellékvesédet, hogy a végén 
elveszetten és betegen találd magad.

„Messze nem vagy egyedül. Egy erőt adó 

mozgalom tagja vagy. Azzal, hogy kiállsz 

magadért, olyan emberek egész tömegéért állsz 

ki, akiknek megvannak a reményei és álmai, és 

akik nem azt érdemlik, hogy a krónikus 

szenvedés visszafogja őket."

Anthony William, Gyógyító médium



6. FEJEZET

A lépréselés kontra rost vita

íme, egy meglepően heves érzelmeket keltő téma, amely az útjába állhat 
azoknak, akik kipróbálnák és elköteleznék magukat a zellerlé és más friss, 
gyógyító, tisztító dzsúszok mellett: a gyümölcspép. Bizonyos egészségügyi 
szakemberek osztoznak abban az aggodalomban, hogy amikor kipréseled 
valaminek a levét, attól fosztod meg magad, ami meggyőződésük szerint 
éppen a legfontosabb része: a rosttól. Úgy vélik, hogy a rost kivonásával a 
tápanyagokat is kivonod, és éppen azt az alkotórészt dobod el, amelyik arra 
lenne hivatott, hogy fenntartsa a vékony- és vastagbél egészségét, jól tartsa a 
mikrobiomot, és biztosítsa a jó baktériumok táplálását, a rosszak számának 
csökkentését, valamint a rendszeres székletürítést. Úgy gondolják, hogy a 
lépréselés denaturálja az ételt, azaz fogja a természetes állapotú, teljes 
értékű élelmiszert, majd gyakorlatilag tönkreteszi azzal, hogy minimálisra 
csökkenti azt, amit a testnek nyújthat. Mindez igen erős érvként hangzik; 
nemes ügynek, melyért érdemes harcolni. Csakhogy éppen az ellenkezője 
igaz. Most pedig nézzük meg, hogy miről is van szó valójában.

KISIKLOTT ROSTMISSZIÓ

Csak azok az emberek nem fogyasztanak elég rostot az étkezés során, akik 
főképpen feldolgozott élelmiszereken élnek. Ha meggyőztek arról, hogy a 
gyümölcs rossz, és kihúztad az étrendedből (amit nem ajánlok), még akkor is 
elég rosthoz jutsz. Általában még azok is elég rostot visznek be, akik 
elsődlegesen gyorsételeket fogyasztanak. A standard amerikai étrend 
legrosszabb változatainak hívei, akik benzinkúton kapható burritókkal, 
autóból kiszállás nélkül megvásárolható hamburgerekkel, kolbászokkal, 
palacsintákkal, gofrival és olajban sütött és zsírban tocsogó borzalmas 
fogásokkal táplálkoznak, szintén még mindig elég rostot juttatnak a 
szervezetükbe.

Az egészségügyi szakemberek azért hiszik azt, hogy több rostra van 
szükségünk, mert - „egészséges” étrend ide vagy oda - az emberek 
székrekedéses állapotban élnek. Az a renyhe perisztaltika azonban, amely



lelassítja a székletürítést is, nem a rosthiány következtében alakul ki. A 
gyulladás tehet róla. A gyulladást pedig az okozza, hogy kórokozók 
lakmároznak mind a jó, mind az alacsony minőségű élelmiszerforrásokon, 
ideértve a sajtot, glutént és az oly nagyra tartott tojást is. Vegyük például a 
teljes kiőrlésű kenyeret. Ez tele van rosttal, és sokak szemében bizony igen 
egészséges rostforrás. A gond csak az, hogy gluténnel is jól meg van pakolva, 
a glutén pedig táplálja a bélgyulladást okozó vírusokat és haszontalan 
baktériumokat, aminek következtében aztán nehezebben mennek a dolgok a 
vécén. Ez arra vezethet valakit, hogy rostban gazdagabb ételeket keressen, 
mert azt reméli, hogy ez majd kitolja a béltraktust eltorlaszoló dolgokat.

Nem az elegendő rostbevitel itt a kérdés. Elég rostot eszünk. A fontos az, 
hogy megfelelő ételeket együnk, amelyek nem táplálják a haszontalan 
mikrobákat a beleinkben, amelyek csak tovább rontanák a béltraktus belső 
bélésének az állapotát. Ha az egészségesebb étkezés híve vagy, távol tartod 
magad a gyorsételektől és más feldolgozott élelmiszerektől, és több 
gyümölcsöt, zöldséget, egészségesebb teljes értékű gabonaféléket, dióféléket, 
magokat és akár avokádót is fogyasztasz, rengeteg rostot biztosítasz a 
szervezeted számára, és ez a rost valamennyit segít is. És mi ennek a még 
hasznosabb aspektusa? A jobb mennyiségű, egészséges élelmiszerek 
fogyasztásával kevesebb helyet hagysz a belekben galibákat okozó 
haszontalan baktériumokat és vírusokat tápláló ételeknek. A belek 
egészségének valódi kulcsa az, hogy ezeket a problémás élelmiszereket 
kihagyjuk, és nem az, hogy még több rosttal tömjük.

Most pedig nézzük meg, hogy mit tehetnek a problémás élelmiszerek a 
bélrendszerrel. Vegyük a fehér kenyeret, melyet részben az alacsony 
rosttartalma miatt tekintenek egészségtelennek. Még azok is elég rosthoz 
jutnak azonban más forrásokból, akik fehér kenyeret esznek - kivéve, ha 
csak ezen élnek. A valódi probléma itt a glutén, ami táplálja a Streptococcust, 
az E. colit, a Staphylococcust és a haszontalan baktériumok további több száz 
másik változatát, melyek közül a Streptococcus több törzse vezeti a 
bűnlajstromot olyan problémák kiváltó okaként, mint a cöliákia és a 
kontaminált vékonybél szindróma (SIBO). A glutén táplálja az olyan 
vírusokat, mint az övsömör, mely a béltraktusban lakozva 
vastagbélgyulladást okoz, vagy az Epstein-Barr-vírust, amely a Streptococcus 
mellett szintén cöliákiát okoz. A glutén táplál további különféle kórokozókat, 
melyek gyulladást keltenek a vastagbél falában, és irritábüis bél szindrómát 
(IBS) okoznak. A krónikus bélrendszeri problémák okai továbbra is rejtélyt 
jelentenek az orvostudomány és kutatás számára.



A bélfalak mentén húzódó idegek rongálása is fontos tényező. Idegsejtek 
milliói bélelik a gyomrot, a vékonybelet, a vastagbelet és a környező 
területeket. Ezek az idegek is begyulladhatnak, ami rengeteg különböző 
tünetet okozhat a gastroparezis (gyomorbénulás) különböző fokozatait és 
görcsölést, kellemetlen érzéseket, puffadást, valamint a perisztaltika 
lassulását vagy leállását is beleértve. Ezt a gyulladást nem a rosthiány 
okozza. A rost nem probléma.

És hol jön a képbe a rostkérdés, amikor a sósavról van szó? Sehol. Szinte 
mindenki alacsony sósavtartalommal és emésztési problémákkal él emiatt - 
nem tudják lebontani a fehérjéket. A rost itt nem megoldás, mert a rost nem 
segít a fehérjelebontásban.

A rost a zsírokat sem bontja le. Ezért az epe kezeskedik, az epekészlete 
pedig szintén majdnem mindenkinek elégtelen. Ennek az a legyengült, 
stagnáló, renyhe máj az oka, amellyel az emberek élnek, ami azért alakul ki, 
mert túl sok a zsír és a problémás élelmiszer az étrendünkben, ez pedig 
táplálékul szolgál a májban, a béltraktusban és akár a gyomorban lakozó 
kórokozók számára. Ennek következtében a kórokozók fekélyeket 
hozhatnak létre a bélrendszerben: E. coli és Streptococcus kiváltotta 
fekélyeket, akár herpesz kiváltotta fekélyeket, például a herpesz simplex 2 
vírus miatt. A fekélyek nem a rostszegény étrend miatt alakulnak ki, hanem 
mert az étrendben szereplő silány ételek a kórokozókat táplálják.

Hová vezethető vissza a perisztaltikus aktivitás? A rostra? Nem feltétlenül. 
A központi idegrendszer felel a perisztaltikáért. Az agyadból egészen a 
vékonybéltraktusig lefutó jelek mozgatják benned az ételt. Vannak, akiknél 
igen erős a kapcsolat az agy és a béltraktus között. Az ő esetükben szinte 
mindegy, hogy mit etetsz velük; az emésztőútjuk perisztaltikusán 
végigmozgatja bennük az ételt, teljesen függetlenül a rosttartalmától. Van, 
aki nyugodtan élhet fehér, feldolgozott élelmiszereken - megtöltheti a 
gyomrát rengeteg fehér kenyérrel, feldolgozott cukorral készített 
rizskochhal és a többi -, az tökéletesen áthalad benne.

Ha neked ezzel szemben alacsonyabb a perisztaltikus aktivitásod, az nem 
a rosthiány hibája. Bár talán rosttal próbálod enyhíteni a székrekedéses 
problémádat, a béltraktusod alapvetően nem azért működik gyengén, mert 
nem vittél be elég rostot az étkezéssel.

Az igazi gondot a problémás élelmiszerek jelentik, mint például a glutén és 
a tojás, valamint további más bajkeverők, amelyeknek ki vagyunk téve, 
például a toxikus nehézfémek. A problémás élelmiszerek és a toxikus 
bajkeverők (1) gyengítik a központi idegrendszer kommunikációs képességét



a béltraktussal, és (2) táplálékot jelentenek bizonyos kórokozók, például a 
Streptococcus, az övsömör, az E. coli és különböző nem jótékony hatású 
gombák számára, amelyek bevehetik magukat a béltraktusba. Az általában 
véve zsírdús étrend - legyenek azok a zsírok egészségesek vagy 
egészségtelenek - szintén fontos, mert a következetesen magas zsírbevitel 
idővel lassan károsítja, azaz stagnálóvá és renyhévé teszi a májat, ami azt 
jelenti, hogy az kevesebb epét termel, ez az elégtelen epemennyiség pedig 
komoly gondot okozhat - vagyis az egyetlen valódi oka annak, hogy végül 
több rostra lesz szükséged ahhoz, hogy a bélrendszeredben végighaladjon az 
étel, a máj gyengesége.

Ahelyett, hogy arra fókuszálnál, hogy kipucold a kórokozókat a vékony- és 
vastagbeledből - és ezzel csökkentsd a gyulladást, emeld a sósavtermelést a 
jobb fehérjelebontáshoz, és megújítsd a májat, hogy le tudja bontani a belső 
bélfalon lerakodott most fogyasztott, illetve régi, avas zsírokat -, azt 
mondják neked, hogy a rostbevitelre figyelj. Úgy tekintünk a rostra, mint 
valami időtlen bölcsességre, mint ami mindent megold, miközben azzal, 
hogy ráirányítjuk a táplálkozástan figyelmét, tulajdonképpen csak erősebb 
seprűvel söpörjük a bélutakat ahelyett, hogy megjavítanánk a padlót - 
vagyis nem az alapvető problémával foglalkozunk. Ezért lesznek az emberek 
egyre rosszabbul a bélrendszeri problémáikkal, miközben egyre több rostot 
szednek hashajtóként, ami csak ragtapasz a felszínen, miközben az 
emésztési gondok nem szűnnek meg.

Hogyan kellene tehát kezelnünk az alapvető problémát? A rost nem 
megoldás, mert nem a rosthiány indította el a bajt. A bélrendszeri 
problémákat kell megoldani, és újra működésre kell bírni a szervezetet, 
mégpedig éppen ezzel a technikával: orvosságként ható préselt levekkel.

A VALÓDI PAZARLÁS

Gondoljuk végig a lépréselés elleni harcosok érveit. Az okfejtésük nagyrészt 
arról szól, hogy ha kipréseljük egy zöldség vagy gyógynövény levét, azzal a 
legfontosabb részét, a rostját pazaroljuk el. Most már tudod, hogy az 
étkezéssel amúgy is rengeteg rosthoz jutsz, tehát ha egy vagy két pohár lével 
megtoldod a napodat, azzal nem fosztod meg magad semmitől. Ráadásul 
nem a rost a zöldségek, gyümölcsök vagy lágy szárú zöldek legfontosabb 
része - erről nemsokára még részletesebben szólok.

A lépréselés helytelenségéről szóló érvelésük következő részében azt 
fejtegetik, hogy pazarlás kidobni a sok rostot. Érdekes. Ha tehát ahelyett, 
hogy egy adag zöldségnek kipréselnéd a levét, inkább megeszed úgy, ahogy



van, megspórolhatod a kakit? Mert akármikor zöldséget (vagy bármi mást) 
eszünk, a testünk kiszedi belőle a rostot, és mi mindenképpen lehúzzuk azt a 
vécén. A rost pont így működik - az a lényege, hogy nem marad a 
testünkben. Kiürítjük, aztán leküldjük egy szeptikus tartályba, és nem 
gondolunk rá.

Amikor azonban dzsúszt készítünk, látjuk a rosthalmot, és aggódni 
kezdünk, hogy ez pazarlás. A gyümölcsök és zöldségek kipréselése során 
keletkezett hulladék nem bántja a bolygónkat. Még a komposzthoz is 
használhatjuk, és beforgathatjuk a kertünk talajába. A kakinkat nem 
adhatjuk vissza biztonságosan a kertnek.

A fő gond itt megint csak az, hogy az életünkben a legtöbb ételhulladékra a 
„nem látom, nem tudok róla” elv érvényes. Amikor elkezdünk magunk 
készíteni több ételt, és a saját főztünket esszük, meglátjuk a gyümölcsök és 
zöldségek héjából, magjából, szárából és más levágott részeiből keletkező 
hulladékhalmot. Illúzió azt hinni, hogy ez azt jelenti, hogy ettől általában 
több szemetünk képződik. Mi a helyzet azzal a rengeteg hulladékkal, 
amelyet soha nem látunk, amíg elkészülnek a dobozokban és zacskókban 
megvásárolt feldolgozott élelmiszereink? Mi a helyzet a sok hulladékkal, 
amikor nem otthon eszünk? A vacsorák, ebédek, kis étkezések és még a kávé 
is, amelyet elköltünk, amikor nem otthon vagyunk - ezek mögött mind 
láthatatlan hulladékhalmok állnak. Minden hulladéktermeléssel jár. Az, 
hogy látjuk-e a hulladékot, vagy sem, csak azt határozza meg, hogy van-e 
bűntudatunk.

A lépréselés nem bűnös dolog még akkor sem, ha közben sokan szekálják 
miatta az embert. Mindaz a rost és pép, amit kidobnak, és ami állítólag a 
dolgok legegészségesebb része lenne, de mégsem az - olyan hulladék, ami 
nem bántja a bolygót. Ez csak segít; egy olyan folyamat ártalmatlan 
mellékterméke, amelynek során gyógyító kivonat készül, mellyel az emberek 
meggyógyulhatnak, hogy megmenthessék a világot.

Mindeközben a kávéfogyasztókat nem piszkálják így. Gondolj a hatalmas 
kávézacckupacokra, amelyek nap mint nap a szemétben végzik. És ezzel 
nincs vége; gondolj a cukorra, amelyet olyan sokan a kávéjukba tesznek. 
Mennyi földet szántottak fel, és mennyi esőerdőt irtottak ki azért, hogy az a 
cukornád növekedhessen? Nem számít, hogy mennyire hiszed 
egészségesnek magad, az ételek, amelyeket megveszel, hulladékot 
termelnek. Az ételek, amelyeket megeszel, hulladékot termelnek. így zajlik 
ez a körforgás. Nem tehetünk úgy, mintha az, aki úgy dönt, hogy kipréseli 
néhány friss termény levét, olyan élelmiszerbűnt követne el, amelyben



mindenki más ártatlan.
Inkább tisztelnünk kell azt, aki bevonja a lépréselést az életébe. Tisztelettel 

kell adóznunk annak, aki zöldségekkel és lágy szárú zöldekkel pakolja tele a 
hűtőszekrényét, és gyümölcshegyeket tart a konyhapulton. Mert ilyenkor a 
teste pontosan azt kapja, amire a túléléshez szüksége van. Azért tesz, hogy 
megelőzze a betegséget, hogy ne kelljen az egészségügyi rendszerre 
hagyatkoznia. Aki azt eszi, amit egészségesnek gondol - akár keto, paleo, 
vegán vagy egyéb népszerű étrendről legyen is szó -, de nem iszik préselt 
leveket, és nem ad meg a testének mindent, amire szüksége van, az később 
az egészségügyi rendszerre fog támaszkodni, ami bizony hosszú távon 
pazarlást jelent. Aki ma pépet és rostot dob ki a dzsúszok után, annak 
kevésbé lesz szüksége orvosi ellátásra, és sokkal kevesebbet pazarol az egész 
élete alatt. Nem az az igazi pazarlás, ha azért nem próbáljuk ki a friss, 
gyógyító leveket, mert egy filozófia, elmélet vagy szertartás tart fogva 
minket?

ROSTCSONTVÁZAK

Maga a rost tartalmaz számunkra szükséges tápanyagokat? Lemaradunk 
ezekről a tápanyagokról a préseléssel?

A rost csak olyan tápanyagokat tartalmaz, amelyeket ki lehet vonni belőle, 
azaz nem, nem maradunk le semmiről. Épp ellenkezőleg: ha azok a 
tápanyagok a rosttól elválaszthatatlanok lennének, soha nem tudnánk 
felszívni őket; csak akkor juthatunk hozzájuk és vehetjük hasznukat, ha a 
rost kiengedi őket magából (rágás, emésztés, turmixolás, főzés vagy főleg 
préselés útján).

Mondjuk, hogy egy laborban elemzik egy adott növényi élelmiszer 
tápanyagtartalmát. Ez nem jelenti azt, hogy a testünk mindebből részesül is; 
a tápanyagok használhatatlanok maradnak számunkra, ha a szervezetünk 
nem tudja könnyedén kivonni őket; ilyenkor a rostba zárva maradnak, mi 
pedig kiválasztjuk őket. Akármennyi kutatást találhatsz arról, hogy egy 
bizonyos élelmiszerben mi van, a tápértéke csak akkor hasznosítható, ha 
hozzáférünk. Vannak tápanyagok, amelyek tényleg elbújnak a rostban; a 
testünk a legtöbbször nem képes könnyen kivonni ezeket a bujkáló 
tápanyagokat. Laboratóriumi körülmények között sikerülhet, és így 
hasznosíthatjuk a gyógyító tulajdonságaikat, amelyet a szervezetünk 
önállóan nem képes kivonni.

Amikor megeszel például egy salátalevelet, egy zellerszárat, egy nyers 
karfiolvirágot, uborkát vagy paradicsomot, sok tápanyaghoz hozzáférsz -



azokhoz, amelyeket a tested könnyen le tud választani a rostról. Az összes 
tápanyaghoz azonban nem férhetsz hozzá, mindet nem tudod felszívni és 
beépíteni, mert amint azt majd a könyvben olvashatod, a testünk legyengült. 
A rost útban van. Segítségre van szükségünk - egy gép segítségére, hogy 
kivonja azokat a becses ásványi anyagokat, enzimeket, nyomelemeket, 
vírusölőket, antibakteriális anyagokat, antioxidánsokat és gyógyító 
fitokémiai vegyületeket, amelyekhez máskülönben nem férnénk hozzá. Itt 
most konkrétan a préselt kivonatokról beszélek, nem a turmixolt italokról. A 
mi lenyomott, lerobbant emésztőútjainknak azért is küzdeniük kell, hogy a 
turmixolt smoothie-kból megszerezhessenek egy kis tápanyagot, mert 
azokban az italokban is benne van a rost. Sok egészségügyi szakember úgy 
véli, hogy ha teljes értékű élelmiszereket dobunk a turmixgépbe, az nagyon 
sok mindenre megoldást jelent, és bár ez remek elgondolás - meglátod majd, 
hogy a könyvben leírt tisztítókúrák némelyikénél fontos szerepe van a 
turmixoknak a gyógyulásban -, nem tekinthető a kizárólagos és egyetlen 
célravezető módszernek. A lépréselésre azért van szükség, hogy külön 
orvosságokat készíthessünk.

Ne feledd, hogy nagy valószínűséggel bőven viszel be rostot az 
étrendeddel. Akkor se hagyd veszni a lépréselés lehetőségét, ha szükséged 
van rostra a bélmozgásod elősegítéséhez. A friss lékivonatok 
elengedhetetlenek az emésztőtraktus helyreállításához.

Az én bélrendszerem jól van - gondolhatod. Erős. Nincs szükségem 
segítségre. Az az igazság, hogy még a legegészségesebb emberek sem képesek 
kivonni minden rostban megbújó tápanyagot pusztán az emésztőerejükkel. 
Rendelkezhetsz a legerősebb emésztőrendszerrel és elég erős epével és 
sósavkészlettel (mára mindenki tartalékai le vannak gyengülve valamelyest), 
és rendszeresen mozoghatsz, akkor sem fogsz tudni mindent megszerezni a 
gyümölcsökből, zöldségekből, lágy szárú zöldekből és egészséges 
gabonafélékből, amire szükséged van úgy, ahogy megteremnek. Arról nem is 
beszélve, hogy idővel gyengülni fog az emésztőrendszered, ha nem vezeted 
be az életedbe a léfogyasztást. A testednek nem kellene hatalmas 
rostmennyiségeket feldolgoznia mindamellett a sok minden egyéb mellett, 
amivel ma - soha eddig nem tapasztalt mértékben - szembekerülünk. A 
léfogyasztás a proaktivitás fontos módja. Megkíméli a testedet a 
pluszmunkától, és elősegíti az emésztőrendszer védelmét, hogy ne veszítsen 
ez erejéből.

A rost alapvetően azért van jelen a növényi élelmiszerekben, hogy 
összetartsa a gyümölcsöt vagy zöldséget. Ez a célja. Az egészségügyi



szakemberek még nem tudják, hogy a rost az étel csontvázát biztosítandó 
van benne, hogy az állhasson, vagy tarthassa a formáját, hogy elegendő 
napfény érje a mezőn vagy erdőn növekedés közben. Szerkezeti elemként 
tartja össze a növény sejtjeit: a lédús növényi sejteket, amelyek a valódi 
tápanyagokat tartalmazzák. A rost nem azért van, hogy segítse a dolgodat a 
vécén. Inkább azoknak jelent segítséget, akik komoly okok miatt élnek 
mérsékelt vagy komolyabb bélkárosodással, amelyekről nem vesznek 
tudomást.

A legjobb dietetikusok nagyon sok emésztési problémára javasolják a 
rostot anélkül, hogy tisztában lennének azzal, hogy mi okozza az adott 
problémákat valójában. Nem szeretnék tiszteletlenül bánni a 
dietetikusokkal. Igazán csodálatos szakemberek vannak közöttük. 
Egyszerűen arról van szó, hogy az általuk keresett válaszok még nem 
találhatók meg a szakirodalomban. A rost soha nem oldotta meg a 
betegségeket. Amint leállsz a rostfogyasztással, nyomban visszatér a 
problémád is. A rost nem pusztítja el az E. coli vagy a Streptococcus 
baktériumokat, amelyek apró lyukakat fúrva roncsolják a beleket, ami 
divertikulitiszt és divertikulózist okoz. Egyszerűen csak továbbmozdítja az 
ételt, ha a perisztaltika gyenge. A bélmozgás és székletürítés sok másról szól 
a roston kívül. Mindez egy olyan szimbiotikus folyamat része, amelyben 
szerepe van a májnak, a gyomornak és az emésztőrendszer többi részének, 
valamint az idegrendszernek is - a valódi gyógyulás lényege pedig az, hogy 
eddig nem tanult módon gondozzuk az egészet. Szóval ha eddig attól féltél, 
hogy kevés lesz a rostbeviteled, ha napi egy dzsúszt megiszol, most már nem 
kell aggódnod emiatt. A tisztítókúrákkal bőven fogsz rostot bevinni a 
szervezetedbe. De ami ennél is fontosabb, az az, hogy a tisztítókúrák sokféle 
gyógyító elemének köszönhetően sokkal mélyebb szinten kezelheted majd 
azt, ami éppen a szervezetedben zajlik.

MILYEN VESZÉLYEKKEL JÁR, HA FÉLREVEZETNEK?

Miért vágnak bele az emberek a lépréselésbe? Mert krónikus tünetek vagy 
betegség gyötörte őket, és annak látták a préselt leveket, amik: életmentő 
orvosságnak. Miért vennénk ezt el téves információkkal?

Amikor egy az egészségügyi arénában hangadó szakértő nem javasolja a 
lépréselést, és különösen lebeszél a szárzeller levének kipréseléséről, mert 
azt mondja, hogy a rosttal jobban járunk, az egészségünk és a családunk 
egészségének kárára csap be minket. Ez történik akkor, ha vakon követünk 
egy név mögött álló hitrendszereket és rövidítéseket, és ez veszélyes. Ha



valahol azt látjuk, hogy a préselés rossz, buta dolog vagy pazarlás, és az 
aláírásban ott állnak a „PhD” vagy „Dr.” betűk, és mi azért követjük ennek a 
szakértőnek a tanácsát, mert ezek miatt a jelző betűk miatt vakon 
megbízunk abban, amit mond, akkor kisiklottunk. Megrövidítjük az 
életünket. És soha nem jövünk rá, hogy egy puszta teória kezébe helyeztük a 
saját és a családunk életét, amelyet egy félrevezetett, esendő ember tett 
magáévá az élete során.

És mi a helyzet velem? Ha most azt kérdezed, hogy bennem ugyan miért 
bíznál, az én hitrendszeremet miért követnéd, tudnod kell, hogy én nem 
traktállak semmiféle meggyőződéssel, hitrendszerrel vagy elmélettel. Ha 
olvastad már valamelyik könyvemet, és elolvasod az V. rész elején az 
elesettekről szóló és a kritikusoknak szánt 24. fejezetet, tudni fogod, hogy az 
általam átadott információ nem tőlem származik. Felülről jön, a 
legmagasabb, minden részrehajlástól mentes forrásból, hogy 
meggyógyulhass.



7. FEJEZET

Problémás élelmiszerek

Esélyes, hogy azért olvasod vagy lapozgatod ezt a könyvet, mert valamilyen 
tünetet tapasztalsz magadon. Lehet, hogy ez máris rontott az 
életminőségeden, a teljesítményeden vagy az érzelmi állapotodon. Lehet, 
hogy olyan rejtélyes tünetről vagy tünetekről van szó, amelyek miatt már 
egy, két vagy akár több orvosnál is voltál. Talán már diagnosztizáltak is 
nálad valamilyen betegséget, akár autoimmunt, akár nem, és az is lehet, 
hogy elintézték a hormonokkal vagy a stresszel. Ha pedig mindebből nem 
ismertél magadra, talán egy szeretted, közeli ismerősöd vagy barátod esetét 
juttatja az eszedbe. Ebben a fejezetben olyan ételekről lesz szó, amelyekről 
úgy érezheted, hogy mindeddig jót tettek neked. Szeretted őket, és 
néhányukról még azt is mondták, hogy egészségesek.

Nem mondanám neked, hogy egy étel nem tesz jót, csak mert találgatok. 
Nem sérteném meg soha azt, aki személy szerint vagy. Én nem játszmázom. 
Nem olyan könyvbe botlottál, amelyben végig csak „pro” ez meg ez, és 
„kontra” az meg az szerepel. A könyvben szereplő „antihősök” kizárólag a 
vírusölők és antibakteriális anyagok - a saját gyógyulásod tekintetében. 
Engem csak annak igazsága érdekel, hogy mi zajlik a testedben, és hogyan 
gyógyulhatsz meg végleg.

Nekem az számít, hogy nap mint nap, amikor felébredsz, abban a 
pillanatban rájössz, hogy a tünet, amellyel küzdesz, még mindig ott van, 
vagy hogy még mindig vár rád a legközelebbi orvosi időpont a krónikus 
betegséged miatt, és hogy minden napodat átitatja, hogy nem érzed jól 
magad. Hiszem, hogy jogodban áll meggyógyulni és tünetmentesen élni. Sőt, 
nem csak hiszem - tudom. Tudom, hogy min mész keresztül óráról órára, 
miközben érzelmileg, mentálisan és fizikailag küzdesz a tüneteddel, amelyet 
az orvosok és más gyógyítók nagy valószínűséggel rejtélyes természetűnek 
találtak; még ha van is diagnózisuk vagy nevük a tünetedre, amikor 
elmondod nekik, ha azóta sem múlt el, akkor igenis rejtély a számukra. 
Tudom, hogy ez nehéz; hogy egyetlen aspektusában sincs semmi, ami 
könnyű lenne.



Nem csak arról van szó, hogy az élelmiszerek, amelyekről itt olvasni fogsz, 
nem jók neked. Valami olyasmiről lesz szó, ami benned zajlik, és ami rejtély 
a családod, a barátaid, az orvosaid és az orvostudomány és kutatás számára 
is. Az embereket két dolog betegíti meg belülről: méreganyagok és 
kórokozók. Ezt nagyon fontos tudni, amikor az élelmiszerekről gondolkodsz. 
Ha megérted, hogy bizonyos élelmiszerek milyen szerepet játszanak a 
betegséged fenntartásában, megláthatod a fényt, és megvilágosodhatsz - és 
eljuthatsz a gyógyulásig.

PROBLÉMÁS ÉLELMISZEREK LISTÁJA

Itt találod a fejezetben vett élelmiszerek rövid áttekintését. A „Kórokozók 
elleni tisztítókúrát” bemutató 15. fejezetben egy könnyen kezelhető 
egyoldalas táblázatot is találsz.

1. szint

• Tojás
• Tejtermékek
• Glutén
• Szénsavas üdítőitalok
• Túlzott sóhasználat

2. szint

Az eddigiek, PLUSZ:
• Sertéshús
• Tonhal
• Kukorica

3. szint

Az eddigiek, PLUSZ:
• Az élelmiszeriparban használt olajok (zöldségolaj, pálmaolaj, 

repceolaj, kukoricaolaj, pórsáfrányolaj, szójaolaj)
• Szója
• Birkahús
• Halak és a tenger gyümölcsei (a lazac, a pisztráng és a szardínia 

kivételével)



4. szint

Az eddigiek, PLUSZ:
• Ecet (az almaborecetet is ideértve)
• Erjesztett ételek (a kombuchát, savanyú káposztát és kókusz aminó 

szószt is ideértve)
• Koffein (a kávét, a matchát és a csokoládét is ideértve)

5. szint

Az eddigiek, PLUSZ:
• Gabonafélék (a köles és a zab kivételével)
• Minden olaj (ideértve az olyan egészségesebb olajokat is, mint az 

olíva-, dió-, napraforgó-, kókusz-, szezám-, avokádó-, szőlőmag-, 
mandula-, makadámdió-, mogyoró- vagy lenmagolaj)

Bonusz

Ha még jobb, még gyorsabb eredményeket szeretnél elérni:
• Teljesen hagyd el a sót és az ízesítőket (a tiszta fűszerek 

maradhatnak)
• Egy ideig teljesen kerüld a radikális zsírokat

Korlátozd vagy hagyd el továbbá a következőket:
• Alkohol
• Természetes/mesterséges aromák
• Sörélesztőpehely
• Citromsav
• Aszpartám
• Egyéb mesterséges édesítők
• Nátrium-glutamát (MSG)
• Formaldehid
• Tartósítószerek

MIÉRT KERÜLJÜK A PROBLÉMÁS ÉLELMISZEREKET?

Segít, ha szintekre osztva gondolunk a problémás élelmiszerekre, ahol az 1. 
szintben foglaltakat a legfontosabb elhagynod az étrendedből, ha meg 
szeretnéd óvni az egészségedet. Ha valóban keményen akarsz dolgozni a 
gyógyulásodon, jól teszed, ha mind az 5 szinten, plusz a Bonusz pont alatt 
felsoroltakat is betartod. Ösztönzőerőként fog szolgálni az elhagyásukhoz, ha



megérted az egyes élelmiszerek mögötti miérteket, amelyeket máris fel 
fogok tárni. Ha fizikai támogatásra van szükséged mindeközben, lapozz a 
test gyógyító erejéről szóló 20. fejezethez, ha pedig érzelmi támogatás kell, és 
a sóvárgásokat szeretnéd jobban megérteni, a tisztulás érzelmi vetületével 
foglalkozó 25. fejezetet ajánlom a figyelmedbe.

1. szint

Tojás

Tudom, hogy mindnyájunkat mély érzelmi kapcsolat fűz a tojáshoz. Bár 
talán ez nem mindenkire igaz, a lakosság nagy részére biztosan. Sokan 
nőttünk fel az anyánk, apánk, nagyszüleink, nagybácsik és nagynénik által 
készített tojásételeket fogyasztva, ezért különleges helye van a szívünkben. 
Tojás villásreggelire, tojás a szabadnapok reggelén vagy tojás egy-egy 
éjszakai dorbézolás után az útmenti reggelizőkben a barátokkal - a tojás jó 
móka! Mindenkinek megvan a kedvence - tükörtojás, mindkét felén 
megsütött tojás, rántotta, keménytojás, bundáskenyér, tojásos szendvics 
vagy egyszerűen csak sajtos omlett. Ezért amikor azt mondod az 
embereknek, hogy hagyjanak fel a tojásevéssel, az teljesen máshogy érinti 
őket, mintha más étellel kapcsolatban mondanád nekik ezt - sokkal jobban 
megütköznek rajta, mintha azt hallanák például, hogy a gluténmentes 
étkezés a jó. A tojás elengedésének megvan a saját külön érzelmi lefolyása. 
Van, aki úgy érzi, mintha önmaga egy részétől búcsúzna el a tojással együtt - 
mert üyen nagyon ragaszkodik hozzá. Van, aki még álmodik is róla.

A tojással kapcsolatban a köztudatban forgó üzenetek nem egyértelműek. 
Gyakran halljuk, hogy egészséges, sőt egyenesen tökéletes élelmiszer, és 
kiegyensúlyozott fehérjeforrásként szolgál. Az az igazság, hogy jóval azelőtt, 
hogy bizonyos kórokozók, például nem jótékony hatású vírusok, 
baktériumok és gombák megszállták volna a szervezetünket, és új 
normaként hozták létre a jelenlegi krónikusbetegség-kultúránkat, a tojás a 
túlélésünket szolgálta. Bár jót akkor sem tett nekünk, legalább nem volt 
káros az egészségre - már a vírusok és egyéb kórokozók berobbanása előtt.

Ha még nem fedezted fel magadban azt a kis kételyszikrát, amely azt 
súgja, hogy a tojásevés talán mégsem tesz annyira jót neked, gondolj arra, 
amit mondani szokás, hogy „tojást csak módjával”. Ennek az az oka, hogy 
(valós) aggodalmak ütötték fel a fejüket a tojásfogyasztást és a 
szívbetegségeket illetően.

Ha pedig azok közé tartozol, akik rémülten olvassák ezt a részt, mert nem 
akarnak lemondani a tojásreggelikről, lehet, hogy most elszaladsz, hogy



keress néhány tudományos kutatást és tanulmányt a kedvenc kényeztető 
„vigaszételed” alátámasztására. Elárulom, hogy minden tojástanulmány 
pozitív kicsengésű és finanszírozott. Egyszerűen arról van szó, hogy 
emberek fizetnek a kutatóknak azért, hogy tojástanulmányokat készítsenek, 
hogy azt továbbra is egyék az emberek. Manapság olyan tanulmányhoz 
biztosan nem fogsz szponzort találni, amelyik azt fejti ki, hogy miért tesz 
rosszat nekünk a tojás. Nem sikerülne. Minden érintett azt kockáztatná, 
hogy soha sehol nem alkalmazzák a jövőben.

Elég volt néhány fontos hibát elkövetnünk, amitől a tojás szerepe a könnyű 
és gyors túlélőételből rövid idő alatt a túlélési képességünket gyengítő 
élelmiszerré változott. Az engedélyed nélkül, és anélkül, hogy bárki 
tájékoztatott volna arról, hogy ezt fogják tenni, a gyógyászati ipar és a Big 
Pharma, azaz a gyógyszermogulok meghozták helyetted a döntést. Nem volt 
közgyűlés a városházán; nem volt beleszólásod a kérdésbe, és nem 
szavazhattál a dologról. Fogtak egy mindennapos, túlélést segítő élelmiszert, 
amelyre oly sokan támaszkodtak az évszázadokon át, és nemtörődöm 
módon kísérletezni kezdtek vele. Talán erős szavak ezek. Ha azonban 
belegondolsz, hogy milyen mértékben szenvednek felnőttek és gyerekek, és 
különösen a nők, krónikus betegségben, és hogy ez a szenvedés néhány éve 
kezdődött, akkor ezek a szavak talán nem is elég erősek annak a rideg bűnös 
szándéknak és átverésnek a leírására, amely annak hátterében található, 
amit a tojással tettek. Fogtak egy fontos túlélést segítő élelmiszert, és a 
beleegyezésed nélkül, és anélkül, hogy felelősséget vállaltak volna érte, 
kórokozókat neveltek vele. A krónikus betegségek soha nem látott csúcsokat 
döntenek emiatt, és az embereknek még mindig nincs fogalmuk az 
igazságról.

íme, a történet: évtizedekkel ezelőtt, mielőtt a legtöbb olvasóm 
megszületett volna, tudományos kutatólaboratóriumokban 
mikroorganizmusok táplálékaként használták a tojást. Olyan haszontalan 
baktériumokkal és vírusokkal játszottak és mesterkedtek a laborokban, 
miközben a növekedésükhöz a tojás szolgáltatta a táplálékforrást, mint a 
Streptococcus, a Staphylococcus, az Epstein-Barr-vírus, a HHV-6, a herpesz 
simplex 1 és 2, az övsömör, a citomegalovírus, sőt még a HPV és retrovírusok 
is, például a humán immundeficiencia-vírus vagy HÍV. Vagyis a tojással 
tartották életben ezeket az agresszív patogéneket; ugyanazokat, amelyeknek 
ma az endometriózist, a fibrózist, a PCOS-t, a méhnyak- és petefészekrákot, a 
mellrákot, a szklerózis multiplexet, a fibromialgiát, a reumás ízületi 
gyulladást, a lupust, a Hashimoto-pajzsmirigygyulladást és az ME/CFS-t



köszönhetjük - méghozzá rekordmennyiségben. Ha ezek a problémák nem 
ismerősek számodra, akkor folytatom a felsorolást: ekcéma, pikkelysömör, 
mitesszeres bőr, szédülés, egyensúlyproblémák, kábaság, fülzúgás (csengés 
vagy zúgás a fülben), bizsergés, zsibbadtság, rejtélyes fájdalmak, folyamatos 
kimerültség, megmagyarázhatatlan homályos látás, üvegtesti homály, fehér 
vagy sötét foltok a látótérben, ködös gondolkodás, bénító szorongás és 
depresszió.

Az 1900-as évek elejétől egészen a ’30-as évekig tojásokon nevelt 
kórokozók közül sokat a külső orvosi rendszer sorolt be, szabadalmaztatott 
és cenzúrázott titkosan. Azaz a vírusokat nem hozták nyilvánosságra az 
orvosi egyetemek és orvosok számára. Évekkel később virológusoknak 
kellett az emberi szervezetben belebotlaniuk bizonyos vírustörzsekbe 
ahhoz, hogy felfedezzék az Epstein-Barr-vírust vagy például a HHV-6-ot. 
Privát körökben évtizedeken át nagy titkokban tartották az EBV-t, mielőtt a 
hősies vírusszakértők azonosították.

Ezek a vírusok és hasonló kórokozók okozzák a mai nyavalyák nagy 
többségét - és a tojás mellett a testünkben lakozó méreganyagok is 
táplálékul szolgálnak nekik. A tojás áll tehát az ételek azon listájának a 
csúcsán, amelyeket a tisztítókúra során kerülnöd kell, mert üzemanyagot 
jelentenek a fájdalmat és szenvedést okozó és az évek alatt az 
életminőségünket rontó kórokozók számára. A tojás azokat a vírusokat is 
táplálja, amelyek szinte az összes rákos megbetegedésért felelőssé tehetők. 
Rendben van, ha tökéletes ételnek nevezed a tojást, és hiszel is ebben amiatt, 
amit tanultál, ráadásul emellett még az íze is nagyon finom, úgyhogy igazán 
nehéz ellenállni neki. Amint azonban meghallod az igazságot, hogy a tojás 
idővel szerepet játszhat a szaporító szervek rákos megbetegedéseinek (vagy 
akármilyen fajta ráknak) a kialakulásában, többé aligha találod fogyasztásra 
érdemesnek, ha törődsz az egészségeddel. A tojásfehérje sem ússza meg a 
dolgot. Akár a fehérjét, akár a sárgáját eszed, vagy együtt a kettőt, ugyanúgy 
táplálják a kórokozókat.

Sokan hallottunk már arról, hogy az étel orvosság. Nos, nem minden étel 
orvosság, még akkor sem, ha van benne valami jó, és még akkor sem, ha van 
benne valami, ami látszólag jó nekünk. Pusztán az, hogy egy élelmiszerben 
van valamilyen tápanyag, még nem jelenti azt, hogy nincs ugyanannak az 
ételnek olyan összetevője is, ami nem tesz jót nekünk, csak nem tudunk róla 
- ez bármüyen tápanyag jótékony hatását semlegesíti. A spenót igazi 
orvosság. A vadon termő kék áfonya orvosság. A zellerlé orvosság. Még a 
burgonya is (vaj, sajt, tejszín, olaj és tej nélkül) orvosság, mert lizin van



benne, ami éppen a tojáson hízott vírusokat segít leteríteni. Sok mai étkezési 
trend ennek ellenére gyakran kizárja a burgonyát. Ez nagyon jó példa arra, 
hogy mindenki csak találgat.

Nem fogom finoman adagolni, és azt mondani, hogy lehet, hogy 
tojásallergiád van. Igen, az embereknek lehet tojásallergiája a ki nem 
mutatott, enyhe formában jelentkezőtől egészen a problémás esetekig. Ha 
azonban az általános problémát a „tojásallergia” takarója alá rejtjük, 
elkenjük a felbecsülhetetlen információt, mely szerint sokkal nyomosabb 
oka van annak, hogy a tojás nem jó nekünk, ha fontos az egészségünk.

Úgy gondoljuk, hogy a tojás nagyszerű fehérjeforrás. A tojást 
elválaszthatatlanul - és szándékosan, egy marketingstratégia részeként - 
házasították össze a fehérje szóval. A helyzet az, hogy a tojásban lévő 
fehérjék vírusokat, haszontalan baktériumokat és gombákat táplálnak - 
mert a tojásban lévő fehérjét használták fel régen a laborokban; ennek a 
fogyasztására tanították meg a vírusokat és egyéb kórokozókat. Ha úgy 
gondoljuk, hogy a tojásban lévő fehérje jó nekünk, tudnunk kell, hogy 
amikor a tojást megfőzzük vagy megsütjük, annyira tönkretesszük és 
denaturáljuk azt a fehérjét, hogy a szervezetünk már úgysem tudja 
hasznosítani. Gyakran hallani azt is, hogy a tojásban lévő ómega-3 zsírsav jó 
nekünk. Amint a tojást megfőzzük, ezt is tönkretesszük. És míg a nyers 
fehérjét felhasználhatjuk a tojásból, az akkor is táplálja a megbetegítő 
kórokozóinkat, ami semlegesíti a jótékony hatásait.

Most pedig gondoljunk a tojásban lévő hormonokra. És itt most nem a 
hozzáadott hormonokról van szó, hanem azokról, amelyek természetesen 
fordulnak elő még a szabadon nevelt, organikus, kistermelői tojásban is. 
Tudnod kell, hogy a saját tyúkjaid tojásai is tápanyagként szolgálnak a 
kórokozók számára - akkor is, ha magad neveled őket az udvaron. A tojás a 
kiscsibék növekedéséhez szükséges hormongolyó, és ezek a hormonok 
szintén táplálékot jelentenek a vírusok és baktériumok számára - ilyen 
például a pattanásokat, húgyhólyag- és egyéb húgyúti fertőzéseket, krónikus 
szinuszitiszt, tüdőfertőzéseket, árpát és a fülfertőzések többségét okozó 
Streptococcus. A tojásban természetesen meglévő hormonok megzavarják a 
belső elválasztású mirigyeinket, és kibillentik hormonális egyensúlyunkat. A 
tojásban lévő hormonok táplálják továbbá a szaporító szervrendszerben 
kialakuló cisztákat - olyan cisztákat, amelyek akkor jelennek meg, amikor a 
nőgyógyászati betegségekkel küzdő nőknek azt tanácsolják, hogy egyenek 
több tojást. Mintha valaki nagyon rossz tréfát űzne ezekkel az amúgy is 
szenvedő nőkkel.



A tojás a vércukoregyensúlynak sem tesz jót. Mindenki azt hiszi, hogy 
stabilan tart és tökéletes étel cukorbetegség esetén. A tojás valójában 
egyáltalán nem tesz jót annak, aki vércukorzavarokkal vagy 
cukorbetegséggel küzd. A tojás inzulinrezisztenciát okoz, és folyamatos 
ördögi körbe taszíthat, mert a cukor és a zsír egyaránt megtalálható benne. 
A cukrok és zsírok kombinációja az útja az inzulinrezisztencia 
kialakulásának, ami pedig cukorbetegséghez vezethet. Miért van cukor a 
tojásban? Ez az a szénhidrát, amely a fejlődő csirke izomnövekedéséhez 
elengedhetetlenül szükséges - ez az egyetlen módja, hogy annyira 
megerősödjön, hogy fel tudja törni a tojás héját. A tojás hatalmas 
kalóriaforrás, ezért érzik az emberek úgy, hogy stabilizálja őket. Van, aki úgy 
hiszi, hogy egyenesen a Szent Grált találta meg, amikor elkezdi 
kókuszolajban készíteni a rántottáját. Mintha ezzel kicselezné a 
tojásszörnyet, aki meg akarja betegíteni anélkül, hogy tudna róla. Sajnos azt 
kell mondanom, hogy nem így van.

Tudnod kell, hogy az alacsonyabb kórokozóterheléssel élők - vagyis 
akikben kevesebb a vírus és baktérium - megúszhatják azt a 
tojásmennyiséget, amelyet azok, akiket ME/CFS vagy Hashimoto- 
pajzsmirigygyulladás gyötör, nem. Minél kevesebb a kórokozó benned, 
annál jobban megúszhatod a tojásevést... egyelőre. Olyan új korban élünk, 
ahol már a fiatalabbak is rengeteg vírusos mutációval küzdenek, amelyek 
soha nem látott mértékben okoznak járványként terjedő krónikus 
betegségeket. Sok idősebb ember szervezetében kevesebb a kórokozó, ezért 
nem jelent számukra gondot, ha olykor tojást esznek. A fiatalabb 
generációink tagjai - különös tekintettel az ekcéma, a pikkelysömör és a 
kimerültség mellett a rengeteg nőgyógyászati problémával kínlódó fiatal 
nőkre - ma már nem ússzák meg olyan könnyen és szenvedésmentesen a 
tojásevést. Mindeközben folyton azt hallják, hogy a tojás szuperélelmiszer, 
de legalábbis a legfontosabb fehérjeforrás, amihez hozzáférhetnek.

Nem a tojást okolod, ha valamilyen tünetet észlelsz magadon, vagy esetleg 
betegséget diagnosztizálnak nálad. Senki nem okolja. A tojás annyira áhított, 
hogy immunissá vált. Sokkal hamarabb hibáztatnál bármilyen más forrást a 
tüneteid, állapotod vagy betegséged miatt, mint a tojást. Előbb fogod a 
penészre vagy az egy hete megevett gyümölcsre, vagy akár a saját testedre 
(ahogyan az orvostudomány és kutatás teszi), esetleg az univerzumra, és 
előbb gondolsz arra, hogy te hívtad be az életedbe. Nem a tojást fogod 
hibáztatni. Senki nem teszi.

Én vagyok a hírhozó. Nem én vagyok az, aki tönkretette a tojást. A Big



Pharma és a gyógyászati ipar tette. Nem a csodálatos szakemberek, akik 
nekik dolgoznak. Maga az ipar tette azzal, hogy évtizedekkel ezelőtt tojást 
használt azoknak a kórokozóknak az etetésére, amelyek ma sújtanak 
minket. Hogy lehet, hogy nem tudsz azokról a kórokozókról, amelyek miatt 
krónikus az állapotod, és szenvedsz? Miért mondják helyette azt, hogy a 
tested támad rád, és hogy a génjeid tehetnek róla? Mert ha kiderülne az 
igazság ezekről a kórokozókról és arról, hogy ezek okozzák a betegségeinket, 
az iparágak vezetői nagyon nagy bajban lennének. Rettenetesen sok 
kártérítést kellene kifizetniük, különösen azoknak az anyáknak, akiknek a 
kisbabájuk szenved. Az igazság lázadást és felkelést szülne.

Ha utánajársz, kiderül, hogy szinte mindenki, akit autoimmun betegséggel 
diagnosztizálnak, eszik tojást. Ugyanez vonatkozik szinte mindenkire, akinél 
mellrákot állapítanak meg - azt mondják nekik, hogy reggelizzenek 
mindennap tojást. Ha jobban lesz is valaki egy kicsit amiatt, hogy a 
fejezetben felsorolt többi élelmiszert elhagyja, az még nem jelenti azt, hogy 
kijutott az erdőből. Gondolj bele, hogy mennyivel előbbre tartanának a 
gyógyulási folyamatukkal, ha a tojásról is lemondanának.

A tojás nem tesz jót az egészségednek akkor sem, ha vannak benne jó 
dolgok. Olyan, mintha ismernél valakit, aki nagy valószínűséggel bántani fog 
fizikailag vagy érzelmileg, de van egy vagy két igazán jó tulajdonsága is. 
Több eszed van annál, mintsem hogy tagadd magad előtt, milyen sérüléseket 
okozhat egy ilyen erőszakos ember. Akármennyi együttérzés is lehet benned 
iránta, tudod, hogy jobb távol tartani magadtól, mert többet bánt, mint 
amennyi örömet okoz. így kell gondolnod a tojásra is.

Tejtermék

Talán hallottad már, hogy a tejtermékek nyákképző ételek. Néha úgy érezni, 
mintha mindenhonnan ezt hallanánk. Tejtermékeket (tejet, sajtot, vajat és a 
többi) fogyasztva észre sem vesszük, hogy milyen nagyon aktívan termelik a 
nyálkát. És miért nyákképzők? Az az ironikus az egészben, hogy azt senki 
sem tudja. íme, az egyik válasz a kérdésre: valahányszor tejterméket 
fogyasztasz, az akut módon eltömíti a májadat. Ez az egyik oka a 
nyákképződésnek.

A tejtermék egyszerűen nem bomlik le, emésztődik meg, és indul útnak az 
emésztőtraktusban olyan jól időzített módon, ahogyan más élelmiszerek. 
Ehelyett ott ragad a rendszerben. Először is lassítja az ugyanakkor szintén a 
belekbe kerülő többi étel - gyümölcsök, zöldségek, leveles zöldek, gyógy- és 
fűszernövények - felszívódását és feldolgozását, amelyek magas tápértékük



miatt igen fontosak az élet fenntartása szempontjából. Ezekben vannak meg 
azok az ásványi anyagok, vitaminok, egyelőre felfedezetlen vírusirtó és 
antibakteriális vegyületek, valamint egyéb tápanyagok és gyógyító növényi 
hatóanyagok, amelyek a tejtermék filmjébe ragadva veszítenek a 
vitalitásukból és értékükből, mielőtt a bélfalon a véráramba kerülhetnének, 
majd a májkapugyűjtőéren keresztül a májba jutva a szervezet számára 
használhatóbb, metilált formájú tápanyagokká alakulhatnának. Amint 
elfogyasztottuk az ételt, és megindult az emésztési folyamat a tápanyagok 
kivonására, a bennük található tápanyagok csak egy bizonyos ideig 
maradnak felhasználhatók. Időben el kell érniük a májba, mert gyakorlatilag 
a máj „rendeli el”, hogy ne haljanak el, vagy váljanak hatástalanná a 
szervezetünkben tett utazásuk során. Azaz a máj több mint kétezer feladata 
közül az egyik egy olyan kémiai vegyület kiválasztása, amely 
meghosszabbítja a tápanyagok életét, és nem engedi, hogy oxidálódjanak. A 
vérünkben lévő elektromosság és vezetőképesség hatással lenne ezekre a 
tápanyagokra, ha a máj speciális kémiai vegyülete nem kapcsolódna 
hozzájuk mintegy védelmezőként.

A tejtermék eldugítja az emésztőutat, aminek köszönhetően virulhatnak a 
nem oda való kórokozók - például haszontalan gombák, penész, 
baktériumok és vírusok - a vékony- és vastagbelünkben. Mivel a tejtermék 
nem bomlik le, emésztődik meg vagy hagyja el a rendszert egykönnyen, 
elfojtja a létfontosságú oxigént. Mire végül lebomlik, és a béltraktus falán át 
a májkapugyűjtőéren keresztül a májba jut, lassítja a máj működését, és 
ezzel azonnali, akut módon stagnálásra és renyheségre készteti azt. Ez 
nyákképződéshez vezet. Ha a tested szűrője - a májad - eldugul, a májat 
ennek következtében kikerülő összes méreganyag, amely a szervezetbe jut, 
növeli a hisztaminvegyületek mennyiségét, ez pedig táplálja a nyákot, és 
még több termelődik belőle.

(Ezért van az, hogy egyre több csecsemő és kisgyerek mutat allergiás 
reakciót, vagy reagál emésztési zavarokkal, illetve székrekedéssel a 
tejtermékre. Az apróságok mája szenved a tejterméktől. Az emberi anyatej 
miatt azonban nem kell aggódnod. Ez teljesen más kategóriába esik, mint az 
állati tejtermékek.)

A tejtermékek a nyirokereket is eltömítik. A nyirokerekben történik a 
kórokozók ellenőrzése. A limfocitáink (fehérvérsejtek) okkal tartózkodnak a 
nyirokrendszerünkben: hogy megkeressék és elpusztítsák a betolakodókat. A 
tejtermékek a természetes ölősejtek útjába állva engedik, hogy a 
betolakodók dőzsölhessenek. Ezeknek a fejlődő betolakodóknak (azaz



kórokozóknak) a jelenléte igen toxikus a nyirokerekben. Az általuk termelt 
mérgek olyan folyadék termelésére serkentik a vérereket és szövetet, amely 
nyákká válik - ez a másik oka annak, hogy a tejtermékek nyákképző 
élelmiszerek.

Amikor például az influenza vírus bejut a szervezetbe, hatalmas lakomát 
csap, és csak úgy falja a kedvenc táplálékait - például a tojás, a tejtermékek 
és a glutén maradványait. A folyamat során az influenza vírus mérget bocsát 
ki, és ez a méreg nyákképződést idéz elő. (Ha aktívan nem fogyasztasz 
ilyesmit, az influenza vírus felkutatja a tojás-, tejtermék- és 
gluténmaradványokat tartalmazó régi „tárolóedényeket” a májban, melyek 
még a hónapokkal vagy évekkel ezelőtti fogyasztásból maradtak ott. Minél 
kevesebb ilyen tárhely van a testedben, annál kevesebb nyák képződik, ha 
influenzás leszel - ami csak újabb ok arra, hogy kövesd a könyv 
tisztítókúráit.) Az a nyák okozza a köhögést és a szinuszok telítettségét, 
amikor influenzás vagy, amely annak eredményeképpen keletkezik, hogy az 
influenza vírus mérget ürít a tojás-, tejtermék- és gluténmaradványok 
elfogyasztása után. A testünk azért termeli a nyákot, hogy lelassítsa és 
csapdába ejtse a vírust.

Na és mi a helyzet akkor, amikor nem vagyunk influenzásak? A legtöbb 
ember szervezetében vannak kórokozók - más vírusok, például az Epstein- 
Barr és olyan baktériumok, mint a Streptococcus, melyek természetes 
hormonokon és a tejtermékben található fehérjéken élnek, és saját 
méreganyagot ürítenek, amelyek nyákképződésreakciót indítanak el. Ha 
kórokozóterhelés van a szervezetünkben, például sok a Streptococcus - 
amint az rengeteg gyerek és felnőtt esetében fennáll, csak nem tudnak róla -, 
akkor ezek a tejtermékre adott reakciók mind fokozottan, tejtermék-allergia 
formájában jelentkezhetnek. Nem szükséges azonban tejtermék-érzékenység 
diagnózisa ahhoz, hogy valaki érzékeny legyen a tejtermékekre. A tojáshoz 
hasonlóan bárki elkezdhet tüneteket produkálni tej, sajt, vaj, tejszín, tejsavó 
vagy tejsavófehérje-por, kefir, joghurt, juhtej, kecskesajt vagy egyéb 
tejtermék fogyasztása kapcsán, és a tünetei jóval túlmutathatnak azokon, 
amelyeket a tejtermék-allergiával szoktunk társítani. A legjobb kerülni a 
tejtermékeket, amikor a szervezeted a gyógyulás útját járja.

Az egyik oka annak, ha nehéznek találod a tejtermék elhagyását az 
étrendedből az, hogy az ezeken élő nem jótékony hatású vírusok és 
baktériumok éheznek és nyűgösködnek, ha megvonod tőlük a tejet. A 
kórokozók ráébrednek, hogy éhezteted őket. Miközben néhányan lassan 
éhen is halnak, mérget bocsátanak ki, amire a mellékveséd egy



adrenalinkeverék kiválasztásával reagál, amely természetes szteroidként 
védi az immunrendszeredet a helyzet túlreagálásától. Miközben ezek a 
folyamatok zajlanak benned, érzelmileg instabil lehetsz, aminek nem érted 
az okát, és ez ébreszt benned vágyat a megszokott vigaszételeid iránt. Ha 
követed ezt a vágyat, és előveszed a fagyit, pizzát, sajtos tésztát vagy 
sajtburgert - valamit, amit a kórokozók szeretnek -, azzal máris elkezded 
feltölteni az üzemanyagtartályukat. Ennek köszönhetik a tejtermékek a 
függőséget okozó tulajdonságot: a szervezetünkben lévő kórokozók 
dőzsölnek rajtuk, és gyakorlatilag könyörögnek értük. (A kórokozók 
pusztulásáról és a sóvárgásról szó esik még a tisztítókúrák érzelmi oldalával 
foglalkozó 25. fejezetben.) Ha megérted, hogy ez zajlik a kulisszák mögött 
azokban a pillanatokban, amikor kísértésbe esel, és megkívánod a sajtot, az 
sokkal több erőt ad ahhoz, hogy nemet mondj rá.

Glutén

Az orvostudomány és kutatás a mai napig nem érti, hogy miért olyan káros a 
glutén. Azt halljuk, hogy azért, mert az emberek allergiásak lehetnek a 
gluténre, vagy mert olyan betegségeket okozhat, mint a cöliákia. Ez azonban 
nem ad választ arra, hogy miért érzékenyek olyan sokan a gluténre. 
Egyáltalán tényleg annyira érzékenyek vagyunk rá, mint amennyire halljuk? 
Igen, tényleg. Amit nem fogsz hallani, az az igaz ok, vagyis hogy valójában 
miért reagálunk így a búzára és más gluténforrásokra.

Gondoljunk csak bele! Ismersz olyan nyolcvanéves embert, aki egész 
életében glutént evett, és soha semmilyen gluténérzékenységi tünetet nem 
produkált? Valószínűleg mind fel tudunk sorolni embereket abból a 
generációból, akik teljesen jól vannak, miközben búzát esznek. És most 
gondolj arra, hogy hány olyan embert ismersz, akár gyerek vagy tinédzser, 
akár a húszas, harmincas, negyvenes, ötvenes vagy hatvanas éveiben jár, aki 
mindenáron tartózkodik a gluténtól, mert lisztérzékeny vagy más gondja 
van ezzel a fehérjével.

Az az egyik leggyakoribb oka, hogy az emberek kerülik a glutént, hogy a 
mai orvosok és más gyógyítók azt mondják, hogy a glutén gyulladást vagy 
akár autoimmun betegséget is okozhat. Ez nem régi gyakorlat. Egészen friss 
keletű ez az elmélet, de konkrétan nem tudják, hogyan okozhat a glutén 
gyulladást, vagy hogy a gluténérzékenység miért esik olyan gyakran egybe 
bizonyos autoimmun betegségekkel.

íme, az igazság: a glutén táplálja a kórokozókat. Pont azok a vírusok falják 
előszeretettel, amelyek autoimmun állapotokat hoznak létre. Ez okozza a



gyulladást. Nem fordítva történik; nem a glutén váltja ki a gyulladást, ami 
aztán autoimmun reakciót indít el a testben. A gluténen táplálkozó 
kórokozók vezetnek gyulladáshoz a szervezetben, miközben az 
immunrendszer próbálja kiiktatni őket. Ne feledd, hogy az orvostudomány 
és kutatás még nem tudja ezt. A gyulladásnak csak két oka lehet: (1) fizikai 
sérülés valamilyen erőhatás vagy toxikus expozíció nyomán, és (2) 
kórokozóaktivitás a szervezetben. A kórokozók okozhatnak gyulladást 
azáltal, hogy bejutnak a szervekbe vagy szövetbe, ami egyfajta sejtsérüléssel 
jár, vagy azáltal, hogy a szervezetben lévő bizonyos bajkeverőkön és 
problémás élelmiszereken hízva gyulladáskeltő mérgeket és 
melléktermékeket választanak ki. Az élelmiszerek, például a glutén, 
önmagukban nem okozhatnak gyulladást. Olyan kórokozókat viszont 
táplálhatnak, amelyek aztán gyulladást okoznak. Ezért van az, hogy sokan, 
különösen az idősebb generációk képviselői, ehetik a glutént, és ez nem 
vezet gyulladáshoz a szervezetükben. Ahhoz, hogy gyulladás keletkezhessen, 
bizonyos kórokozókra is szükség van a testben, amelyek ezzel az 
élelmiszerrel táplálkoznak. A kórokozók - például vírusok -, és nem a glutén 
a cöliákia valódi okozói.

Az autoimmun diagnózisok hátterében álló igazság továbbra is rejtély az 
orvostudomány és kutatás számára. Még a legjobb orvosok és gyógyítók is 
zavarba jönnek ezen a ponton, ezért magyarázzák a számtalan tünetet és 
állapotot azzal, hogy a test saját immunrendszere támad magára. Ezt hallva 
tudd, hogy ez csak annyit jelent, hogy az orvostudomány még nem jutott el a 
betegség gyökeréig, ezért a legjobb magyarázat, amire jutottak az, hogy 
mindez a test hibája. Az immunrendszer valójában soha nem pusztítaná el a 
pajzsmirigyedet (pedig - minden bizonyíték nélkül - ezzel magyarázzák a 
Hashimoto-pajzsmirigygyulladást). A tested immunrendszere valójában 
soha nem pusztítaná el a bőrödet (pedig - minden bizonyíték nélkül - ezzel 
magyarázzák az ekcémát és a pikkelysömört). És a glutén nem képes olyan 
reakcióra rávenni az immunrendszeredet, amellyel a saját belső bélfaladra 
támadva okoz sérülést - ami a cöliákia vagy lisztérzékenység kialakulásának 
téves elmélete. A belek sérülését valamilyen gluténnal táplálkozó kórokozó, 
például vírus okozhatja.

Az immunrendszered pedig az autoimmun állapotok kialakulásáért felelős 
kórokozót akarja elkapni. A glutén azért jön be a képbe, mert üzemanyagot 
szolgáltat a kórokozók számára. Glutén táplálja például az olyan vírusokat, 
mint a ma kivétel nélkül autoimmun problémaként besorolt fibromialgiát, 
Hashimoto-pajzsmirigybetegséget, ekcémát, pikkelysömört, szklerózis



multiplexet, Lyme-kórt, PCOS-t, endometriózist, pszoriázissal járó ízületi 
gyulladást, lupust, ME/CFS-t és amiotrófiás laterálszklerózist (ALS) okozó 
EBV több mint hatvan változatát. Teljesen jó szándékú orvosok követik azt 
az ’50-es években született - és a tudomány által még mindig nem értett -, a 
krónikus állapotok kialakulását magyarázó idejétmúlt elméletet, mely 
szerint a test önmagára támad. Ebben az az elképzelés képviseli az újabb 
csavart, hogy a glutén okozza a gyulladást, amely aztán a testet összezavarva 
önmaga ellen irányuló támadást indít. Ez nem haladó információ. Ha nem is 
rosszakaratú, de mindenképpen téves értelmezés.

Korábban is beszéltem már arról, hogy a glutén hogyan táplálja a 
különböző tünetek és állapotok kialakulásáért felelős kórokozókat, és 
néhány terapeuta máris alkalmazza a Gyógyító médiumtól kapott 
információt a praxisában. Ők eredményeket érnek el a pácienseiknél, mert 
segítenek megérteniük a szenvedéseik valódi forrását: hogy a glutén 
üzemanyagot biztosít a kórokozók számára, és amikor ilyen ételeket esznek, 
a szervezetükben lévő vírusok és haszontalan baktériumok még mélyebbre 
juthatnak a szerveikben a sejteket roncsolva, ami súlyosbíthatja az 
autoimmun és egyéb krónikus betegségeiket. Ha bármilyen egészségügyi 
problémád van - autoimmun vagy sem -, a glutén elhagyásával máris tettél 
ellene. Az önvédelem és gyógyulás útján tett következő lépés annak a 
megértése, hogy miért káros a tested számára, és hogy szerepe van az 
állapotod kialakulásában.

Lehet, hogy most éppen nincsenek olyan kórokozók a szervezetedben, 
amelyek gluténnel táplálkoznának. Lehet, hogy minden probléma nélkül 
fogyaszthatsz búzát vagy más gluténforrásokat. Ez nem jelenti azt, hogy a 
későbbiekben sem alakulhatnak ki nálad tünetek. Mindenkiben különböző 
osztódási idővel rendelkező, különböző törzsekből származó kórokozók. 
Lehet a te szervezetedben olyan kevéssé zavaró tüneteket okozó enyhe 
patogén környezet, amelyet akár soha nem is tekintesz problémának. Sokan 
minden különösebb egészségügyi cél nélkül, pusztán takarítási okokból 
fognak bele egy-egy tisztítókúrába - és csak közben, illetve akkor jönnek rá, 
amikor utólag értékelik, hogy mennyivel jobban vannak, és hogy korábban 
több korláttal éltek, mint gondolták.

A glutént elhagyva felfedezik, hogy energikusabbak, amire nem is 
számítottak, mert soha nem gondolták, hogy érzékenyek rá. Azt is 
észreveszik, hogy jobban tudnak gondolkodni, mert kevésbé ködös az agyuk. 
Felfedezik, hogy kevesebb alvásra van szükségük, és elmúlnak azok a kis 
fájdalmaik, amelyeket már megtanultak figyelmen kívül hagyni. Azon



kapják magukat, hogy az enyhe felfúvódás vagy vízvisszatartás, amelyet 
addig észre sem vettek, most meglepő módon csökkent - és mindez azért, 
mert volt egy enyhe, szisztémás gyulladásuk, amely fel sem tűnt nekik 
elfoglalt életüket élve, most azonban, hogy elhagyták az étrendükből a 
glutént, megszűnt. Annyira hozzá voltak szokva a tüneteikhez, hogy fel sem 
fogták, hogy ezek problémák, arról nem is beszélve, hogy ezek mindeközben 
egy „nagyobb dobásra” készülődhettek, ami aztán a glutén elhagyásával 
meghiúsulhatott.

Üdítőitalok

Akárhogyan nevezzük is őket, a szénsavas üdítőitalok semmilyen 
tisztítókúrának nem tesznek jót. Sok szénsavas üdítőitalt és ízesített 
szénsavas vizet alumíniumdobozban lehet kapni - az alumínium pedig 
éppen olyasmi, amitől a tisztítókúra során szabadulni szeretnénk, nem 
bevinni a szervezetünkbe. A szénsavas üdítőitalok emellett gyakran 
aszpartámot, magas fruktóztartalmú kukoricaszirupot és mesterséges 
ízesítőket is tartalmaznak, hogy a szén-dioxidról ne is beszéljünk, ami akkor 
is problémát okozhat, ha nem dobozból isszuk.

Gondatlanság lenne tőlem, nem segítség, ha azt állítanám, hogy rendben 
van, ha a tisztítókúra alatt természetesnek tűnő üdítőitalokat és szénsavas 
vizeket fogyasztasz. Szinte mindig bajba sodor, ha szénsavas üdítőitalokért 
nyúlunk; vagy olyan lesz, amelyik „természetes” ízesítőket tartalmaz 
(amelyekben nátrium-glutamát van), vagy olyan, amelyikben génmódosított 
répacukor van. A legegészségesebb üdítőitalokat is emberi kéz készítette. 
Nem teljes értékű élelmiszerek. Még ha vannak is bennük gyógynövények, 
azok alapvetően keverékek - jóllehet kreatív és fantáziadús keverékek -, 
amelyekben mindig vannak előállított összetevők, és csak az ízlelőbimbók 
élvezetére gyártják őket.

Az üdítőitalok azzal is kiüthetnek, hogy megdobják a vércukorszintet, és 
ezáltal még éhesebben vágyunk a nem megfelelő ételekre. Gyakran 
tartalmaznak koffeint is, ami felturbózza a mellékvesét, és sokféleképpen 
felboríthatja a belső egyensúlyt, ami ellenünk dolgozik a méregtelenítés 
során. (A koffeinre hamarosan visszatérek még.)

A lényeg: az üdítőitalok nem támogatják a tisztítókúrát és a gyógyulást.

Túlzott sóhasználat

Gyakran halljuk, hogy a só egészséges összetevője az étrendünknek, 
amennyiben jó minőségű sót, például tengeri vagy Himalája-sót fogyasztunk;



ebből aztán annyit használhatunk, amennyit akarunk, mert ezek 
tápanyagdús, ásványi sók. Míg az igaz, hogy ezeknek a tápanyagdús sóknak 
magasabb az ásványianyag-tartalmuk, ezek a különleges sók is akadályozzák 
a test tisztulását. Nincs meg bennük az az életerő, ami mondjuk a zellerlében 
lévő ásványi sóban. A zellerlében található só a nátriumsók alcsoportjába 
tartozik (nátrium klasztersóknak nevezzük őket), amelyet bioaktív víz foglal 
magába. A nátrium klasztersók egyik feladata a sok közül az, hogy megkötik 
a méreganyagokat, és kivezetik őket a testből. Egy másik feladatuk a 
kórokozók elpusztítása. Ez a különleges nátrium - amelyről a Csodatévő 
zeller című könyvemben részletesebben olvashatsz - az oka részben annak, 
hogy világszerte milliók gyógyulnak meg a zellerlétől.

A normál sók - a tengeri sót, a Himalája-sót és más tápanyagdús sókat is 
ideértve - nem méregtelenítők. Amikor ezeket elfogyasztjuk, dehidratáló 
hatással vannak, mert a vizet elviszik onnan, ahol szükség van rá a 
szervezetünkben, és olyan helyekre irányítják át, ahol nincs. Ez lassan 
ugyanúgy bepácolja a szerveinket, mint az ételeket, amelyeknek 
tartósítására sót használnak. Ez is okozhat puffadást, és az embereknek 
ezenkívül is bőven elég a gyulladásból, puffadásból, vízvisszatartásból és 
súlygyarapodásból. A só csak súlyosbítja ezeket a tüneteket. A folyadék
visszatartás az utolsó, amit a méregtelenítés és tisztítókúra alatt kívánnál 
magadnak.

Na mármost, nem az a csipetnyi jó minőségű tengeri só vagy Himalája-só a 
legaggasztóbb, amit az otthon elkészített ételhez teszel. Az éttermi ételekre, 
készételekre, csomagolt élelmiszerekre és akár a legjobb barátaink és a 
családunk főztjére is oda kell figyelnünk. Még a jó szándékú, fenntartható 
működésű cégek által készített magas színvonalú csomagolt rágcsálnivalók - 
például dehidratált kekszek - is tartalmazhatnak túl sok sót, amelyeknek a 
címkéjén hosszan sorolják a jótékony tulajdonságaikat.

A „sózzuk ízlés szerint” kifejezést elég sokszor meghányták-vetették már. A 
saját szabad akarata szerint mindenki annyi sót szórhat az ételére, amennyit 
akar; gyakran akkor is a sószóró után nyúlunk még egy kis sóért, ha az adott 
ételt már eleve sóval, esetleg sótartalmú csomagolt összetevőkből (például 
szószok) készítették. Ez azt jelenti, hogy a legtöbben magas sótartalomhoz 
szoktunk, ami több, mint amit a test egészségesen kezelni képes, különösen a 
tisztítókúra alatt.

Abban a mennyiségben, amelynek a mindennapi életünkben ki vagyunk 
téve - amellyel a fogyasztókat általában boldogítják -, a só dehidratál. 
Ismétlem, a legutolsó dolog, amire egy tisztítókúra alatt szükségünk van, az a



folyadék-visszatartás, főleg egy krónikusan dehidratált állapotban. A só 
tartósítja a testben lévő méreganyagokat és mérgeket; megköti és 
koncentrálja őket a szervek szöveteiben, kinyomja a vizet a szervekből, 
amelyre ott nagy szükség lenne, és fokozza a dehidratáltságot, miközben 
ugyanakkor olyan területeken gyűlik fel a víz, ahol éppen nincs rá semmi 
szükség. Dehidratált állapotban a tisztulás szinte lehetetlen. A mai állás 
szerint pedig a legtöbben máris napi szinten, éveken át krónikus dehidratált 
állapotban élnek. A só ezenfelül gyengíti a szervezet immunrendszerét azzal, 
hogy vizet von el a természetes ölősejtektől, és ezzel gátolja őket a kórokozók 
felkutatásában és elpusztításában.

Ismétlem, itt arról a sóról van szó, amit az ételeinkhez adunk. Ez más, mint 
az a zellerlében lévő nátriumsó alcsoport, amely segíti a szervezet tisztulását 
és méregtelenítését, és felveszi a harcot a kórokozókkal. Attól a sótól is 
különbözik, amely az Atlanti-óceánban található tengeri zöldségekben - 
ehető algák, például vörös pálmamoszat (dulse) és kelp - van. A tengeri 
zöldség más, mint a dehidratált tengervíz (tengeri só), mert a tengeri 
zöldségben természetesen szabályozott az óceánból befogadott só 
mennyisége mind belül a növény anyagában, mind a felszínén, szárított 
állapotban. A tengeri zöldségek azért jótékony hatásúak, mert megkötik és 
kivezetik a toxikus nehézfémeket a szervezetünkből, és mert a 
sómennyiségük korlátozott, tehát nincs bennük annyi tengeri só, ami 
hátráltatná a folyamatot. Ezért megkülönböztetjük az asztali sót - még a 
legjobb minőségű asztali sót is - a gyógyító élelmiszerekben természetesen 
előforduló nátriumtól. Ha vörös pálmamoszatot szórsz a salátádra, az 
nagyon más, mint amikor egyetlen nap során többször is megsózod az 
ételeidet. Egy darab tengeri alga nem hasonlítható össze azzal, amennyi só 
akár egyetlen szelet pizzában megtalálható. A sajt, a szósz és a tészta 
sótartalmát ismerve - hogy a feltétekről ne is beszéljünk - a pizza kész 
sóbánya; és ez nem az a só, ami gyógyító munkát végez, mint a zellerlében 
vagy a tengeri zöldségekben lévő nátrium.

Ezért teszed jól, ha a tisztítókúra idejére felfüggeszted a hozzáadott só 
használatát. Ellenőrizd a fűszerkeverékek sótartalmát, és figyelj oda az 
éttermekben - kérd meg a pincért, hogy só nélkül készítsék el az ételedet. Ha 
már egyszer ennyire odafigyelsz a gyógyulásodra, nem éri meg aláásni az 
erőfeszítéseidet azzal, hogy továbbra is lapátolod magadba a sót.

2. szint

Sertéshústermékek



A sertéshús erősen megterheli a hasnyálmirigyet, a szívet és a májat. Amikor 
valaki sertéshúst eszik - mindegy, hogy az szalonna, kolbász, sonka, 
karajszelet, rostonsült borda, pulled pork, konzerv vagdalthús, szalonnabőr 
vagy disznózsír -, a vére besűrűsödik. Másfajta vérsűrűség ez, mint ami attól 
alakul ki, hogy valaki avokádót, egy marék diót vagy egy szelet lazacot eszik. 
Amilyen sűrű és nehéz a sertéshústermékekben lévő zsír, az minden másnál 
jobban besűríti a vért. Ha úgy gondolod, hogy az általad megevett 
sertéshúsban már alig van zsír - például mert levágtad a zsíros részeket a 
hússzeletekről -, még akkor is hatalmas, a szervezeted számára 
feldolgozhatatlan zsírmennyiségről van szó, mert a zsír teljesen átjárja a 
sertéshúst. A sertészsír miatt besűrűsödött vér keményen megdolgoztatja a 
hasnyálmirigyet, és sok havi inzulintartalékot locsoltat el vele, hogy 
megelőzze a katasztrófát. Miért? Mert a sertéshúsbevitel után - ha nem 
egyenesen vele együtt - a legtöbben igen hamar cukrot is fogunk 
fogyasztani, és mindegy, hogy ez a cukor a barbecue szószból, kenyérből 
vagy valamilyen desszertből származik. Tehát míg a sertéshúsból származó 
rengeteg zsír még benne van a vérünkben, a hasnyálmirigy máris inzulint 
választ ki a magas cukorszint kezelésére - és ez a cukor útjában álló zsír az, 
ami túlhajszolja a hasnyálmirigyet, hogy egyetlen nap alatt többhavi 
inzulinadaggal és enzimtartalékkal mentse a bőrünket. A hasnyálmirigy a 
folyamat során végül teljesen lemerül. Gyakran előfordul, hogy estéről 
reggelre kórházba juttatja az embert a hasnyálmirigy-gyulladás, és senki 
nem tudja, hogy ennek mi az igazi oka.

Emellett a sertészsír a méregtelenítés és a tisztítókúra útjába is állhat. 
Amikor a vér ilyen mértékben besűrűsödik a zsírtól, bizonyos szervekből, 
például a májból nem tudja elszállítani a kórokozókat és méreganyagokat. A 
máj kimerül attól a hatalmas mennyiségű epetermeléstől, ami a zsír 
lebontásához kell, hogy eléggé felhígítsa a vért ahhoz, hogy a szívnek ne 
kelljen annyit dolgoznia a zsírral teli vér vérereken való átpumpálásán. Ha a 
véráram ennyire leterhelt, az gyakorlatilag annyit jelent, hogy az agyban 
semmiféle tisztulás nem történhet. Az elme megtisztításáról gyakran esik 
szó. Ha sertéshúst eszünk, ez ellen dolgozunk, mert eközben nem tisztul az 
agy. Ha a vérereidben nagy mennyiségű zsír van amiatt, hogy valamilyen 
formában sertéshúst fogyasztottál, az azt jelenti, hogy kevesebb oxigén jut el 
az agysejtekhez. Azt jelenti, hogy a tápanyagokban gazdag ételekkel (például 
a zellerlével) bevitt gyógyerejű fitokémiai vegyületek közül is kevesebb jut el 
az agysejtekhez. A sűrűbb vér miatt a szívnek erősebben kell pumpálnia, és 
ez azt jelenti, hogy mire a vér végre elér az agyba, a vérerekben



megemelkedik a vérnyomás. Míg ez a legenyhébb nyomáskülönbségek közé 
tartozik, a nyomás az nyomás - ami végül mindenképpen nyomást jelent az 
agyszövetre is. Ez a nyomás csak beljebb tolja a méreganyagokat az 
agysejtekbe ahelyett, hogy kivinné onnan, ezért a méreganyagok végül 
felhalmozódnak az agyban.

Amint korábban már említettem, meglátod majd, hogy a könyvben 
megismert tisztítókúrák a zsírbevitel csökkentését szorgalmazzák. Ennek az 
egyik oka a vérhígítás. Ha felhígítod a vért, a mérgek készségesebben 
felszínre kerülnek a sejtekben és szövetekben, és szabadon belépnek a 
véráramba, hogy végül kijussanak a szervezetből. A sertéshústermékek 
kerülésével nagyban megnöveled az esélyeidet a méreganyagok 
elengedésére, hogy a szervezeted kiengedje a méreganyagokat, és az elméd 
meggyógyuljon.

Tonhal

Nem titok, hogy a tonhal higanytartalma magas. Ugyanígy sok a higany 
számos más tengeri, folyami és tavi halban. A tonhal azért emelkedik ki 
közülük, mert nagyon népszerű, rendszeresen fogyasztott hal, és a 
tonhalkonzerv évtizedek óta stabilan jelen van a konyháinkban.

Lehet, hogy te magad nem eszel sok tonhalas szendvicset vagy tonhalas 
szusitekercset. Lehetséges, hogy generációkkal ezelőtt azonban valaki a 
családodban igen, és a szennyezett spermium és petesejt révén sajnos 
megörököljük a mérgeket és toxikus nehézfémeket az őseinktől. Az emberi 
történelem olyan pontjára értünk, ahol mi már, ha kedves az egészségünk, 
nem élvezhetjük többé a tonhalevés luxusát. Régen letűntek már azok az 
idők, amikor gondtalanul eszegethettük a tonhalsalátát. Oda jutottunk, hogy 
ma a higany az egyik legádázabb ellenségünk. Gyorsan halmozódik a 
sejtszövetben, és generációról generációra átadódik. A higany felel számos 
olyan tünetért és állapotért, amely ma napi szinten gyötri az embereket, 
ideértve az autizmust, figyelemhiányos hiperaktivitás-zavart, ködös 
gondolkodást, Parkinson-kórt, emlékezetvesztést, bipoláris zavart és az 
Alzheimer-kórt. Emellett táplálékot jelent bizonyos kórokozók, például az 
EBV több mint hatvan változata számára, melyek számos betegséget 
okoznak a pajzsmirigy-rendellenességektől kezdve a ME/CFS-en, Lyme-kórón 
és autoimmun betegségeken át a bőrkiütésekig, PCOS-ig és az 
endometriózisig. Rengeteg szenvedés hátterében találhatjuk meg a higanyt, 
ezért igyekezzünk kipucolni a testünkből; ne vigyünk be belőle még többet.

A tonhal higanyproblémáját tovább fokozza, amikor alumíniumkonzervbe



vagy -tasakba csomagolják. Ha a legkisebb higanymennyiségek a konzervről 
vagy tasakról leváló alumíniummal érintkeznek, a köztük létrejövő 
destruktív reakció azonnal igen veszélyes mellékterméket hoz létre. Ez a 
karcos neuroantagonista méreganyag gyorsan oxidálódik és növekszik, és 
egyszerűen „levedlik” az anyagról. Ez a neuroantagonista alumíniumhigany- 
melléktermék rosszabb, mint a higany vagy az alumínium magában, 
amelyek azért eddig is elég toxikusak voltak a máj és az agy számára. 
Ismétlem, nyomokban fellelhető mennyiségekről beszélünk, tehát nem 
fogod a tonhalevés után azonnal észlelni magadon a betegség tüneteit. 
Hosszú távon azonban összeadódhat és az évek során az agy súlyos 
megbetegedéseihez vezethet.

Talán nem a te stílusod, hogy a konzervdobozból tálba zuttyantod a halat, 
nyakon öntöd majonézzel, és már mehet is a kenyérszeletek közé. Lehet, 
hogy a tonhalevés menőbb, kifinomultabb módját űzöd, és szusi formájában 
fogyasztod. Bár tudom, hogy ez emelkedettnek tűnik, nem menekülhetünk 
az igazság elől, hogy tisztítókúra alatt semmilyen formában nincs helye a 
tonhalnak. Fontold meg, hogy teljesen kizárod a tonhalat az életedből, 
mialatt gyógyulni próbálsz. Ha szereted a halat és a tenger gyümölcseit, ha 
tényleg ez a kedvenced, akkor válassz más halakat, amelyekben kevesebb a 
higany - de közben ne feledd, hogy minden halban van valamennyi toxikus 
nehézfém. Próbáld távol tartani magad a tonhaltól!

Kukorica

Az az egyik fontos érv amellett, hogy ne fogyassz kukoricát, hogy az 
organikusan termesztett kukorica nagyon ritka. Ha az ember megengedi 
magának, hogy kukoricát egyen, akkor jöhet nachos, kukoricachips, tortilla, 
kukoricatésztába mártott sült virsli, kukoricakonzerv, pattogatott kukorica, 
kukoricapehely, kukoricaliszt, kukoricadara, kukoricaolaj, magas 
fruktóztartalmú kukoricaszirup és a többi - és mindezeket hagyományosan 
termelt kukoricából készítik. Amikor pedig ily módon termesztett kukoricát 
eszünk, ami igen gyakran az agresszív génmódosított kukoricát jelenti, az 
bizony bajba sodorhat.

A génmanipulált kukorica olyan méreganyagokat tartogat nekünk, 
amellyel az emberiség még soha nem találkozott - mostanáig. A 
méreganyagok, amelyeknek az élelmiszerek genetikai módosítása révén ki 
vagyunk téve, idegenek az emberi szervezet számára. Ez pedig kockázatot 
jelent, ha a tisztulás és a méregtelenítés a célod. Akkor is kockázatot jelent, 
ha kórokozók - azaz tüneteket és betegséget okozó vírusok és baktériumok -



vannak benned. A kukorica táplálékot jelenthet ezen kórokozók számára, 
hogy szaporodjanak, ez pedig komoly egészségügyi gondokhoz vezethet.

Nem mindig könnyű fennmaradni az organikus kukoricavagonon, ami azt 
jelenti, hogy minden alkalommal garantáltan csak organikusan, nem GMO- 
magból termesztett kukoricát fogyasztasz. Az, hogy a kukoricát szintetikus 
kártevők elleni szerektől, gyomirtóktól vagy gombaölő szerektől mentesen 
termesztették, még nem biztosíték arra, hogy nem genetikailag módosított 
vagy GMO-szennyezett. Ma ebben a valóságban élünk.

Az is része a realitásunknak, hogy a szervezetünkben lakozó kórokozók 
annyira hozzászoktak, hogy az életünk különböző pontjain hagyományos, 
GMO-kukoricán híztak (mert az elmúlt évtizedekben GMO-kukoricát 
használtak a laboratóriumokban a kórokozók táptalajául), hogy egyszerűen 
rákaptak a kukoricára. Az olyan bajkeverők, mint az EBV és az övsömör - 
mivel a korábbi kukoricaételeink és -rágcsálnivalóink során megtanultak a 
nem jótékony hatású, hagyományos kukoricán jóllakni - készséggel vetik rá 
magukat az organikusan termesztett kukoricára is.

A maga idejében a kukorica csodálatos, gyógyerejű, tápanyagdús 
élelmiszerforrás volt. Bár ma is vannak benne hasznos tápanyagok, 
túlságosan megbabrálták és módosították ahhoz, hogy nettó jót kaphassunk 
tőle - a génmódosított kukorica toxikus kórokozótápláló tulajdonsága miatt 
a rossz tulajdonságai felülmúlják a jókat. Ha az olvasottak ellenére még 
mindig eszel kukoricát, törekedj arra, hogy alkalmanként friss, organikusan 
termesztett csöveket válassz - a tisztítókúrákon kívül. Ha méregtelenítési és 
öngyógyítási munkát végzel, a legjobb teljesen elhagyni az étrendedből a 
kukoricát.

3. szint

Az élelmiszeriparban használt olajok (zöldségolaj, pálmaolaj, 
repceolaj, kukoricaolaj, pórsáfrányolaj, szójaolaj)

Ezek az olajok kivétel nélkül határozottan károsak bármilyen méregtelenítés 
alatt, mert nemcsak a vért sűrűsítő zsírokat tartalmaznak, amelyek 
visszatartják a méreganyagokat és mérgeket a szervezetben a tisztítókúra 
alatt, és megterhelik az érrendszert, hanem egy részük még vérzéselállító és 
savas hatású is, és irritációt okoz a bélfal belső rétegében. Továbbá, az 
élelmiszeriparban használt olajok gyulladáskeltők, mert hajlamosak 
táplálékul szolgálni bizonyos kórokozó számára, ideértve például a 
Streptococcus számos törzsét és mutációját, az E. colit, a Staphylococcust és 
több száz egyéb haszontalan baktériumot a vékony- és vastagbélben,



valamint olyan vírusokat a májban, mint az EBV különböző törzsei és 
mutációi, az övsömör, a CMV, a HHV-6 és a herpesz simplex 1 és 2. Amint 
korábban olvastad, ez a kórokozóaktivitás gyulladást okoz. Mindemellett 
ezek az olajok felesleges stressznek teszik ki a hasnyálmirigyet és a májat, 
ami gyengíti az emésztést, és inzulinrezisztenciához vezet, ez pedig 
megakadályozza, hogy a gyógyító élelmiszerek a dolgukat téve tisztítsák és 
gyógyítsák a testet, és a testben mindenütt megakadályozza, hogy az 
elengedhetetlen szénhidrátok beléphessenek a sejtekbe. Bármilyen 
tisztítókúra alatt tartózkodj ezektől az olajoktól!

Szója

Ha gyógyulni szeretnél, mindig az a legjobb megoldás, ha távol tartod magad 
a szójától annál az egyszerű oknál fogva, hogy zsírban gazdag. Bár a szója 
természetes olaja a maga teljes értékű formájában egyenletesen eloszlik, ami 
nagyon különbözik magától a szójaolajtól, a szója zsírtartalma így is magas, 
tehát besűrítheti a vért, és ezáltal akadályozza a szervezet tisztulását.

A szójatermékek másik kockázata a génmódosítási tényezőben rejlik. A 
génmódosított élelmiszerek toxikusak a szervezetre, és gyengítik az 
immunrendszert. A GMO-élelmiszerekben lévő tápanyagok nem azok, 
amelyektől az immunrendszer erőre tud kapni. A májunk nem tudja 
átalakítani és hasznosítani a génmódosított tápanyagokat, mert azok 
idegenek mind a bolygónk, mind a szervezetünk számára. A méreganyagok 
és mérgek tisztítása során az immunrendszernek minden szempontból 
pontosnak, erősnek és produktívnak kell lennie, főként mivel az 
immunrendszerünket máris megterhelik a mindnyájunkban ott bujkáló 
vírusok és haszontalan baktériumok, különösen, amikor tüneteket vagy 
betegséget is okoznak. Ha olyankor viszel be bármilyen potenciális GMO- 
forrást, amikor az immunrendszerednek a legerősebb gyógyító fitokémiai 
vegyületekre, nyomelemekre, antioxidánsokra, vírus- és baktériumölő 
anyagokra és természetes cukrokra van szüksége, hogy a tisztítókúra során 
kivezesse a szervezetből a méreganyagokat, az a céloddal ellentétesen sülhet 
el.

Pusztán az, hogy organikus szóját fogyasztasz, még nem garantálja, hogy 
nem génmódosított. Ennek az az oka, hogy a GMO-szennyeződés már 
évekkel ezelőtt bekerült az organikus szójaellátásba. Azzal hazardírozni, 
hogy a szója, amit megeszel, génmódosított-e, vagy sem, az életed más 
szakaszaiban talán megengedhető. Ne játssz ezzel a tisztítókúra alatt, amikor 
az immunrendszerednek erősnek és produktívnak kell maradnia, és



folyamatos készenlétben kell állnia. A génmódosított élelmiszer idegen az 
emberi szervezet számára. Ha nem érzed is magadban az érzékenységet, a 
hisztaminszint megemelkedhet, ha a szójával GMO-forrásokat viszel be, 
amire a szervezet általános gyulladásreakcióval válaszol, mert a GMO 
ugyanolyan testidegen anyag, mint amikor a vegyi vállalatok veszélyes 
toxikus kémiai anyagokat gyártanak, amelyekre a szervezetünk szintén 
reagálhat, mivel a toxikus vegyületek roncsolhatják a szöveteinket. A 
tisztítókúra során levinni akarjuk a gyulladást, nem beindítani, ezért az a 
legjobb, ha ilyenkor, amikor a tested méregtelenítés üzemmódba kapcsol, 
hanyagolod a szóját.

Bárányhús

A bárányhúst a sertéshúsnál megismertekhez hasonló okokból érdemes 
kihagyni a tisztítókúrából: a sertéshez hasonlóan szintén nagyon zsíros. Ha 
túl sok zsír kerül a véráramba, az lassítja a tisztítókúrát vagy 
méregtelenítést. A bárány általában véve nem ugyanannyira zsíros, mint a 
sertéshús; ezért nem is foglal el ugyanolyan előkelő helyet a kerülendő 
élelmiszerek listáján. Ennek ellenére még mindig zsírosabb a legtöbb állati 
fehérjénél, és a tisztítókúra célja az, hogy biztosan ne fogyassz túl sokfajta 
zsírt - ennek pedig a bárányhús az egyik forrása.

Részben azért jó, ha a tisztítókúra alatt nem fogyasztasz zsírt, vagy csak 
nagyon keveset, mert a méregtelenítés során a szívnek eleve van elég dolga 
a szervekből távozó mérgekkel. Amint a mérgek és méreganyagok a 
szerveinket elhagyva belépnek a véráramba, a cél az, hogy a vért a lehető 
leghígabban tartsuk, hogy a méreganyagok olyan gyorsan távozhassanak 
belőle a kiválasztással - például verejtékezéssel a hónaljnál, vagy széklet-, 
ületve vizeletürítéssel -, ahogy csak tudnak. A szervezeten áthaladó mérgek 
és méreganyagok eleve megemelik egy kicsit a pulzust, mert az agy 
idegsejtreceptorai érzékelik a vér toxikussá válását. Ez jelzi az agynak, hogy 
küldjön közvetlen üzenetet a szívnek a szívverés felgyorsítására, hogy a 
méreganyagok gyorsabban kiürülhessenek a véráramból. Ha híg marad a 
vérünk, ennek nincs negatív hatása a szívre.

Ha azonban túlságosan besűrűsödik amiatt, hogy bárányhúst (vagy sertést, 
szóját vagy élelmiszeriparban használt olajokat) fogyaszt valaki, az olyan 
hatással van, mintha zselét akarnánk enni szívószállal, ami igencsak 
megterheli a szívet. Ilyenkor erősebben kell pumpálnia a szívnek, mert a vér 
besűrűsödött; nehezebb átszívni a vért az ereken, ha telítve van zsírral. Ha a 
tisztítókúra alatt tartózkodsz az olyan élelmiszerektől, mint például a



bárányhús, a véred híg maradhat, és több méreganyag és méreg távozhat 
szabadon a véráramból. Miközben ezek a bajkeverők gyorsan kiürülnek, a 
pulzus enyhe és biztonságos mértékű megemelkedése nem okoz stresszt a 
szervezetben.

Halak és a tenger gyümölcsei (a lazac, pisztráng és szardínia kivételével)

Amint a tonhalnál már említettem, több olyan halfajt ismerünk, amelyek 
kevesebb toxikus nehézfémet, például higanyt tartalmaznak. így is vannak 
azonban egyéb, aggodalomra okot adó méreganyagok ezekben a tengeri 
ételekben, amelyeket nem jó felhalmozni a szervezetben, különösen a 
tisztítókúra alatt. Miért akarnánk további méreganyagokkal küzdeni a 
méregtelenítés során?

Melyek ezek az egyéb méreganyagok? A listát a dioxinok vezetik, melyek a 
történelem során felhalmozódott hulladékból származnak. A dioxinok már 
eleve mindenben ott vannak, nyomokban (néha a legfinomabb, legenyhébb 
mértékben) minden élelmiszerben megtalálhatók. A halakban nagyobb 
mennyiségű dioxinnal találkozunk. Mindez azért aggasztó, mert a dioxin 
gyengíti az immunrendszert, mivel az immunrendszerünk nagy része a 
nyirokrendszeren belül van, és ez az, ahol a dioxinok felhalmozódnak és 
összegyűlnek, amikor először megjelennek a szervezetben. Ott aztán úgy 
akadályozzák a limfocitáink működését, hogy egyfajta ködfüggönyként vagy 
hóviharként lassítják és gyengítik a működésüket a nyirokrendszerben. 
Emellett a szabad gyökök egyik igen agresszív típusai - lényegében a testi 
sejtjeinkre pusztító hatású méreganyagok.

A halakban azért sok a dioxin, mert ezeknek a többsége a tengeri és 
édesvízi forrásainkban úszkál. A tisztítókúra alatt nem ajánlott ilyen további 
méreganyagokkal terhelni a saját szervezetünket. Amint most már tudod, jó, 
ha az immunrendszer erős és megbízható a tisztítókúra alatt, nem pedig 
gyenge.

A dioxinok rákot okozhatnak, ha olyan agresszív vírusokat táplálnak, 
amelyek rákos sejtekké alakulhatnak, és ilyen sejteket hozhatnak létre - a 
dioxinok ezeknek a kórokozóknak a csemegéi. Ez is újabb jó ok arra, hogy 
kerüld a halakat és a tenger egyéb gyümölcseit, amikor tisztulni és gyógyulni 
szeretnél.

A lazac, a pisztráng és a szardínia részben azért más, mert ezekben több a 
nyomelem, mint más halakban. Ez nem jelenti azt, hogy mindennap lazacot, 
pisztrángot vagy szardíniát kell enned, hacsak nem vagy oda érte. Ha így 
van, ez a három a legjobb. Ezzel szemben, ha csak az ómega zsírsavak



jótékony hatása miatt eszel halat, azokat a hasznos vegyületeket tengeri 
zöldségek fogyasztásával is beviheted.

Azért is jobb, ha más halakkal és tengeri herkentyűkkel szemben lazacot, 
pisztrángot és szardíniát eszel, mert ezekben - különös tekintettel a 
szardíniára - kevesebb a higany. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs 
bennük - amikor azt hallod például, hogy a lazacot halfarmon tenyésztették, 
ez ne vezessen félre; ne hidd, hogy nem tartalmaz az óceánból származó 
higanyt, dioxinokat vagy sugárzást. A tenyésztett halak kérdése további 
aggodalmakat szül, mivel ezeket az állatokat antibiotikumokkal és gombaölő 
szerekkel kezelik a gombás és bakteriális fertőzéseket megelőzendő, ezért 
nem biztonságosabbak. Lehetőség szerint vadon halászott lazacot, 
pisztrángot és szardíniát keress, mert ez esetben nem lesz dolgod 
antibiotikumokkal és gombaölőkkel, melyek egyaránt tartalmazhatnak 
toxikus nehézfémeket.

Végezetül a radioaktív csapadék és az atomerőművek által kiengedett 
szennyvízbe szivárgó sugárzás évtizedek óta fertőzi az óceánjainkat és 
vizeinket. A szardínia, a lazac és a pisztráng e tekintetben is jobb választás a 
többi halnál és egyéb tengeri állatnál, mert alacsonyabb a sugárzásszintjük - 
a szardíniának, a méretéből adódóan, különösen.

Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy minden kisebb méretű hal kevésbé 
szennyezett. Bizonyos kisebb halak, például a makréla, olajosabbak, ezért 
több higanyt tartalmazhatnak. Hogyan függ össze a halak olaj- és 
higanytartalma? Ez ugyanaz a kérdés, mint hogy miért a testünk zsírsejtjei 
lesznek telítettek olyan nehézfémekkel, mint például a higany: az 
orvostudomány és kutatás nem tudja, hogy a toxikus nehézfémek, és így a 
higany is feloldódnak a zsírokban. Ennek az az oka, hogy zsírokban lévő 
savak gyors oxidációs folyamatot indítanak el a higanyban, ami ezért 
szétterjed, és az egész zsírsejtet telíti, amitől az még toxikusabbá válik. Bár a 
lazac egyrészt olajos, másrészt nagyméretű hal, nem a legolajosabb, és a 
benne lévő nyomelemeknek köszönhetően az egyik legegészségesebb faj a 
tengerek kínálatából. Ha halat szeretnél enni a tisztítókúra alatt, vadon 
halászott lazacot, szardíniát vagy édesvízi pisztrángot keress.

Ami a halolaj-étrendkiegészítőket illeti, nem szabad elhinni, ha az áll a 
címkéjén, hogy „higanymentes”. Ez hamis állítás. Nem létezik olyan 
technológia, amely teljesen ki tudná vonni a higanymaradványokat a 
halolajból. A higany esszenciája még az úgynevezett tiszta halolajokban is 
ott marad, és ez a gyártási folyamatoknak köszönhetően még toxikusabb 
lehet, mintha megennél egy konzervnyi tonhalat. A kivonatolási folyamat



során hatalmas homeopátiás töltés keletkezik a halolajban fennmaradó 
higany esszenciájában. Ezáltal sokkal metiláltabb állapotba kerül, és ez a 
metil-higany az egész testben még mélyebbre tud hatolni a sejtszövetben. 
Alternatívaként keress rá a halmentes EPA/DHA kiegészítőkre az étrend
kiegészítőket tartalmazó listámban.

4. szint

Ecet (az almaborecetet is ideértve)

Az ecet mélyen, mély szervi szinten dehidratálja a testet, és amikor 
tisztítókúrát tartasz, egyáltalán nincs szükséged dehidratálódásra. Az ecet 
megőrzi a mérgeket, és ott tartja őket a szervekben - és nem úgy, hogy 
azokat aztán kipucolhasd a szervezetedből. A méreganyagok dehidratálnak, 
mivel rengeteg vízre van szükségünk a hígításukhoz és végül a 
kimosásukhoz a sejtjeinkből, hogy biztonságosan elhagyhassák a testünket - 
anélkül, hogy ártanának nekünk. Az ecet nem segít ezeknek a 
méreganyagoknak a kiöblítésében, hanem hagyja, hogy átjárják a sejtjeinket 
és szerveinket, mert azáltal, hogy kiszívja a vizet a sejtekből, még mélyebbre 
juttatja a mérgeket és méreganyagokat a szervek szövetében.

Képzelj magad elé egy üveg savanyúságot, ahol az uborkák szépen 
ücsörögnek az ecetes vízfürdőben. Ha az üvegben lévő víz nyomokban 
fluoridot, ólmot, arzént, kártevők elleni szereket vagy bármilyen egyéb vegyi 
mérget tartalmaz, az ecet megköti azokat a méreganyagokat, és még 
mélyebbre tolja őket az uborkában - valószínűleg egészen a közepükig. Az 
ecet így működik. Nos, a vérünkben is van víz... Abban is úszkálnak 
méreganyagok, és nagyon jó dolog a víz jelenléte, mert normál helyzetben 
ennek kell szállítania és kimosnia a méreganyagokat. Amikor azonban ecetet 
fogyasztunk, hirtelen mi válunk azzá az üveg savanyúsággá, amelyben a 
szerveink a savanyítandó uborkák. Az ecet azzal kezdi, hogy leválasztja a 
méreganyagokat a vérünkben lévő víztől, és ezáltal azok beáshatják 
magukat a szervekbe, mirigyekbe és kötőszövetekbe - ami pontosan az ellen 
dolgozik, amit a tisztítókúrával el szeretnénk érni. Az ecet emellett kiszívja a 
vizet a sejtjeinkből, és ezzel kifosztja a szerveink, például a májunk mély 
hidratációs tartalékait.

Ha most arra gondolsz, hogy az almaborecet kivétel ebben az ecetügyben, 
gondold át újra. Igen, az almaborecetben több a tápanyag, mint más 
ecetekben, mert tápanyagdús almából készült. Nem annyival több benne a 
tápanyag, mint a vörösbor- vagy szőlőecetben; a szőlő ugyanannyi 
tápanyagot tart magában, mint az alma. Ezek a gyümölcsök azonban itt



fermentált formában jelennek meg, és nem kerülhetjük meg azt a tényt, 
hogy akármi legyen is a forrásanyag, az ecet mély, az egész szervezetre ható 
szinten dehidratál, és gondot okoz, mivel a testben akarja tartani a 
mérgeket, amelyektől mi szabadulni szeretnénk.

Fermentált ételek (a kombuchát, savanyú káposztát és kókusz aminó szószt
is ideértve)

A fermentált (erjesztett) ételek népszerűsége alapján azt gondolhatnád, hogy 
minden, ami fermentált, az jót tesz nekünk. Ez nem így van. Az erjesztés 
nem a gyógyulást elősegítő technika, hanem olyan túlélési módszer, melyet 
réges-régen fejlesztettek ki az élelmiszerek tartósítására. Gondolj például a 
joghurtra. A legtöbb joghurt tejtermék, és minden tejtermék vírusokat és 
haszontalan baktériumokat táplál. Ne feledd, hogy az, hogy a joghurtban 
lévő mikroorganizmusok hasznosak, csak egy teória. A tejtermék által eleve 
okozott kár, még ha az nyers, pasztörizálatlan joghurt is, minden egyéb 
teoretikus jótékony hatást felülír: a benne lévő fehérje és laktóz a 
tüneteidért felelős kórokozókat táplál. Az, hogy éppen most nincsenek 
tüneteid, nem jelenti azt, hogy később sem fognak jelentkezni, mivel a 
joghurt olyan szunnyadó óriásokat táplál, mint az Epstein-Barr-vírus, ületve 
bizonyos haszontalan baktériumok, amelyekről nem is tudod, hogy a 
szervezetben vannak. (A nem állati tejből készült, például kókusz- vagy 
zabtejalapú joghurtok sem jelentenek megoldást a problémára. Ismétlem, 
maga az erjesztés nem gyógyhatású technika. Erre hamarosan visszatérünk.)

Az erjesztett húsokat vagy erjesztett állati húskészítményeket mindenáron 
érdemes kerülni. Az állati húson lévő mikroorganizmusok a halál 
mikroorganizmusai. A bomlási folyamat részei, miután az állat elpusztul - 
vagy egyenesen a helyszínen fejlődnek ki, vagy úgy érkeznek oda, hogy 
lebontsák a tetemet, és a rothadó húson virulnak. Nem egészséges 
mikroorganizmusok ezek egy egészséges bélrendszer számára.

Az összes erjesztett étel közül az olyan fermentált zöldségek és lágy szárú 
zöldek a leghasznosabbak, mint a savanyú káposzta vagy a kimcsi - úgy 
értve, hogy ezekben nincsenek olyan mikroorganizmusok, amelyek az 
oszladozó húson élnek. A romlásnak indult növényi anyagon élő ezen 
mikroorganizmusok elfogadhatóbbak és egészségesebbek, és nem annyira 
károsak a szervezetünkre. Ennek ellenére ezek a mikroorganizmusok sem 
ideálisak a tisztítókúra és gyógyulás szempontjából.

Nagyon sokat számít, hogy milyen mikroorganizmusokat viszünk be a 
szervezetünkbe. Mindnyájunkban milliószámra élnek jótékony hatású



mikroorganizmusok. Egyikük sem azonos azokkal, amelyek az erjesztett 
zöldségeken csücsülnek. Tehát míg a fermentált zöldségekben legalább 
vannak számunkra hasznos tápanyagok, ez a jótékony hatás nem ad alapot 
arra, hogy minden fogásunkat erjesztett zöldségekkel pakoljuk meg. Az 
életünkben elfogyasztható fogások száma véges, és minden fogás rendkívül 
fontos az egészségünk szempontjából. Sokkal jobban jársz, ha eszel egy kis 
nyers bazsalikomot, spenótot vagy madársalátát, mintha erjesztett 
káposztával vagy más erjesztett zöldségekkel szednéd tele a tányérodat. 
Ennek az az oka, hogy a benned élő jó mikroorganizmusok olyan lágy szárú 
zöldektől laknak jól és virulnak, mint a bazsalikom vagy a zellerlé. Igazi 
csemegét jelentenek számukra a leveles zöldek, például a rukkola, a fejes 
saláták, a fodros kel és a spenót. És virulnak a friss, nyers zöldségeken, 
például karfiolon, valamint a gyümölcsökön, például az almán. Ezek azok a 
hasznos mikroorganizmusok, amelyeket feltehetően kihagyunk akkor, 
amikor erjesztett ételeket eszünk. Az igazság az, hogy az erjesztett ételek 
nem azon dolgoznak, amit hiszünk róluk. Nem ezekre esne azoknak a 
szervezetünkben élő egészséges mikroorganizmusoknak a választása. Az 
igazi cél az, hogy a bélrendszerünkben lévő egészséges 
mikroorganizmusokat tápláljuk olyan élelmiszerekkel, amelyek valóban 
kellenek a szervezetnek, és ezeknek az élelmiszereknek még csak egy részét 
ismerted meg.

Ez az oka annak, hogy az emberek fantasztikus, sorsfordító eredményeket 
érnek el azzal, ha zellerlevet isznak kombucha tea helyett. Világszerte 
emberek milliói isszák a zellerlevet, és tapasztalják jótékony hatásait oly 
módon, ahogyan egyetlen eddig kipróbált módszerrel sem. Ihatják szünet 
nélkül a kombucha teát egy hónapon át úgy, hogy egyáltalán nem észlelik a 
krónikus betegségük enyhülését. Ezzel szemben ha egy egész hónapon át 
isszák a zellerlevet, biztosan megérzik a gyógyító erejük különbségét. A 
zellerlé nemcsak olyan kórokozókat kezel, mint a krónikus betegségekért 
felelős Epstein-Barr-vírus több mint hatvan változata vagy a Streptococcus 
baktériumok ötvennél is több csoportja, hanem egyben táplálja is a jó 
baktériumokat, és ezáltal a lehető legegészségesebbé teszi a beleid 
környezetét.

A krónikus betegek egyedül azért lesznek látszólag jobban az erjesztett 
ételektől, mert ezzel egy időben néhány problémás élelmiszert is kihúztak az 
étrendjükből. Az emberek hajlamosak egyszerre változtatni a dolgokon az 
egészségük érdekében, ezért miközben bevezetik az erjesztett ételeket, 
amelyekről úgy hallották, hogy előnyösek a mikrobiomuk számára, leállnak



a gluténnal, és a sajtfogyasztásukat is visszafogják - na és éppen a glutén 
elhagyása és a tejtermékbevitel csökkentése miatt érzik jobban magukat. 
Abban a pillanatban, hogy leállsz a zsíros gyorsételekkel, máris észlelheted a 
hatásait. Ennek ellenére nem lesz elegendő, ha bevonod az erjesztett 
ételeket, még akkor sem, ha ugyanakkor más hasonló változtatásokat is 
teszel. Amint a mikrobiommal foglalkozó 4. fejezetben láttad, nem a 
mikrobiom jelenti a valódi problémát, amikor beteg az ember. Ha azért eszel 
erjesztett ételeket, hogy rendbe hozd a mikrobiomodat, azzal - az éppen 
most olvasott okokból - sem a mikrobiomot, sem az egészségedet nem fogod 
helyreállítani. A valódi problémák sokkal mélyebben rejlenek, és a 
könyvben leírt tisztítókúrák éppen ezeket hivatottak kezelni.

Erjesztett ételeket több száz éve fogyaszt az emberiség. Éveken át ott 
voltak a gyógyító közösség kezében, az 1960-as és ’70-es években pedig 
különösen népszerűvé váltak a nyugati kultúrában. Soha nem adták vissza 
az egészségünket. A krónikus betegségek világszerte robbanásszerűen 
terjedtek az elmúlt évtizedekben. Az erjesztett ételek nem hozták el a 
megoldást. Senkinek nem enyhült a krónikus betegsége ezeknek az 
ételeknek köszönhetően. Amikor bevonjuk az egészséggel kapcsolatos 
beszélgetésbe az erjesztett ételeket és a mikrobiomot, az olyan, mintha 
visszalépnénk. Csak a régi elméleteket támogatjuk velük, amelyektől eleve 
soha senki nem lett jobban. Ezzel csak újabb és újabb nevek alatt indítunk 
be folyton egy régi elméletet, és egy hatástalan módszerről győzködjük az 
embereket. Az erjesztett ételek nem foglalkoznak a krónikus betegségek 
hátterében álló toxikus nehézfémekkel vagy a lupust, kimerültséget és 
hasonló egészségügyi gondokat okozó vírusokkal.

Mintha a krónikus betegségek világa a téves információ elmocsarasodott 
kacsaúsztatója lenne. Amint megpróbálsz kievickélni az ingoványból, hogy 
végre megkeresd az igazságot és a valódi válaszokat - például hogy 
kórokozók állnak a krónikus betegségek mögött -, rögvest kiugrik egy 
hátborzongató szörnyalak a tóból, és a bokádat megragadva megpróbál 
visszahúzni, miközben azt magyarázza, hogy a betegséged oka az, hogy 
lektineket eszel, hogy hiányzik a szervezetedből a kollagén, hogy lemerült a 
mikrobiomod, és ezért erjesztett ételekre van szükséged, hogy az egész csak 
a fejedben zajlik, hogy te hoztad létre a betegségedet a rossz gondolatokkal, 
vagy hogy a tested autoimmun reakcióval támad rád. Ha nem kapaszkodsz 
bele az itt és a Gyógyító médium sorozat többi kötetében található 
válaszokba, ha nem küzdesz az igazságért, a szörny folyamatosan vissza fog 
húzni a sárba és a téves információ szellemjárta mocsarába, ahol a



többiekkel együtt kell úsznod a szellemvámpírok és tavi szörnyek mellett.

Koffein (a kávét, a matchát és a csokoládét is ideértve)

A koffeinnek két olyan hatása is van, amely nemkívánatos a tisztítókúra 
alatt. Az egyik az, hogy dehidratálja a testet, amit már több élelmiszernél is 
jeleztem ebben a fejezetben. A másik pedig az, hogy szükségtelen 
adrenalinfelszabadításra serkenti a mellékvesédet a véráramban, és ezzel 
többféleképpen károsítja az agyadat, a májadat és a vesédet.

A koffein az üss vagy fuss érzetét kelti a mellékvesében anélkül, hogy a 
konkrét életkörülményeink valóban a harcról vagy a menekülésről 
szólnának. Na mármost, az üss vagy fuss reakció olyan előjogunk, amely 
arra az esetre jelent opciót, amikor stresszel vagy veszteséggel van dolgunk, 
illetve ha konfrontálódnunk kell. Az üss vagy fuss reakció során életmentő 
hormonok összetett koktélját szabadítja fel a mellékvese, mely keverék 
egyelőre ismeretlen az orvostudomány és kutatás előtt. Arra való, amikor 
szorult helyzetben vagyunk, és a túlélésünk érdekében muszáj 
gondolkodnunk vagy cselekednünk.

Amikor koffeint viszünk be a szervezetünkbe, a farkast kiáltó fiú helyzete 
áll elő. A gyereké, aki meghúzza az iskola tűzjelzőjét, pedig nincs tűz. Ha 
egész nap koffeint iszol, folyamatosan azt mondogatod ennek a bizonyos 
fiúnak, hogy válsághelyzet van, és ezzel egész álló nap reagálásra készteted a 
mellékvesédet. Ez zsibbadtsághoz vezethet. Amikor aztán valóban 
válsághelyzetbe kerülsz, nem biztos, hogy jól fogsz reagálni, mert 
lényegében már immunissá váltál az élményre, amikor az adrenalinlöket 
eléri a központi idegrendszeredet. Az a különleges adrenalinkoktél pedig, 
amellyel az üss vagy fuss helyzetre reagálsz, igen toxikus lehet a szervezetre, 
és korrozív hatással van az idegrendszerre és a szervekre. Ez a fajta 
adrenalinkiválasztás nem mindennapi használatra való - napi többszöri 
riadóról nem is beszélve. Takarékosan kell bánni vele. Ez az adrenalinkoktél 
idővel lassan szétperzseli a májat, mivel az szivacsként szívja magába ezt az 
anyagot, hogy megvédjen tőle.

A koffein jó érzést kelt. Felserkent és indulásra bír. Berúgja a 
mellékvesénket, megadja a kezdő löketet, arra buzdít, hogy táncoljunk a 
zenére, készenlétbe helyez, és felturbóz, hogy elkezdjük a napot, és 
nekilássunk a munkának. Busásan megfizetjük az árát annak, hogy mindezt 
a koffeintől várjuk. A mellékvese kifacsarását olyan különleges helyzetekre 
kell tartogatni, amikor valóban erre van szükségünk. Amikor valóban, 
igazán stresszes helyzetben vagyunk, amely azonnali reakciót kíván,



késlekedhetünk, rosszul kapcsolhatunk, elfolyhat az idő. A valódi 
válságüzenetet elfojthatja az a sok adrenalinlöket, amelyhez az agyunk 
hozzászokott a szokásos koffeinadagjaink miatt, és ez megnehezíti az új 
információ feldolgozását és a döntéshozást, vagy azt, hogy ilyen esetben 
útmutatást nyújthassunk egy szerettünknek. Lehet, hogy az agyunk nem 
reagál elég gyorsan.

Ha a koffeinfüggőség szorításában hozunk meg egy döntést, olyan hibát 
követhetünk el, amely nehezebbé teheti az életünket, mint amilyen az 
természetesen lenne. Hogy aztán egy ilyen hiba nemszeretem 
következményeinek a fényében jobban érezzük magunkat, azt mondhatjuk 
magunknak, hogy „ennek így kellett lennie”, vagy „ezt meg kellett élnem”, 
vagy „ez fog segíteni a fejlődésben”. Ezekre a trendi spirituális mondásokra 
támaszkodunk ahelyett, hogy ráébrednénk a valóságra, hogy a 
koffeinfüggőség rontotta el a játékunkat. Hogyan tanulhatnád meg a valódi 
leckét, ha nem látod be, hogy egy adott helyzet azért nem alakult a 
legjobban, mert azzal, hogy „el kell készítenem a kávémat”, mindent 
abbahagytál, amivel éppen foglalkoztál? Vagy mert egy döntő pillanatban 
azt mondtad, hogy „nem tudom elkezdeni, mielőtt ide nem hoztam a matcha 
teámat”, és ezzel elszalasztottál egy lehetőséget? Ha valami ilyen mértékben 
irányítja az életedet, akkor az már nem arról szól, hogy örömet okozzon. Az 
akkor már arról szól, hogy elvesz tőled valamit, és te nem is voltál a 
tudatában, hogy megfoszt tőle.

Ez a hosszú távú oka annak, hogy érdemes visszavenni a 
koffeinfogyasztást. Rövid távon, amikor tisztítókúrát tartasz, az lesz az 
álalános haszna a koffein elhagyásának, hogy végre pihenőt adsz a 
mellékvesédnek és a májadnak a sok téves riasztás alól - amire már nagy 
szükség volt.

A fizikai és spirituális felemelkedés irányába tett pozitív fordulatot jelenti 
az élet megtapasztalása úgy, hogy nem támaszkodsz serkentőszerre. Az 
elmúlt években azt hallhattuk, hogy a matcha tea és a jó minőségű csokoládé 
mindennapi fogyasztása egészséges. A valóságban éppen az a helyzet, hogy a 
koffein ilyen formában való napi fogyasztása hozzájárul az egészségünk 
hanyatlásához. Ugyanazokat a reakciókat válthatja ki ez is, amelyeket a 
rendszeres kávé- és feketetea-fogyasztók az évtizedek alatt megtapasztalnak 
- vércukorszint-ingadozás, fejfájás, álmatlanság, szorongás, érthetetlen 
szomorúság, deperszonalizáció, krónikus dehidratáltság, vesekövek, 
súlygyarapodás az évek során, a bőr korai elöregedése, mellékvese
kimerültség és a nőknél bizonyos esetekben akár hajhullás is.



Finanszírozott tanulmányok meg fogják erősíteni ezeket a jótékony 
egészségügyi hatásokat, amelyeket a jó minőségű csokoládéba és matcha 
teába akarnak belelátni, ahogyan a fekete tea és kávé esetében is teszik. 
Mivel függőséget okoznak, garantáltan jó pénzt hoznak az adott 
iparágaknak. Biztos tippet jelentenek a befektetők számára. A 
koffeinfüggőséget nem könnyű lerázni. Az emberek könnyebben ráfogják a 
nyavalyáikat arra a heti egy szem gyümölcsre, amit fogyasztanak, mint a 
napi csokoládé- vagy matchatea-adagjukra. Ne veszítsd szem előtt ezt, 
amikor egy krónikus betegségből szeretnél felépülni. Ne hagyd, hogy a 
koffein legyen a hátráltató tényező az életedben!

5. szint

Minden gabonaféle (a köles és a zab kivételével)

Ha most azt kérdezed magadban, hogy vajon miért kell még a gluténmentes 
gabonafélékről is lemondanod, nos, ez nagyon jó kérdés. Nem azért, mert 
manapság trendi elhagyni a gabonaféléket az étrendünkből. Ez azon a téves 
információn alapul, hogy gyulladást okoznak, és felesleges szénhidrátforrást 
jelentenek. A gluténmentes gabonafélék nem jelentenek táplálékot a 
kórokozók számára, tehát a köles, a quinoa, a barna rizs vagy a zab esetében 
nem kell azon aggódnunk, hogy a mindenkiben meglévő Streptococcus 
baktériumok, a bélrendszerben megbújó bajkeverők vagy bizonyos vírusok, 
például az EBV és a herpesz simplex dőzsölne rajtuk - ami azt jelenti, hogy a 
gluténmentes gabonafélék nem okoznak gyulladást.

Nem, más okunk van arra, hogy a kölesen és zabon kívül minden más 
gabonafélétől tartózkodjunk, ha komolyan vesszük a gyógyulásunkat. 
Először is a gabonafélék túl könnyű élelmiszerek ahhoz, hogy rájuk 
támaszkodj, és helyet adj nekik a tányérodon és a gyomrodban, amelyet 
elfoglalhatnának olyan tápanyagdúsabb élelmiszerek is, mint a leveles 
zöldek és gyümölcsök. Sokkal nagyobb eséllyel hagysz ki reggel két vagy 
három egészséges almát vagy néhány banánt, ha megettél egy tál gabonát. 
Bár a gabonafélékben vannak tápanyagok, nem rendelkeznek azokkal a 
gyógyító növényi hatóanyagokkal, antioxidánsokkal és nyomelemekkel, 
mint egy jó adag bogyósgyümölcs, egy-két alma vagy egy banán. És ami a 
legfontosabb, a gabonafélékben nincsenek vírusölő és antibakteriális 
vegyületek; ezek a gyümölcsökben, lágy szárú zöldekben, például a 
szárzellerben, leveles zöldekben, zöldségekben és tengeri zöldségekben 
megtalálható vegyületek igen értékesek, és a segítségükkel kaphatjuk vissza 
az életünket a krónikus betegséget visszafordítva. Könnyen megtöltjük a



hasunkat gabonával reggelire, ebédre vagy vacsorára, amikor más ételekkel 
gyorsabban haladhatnánk a gyógyulás útján.

De van ennél is nyomosabb oka annak, hogy kerüljük a gabonaféléket: az, 
ahogyan a zsírokkal kölcsönhatásba lépnek. Általában nem radikális 
zsíroktól mentesen vagy időben jól elválasztva azoktól esszük a 
gabonaételeket. Gondolj csak bele: zabpehely mogyoróvajjal vagy 
mandulavajjal, avokádós pirítós, müzli tejjel, fehérjeszeletek, csirkés 
szendvics, olajos tésztaételek. Nagyon ritkán esszük a gabonát olyan 
egyszerű formában, mint mondjuk a quinoa gőzölt zöldségekkel, és 
semennyi olajat nem öntünk rá. Még ha tényleg tartózkodunk is a zsírtól egy 
kisebb vagy főétkezés során, azt általában nem sokkal előzte meg egy 
korábbi, zsírdúsabb étkezés, ami azt jelenti, hogy a zsíros étel még általában 
nem ürült ki a szervezetünkből, amikor - akár órákkal később - gabonaételt 
eszünk. Egy reggelire fogyasztott joghurtot vagy tojást például még mindig 
emészthetünk, amikor megesszük a quinoasalátánkat ebédre. Miért baj ez? 
Az inzulinrezisztencia miatt. (Apropó, a quinoa egészséges gabona, bár 
nehezebb megemészteni, mint a kölest és a zabot. Kaparhatja a bélfalakat, 
ami gondot jelenthet azoknak, akik valamilyen béltraktusproblémával 
küzdenek. Azért nem fogod ebben a könyvben ajánlott alapvető 
élelmiszerként megtalálni, hogy ezek a tisztítókúrák a lehető 
legkíméletesebben és gyógyító erővel dolgozhassanak az érzékeny 
embereknél is. Itt szeretném megemlíteni azt is, hogy vita zajlik arról, hogy a 
quinoát a gabonafélék vagy a magvak közé soroljuk-e. Mindkét elnevezés 
megállja a helyét, hiszen a legtöbb gabona egyben mag is, ezért 
csíráztathatjuk őket.)

A könyvben többször is találkozol majd a radikális zsír kifejezéssel. Azokat 
az élelmiszereket soroljuk ide, melyeknek a kalóriatartalmát nagyrészt 
zsírok - egészségesek vagy egészségtelenek - adják. (A ketogén étrendek 
alapját például a radikális zsírok adják.) A radikális zsírok és a gabonafélék 
emésztése egyaránt időbe telik. A csirkéből, avokádóból, csontlevesből, 
diófélékből és magvakból, olajokból, vajból, tejszínből, tejből stb. származó 
zsírok hosszan időznek a véráramban a felszívódási folyamatuk során - van, 
hogy egy egész nap vagy akár több idő is kell ahhoz, hogy feloldódjanak. Ez 
azt jelenti, hogy a zsírok órák hosszat keringenek a véráramban. A teljes 
értékű gabonafélékben lévő összetett szénhidrátok lebontásához kevesebb 
idő kell - ezek általában négy-hat óra alatt szívódnak fel, bár ez sem kevés 
idő - a sűrűségük és a fogyasztott mennyiség függvényében. Ezt általában 
pozitív dolognak tekintik, mivel lassan égő üzemanyagként tartják számon.



A probléma a következő: az összetett szénhidrátok cukrokká bomlanak, és 
ha ugyanakkor zsírok is vannak a véráramban, akkor előáll a zsír plusz 
cukor képlet: az inzulinrezisztencia valódi oka. A cukrok azért tapadnak rá 
az inzulinra, hogy beléphessenek a sejtekbe, mert így juthatunk energiához - 
ez a túlélés és a gyarapodás útja. A zsír akadályozza ezt a folyamatot. A 
magas vérzsírszint azzal akadályozza a cukrok könnyű bejutását a sejtekbe, 
hogy az inzulin egy részét oldja, ráadásul mielőtt az elgyengülne és 
eloszlana, a hozzá kötődni próbáló cukor útját is elállja. Emiatt több inzulint 
kell termelni, ami azzal egy időben gyengíti a hasnyálmirigyet, hogy a 
vérben lévő zsír eldugítja a májat. Ennek vércukor-ingadozás lehet az 
eredménye. Emelkedhet például az A^ érték, vagy prediabétesszel, végül 
pedig cukorbetegséggel diagnosztizálhatnak. Ha tehát éppen azon vagy, hogy 
a gyógyulás következő szintjére lépj, nagyon fontos, hogy ha vannak 
radikális zsírok az étrendedben, akkor gabonafélék ne legyenek.

Ha elhagyod a radikális zsírokat, akkor a gluténmentes gabonafélék neked 
dolgoznak. Ekkor nem alakulhat ki inzulinrezisztencia, bár a gabonafélék 
eredeti hátránya ezzel nem tűnt el: kevesebb bennük a tápérték ahhoz 
képest, amit a gyümölcsök, lágy szárú zöldek, leveles zöldek, zöldségek és 
tengeri zöldségek ajánlhatnak, és a gabonákban nincsenek vírusirtó és 
antibakteriális anyagok. A gyümölcs különben nem összetett szénhidrát 
(hacsak nem gazdag keményítőben, mint például a sütőtök). A gyümölcs 
értékes cukortartalma gyorsan bejut a vérbe és a szervekbe; sok gyümölcs 
egy órán belül lebomlik és felszívódik, és fel is használjuk. Ha rengeteg 
gyümölcsöt eszel - ha például egy ültő helyedben megeszel egy fürt banánt - 
annak a felszívódása két vagy három órába is beletelhet. Akárhogy is, a 
gyümölcs okozza a legkisebb ellenállást, amikor arról van szó, hogy a cukor 
üzemanyagként belép a sejtekbe. Ha sok a zsír a véredben, még a 
gyümölccsel is lehet egy kis inzulinrezisztenciád, bár nem jelentős, mert az 
inzulin a gyümölcscukorra tapadva sok zsírt kikerül a véráramban, hogy a 
sejtekbe juthasson.

A gabonaféléknél a felszívódási folyamat sokkal nehezebb, ha még 
radikális zsírokat is eszünk. A mai trendi magas zsírtartalmú étrendek, mint 
a ketogén vagy a paleo diéta (akár növényi, akár állati fehérjén alapul), ezt 
nem tudják. Egyszerűen az a meggyőződésük, hogy a gabonafélék tüneteket 
okoznak, és pont. Akik ezeket a diétákat megalkotják, nem tudják, hogy az 
emberek enyhe puffadása, szédelgése, ködös gondolkodása és fáradtsága 
nem annak a következménye, hogy a gluténmentes gabonák gyulladást 
okoznak; ezeket a tüneteket emésztési problémák, májproblémák vagy



alacsony szintű vírusos és bakteriális fertőzések okozzák olyan kórokozók 
révén, mint a Streptococcus és az Epstein-Barr-vírus. A zsírok és összetett 
szénhidrátok együttes előfordulása mindehhez hozzájárulhat.

Az emberek gyakran tapasztalnak emésztési gondokat amiatt, hogy a 
radikális zsírokat összetett szénhidrátokkal, például gabonafélékkel együtt 
fogyasztják, és mégis igen ritkán esznek gabonaféléket zsírok nélkül. Gondolj 
a sajtos tésztaételekre, sajtos makarónira, pizzára (búzából készült 
tésztaalap plusz sajt és olaj), vajjal készült rizsre, avokádós pirítósra, 
mogyoróvajas zabpehelyre vagy a rizskörettel fogyasztott sertéssültre. Az 
emésztőutakban keveredő zsírok és keményítő stresszt jelentenek a májra és 
a hasnyálmirigyre nézve, mert megnehezítik a sósav munkáját a gyomorban 
a gabonafélék lebontása során. Ennek az az oka, hogy a zsírok rontják a 
sósav erősségét, és a májnak több epét kell termelnie a zsírok lebontására, 
miközben az összetett szénhidrátok az epe útját állják a zsírok szétoszlatása 
során. Az egyéb tünetekért, amelyek a puffadás, émelygés, székrekedés, 
görcsök, gyomorhurut és bélgyulladás következtében megjelenhetnek, 
tévesen mindig a gabonaféléket, nem a velük együtt fogyasztott zsírokat 
hibáztatják. Ugyanez a helyzet az inzulinrezisztencia tüneteivel - 
verejtékezés, hőhullámok, enyhe kábaság, energiaingadozás, gyötrő éhség, 
enyhe vízvisszatartás miatti puffadás és enyhe, időszakos remegések. Ha 
azonban valakinek olyan az étrendje, hogy gluténmentes gabonaféléket 
fogyaszt, és nincsenek benne radikális zsírok, az teljesen más történet.

Sokan, leginkább fiatalabb korban, jól elvannak a zsírok és gabonafélék 
együttes fogyasztásával, mert erős a szervezetük, és nincs sok egészségügyi 
problémájuk. A májukat az idők során még nem gyengítették le túlzottan a 
kórokozók, a zsírdús vagy fehérjedús táplálkozás, a toxikus nehézfémek 
vagy az erős méreganyag-terhelés, ezért a gyomrukban lévő sósav 
gyakorlatilag még erős, és a hasnyálmirigyük erőnléte is kielégítő. A puszta 
tény, hogy valaki most még nem mutat tüneteket, nem jelenti azt, hogy nem 
gyengül valamilyen téren a háttérben úgy, hogy az krónikus problémákat 
okozzon majd a mostani trendi étrendje miatt. Az, hogy pillanatnyilag jól 
vagy, nem garancia arra, hogy minden rendben van. Akik szeretnék 
megelőzni a problémák kialakulását, vagy máris olyan krónikus bajokat 
tapasztalnak, amelyekből ki akarnak gyógyulni, még egy lépést tehetnek a 
gyógyulás és erősödés útján azáltal, ha a kölesen és a zabon kívül minden 
egyéb gabonafélét elhagynak. A másik nagy lépés az, ha ezzel együtt a 
radikális zsírokról is lemondanak, vagy visszafogják a fogyasztásukat.

(Zabból is a „gluténmentes” címkével ellátott termékeket keresd! Annak



ellenére, hogy a zab maga eleve gluténmentes, a termesztése és feldolgozása 
során néha beszennyeződhet, ezért jó olyat keresni, amelyet különös 
gonddal neveltek és dolgoztak fel.{3})

Még tovább juthatsz, ha minden gabonafélét kihúzol az étrendedből, 
miközben meg akarsz szüntetni egy tünetet vagy állapotot. Ezzel pihenteted 
az emésztőrendszeredet, és maximálisra növelheted az étkezésenként 
bevihető gyógyító élelmiszerek mennyiségét. Meglátod majd, hogy a köles és 
zab mehet az Eredeti 3:6:9 tisztítókúra első három napján és az 
Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúra első nyolc napján. Ennek az az oka, hogy 
azoknak, akik újoncok az ételek elhagyása terén, maradjon valamennyi 
vigaszétel az étrendjében. Ha igazán küzdesz valamüyen betegséggel, és 
ennek ellenére nagyon ragaszkodsz a gabonafélékhez, inkább a kölest 
ajánlom. Ha még nyüvánvalóbb gyógyulást szeretnél elérni, az a legjobb, ha 
minden gabonafélét elhagysz, és a Haladó 3:6:9 tisztítókúrát követed.

Minden olaj (ideértve az olyan egészségesebb olajokat is, mint az olíva-, dió
, napraforgó-, kókusz-, szezám-, avokádó-, szőlőmag-, mandula-, 

makadámdió-, mogyoró- vagy lenmagolaj)

Nem arról van szó, hogy néhány olaj ne lehetne egészséges, vagy ne 
lennének benne olyan hasznos elemek, mint az ómega-3 zsírsavak és egyéb 
tápanyagok. Itt most az a lényeg, hogy az olaj - minden olaj - akadályozza a 
test teljes tisztulását. Az olajokat nagyon jól fogadja a vér, azaz gyorsan 
telítődik vele - sokkal gyorsabban, mintha a teljes értékű élelmiszert ennéd, 
amiben eredetileg benne volt. Ha például avokádót vagy diót eszel, az 
nagyon más, mintha avokádóolajat vagy dióolajat fogyasztanál. Amikor 
magát az avokádót vagy valamilyen diófélét eszel, azt a szervezet teljesen 
máshogyan dolgozza fel.

A maga teljes értékű formájában fogyasztott avokádó a gyomor alján 
várakozik, hogy bejusson a patkóbélbe, és amikor bekerül a béltraktusba, 
időbe telik, mire lebomlik és eloszlatja az epe. Az avokádó zsírja a bélfalon át 
felszívódik a vérerekbe, amelyek eljuttatják a májkapugyűjtőéren keresztül 
a májba, hogy ott tovább folytatódjon a feldolgozása. A máj valamennyit 
elraktároz a zsírból, hogy az ne juthasson el ezen az úton olyan gyorsan a 
szívbe; majd egy a szíved és agyad számára biztonságosabb időpontban 
szabadítja fel a zsírt.

Ezzel szemben amikor az ilyen élelmiszerekből, például az avokádóból 
kinyert olajat fogyasztjuk, az már nem teljes értékű élelmiszer többé. Mivel a 
vér az olajokat ilyen készségesen befogadja, ezek átléphetik a szerveinkbe



beépített biztonsági mechanizmusokat. A gyomorba jutva az olaj gyorsan a 
patkóbélbe, onnan pedig a vékonybélbe jut - sokkal gyorsabban, mint az a 
teljes értékű dióféle, mag vagy avokádó számára lehetséges lenne. A 
folyamat során az olaj teljesen kikerül a máj felelőssége alól. Ahelyett, hogy a 
májkapugyűjtőéren át a májba utazna, ahonnan időzítve kerülhetne be a 
szervezet többi részébe, amiatt, hogy a vér ilyen jól fogadja, a bélutakból az 
olaj olyan vérerekbe is beerőszakolhatja magát, ahová a teljes értékű 
élelmiszerek normál esetben nem lépnének be. Ez gyorsabban és 
agresszívebben emeli meg a vérzsírszintet. Az olaj azonnal leállítja a 
szervezet tisztulását, mert csökkenti az oxigénszintet, sűríti a vért, megköti a 
méreganyagokat, és lassítja a szervek méreg- és méreganyag-ürítését. Az olaj 
gyorsan bekerül a véráramba, amivel hirtelen, túlzottan és igen 
kiszámíthatatlanul megemeli a vérzsírszintet. A túl gyorsan vérbe kerülő túl 
sok zsír megterheli a szívet, ami érzékenyíti a mellékvesét, amely készen áll 
az adrenalinlöketek kilövésére a vér hígítására, hogy védje a szívet a 
túlságosan korán véráramba került zsírbombáktól - mert az olaj formájában 
érkező zsírt nem tartja vissza elég ideig a feldolgozási folyamat. Mindez 
visszafogja a test tisztulási folyamatát, ami végső soron a gyógyulást 
késlelteti. Ez az oka annak, hogy ha a legjobb esélyeket akarod megadni 
magadnak az egészséged visszanyeréséhez, el kell hagynod az olajat.

Bonusz

Az egészségvédelemnek van egy további, „bonusz” szintje. Ha még jobb, még 
gyorsabb eredményeket szeretnél elérni a gyógyulás során, azon túl is 
tehetsz magadért, hogy kihúzod a problémás élelmiszereket az étrendedből. 
Megteheted, hogy:

• Teljesen elhagyod a sót (és ízesítőket)
Ne aggódj amiatt, hogy a tengeri vagy akár Himalája-só elhagyásával 
megfosztod magad bizonyos tápanyagoktól. Ha az étrendedben 
rengeteg gyümölcs, zöldség, leveles zöld, tengeri zöldség és lágy 
szárú zöld vagy gyógy- és fűszernövény szerepel, rengeteg nátriumot 
és ásványi anyagot viszel be természetes módon. És, amint a túlzott 
sóhasználatról szóló részben láthattad, az egészségünk javításán 
dolgozva rengeteg jó okunk van a só (és a sót tartalmazó 
fűszerkeverékek és ízesítők) elhagyására. A fűszerek rendben 
vannak, amennyiben tisztán, sótól és ízfokozóktól mentesen 
használod őket.



• Teljesen kerüld a radikális zsírokat
A radikális zsírok kivonása a só elhagyásához hasonló abban, hogy 
nem kell aggódnod amiatt, hogy tápanyagokról maradsz le. 
Ismétlem, a gyümölcsök, zöldségek, leveles zöldek, tengeri zöldségek 
és lágy szárú zöldek a teljes hasznos ómegazsírsav-szükségletünket 
biztosítják, méghozzá a szervezetünk számára tökéletesen 
feldolgozható mennyiségben a tisztítókúra és gyógyulás során. Erről 
még lesz szó bővebben a zsírokról és a gyógyulásról szóló, 
hamarosan következő részben.

• Csökkentsd vagy teljesen hagyd el az alkoholt, a természetes és 

mesterséges aromákat, a sörélesztőpelyhet, a citromsavat, az 

aszpartámot és egyéb mesterséges édesítőket, a nátrium- 

glutamátot (MSG), a formaldehidet és a tartósítószereket
Sokan érzékenyek ezekre az összetevőkre, és míg néhányuk 
használata az adott pillanatban jó ötletnek tűnhet, a fizikai és 
érzelmi közérzetünkre tett hatásuk már korántsem élvezetes. A 
sörélesztőpehely például nátrium-glutamáttal szennyezett összetevő 
- nem ok nélkül okoz függőséget azoknál, akik számolatlanul ízesítik 
vele az ételeiket. Emellett irritálhatja az emésztőrendszert, és 
táplálékot jelent bizonyos kórokozók, például a haszontalan 
baktériumok számára.

AZ ÉLELMISZER-KOMBINÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS IGAZSÁG

Ha követted a mostani trendi élelmiszer-kombinálási teóriákat, tudnod kell, 
hogy amikor radikális zsírt és cukrot fogyasztasz együtt, máris elindítottad 
az egészségügyi problémák kialakulásának folyamatát. A zsír plusz cukor 
együttes kerülésére figyelj oda leginkább az élelmiszer-kombinációk terén. A 
könyv eddigi lapjain máris találkozhattál a zsír plusz cukor kombináció 
problémájának a példáival a Tojás, a Sertéshústermékek és a Gabonafélék 
címszavak alatt. Ezt a kombinációt elsősorban az inzulinrezisztencia miatt 
kell kerülni.

Zsír plusz cukor: ez az igazán félelmetes élelmiszerkombó, és ez az, ahol az 
élelmiszer-kombinációs elméleti szakemberek eltévednek és tudatlanságba 
ütköznek. A zsír plusz cukor egyben zsír plusz keményítőt és zsír plusz 
gabonát is jelent. Emellett fehérje plusz cukorként, fehérje plusz 
keményítőként és fehérje plusz gabonaként is értelmezhetjük, hiszen a 
fehérjében mindig van zsír. A fánk a zsír plusz cukor iskolapéldája. Ahogyan



a sütemények és a kekszek. Az egészségesebb táplálkozást nézve pedig 
ugyanez vonatkozik a zabpehely plusz mogyoróvajra, illetve a joghurt plusz 
gyümölcsre/juharszirupra/diófélékre és magvakra: ezek mind a zsír plusz 
cukor kombót példázzák. A zsír plusz cukor egyenletben a valódi gondot a 
radikális zsír jelenti, amint azt a gabonafélékről szóló részben feltártuk.

Ha a növényi fehérjék híve vagy, van esélye, hogy nem szeged meg ezt a 
valódi élelmiszer-kombinációs szabályt, ha például rizst eszel babfélékkel, és 
nem adsz hozzá vajat, sajtot, avokádót vagy olajat. A spenót olyan erőt adó 
fehérje, amely nem tartalmaz radikális zsírt, ezért a spenót plusz 
gluténmentes gabonafélék is jó kombinációt jelentenek, ha nem adsz hozzá 
avokádót vagy állati fehérjét, ami zsírt tartalmaz. Ott romlik el minden, 
amikor ezeket a zsírokat keményítőhöz adjuk (amit a szervezetünk cukrokra 
bont). Nem a keményítő jelenti az igazi problémát. Hanem a radikális zsírok.

Ha az állati fehérjét szereted, akkor az állati fehérjék plusz leveles zöldek 
jók együtt. A gabonafélék plusz állati fehérjék nem! Az állati fehérjékben 
lévő zsír plusz a gabonafélékben lévő cukor válik a szervezetünkben a 
probléma okává. A csirke plusz rizs például azért nem működik, mert a 
csirkében lévő zsír a rizsben található keményítővel fog keveredni - az pedig 
maga az élelmiszer-kombinációs rémálom. Még az élelmiszer-kombinációs 
elméletek szakértői sem tudják, hogy az élelmiszer-kombinációknál a 
radikális zsírok okozzák az igazi gondot.

A ZSÍRRAL ÉS GYÓGYULÁSSAL KAPCSOLATOS IGAZSÁG

Ha bárki azt állítja, hogy az étrend zsírtartalmának csökkentése nem 
jótékony hatású, az puszta spekuláció. Szinte senki nem tart ma már 
zsírszegény étrendet. Még az egészséges élet megszállottjai között is nagyon 
ritka, akár növényi alapú étkezést folytat, akár nem, hogy valaki kihúzza a 
zsírt az étrendjéből, vagy eléggé zsírszegény diétát tart. Nem igazolható az az 
állítás, mely szerint a zsírmentes vagy zsírszegény étrend miatt bárki 
fogékonyabb lehet az aneurizmára, stroke-ra vagy egyéb agyi problémára - 
a zsírdús trendet képviselő üres kijelentés csupán, nem humán tanulmányok 
alapján levont következtetés. Vad elképzelés ez, egy a népszerű 
véleményvezérek által befolyásolt elme szüleménye. Nincs mögötte semmi!

A világ zsírdús étrendet követ, és egyre emelkedik a stroke, az aneurizma 
és az embólia előfordulása. Még mindig mindenki beteg ezen a világon. 
Világszerte több millióan bizonyították az elmúlt évtizedek generációi 
képviseletében, hogy a nagy mennyiségekben fogyasztott zsír nem az 
egészségünket szolgálja. Az egészségesebb zsírokban dúskáló étrendek



legalább jobbak, mint a standard étkezés. A diófélék, magvak, olívabogyó és 
avokádó valamivel alacsonyabb kockázatot jelentenek, mint a vörös húsok, a 
csirke, az olvasztott zsír, az olaj és a disznózsír. Bármilyen agyi probléma - 
legyen az síroké, aneurizma, Alzheimer-kór, demencia vagy Parkinson-kór - 
javulhat, amint kihúzzuk az étrendünkből a problémás zsírokban gazdag, 
feldolgozott élelmiszereket, gyorsételeket és egyéb silány minőségű ételeket.

Aki bizonyos fajta halakat fogyaszt olívabogyóval, avokádóval, diófélékkel 
és magvakkal, miközben tartózkodik a gyors és feldolgozott élelmiszerektől, 
megállapíthatja, hogy megtalálta a Szent Grált, mert máris másképp érzi 
magát a problémás zsírok nélkül. Amivel nincs tisztában, az az, hogy ennél is 
tovább mehet a zsírcsökkentésben, aminek köszönhetően még lejjebb viheti 
ezeknek az agyi problémáknak és egyéb betegségeknek az esélyét. A sok zsír, 
még ha jó zsírokról van is szó, idővel gyengítheti, és kiégést okozhat a 
májban. Ez pedig több betegség előszobája lehet. Mindenfajta zsír sűríti a 
vért. Míg az egészségtelen, feldolgozott és gyorsételekben lévő zsíroktól 
sűrűbb lesz a vér, valamennyire az egészséges zsírok is besűrítik. A sűrű 
vérben mindenképpen kevesebb lesz az agysejteknek átadható oxigén - 
mivel a magas vérzsírszint kiszorítja az oxigént a véráramból - és ez az agyi 
oxigénhiány az agy gyorsabb öregedését eredményezi. A világ csak úgy 
hemzseg az aneurizmás és stroke-os esetektől, mert hosszú távon szinte 
mindenki zsírdús étrenden él, akkor is, ha azok a zsírok egészségesek. Nem 
lehet tehát rámutatni egy maroknyi olyan emberre, akik hosszú ideje 
zsírmentes diétát tartanak, és kimondani, hogy itt a probléma.

Amikor azt mondjuk, hogy zsírmentes, azt nem úgy értjük, hogy minden 
zsírt nélkülöző. Soha senki nem étkezhet teljesen zsírmentesen; a valódi 
zsírmentesség lehetetlen. A banánnak van zsírtartalma. Az
édesburgonyának van zsírtartalma. A burgonyának van zsírtartalma. A 
mangónak van zsírtartalma. Ahogyan még a vajsalátának is. Minden 
gyümölcs, zöldség, leveles zöld, tengeri zöldség és lágy szárú zöld tartalmaz 
hasznos ómega zsírsavakat. Bizonyos növények, mint például a füge, a 
banán vagy a vajsaláta több természetes zsírt tartalmaznak, míg mások, 
például a szárzeller, alig valamennyit. Még ha valamiben csak nyomokban 
van zsír (és néha különösen akkor, ha nyomokban van jelen), a szervezetünk 
akkor is fel tudja használni ezeket a hasznos zsírokat - ezek pedig elég 
alacsony mennyiségben vannak jelen ahhoz, hogy tökéletesen
keveredhessenek az ételek természetes cukortartalmával. Amikor tehát 
kihúzzuk a radikális zsírokat az étrendünkből - ismétlem, „radikális zsírok” 
alatt azokat az élelmiszereket értem, amelyekben a zsír jelenti a fő



kalóriaforrást semmit nem vonunk meg magunktól. Ha „zsírmentesen” 
étkezel - azaz nem viszel be radikális zsírokat - még mindig elég 
létfontosságú zsírhoz jutsz hozzá. Amikor például megeszel egy adag gőzölt 
burgonyát (vaj, olaj vagy tejföl nélkül) bármilyen fejessalátával, egy kevés 
zsírt így is beviszel, és ez éppen elegendő ahhoz, hogy támogassa az 
egészségedet. Nem kell marékszám enned a magkeverékeket ahhoz, hogy 
egészséges zsírokhoz juss. Már bevitted azt a mennyiséget, amire szükséged 
van.

Senki nem védi ki az aneurizmát azzal, ha zsírt tesz a kávéjába. Ezt 
semmilyen tanulmány nem bizonyítja, az emberek mégis meg vannak 
győződve róla, hogy ez megmenti őket. És bár a kávé meghackelése jó 
ötletnek tűnik, az az igazság, hogy ha zsírral telíted a véredet, azzal csak még 
több agyi problémát okozol magadnak. A zsírok egészségesek és hasznosak 
lehetnek - például a diófélékben, szezámmagban, kendermagban és az 
avokádóban található zsírok. Nem vitatom, hogy megvan a maguk jótékony 
hatása. De akkor sem érdemes túlzásba vinni. Minden radikális zsírral 
csínján kell bánni, és még a kis mennyiségeket is szét kell osztani a hét 
napjaira. Az az ideális, ha nem viszel be mindennap radikális zsírokat.

A 3:6:9 tisztítókúra megmutatja, hogyan érd el ezt, miközben ráállít arra a 
ritmusra, amelyet követve megtöltheted magad gyógyulást hozó, radikális 
zsíroktól mentes fogásokkal - és ráérezhetsz, hogy ez mennyiben változtat a 
fizikai tüneteiden és még a hangulatodon is. A 23. fejezetben megismert 
recepteket bevető emberek meglátják, milyen erővel ruházhatnak fel a 
radikális zsírokat nélkülöző ételek. Ha valóban súlyos megpróbáltatást jelent 
az állapotod, talán a tisztítókúra elvégzését követően is jó, ha egy időre 
teljesen elhagyod a radikális zsírokat, és vársz még a visszahozatalukkal. 
(Bővebben lesz még szó erről a tisztítókúrák alatt ajánlatos és elhagyandó 
dolgokat tárgyaló 19. fejezetben, a tisztítókúra után is tartott zsírmentes 
étrendről szóló részben.) A gyümölcsökben, zöldségekben, leveles 
zöldekben, tengeri zöldségekben és lágy szárú zöldekben elég alacsony 
mennyiségben képviselt természetes ómega zsírsavak formájában van jelen 
a zsír, mely nem terheli túl a májat, az emésztőrendszert és az 
immunrendszert. Ez a tökéletesen feldolgozható mennyiség a gyógyuló 
szervezet számára.



8. FEJEZET

A megfelelő tisztítókúra kiválasztása

Hogyan válassz a könyvben leírt tisztítókúrák közül? Vegyül például az 
Eredeti kontra Egyszerűsített kontra Haladó 3:6:9 tisztítókúrát - honnan 
tudod, hogy melyiket válaszd? Az a jó, ha egyszerűen csak belevágsz az 
egyikbe? Az a jó, ha azzal kezded, hogy először kivonod a problémás 
élelmiszereket a Kórokozók elleni tisztítókúrával?

És hogyan válassz az ebben a könyvben megismert valamelyik tisztítókúra 
és a Gyógyító médium sorozat egyéb köteteiben szereplő többi kúra közül? 
Ha nem ismeretlen előtted a munkám, tudod, hogy szinte minden 
könyvemben bemutatok legalább egy tisztítókúrát. Kezdd a 28 napos 
gyógyító-tisztító kúrával a Gyógyító médium című könyvemből? Vagy az 
Egészséges pajzsmirigyben megismert 90 napos pajzsmirigy- 
rehabilitációval? Vagy az elsőként az Egészséges májműködés című kötetben 
ismertetett 3:6:9 kúrával?

Amilyen felszabadító, ha vannak lehetőségeid, azt is tudom, hogy a bőség 
zavara szinte bénító erővel hathat. Ebben a könyvben öt klasszikus - a 
Kórokozók elleni tisztítókúra, a Reggeli tisztítás, a Nehézfém-méregtelenítő 
kúra, a Monotáplálkozás tisztítókúra és a 3:6:9 tisztítókúra - közül 
választhatsz, és szinte mindegyiknek az elvégzéséhez több utat is mutatok 
neked. Találhatsz továbbá opciókat az időszakos böjthöz, vízböjthöz és 
léböjthöz, ha éppen valamelyik gyakorlat lelkes követője vagy. Hol kezdd? Ez 
a fejezet ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában segít neked.

Nagy vonalakban a következőkről lesz szó:

• A tisztítókúrák opcióinak áttekintése
• A tisztítókúra miértje
• A tisztítókúra kiválasztása: hol vágjunk neki a Gyógyító médium 

tisztítókúrák világának?
• A 3:6:9 tisztítókúra: Eredeti kontra Egyszerűsített kontra Haladó
• Élelmiszer-intoleranciák
• Terhesség és szoptatás
• Gyerekek



• Májteszt
• Nehézfém-méregtelenítés teszt
• Zellerlé: hathatós orvosság
• Makroszámolás: az új kalóriaszámlálás
• „Tömegelés” és „szálkásítás”

VEZÉRKÉRDÉS

Miközben azon gondolkodunk, hogy melyik tisztítókúrát válasszuk, arról 
sem szabad megfeledkeznünk, hogy a testünk az egész életünkben változni 
fog. Amikor először vágunk bele egy tisztítókúrába, lehet, hogy egy régóta 
meglévő krónikus betegséggel küzdünk, amelyet az életünkben adódó 
elégtelenségek alakítottak ki. És minden egyes évben különböző 
bajkeverőknek vagyunk kitéve. Néha a májunk toxikus és renyhe, és nagyon 
oda kell figyelnünk rá - prioritást igényel, mert a stagnálása miatt vált a 
szervezetünk annyira toxikussá. Máskor váratlan érzelmi 
megpróbáltatásoknak vagyunk kitéve, és azon kapjuk magunkat, hogy 
rosszul étkezünk, és rettenetes mennyiségű adrenalint vetünk be, hogy 
túljussunk a nehézségeken. Van, hogy egyszer csak új kórokozó hatásának 
leszünk kitéve, amely legyengítheti a valaha erős immunrendszerünket. 
Mindig változunk, és az élet nem könnyű. Az egyik tisztítókúra tökéletes 
lehet ebben a pillanatban, amit most élünk, míg hat hónappal később már 
egy másik lesz a legjobb nekünk. így váltogathatjuk vagy ismételgethetjük 
őket, ahogy telnek az évek.

Ezt a vezérkérdést tedd fel magadnak, mielőtt belevágsz egy 
tisztítókúrába: Mire állok készen ebben a pillanatban? Az a tisztítókúra, 
amelybe aztán konkrétan belevágsz majd, az lesz a leghasznosabb 
számodra.

Lehet, hogy ebben a pillanatban azt érzed a leginkább megvalósíthatónak, 
hogy egy időre lemondasz néhány olyan ételről, amely problémás az 
egészséged szempontjából. Ha ez a helyzet, válaszd a 15. fejezetben leírt 
Kórokozók elleni tisztítókúrát, és olvasd el, milyen enyhülést hozhat, ha 
szünetelteted bizonyos élelmiszerek fogyasztását. Ennek a kúrának a 
kipróbálása, ahol magad állíthatod be a megfelelőnek érzett szintet, vezethet 
rá arra, hogy egyszer a 3:6:9 tisztítókúrába is belevágj.

Vagy lehet, hogy éppen utazol, és akármennyire szeretnéd, a 3:6:9 
tisztítókúra egyszerűen nem egyeztethető össze az időbeosztásoddal. Ha így 
van, talán a 16. fejezetben leírt Reggeli tisztítást érzed keresztülvihetőnek, és 
ezzel kibírhatod addig, amíg nyílik egy olyan stabil, legalább kilencnapos



ablak az életedben, ahol aztán végre teljes erőbedobással végezheted a 3:6:9 
kúrát.

Lehet, hogy egy családtagodnak szeretnél segíteni, aki szorongással, 
depresszióval, figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral vagy Alzheimer- 
kórral küzd, és nem igazán lelkesedik azért, hogy minden étkezését 
szabályok határolják be. Ekkor hagyatkozhatsz a 17. fejezet Nehézfém
méregtelenítő kúrájára.

Lehet, hogy nagyon érzékeny az emésztésed. Mielőtt egyáltalán 
elkezdhetnél azon gondolkodni, hogy összezsonglőrködöd a 3:6:9 
tisztítókúra különböző ételeit, képesnek kell lenned arra, hogy fájdalom 
vagy irritáció nélkül megemészd az ételt. Ilyenkor okos dolog a 18. 
fejezetben leírt Monotáplálkozás tisztítókúrával kezdeni; ezzel finoman 
méregtelenítheted a szervezetedet, és segíthetsz a bélfaladnak annyira 
felépülni, hogy egyszer majd a keményebb 3:6:9 tisztítókúrának is 
nekiláthass.

Vagy az is lehet, hogy már torkig vagy a krónikus betegséged okozta 
tünetekkel, de közben a bélrendszered elég jól működik, és készen állsz a 
változásra. Most már nagyon szeretnél elindulni az úton. Ez az ideális 
helyzet arra, hogy belevágj a 3:6:9 tisztítókúra Eredeti, Egyszerűsített vagy 
Haladó változatába, mintegy nagygenerálként.

És miután a 3:6:9 tisztítókúrát elvégezted - annyiszor, ahányszor tetszik -, 
talán egyszer majd a 28 napos tisztítókúrára vagy a 90 napos pajzsmirigy- 
rehabilitációra is készen állsz, amelyeknek a leírását más könyveimben 
találhatod meg. Ha már el is végeztél egy vagy több Gyógyító médium 
tisztítókúrát, mire ez a könyvem a kezedbe került, hadd gratuláljak! És ezt 
teljesen komolyan gondolom. Azoknak a tisztítókúráknak köszönhetően már 
ott tartasz, hogy a 3:6:9 tisztítókúra még mélyebb gyógyulást hozhat az 
életedben.

Mélységes erőt ad, ha megadjuk a testünknek és az elménknek azt, amire 
szüksége van. Akárhol kezded is, a tapasztalásnak köszönhetően változni 
fogsz. És akkor, ha majd ismét visszatérsz a „Mire állok készen ebben a 
pillanatban?” vezérkérdésre, talán már más választ fogsz adni rá.

A RÖVID VÁLASZOK

Az egyik válasz az, hogy nem ronthatod el. Akármelyik Gyógyító médium 
tisztítókúra felkészíthet akármelyik másik Gyógyító médium tisztítókúrára.

Egy másik válasz az, hogy a 3:6:9 tisztítókúra bármelyik verziója szinte 
mindig kitűnő választás az induláshoz. A 3:6:9 tisztítókúra a leghatékonyabb



és egyben a legrövidebb kúra, ennek köszönhetően jól kivitelezhető. A 3:6:9 
tisztítókúra egyenesen a szívedre és az egészségedre hat - azaz konkrétan a 
májadra és eddig felfedezetlen ritmusokra állít rá, hogy megadja a 
szervezetednek a kezdő löketet. Azzal, hogy rávezeted a májadat a mélyen 
benne bujkáló mérgek és kórokozók kivezetésére, a teljes éned gyógyulása 
előtt nyitsz kaput.

Apropó! Ha most azon töprengsz, hogy az ebben a könyvben leírt 3:6:9 
tisztítókúra mennyiben különbözik az Egészséges májműködés 3:6:9 kúrától, 
amelyet az Egészséges májműködés című könyvemben ismerhetsz meg, a 
válaszom erre az, hogy az Eredeti 3:6:9 tisztítókúra - némi fejlesztéssel - 
ugyanaz, mint az Egészséges májműködés 3:6:9. Ebben a könyvben 
megtalálod továbbá a teljesen új Egyszerűsített és Haladó 3:6:9 
tisztítókúrákat is.

Te döntőd el, hogy az Eredeti, az Egyszerűsített vagy a Haladó változatot 
választod-e - nemsokára eljutunk ide is. És az Eredeti vagy az Egyszerűsített 
3:6:9 tisztítókúrát is egy következő szintre emelheted, ha akarod, a 
nehézfém-méregtelenítésre vonatkozó módosítást beépítve. Ezzel 
kapcsolatban a tisztítókúrák személyre szabásával és a helyettesítésekkel 
foglalkozó 21. fejezetben találsz információkat. (A Haladó 3:6:9 
tisztítókúrába eleve beépítettem a nehézfém-méregtelenítést.)

Amint elvégezted a saját 3:6:9 tisztítókúrádat, annyiszor ismételheted meg 
a kilencnapos ciklust, ahányszor szeretnéd, és választhatod akármelyik 
másik tisztítókúrát a hosszú távú gyógyuláshoz, vagy szinten tartáshoz, vagy 
hogy visszatérhess a normál életbe. Bármelyik Gyógyító médium tisztítókúra 
mellett döntesz is a 3:6:9 tisztítókúra után, az sokkal hatékonyabb lesz a 
3:6:9 struktúrával a májadon és szerveiden végzett mélyreható munkádnak 
köszönhetően. Ennek hatására még jobb eredményekre számíthatsz a 
gyógyulási gyakorlatodat végezve.



A TISZTÍTÓKÚRÁK ÁTTEKINTÉSE

EREDETI 3:6:9 
TISZTÍTÓKÚRA 
Az Egészséges 
májműködés 3:6:9 
feljavított változata

EGYSZERŰSÍTETT 
3:6:9 TISZTÍTÓKÚRA 
Könnyebb elvégezni, 
az Eredeti kúra 
erejét és hatását 70 
százalékosan fejti ki.

HALADÓ 3:6:9 
TISZTÍTÓKÚRA 
Teljesen nyers, 
zsírmentes változat

CÉL A KÚRA IDŐTARTAMA
HOL TALÁLOD 

MEG?

MIKOR A LEGHASZNOSABB?

A mélyben rejlő 
méreganyagok és 

kórokozók felszínre 
hozatala, hogy a 

krónikus tünetek és 
betegségek végre 

meggyógyulhassanak.

9 nap (vagy a 9 napos 
ciklus ismétlése)

10. fejezet

Megtisztítja a májat és más szerveket az egész élet során 
felhalmozott bajkeverőktől (mérgek, méreganyagok és az ezeket 

tápláló vírusok és baktériumok), amelyek olyan krónikus 
betegségekért és tünetekért felelnek, mint: heves szívdobogás, 

hőhullámok, bizsergés és zsibbadás, fájdalmak, szédülés, 
kábaság, ködös gondolkodás, migrén, szorongás, depresszió, 
puffadás, kimerültség, a szaporító szervrendszer problémái, 

pajzsmirigyproblémák, lupus, Lyme-kór, reumás ízületi gyulladás, 
pszoriázissal járó ízületi gyulladás, ekcéma, pikkelysömör, 

pattanás, húgyúti fertőzések stb.

A mélyben rejlő 
méreganyagok és 

kórokozók felszínre 
hozatala, kevésbé 

intenzív szinten indítja el 
a gyógyulást, hogy 

kezelhetőbb legyen azok 
számára, akiknek szoros 

a napirendjük.

9 nap (vagy a 9 napos 
ciklus ismétlése)

11. fejezet

Magas koleszterinszint, magas vérnyomás, zsírmáj, plakkok az 
artériákban, nyiroködéma, ízületi gyulladás, álmatlanság, 

visszerek, karikás szem, savas reflux, székrekedés, irritábilis bél 
szindróma, bőrszárazság, 2-es típusú cukorbetegség, fejfájás, 

migrén stb. A kúra csökkentett hatóereje miatt a kívánt 
eredmények eléréséhez érdemes lehet az Eredetinél gyakrabban

megismételni.

Mélyebb tisztítóhatás 
elérése, mely a

gyógyulás következő 9 nap (vagy a 9 napos



ciklus ismétlése)elsősorban azok 
számára, akik már 
elvégezték az Eredeti 
3:6:9 tisztítókúrát 
vagy a 28 napos 
tisztítókúrát, és 
szeretnének 
továbblépni.

szintjére juttat, ha 
kritikus egészségügyi 

problémákkal küzdesz.

12. fejezet

Ha az egészségi állapotod jelentős mértékben akadályoz abban, 
hogy jól érezd magad.

KÓROKOZÓK ELLENI 
TISZTÍTÓKÉIRA 
Kitűnő választás, ha 
fenn akarod tartani 
a haladást a 3:6:9 
tisztítókúra 
elvégzése után, vagy 
oda szeretnél eljutni.

REGGELI TISZTÍTÁS 
Ez is kitűnő választás 
arra az esetre, ha 
fenn akarod tartani 
a haladást a 3:6:9 
tisztítókúra 
elvégzése után, vagy 
oda szeretnél eljutni. 
Kombinálható a 
Kórokozók elleni 
tisztítókúrával.

IDŐSZAKOS BÖJT 
Jó lehetőség az 
időszakos böjt iránt 
érdeklődőknek

A szervezeted 
megkímélése (az általad 

megválasztott 
mértékben) a 

megpróbáltatást jelentő 
élelmiszerektől, és ezáltal 

több hely biztosítása a 
gyógyító

élelmiszereknek, hogy a 
szervezeted

meggyógyíthassa magát.

2-4 hét vagy több (vagy 
az élethez igazítva)

15. fejezet

Kezelhető szintet érhetsz el az olyan kórokozók által előidézett 
problémáknál, mint az autoimmun betegség és annak minden 
tünete. A betegségkeltő vírusokat és baktériumokat tápláló 

élelmiszerek elhagyásával megakadályozod a szaporodásukat, és 
segítesz megtörni a krónikus egészségügyi problémák ciklusát.

Annak elérése, hogy a 
májad és a szervezeted
többi része reggel is 2 hét vagy több (vagy 

fenntartsa a természetes az élethez igazítva) 
méregtelenítési 

állapotát.

16. fejezet

A gyomor sósavjának erősítése, ami javítja az emésztést, 
valamint a vérzsírszint csökkentése, ami magasabb oxigénszintet 

és mélyebb hidratálást eredményez.

Az időszakos böjt 
szerelmeseinek, akik 

szeretnék feljavítani ezt a 
gyakorlatot, és 

bevezetnék a zellerlevet 
az életükbe.

Erősíti az emésztést, támogatja a világosabb gondolkodást, és 
sokat segít a súlygyarapodás kontrollálásában - ha helyesen

alkalmazzák.

Időszakosan tetszés 
szerint

16. fejezet

17. fejezet (a 21.



NEHÉZFÉM
MÉREGTELENÍTŐ
KÚRA
Kombinálható a 
Kórokozók elleni 
tisztítókúrával vagy 
a Reggeli tisztítással, 
vagy beépíthető a 
3:6:9 tisztítókúrába.

MONOTÁPLÁLKOZÁS 
TISZTÍTÓKÚRA 
A végletekig 
leegyszerűsített 
étkezési opció 
azokra az időkre, 
amikor a 
szervezetnek 
nyugalomra van 
szüksége.

Az agy és a test 
megbízható 

megszabadítása az 
optimális egészségi 
állapotot fenyegető 

toxikus nehézfémektől.

fejezetből 
kiderül, hogyan 

3-6 hónap vagy több építheted be a
nehézfém

méregtelenítést 
a 3:6:9

tisztítókúrába)

Segít eljutni az olyan neurológiai problémák gyökeréhez, mint: 
figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, autizmus, szorongás, 

depresszió, Alzheimer-kór, demencia, emlékezetvesztés, ködös 
gondolkodás, fókuszálási és koncentrálási nehézségek, 

remegések, Parkinson-kór, tikkelés, görcsök, álmatlanság, 
alvásproblémák, kimerültség, szklerózis multiplex, lupus, 

autoimmun betegség és Lyme-kór; plusz segíti olyan 
bőrproblémák megoldását, mint: ekcéma, pikkelysömör, 

szisztémás szklerózis vagy szkleroderma, vitiligo és rosacea.

Az irritált és gyulladt 
emésztőutak 

megnyugtatása és az ezt 
kiváltó kórokozók 

kiéheztetése, hogy a 
bélrendszer 

meggyógyulhasson, és 
ezáltal javuljon az 

élelmiszerek 
feldolgozása és a 

tápanyagok felszívása. Az 
idegrendszerre rossz 

hatással lévő 
élelmiszerek kizárása.

1 hét vagy több (ha 
szükséges, hosszabb 18. fejezet 

távon is alkalmazható)

Ételmérgezés, illetve emésztőszervi problémák gyógyulásához, 
vagy olyan időszakokra, amikor étkezési zavarok, gyomor

bélrendszeri zavarok vagy orvosi vizsgálatok miatt nem tudsz 
enni. Krónikus, hosszan tartó ételallergiákból és érzékenységből 

való felépüléshez. A monotáplálkozás elegendő mennyiségű 
glükózt biztosít az agy és az idegrendszer többi része számára, és 

ezáltal a szervezetben mindenütt megindulhat azoknak az 
idegeknek a helyreállítása, amelyek attól gyulladtak be és váltak 
hiperérzékennyé, hogy vírusos neurotoxinok* tapadtak rájuk. Ez 

a glükózellátás felel a vírusos neurotoxinok okozta szklerózis 
multiplex, fibromialgia, ME/CFS, szorongás és sok egyéb 

kellemetlen állapot enyhüléséért.

* A neurotoxinok melléktermékek, melyeket az EBV és hasonló 
vírusok választanak ki, amikor toxikus nehézfémeken és egyéb 

bajkeverőkön dőzsölnek a szervezetünkben.



VÍZBÖJT
A rendkívül
túlterhelt
emésztőrendszer
tüneteinek
enyhítésére.

LÉ BÖJT
Lehetőség azok 
számára, akik 
érdeklődnek a 
létisztítás iránt.

Súlyos emésztési
problémák 1-3 nap 19. fejezet

átvészelésének 
elősegítése rövid távon.

Akut egészségügyi probléma, például gyomorinfluenza, 
ételmérgezés, émelygés, hasfájás, epehólyaggörcsök és 

appendicitis**. Neurológiai problémák és tünetek esetén nem
ajánlott.

** Az appendicitis vagy féregnyúlvány-gyulladás, köznyelven 
vakbélgyulladás életveszélyes állapot, feltétlenül orvosi ellátást 

igényel! - A szaklektor.

Rövid távú
méregtelenítés, mely a

folyamat során védelmet 1 -2 nap 19. fejezet
nyújt a mellékvese és 

máj számára.

A nyirokrendszer gyors méregtelenítéséhez és a hasnyálmirigyet, 
epehólyagot és májat ért stressz enyhítéséhez. A hidratálás gyors 

helyreállításához a tüneteket és betegséget létrehozó 
kórokozókat tápláló problémás élelmiszerek eltávolítása mellett.

A TISZTÍTÓKÚRA MIÉRTJE

Most pedig vizsgáljuk meg alaposabban a tisztítókúra kiválasztásának 
kérdését. Amikor a testünket próbáljuk megtisztítani, át kell gondolnunk, 
hogy konkrétan mitől szeretnénk megszabadulni. Mit jelentenek pontosan a 
méregtelenítés és tisztítókúra szavak? Mit próbálunk kivezetni a 
szervezetünkből? A világban fellelhető tisztítókúrák nagyon eltérhetnek 
egymástól abban, ahogyan a mérgekről és méreganyagokról, illetve arról 
beszélnek, hogy hogyan szabadulhat meg tőlük a szervezet. A méregtelenítés 
kifejezést olyan semmitmondóan és olyan általánosságokban is használják, 
hogy már senki sem tudja igazán, mit is vezet ki a testéből - már ha 
egyáltalán kivezet valamit.

A jövőben egyenesen idegenkedni fognak ettől a szótól. Méregtelenítés: a 
benned lévő méreganyagokra irányítja a figyelmet. Megérteti veled, hogy 
először be kellett kerülnie azoknak a méreganyagoknak, és emiatt kezdesz 
aztán a toxicitás eredetén gondolkodni. Az iparágak a legkevésbé sem 
szeretnék, hogy tudatosítsuk magunkban a mérgeiket és azt, amit okoznak, 
valamint hogy ki kell pucolnunk őket. Ha továbbra sem tudunk az ipari 
mérgekről, amelyek hozzájárulnak a tartós betegségeinkhez, végül pénzt kell



áldoznunk arra, hogy foglalkozzunk ezekkel a nyavalyákkal, ez pedig 
mozgásban tartja a pénzgépezetet.

A 3. fejezetben, mely felhívta a figyelmünket arra, hogy mi lehet bennünk, 
részletesen bemutattam, hogy minek a kivezetésén kell igyekeznünk - és 
hogy eleve mely minket érő hatásokat kell megpróbálnunk korlátozni. Rövid 
összefoglaló arról, hogy mi lehet bennünk: először is nyomokban olyan ipari 
vegyületek, amelyek már minden szervünket telítették. Sok ilyen anyagot 
valójában jóval a mi időnk előtt gyártottak, és mi az előttünk járó 
generációktól örököltük meg az anyaméhben a spermium és petesejt 
egyesülése révén. Rengeteg különböző ipari előállítású vegyület van 
bennünk a múltból és a jelenből - ma már elmondhatjuk magunkról, hogy 
elég toxikus társadalom vagyunk. Amikor tehát tisztítókúrán gondolkodunk, 
egészen a sejtek belsejébe kell mennünk. Végig kell gondolnunk, hogy olyan 
toxikus nehézfémeket, rovarirtókat és egyéb kártevők elleni szereket, 
gombaölőket, kipufogógáz-maradványokat, háztartási tisztítószereket, 
légfrissítőket, ülatgyertyákat, parfümöket, kölniket és más kémiai anyagokat 
kell kivonnunk a mindennapi életünkből, amelyek átjárták a szöveteinket. 
Gondolnunk kell minden szervünkre, és legfőképp a májunkra és az 
agyunkra.

Gondolnunk kell továbbá a kórokozókra is. Az az egyik legfőbb oka, hogy 
kipucoljuk ezeket az ipari előállítású méreganyagokat, hogy ne táplálhassák 
a bennünk lévő betegségkeltő kórokozókat. Ez a legnagyobb gond: minél 
több toxikus, ipari kémiai vegyület, hatóanyag és méreg van bennünk, annál 
több tápláléka van annak a számtalan vírusnak és haszontalan 
baktériumnak, amelyek létrehozzák és kialakítják a betegségeket. A 
különböző betegségekért különböző kórokozó plusz méreganyag 
kombinációk felelnek; amikor a kórokozók és méreganyagok kapcsolatba 
kerülnek egymással a testünkben, elindítanak minket valamüyen tünet vagy 
betegség felé.

Micsoda ajándék a testünknek, amikor kipucoljuk onnan ezeket a 
bajkeverőket! Meglátod majd, hogy a 3:6:9 tisztítókúrában és a könyvben 
leírt összes többi tisztítókúrában is igen alacsony a zsírbevitel. Ennek a 
vérhígítás a lényege. Amint az első fejezetben olvashattad, a mai étrendek - 
akár trendi növényi alapú, akár standard étkezést írnak le - szinte mindig 
túl sok zsírt tartalmaznak ahhoz, hogy a test elvégezhesse a napi 
méregtelenítő munkáját. A vért hígabbá téve a mérgek készségesebben 
felszínre kerülnek a szövetekben, és szabadon belépnek a véráramba. Ha 
egy lépéssel tovább mész a vérhígításnál, és olyan élelmiszereket viszel az



étrendedbe, amelyek segítő tápanyagokat és gyógyító növényi 
hatóanyagokat tartalmaznak - ezt teszi minden Gyógyító médium 
tisztítókúra azzal segítesz a sejtjeidnek kivinni a méreganyagokat a 
testből, és elkezdeni helyreállítani a kórokozók és hátrahagyott mérgek által 
végzett rombolást.

A TISZTÍTÓKÚRA KIVÁLASZTÁSA: HOL VÁGJUNK NEKI A 

GYÓGYÍTÓ MÉDIUM VILÁGÁNAK?

Amikor valaki többféle krónikus betegséggel küzd, nehéz lehet eldönteni, 
hogy hol vágjon neki az útnak ezzel a sok Gyógyító médium információval. 
Amint már említettem, a 3:6:9 tisztítókúra remek kezdőpont. Hatékony 
struktúrájával a 3:6:9 kúra gyorsabban felerősítheti az embert, hogy a 
későbbiekben, amikor egy másik tisztítókúrát, például az Egészséges 
pajzsmirigyben leírt 90 napos pajzsmirigy-rehabilitációt végzi, azt már 
könnyebbnek és hasznosabbnak találja majd.

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy mindnyájunkban különbözik a 
kórokozók, toxikus nehézfémek és más bajkeverők pontos kombinációja, 
mind más érzelmi kihívásokkal, veszteségekkel és stressztényezőkkel 
kerülünk szembe, és más-más támogatási rendszerekkel és forrásokkal 
rendelkezünk. Van, aki még nem élt át megpróbáltatást, vagy éppen nem 
került még gyötrelmes érzelmi vagy akár pénzügyi helyzetbe. Ezek a 
különbségeink mind szerepet játszanak abban, hogy hogyan érezzük 
magunkat, és hogyan dolgozik a testünk, amikor a gyógyuláshoz keressük a 
válaszokat. Ha vakon kijelented, hogy „A szervezetemnek nem jön be az az 
étel”, vagy „Ez a módszer nálam nem működik, de neked talán jó lesz”, vagy 
„Az az élelmiszer nekem nem jön be, mert más a testem, de te 
megpróbálhatod”, azzal egy fontos dolgot figyelmen kívül hagysz: hogy a 
testünk nagyon is hasonlóan működik itt a Föld bolygón. Annak, hogy ez 
nem tűnik így, az az oka, hogy mindnyájan különböző fizikai és érzelmi 
kihívásokkal kerülünk szembe, amely különböző módon teszi próbára az 
egészségünket. A Gyógyító médiumtól kapott információból mind csak 
nyerhetünk.

Szeretném megerősíteni, hogy a Gyógyító médium sorozat köteteiben 
megismert tisztítókúrák közül nem tudsz rosszul választani. Itt nem tudsz 
hibázni. Mindegyik jó, és mindegyik segíthet visszafordítani a betegséget. 
Akármelyik Gyógyító médium tisztítókúra felkészíthet akármelyik másik 
Gyógyító médium tisztítókúrára. És nem számít, hogy melyik Gyógyító 
médium kúrára esik a választásod, az semmiképpen sem fecsérli az idődet



vagy az energiádat a gyógyulási folyamat során. Épp ellenkezőleg: segít a 
haladásban.

Minden egyes tisztítókúrának megvan a maga ereje, és mindegyik a test 
több aspektusát gyógyítja - a 90 napos pajzsmirigy-rehabilitációt végezve 
sem hanyagolod például a májadat vagy az agyadat. Nézd meg újra az 
áttekintő ábrát, lapozd át ezeket az oldalakat, és gondold végig, hogy jelen 
pillanatban mi a leglogikusabb számodra. Ha a Gyógyító médium 28 napos 
tisztítókúrája fog meg, és ezzel kapcsolatban érzed úgy, hogy jól fog menni, 
vágj bele! Ha pedig a 3:6:9 tisztítókúra kelti fel az érdeklődésedet - ami 
valószínű, ha már ezt a könyvet tartod a kezedben -, kezdd itt az utat. Ha 
hosszabb távú tisztítókúrát keresel, többször is elvégezheted a 3:6:9 
tisztítókúrát egymás után - még akkor is, ha a Haladó változatot érzed a 
legmegfelelőbbnek a saját helyzetedben.

A 3:6:9 tisztítókúra hatékonyan készíti elő a terepet bármelyik másik 
Gyógyító médium tisztítókúrához, ha tehát nyitott vagy a kezdő lépéssel 
kapcsolatban, indulj el a 3:6:9 kúrával. Ideális első tisztítókúra, mely 
felkészít a többire, ráadásul ezzel végezheted a legalapvetőbb tisztítást. 
Ezalatt azt értem, hogy amint egyszer végigcsináltad, a 3:6:9 mindig ott lesz 
neked alapként - jól ismert, nagyszerűen megalapozott mérföldkő lehet az 
életedben.

Semmi esetre sem szeretném azonban azt mondani, hogy muszáj a 3:6:9 
tisztítókúrával kezdened. Az összes többi Gyógyító Médium tisztítókúra is 
megalapozott. Éppen azért ajánlok olyan sok opciót, mert a tisztítókúráknál 
sokat számít, hogy van választásunk. Vannak közöttük hosszabbak, vannak 
rövidebbek, vannak rugalmasan bármeddig végezhetők, van, amelyiknek 
megvan a maga ritmusa, és van, amely különleges csavart tartogat 
számodra. Vannak, amelyek különleges gyógyító élelmiszerekre 
fókuszálnak, és vannak, amelyek szélesebb paraméterekkel rendelkeznek. 
Vannak, amelyek javaslatokkal látnak el, amelyeket beépíthetsz a normál 
rutinodba, és vannak, amelyek az egész napi étkezéseddel kapcsolatban 
adnak iránymutatást. Olyan pillanat ez az életedben, ahol a szabad 
akaratodat nem korlátozza, tartja vissza, vagy zárja le semmi.

És szabadon változtathatsz is. Folyamatosan növünk és fejlődünk 
fizikailag, érzelmileg és spirituálisán, ezért abban is lehetőségünk van 
fejlődni, hogy melyik tisztítókúra-verziót akarjuk kipróbálni. Előfordulhat, 
hogy most megszólít az egyik kúra, majd hónapokkal vagy évekkel később 
egy másik lesz a kedvenced - amelyről soha nem gondoltad volna. Lesznek 
évek, amikor esetleg többet utazol másoknál, és lesz olyan, amikor több időt



töltesz otthon. Lesznek évek, amikor a munkahelyeden leszel több időt, és ez 
mind kihat az ételkészítési lehetőségeidre. A különböző tisztítókúrák 
felfedezése spirituális tapasztalás. Míg a többi Gyógyító médium tisztítókúra 
alanyi jogon mind gyógyító és sorsfordító erővel hat, a 3:6:9 tisztítókúra 
otthont ad, ahová újra és újra visszatérhetsz, amikor lejössz a hegyről, amit 
megmásztál, és szükséged van egy helyre, ami megtart. Ez az ismerős 
tisztítókúra; az a tisztítókúra, ahol a szíved és a lelked legyökerezhet - mert 
mindenkinek az életében eljön az a pont, ahol éreznie kell, hogy gyökeret 
vert.

Ha azon kapod magad, hogy fő a fejed - vajon az egyik vagy a másik 
fejezetben bemutatott tisztítókúrát válasszam? -, engedd el ezt a szorítást. 
Akármelyik tisztítókúrát választod ebből a könyvből vagy a 
könyvsorozatból, az lesz pont a neked való. Az angyalaid tudják, hogy a 
szervezetednek gyógyulásra van szüksége. Az univerzum tudja, hogy a 
tested gyógyulni akar. Isten tudja, hogy a tested készen áll a gyógyulásra. 
Pontosan oda fognak vezetni, ahol jó lesz elkezdened, valamikor a jövőben 
pedig, legyen az egy vagy több hónap múlva, szabadon választhatsz egy 
másikat. A gyógyulási folyamatod során elért eredmények megvilágítják 
majd előtted az utat.

AZ EREDETI TISZTÍTÓKÚRA FEJLESZTÉSEIHa az Egészséges májműködés után találtál rá erre a könyvemre, a 10. fejezetben bemutatott Eredeti 3:6:9 tisztítókúrában minden bizonnyal rá fogsz ismerni az Egészséges májműködés 3:6:9 tisztítókúrára. Azt is észre fogod venni, hogy a kúrát néhány ponton javítottam, ezért mindenképpen gondosan olvasd át az Eredeti 3:6:9 tisztítókúráról szóló fejezetet. Emellett a IV. részt is lapozd át új meglátásokért, különös tekintettel az ajánlatos és elhagyandó dolgokat tárgyaló 19., és a tisztítókúrák személyre szabásáról és helyettesítési lehetőségeiről szóló 21. fejezetre.
A 3:6:9 TISZTÍTÓKÚRA: EREDETI KONTRA EGYSZERŰSÍTETT 

KONTRA HALADÓ

Tegyük fel, hogy úgy döntesz, eljött az ideje a 3:6:9 tisztítókúra



kipróbálásának. Honnan tudod, hogy az Eredeti, az Egyszerűsített vagy a 
Haladó változat lesz jó neked? Ez visszavezet ahhoz a bizonyos 
vezérkérdésünkhöz, hogy mire is állsz készen ebben a pillanatban?

Vonz a nagyon specifikusan meghatározott program gondolata? Gyorsabb 
eredményeket szeretnél látni? Akkor talán tetszeni fog az Eredeti 3:6:9 
tisztítókúra határozott jellege.

És mi van akkor, hogy egy kicsivel több rugalmasságra vágysz? Talán 
rengeteg a kötelezettséged, szeretnél egy kicsivel több főtt ételt enni, és 
lassítanád az esetleges gyógyulási reakciókat. Ez esetben nálad az 
Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúrának jött el az ideje.

Úgy érzed, hogy kritikus állapotot értél el egészségügyi téren? Egy ideje 
már tisztán étkezel, vagy kedvedre van a teljesen nyers étrend, és szívesen 
emelnéd ezt a következő szintre? A Haladó 3:6:9 tisztítókúra a 
rendelkezésedre áll.

Az Eredeti 3:6:9 tisztítókúra valamivel lassabban indul, hogy az első 
három nap alatt át tudj állni az étkezésenként megtervezett diétára, míg az 
Egyszerűsített 3:6:9 rögtön belevág a sűrűjébe a radikális zsírok kizárásával, 
miközben hosszú távon több mozgásteret kínál. Ez - így vagy úgy - 
számításba jöhet a döntésednél. Ha az Eredeti 3:6:9-cel kezded, és úgy érzed, 
hogy nem tudod követni, vagy nem kényelmes neked, teljesen rendben van, 
ha menet közben átállsz az Egyszerűsített 3:6:9-re. Egyszer talán majd lesz 
még rá alkalmad, hogy esélyt adj az Eredeti 3:6:9 kúrának. Ez adja a 
vezérkérdés szépségét: az „ebben a pillanatban” mindig változik, ezért 
sohasem tudhatod, hogy hol leszel a jövőben.

Hasonlóképpen, ha a Haladó 3:6:9 tisztítókúrával kezded, de menet közben 
mégis úgy döntesz, hogy az Eredeti vagy az Egyszerűsített most mégis 
könnyebb lenne neked, ez is rendben van. Másfelől, valószínűleg elég erős a 
motivációd, hogy megmaradj a Haladó 3:6:9 mellett, mert erre esett a 
választásod, amikor az összetett egészségügyi állapotod mélyebb szintű 
gyógyulását láttad a lelki szemeid előtt. Az, aki szeretne továbblépni, miután 
hónapokon vagy éveken át gyötörte valamilyen súlyos krónikus betegség, 
általában úgy találja, hogy a Haladó program során megélt enyhülés 
fenntartja a lelkesedését a teljes tisztítókúra - vagy akár többszöri ismétlése 
- alatt.

ÉLELMISZER-INTOLERANCIÁK

Ha vannak élelmiszer-intoleranciáid, felmerülhet benned, hogy egy adott 
tisztítókúra vajon működhet-e nálad?



Az első válaszom erre az, hogy a Gyógyító médium tisztítókúrák 
eltávolítanak a problémás élelmiszerektől. Attól függően, hogy melyik 
tisztítókúrával próbálkozol, korlátozhatod vagy el is hagyhatod az 
egészségre ártalmas élelmiszereket - ennek a pihenőnek köszönhetően 
megtapasztalhatod, hogy milyen élelmiszer-intoleranciák nélkül élni. A 
tisztítókúra ráadásul segít megszabadítani a májadat a megterheléstől, 
amely számos élelmiszer-érzékenység okozója, és ez végső soron még 
nagyobb enyhülést jelent.

A második válaszom az, hogy a 3:6:9 tisztítókúrával kapcsolatban - ez az a 
kúra, amely a legspecifikusabb élelmiszereket ajánlja - az egész 21. fejezet a 
személyre szabás és helyettesítések lehetőségeiről szól, hogy kikerülhesd, 
amire érzékeny vagy.

A harmadik válaszom pedig, hogy ha még mindig aggódsz, az valószínűleg 
azért van, mert téged maga a gyümölcsevés aggaszt. Amikor valakinek 
állítása szerint gyümölcsintoleranciája van, az nagy valószínűséggel más 
élelmiszer-intoleranciákat jelent. A gyümölcsöt azért éri csapás, mert a 
cukortartalma miatt világszerte gyakran kerül a szakértők ostroma alá - ami 
tévesen kelt félelmet.

Az élelmiszer-intoleranciáknak a beteg májhoz van közük. Ha soha nem 
foglalkozol a májaddal, és nem dolgozol a gyógyulásán, tisztításán vagy 
felélesztésén, akkor hogyan akarsz véget vetni az élelmiszer
intoleranciáidnak azzal együtt, amit gyümölcsintoleranciának gondolsz? A 
gyümölccsel jelentkező diszkomfortérzés általában arra figyelmeztet, hogy 
valami más a valódi probléma. A gyümölcsnek olyan tisztító ereje van, 
amely képes kivezetni a mérgeket és méreganyagokat, és kitolni a romlott 
zsírokat és fehérjéket a szervezetből, ami aztán olyan gyógyulási reakciókat 
eredményezhet, mint a puffadás vagy kiütések, miközben kipucolja ezeket a 
testedből. Nem a 3:6:9 tisztítókúra vagy bármelyik másik Gyógyító médium 
tisztítókúra okozza ezeket a problémákat. Ezek egyszerűen a gyümölcs 
tisztító erejére adott reakciók, és a tisztítókúra előtt is jelentkezhettek, 
akárhányszor gyümölcsöt ettél.

A problémák már fennállnak, méghozzá régebben, mint gondolnád. 
Ugyanez vonatkozik arra, amikor egy betegség tünetei a tisztítókúrán kívül 
jelentkeznek: az alapprobléma hosszú ideig fejlődik, mielőtt egyáltalán 
mutatkozna - legalábbis hónapokkal, de általában inkább évekkel a tünetek 
jelentkezése előtt elkezdődik. A tünetek betegséget jeleznek, és csak jóval az 
egyensúlyeltolódás kialakulása után jelentkeznek.

Amikor a gyümölcs előbbre viszi a tisztulási folyamatot, a mérgek és



méreganyagok elhagyják a májat és a szervezetet, és ilyenkor észlelhetsz 
tüneteket. Az idők során valószínűleg gyümölcs nélkül is tapasztaltad már 
ezeket a tüneteket: amint például a mérgeket és méreganyagokat felvevő 
szervek telítődtek és „túlcsordultak”, vagy ha egy kicsit keményebben 
edzettéi a szokásosnál, és ezzel kiürítettél néhány méreg- és méreganyag- 
„tartályt”, ami három nappal később okozott tüneteket. A gyümölcs erejével 
mindezt gyorsabban végigvihetjük anélkül, hogy „túltolnánk” a testmozgást, 
vagy megvárnánk, amíg túltelítődik a szervezetünk egy méreganyaggal. A 
gyümölcs a tisztító természetének köszönhetően minden méreganyagtartályt 
kiürít, és segít kipucolni őket a testből, hogy enyhítse a szenvedésünket.

A tünetekről, amelyeket gyümölcsintoleranciának tudunk be, nem a 
gyümölcs tehet. Amikor valakinél ilyen problémák jelentkeznek, a puffadás 
vagy a kiütések - akármilyen étrendet követnek is - nem múlnak el addig, 
amíg el nem kezdenek foglalkozni a májukkal. Van, hogy ez következetlenül, 
más-más időszakokban különböző élelmiszereknél jelentkezik - ismétlem, 
ennek az az oka, hogy az élelmiszer-intolerancia sokszor nem az adott 
ételről, hanem a májról szól. Ha a reakciók megszűnnek, amikor valaki 
olyan diétát tart, amelyben kevés vagy semennyi gyümölcs nincs, az nem 
jelenti azt, hogy a probléma elmúlt, és teljesen megoldódott. Ez csak elrejti az 
alapproblémát: azt, hogy a renyhe, beteg májat túlterhelték a bajkeverők, 
amelyekkel a mindennapi életünk során érintkezünk. A kulisszák mögött az 
egész csak rosszabbodik, és a gyümölcs kerülésével lényegében a hírvivőt 
kerüljük.

A helyzet orvoslását a máj gyógyulása jelenti, ennek kulcsa pedig a 
tisztítókúra. Hogy a 3:6:9 tisztítókúrával pontosan hogyan haladsz, az a 
problémáidtól függ. A tisztítókúrák személyre szabásáról és helyettesítési 
lehetőségeiről szóló 21. fejezetben olyan módosítást is találhatsz, amellyel 
könnyebben elkezdheted a tisztítókúrát, ha kételyeid vannak a gyümölccsel 
kapcsolatban, és emiatt nem állsz készen a teljes programra. Ha pedig 
egyelőre még a gyümölcs közelébe sem szeretnél menni, akkor sem maradsz 
opció nélkül: a 18. fejezetben bemutatott Monotáplálkozás tisztítókúrák 
között vannak gyümölcsmentesek is. De az is lehet, hogy most, hogy egy 
kicsit megnyugtattalak a gyümölccsel kapcsolatban, már készen állsz a 3:6:9 
tisztítókúrára úgy, ahogy van. Ha puffadást vagy kiütéseket észlelsz 
magadon a 3:6:9 tisztítókúra alatt, akkor legalább foglalkozol azzal a 
mélyben húzódó problémával, hogy egyszer majd puffadás és kiütések 
nélkül élhess.

Ha tüske van a talpadban, bár a kihúzása nem feltétlenül fájdalommentes,



legalább kihúztad. Ugyanez vonatkozik erre is. Ha a beteg májad miatt 
kényelmetlenséget okoz a gyümölcsevés, ha foglalkozol vele, később jobban 
leszel majd, amikor a sebek begyógyulnak.

TERHESSÉG ÉS SZOPTATÁS

Szoptatás közben is elvégezheted az Eredeti, az Egyszerűsített vagy a Haladó 
3:6:9 tisztítókúrát, vagy bármelyik másik kúrát a könyvből. Ezek mind 
segítenek megtisztítani az anyatejet azáltal, hogy kiszedegetik a mell 
szöveteiből a szennyeződéseket.

Ha terhes vagy, tudnod kell, hogy az Eredeti és az Egyszerűsített 3:6:9 
tisztítókúrák rengeteg tápanyagot tartalmaznak. Nemcsak a te szervezetedre 
hatnak gyógyító erővel, hanem a baba fejlődéséhez is támogatólag és 
gyógyítással járulnak hozzá. A terhesség alatt kielégítőbbnek találhatod, ha a 
tisztítókúra 8. napját ismétled meg a 9. napi protokoll helyett is.

Ami a Haladó 3:6:9 tisztítókúrát illeti, ha terhesen szeretnéd kipróbálni, 
előtte mindenképpen beszéld meg az orvosoddal vagy orvosaiddal. 
Valószínűleg azért érdeklődsz ez iránt a változat iránt, mert a terhességed 
alatt jelentkezett valamilyen tünet vagy állapot, ami azt jelenti, hogy emiatt 
máris megkerestél egy vagy több orvost. Fogadd meg a tanácsukat azzal 
kapcsolatban, hogy a Haladó 3:6:9 tisztítókúra illeszkedik-e a javaslataikhoz.

Ha olyan tünetekkel vagy betegséggel bajlódsz, ami miatt egy másik 
tisztítókúrát szeretnél kipróbálni a könyvből a terhességed alatt, beszélj 
erről azzal az orvossal, akit felkerestél a problémáddal.{4}

GYEREKEK

Gyerekek is elvégezhetik az Eredeti, az Egyszerűsített vagy a Haladó 3:6:9 
tisztítókúrát egy fontos változtatással: a mennyiségeket ahhoz kell igazítani, 
amit a gyerek az anyja vagy gondozója szerint addig elfogyasztott. Azaz a 
gyerek étvágyához mérten csökkentsd az adagokat. A megfelelő 
zellerléadagok meghatározásában segítséget nyújt az 508. oldalon található 
táblázat. Ha az anya vagy gondozó úgy érzi, hogy a 3:6:9 tisztítókúra 
folyadékbevitelre összpontosító 9. napja túlságosan nagy megpróbáltatást 
jelentene a gyerek számára, ehelyett nyugodtan ismételje meg a 8. napot.

A könyvben leírt tisztítókúrák tökéletesen megfelelnek a gyerekeknek is. 
Minden Gyógyító médium tisztítókúra gyerekbarát.

MÁJTESZT



Az emberekben néha felmerül, hogy eleve szükségük lehet-e tisztítókúrára, 
és szeretnének egy olyan tesztet, ami megadja a választ. Ne várj ilyen 
vizsgálatra, hogy kiderüljön, vannak-e májproblémáid, mielőtt elhatározod, 
hogy törődsz a májaddal. Nem léteznek még olyan tesztek, amelyek elég 
korán, a kialakuló betegséget megelőző állapotban kimutatnák a 
májproblémákat - amikor a zsírmáj még a fel nem fedezett renyhe máj 
állapotában van, vagy amikor egy vírusos helyzet még éppen csak elkezd 
kialakulni a májban.

Jelzi-e bármi, hogy az ember a máj gyötrelmeinek már ezen korai, 
kimutathatatlan szakaszaiban jár? Igen: tünetek. Pontosabban sok tünet, 
melyeket az élet normál velejáróiként elhessegetünk, pedig valójában azt 
jelzik, hogy a májunknak kezdődő problémái vannak. Ezek között a tünetek 
között sorolható fel a krónikus székrekedés, a puffadás, a karikás szem, a 
ködös gondolkodás, az energiaingadozás, a megmagyarázhatatlan 
súlygyarapodás, a visszerek, a gyulladás, az álmatlanság, a bőrproblémák, az 
élelmiszer-érzékenység, a korai öregedés, a hőhullámok, az epekő, a heves 
szívdobogás, a hangulati problémák, a szezonális depresszió, a gyötrő éhség, 
a szaporító szervendszert érintő problémák (például PCOS, fibrómák és 
endometriózis), a migrén, az ekcéma, az akne, a szédülés, a bizsergés, a 
zsibbadás, ületve az Egészséges májműködés című könyvben leírt számos 
más probléma. Előfordulhat, hogy miközben ilyen tünetet tapasztalsz, 
orvoshoz mész, aki azt mondja, hogy a májad tökéletesen egészséges, mert 
az orvosokat még nem tanítják meg az olyan máj tüneteinek értelmezésére, 
amely még csak kezd túlterhelődni, és nincsenek diagnosztikai eszközeik az 
üyen korai májproblémákhoz.

Ugyanezen okból nem érdemes addig várnod azzal, hogy tisztítókúrával 
csökkentsd a májad terhelését, amíg azt hallod, hogy májproblémád van. 
Anélkül, hogy észrevennénk, olyan beteg májjal éljük a világunkat, amely 
képes kihatni az egészségünk szinte minden szeletére. Az is lehet még nem 
kimutatott zsírmáj előtti állapotban, aki látszólag jó erőnlétben van, ami 
láthatatlan komplikációkat okoz a testében. A májproblémák kezdeti, 
kimutathatatlan szakaszai ideálisak ahhoz, hogy valamilyen tisztítókúrával, 
például a 3:6:9-cel cselekedni kezdjünk.

Ha már a májproblémád hangsúlyosabb szakaszában jársz, egészen addig, 
hogy vérvétellel, képalkotó eljárással vagy biopsziával kimutatható 
elváltozásod van, az sem jelenti azt, hogy túl késő a tisztítókúrához - távolról 
sem. Csak annyit jelent, hogy talán hosszabb út áll előtted. Ha így van is, a 
3:6:9 tisztítókúra nyomán érzett enyhülés és a tapasztalt eredmények olyan



gyorsan is jelentkezhetnek, hogy elég erős lendületet adjanak neked az egész 
gyógyulás idejére.

NEHÉZFÉM-MÉREGTELENÍTÉS

És mi a helyzet a toxikus nehézfémek tesztelésével? Ha azt szeretnéd 
megtudni, hogy kell-e foglalkoznod a nehézfém-méregtelenítés gondolatával, 
a nehézfémek kimutatása lehetséges. Ne feledd azonban, hogy ily módon 
csak azok a véráramban lévő toxikus nehézfémek mutathatók ki, amelyeket 
a tesztek készítői keresnek, és csak bizonyos mennyiség felett. Még ha 
negatív eredménnyel járnak is nálad ezek a vizsgálatok, akkor is lehetnek 
toxikus nehézfémek a szervezetedben - nem is kevés! A nehézfémek nem 
mindig a véráramban bújnak meg. Gyakran rejtőzködnek bizonyos 
szervekben, például az agyban és májban, és ha a tesztek ilyenkor nem 
mutatják is ki, a toxikus nehézfémrészecskék - ha nanoszkopikus méretben 
is - ettől még bennünk vannak, és bajt kevernek azzal, hogy belefúrják 
magukat a szövetekbe, akadályozzák az idegek jelátadását, és mindezt 
tovább súlyosbítják azzal, hogy reakcióba lépnek és oxidálódnak, és ezáltal 
korrozív nyomokat hagynak a fontos szervek szövetében.

Amint a máj problémáinál láttuk, a toxikus nehézfémek jelenlétét is 
biztosabban meg tudjuk állapítani az általuk okozott tünetek segítségével. 
Ilyen tünet például: szorongás, depresszió, bipoláris zavar, zavarodottság, 
tikkelés, görcsök, ködös gondolkodás, figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, 
Alzheimer-kór, Parkinson-kór, autizmus, ekcéma, pikkelysömör, rosacea, 
vitiligo és a Crohn-betegség. Nem mintha meg kellene várnod ezeket amiatt, 
hogy kiderítsd, jó ötlet-e elvégezni a 17. fejezetben leírt Nehézfém
méregtelenítő kúrát, vagy hogy beépítsd-e a nehézfém-méregtelenítő elemet 
a 3:6:9 tisztítókúrádba. Bármikor jó tudatosítani, hogy a belélegzett levegő, 
az ivóvizünk, az elkészített ételeink, a magunkra kent kozmetikumok, a 
kocsinkba tankolt benzin és az eső, amelyben eláztunk, mind toxikus 
nehézfémek hatásának tehet ki minket, amelyeket érdemes kipucolni, ha 
meg akarjuk kímélni magunkat és a szeretteinket a toxikus nehézfémek 
számos hosszú távú és nyomorúságos egészségügyi hatásától.

Az embereket néha aggodalommal tölti el a nehézfém-méregtelenítés 
mellékhatásai, ez pedig fontos kérdés - amikor bármilyen egyéb ismert 
technikát alkalmazva próbálod eltávolítani a toxikus nehézfémeket. 
Akármilyen jó szándékúak legyenek is a módszerek, megvan az a 
kockázatuk, hogy az összeszedett fémeket elpotyogtatják útközben a 
szervezetedben, és ez okozza a reakciókat és mellékhatásokat. Különösen



megbízhatatlan a chlorella és a chlorellát tartalmazó kelátképző képletek 
tapadása a fémekhez. Ezzel szemben az ebben a könyvben található 
nehézfém-méregtelenítési technika angyali módon úgy van összeállítva, 
hogy rendesen eltávolítsa a fémeket, és segítő lépéseket is tartalmaz ahhoz, 
hogy a tisztítókúra elemei az egész szervezetben szorosan tapadjanak a 
nehézfémekhez, miközben kivezetik őket.

ZELLERLÉ: HATHATÓS ORVOSSÁG

A friss zellerlé minden tisztítókúrában szerepel ebben a könyvben. Szerepel 
a tünetek valódi okait és a különböző állapotok gyógyulásához szükséges 
dózisokat felsoroló 29. fejezet minden gyógynövény- és étrend-kiegészítő 
listáján. Ott van minden általam megírt könyvben. Emellett egy teljes 
könyvet áldoztam erre a gyógyitalra, mert a zellerlé üyen nagyon erős.

Az egészségügy területén választható sok-sok meggyőzően hangzó irány és 
módszer mellett könnyen lemondhat az ember arról, hogy egyáltalán esélyt 
adjon a zellerlének. Ez a Gyógyító médium által átadott minden 
információra igaz. Vannak, akik azt mondják, hogy kipróbálták, és 
lebeszélnek róla másokat, miközben az igazság az, hogy éppen csak 
„belenyaltak”, tehát nem szántak elég időt egy rendes próbára. Olyan, 
mintha egy hídhoz érve egy emberrel találkoznál ott, aki azt állítja, hogy ő 
már járt a túlsó parton, és hogy ott nincs semmi. Ha hiszel neki, soha nem 
tudod meg, hogy ha egy kicsit tovább gyalogolsz a hídról levezető úton, a 
túlparton, egy igazi Édenkertbe jutsz. Aki lebeszélt a hídról, az még soha 
nem ment elég messzire ahhoz, hogy felfedezze.

Ne foszd meg magad ettől a hihetetlen gyógyulási lehetőségtől csak azért, 
mert valaki azt mondta neked, hogy ne menj át a hídon. Ő talán nem volt 
elég beteg ahhoz, hogy komolyan vegye az instrukciókat, vagy más 
módszerek vonták magukra a figyelmét. Akármiben hibáztak is, könnyen 
elbizonytalanodhat az ember, mielőtt elindulna, és te ezért térnél le a 
gyógyulás ösvényéről.

Amint azt az elesettekről szóló, és a kritikusoknak szánt 24. fejezetben 
meglátod majd, vannak a betegek és a nem annyira betegek. A tünetek, 
amelyekkel az ember küzd, nagyon is meghatározzák, hogy mennyire veszi 
komolyan a gyógyulási protokollt. Van, akinek az is nehéz, hogy nap mint 
nap kikeljen az ágyból, és a zuhanyozás is fájdalmas tortúrát jelenthet. És 
van olyan is, aki panaszkodhat ugyan az egészségi állapotára, hogy müyen 
nehéz neki, mégis tud utazni, sőt túrázni megy. A tünetek mértéke eltér. 
Nagy igazság, hogy akármüyen enyhe is egy tünet, az mindenképpen



visszafog minket. Egy kis ekcéma, némi szorongás - ezek frusztrációt 
okoznak. Ugyanakkor az, aki ilyen helyzetben van, még élheti az életét, és 
akár igen jó életet is élhet. Ez azt jelenti, hogy ő nem feltétlenül fogja 
ugyanolyan gonddal betartani a könyv iránymutatásait. Gyorsan eldobhat 
egy hathatós módszert, amint veszít az érdekességéből. Lehet, hogy ő nem 
annyira motivált vagy eltökélt, mint az, akinek a túlélés maga pillanatról 
pillanatra megvívott küzdelem. Megfigyelőként igen könnyen 
összezavarodhat itt valaki. Könnyű feltételezni, hogy aki azt állítja, hogy a 
zellerlé nem működött nála, ugyanabban a csónakban evezett, mint az, aki 
azt mondja, hogy ez mentette meg az életét - könnyű feltételezni, hogy 
megfelelően alkalmazták a leírtakat, és néhány napnál tovább kitartottak, 
hogy az kifejthesse a hatását az agyukra és a testükre. Pedig nem így van.

Miért szerepel a zellerlé minden egyes tisztítókúrában? Nem azért, mert 
egy kis cuki frissítő. Azért van ott mindegyikben, mert minden más jobban 
működik tőle. A zellerlé bármelyik Gyógyító médium tisztítókúra hatását 
fokozza, és mindent, amit teszel, miközben iszod. Segít kihozni a 
maximumot a Nehézfém-méregtelenítő smoothie-ból. Segít kihozni a 
maximumot bármelyik egyéb tisztítókúrához ajánlott receptből. Ilyen ereje 
van a zellerlének, és ennyit számít, ha iszod.

Akármit teszel a közérzeted javítása érdekében, akár folytatsz éppen 
tisztítókúrát, akár nem, a zellerlé bekapcsolódik, és hatékonyabbá teszi azt, 
hogy a lehető legjobbat és legtöbbet hozhasd ki belőle. A zellerlé minden 
olyan eszközt felerősít, ami akár a legkisebb mértékben is jó hatással bír. Az 
étrended minden igazán jó és egészséges elemét felturbózza.

Na mármost, ha olyan élelmiszereket vagy terményeket is fogyasztasz, 
amelyek nem olyan jótékonyak, a zellerlé nem fogja tudni jóvá varázsolni 
ezeket. De segíteni fog a szervezetednek megküzdeni azoknak a problémás 
tételeknek a hatásával, amelyek táplálják a vírusokat és haszontalan 
baktériumokat, és hozzájárulnak a krónikus betegségek kialakulásához - 
még ha olyanok is, amelyeket nem tárunk fel mások előtt, mert az emberi 
természet velejárója, hogy csak arról beszélünk, amire büszkék vagyunk, és 
titkoljuk, amivel ártunk magunknak. Míg a silány minőségű ételeket nem 
képes egészségessé változtatni, a zellerlé legalább segít ellensúlyozni 
azoknak az élelmiszereknek a hatását, amelyekről egyelőre nem tudsz még 
lemondani. A zellerlé veled van.

KÍMÉLD MAGAD A TÉVES INFORMÁCIÓTÓL

Amilyen sokat tudnak az egészségügyi szakemberek az egészség egyéb



aspektusairól, annyira hiányos a tudásuk a krónikus betegségek eredeti, 
alapvető okait illetően. Ha haladást akarunk elérni, ezt fel kell ismernünk.

Ráadásul eltéríthetnek az egészséges életmód azon lelkes hívei, akik 
fantasztikusan gyorsan terjesztik a közösségi médiában a zajt, cikkeket, 
téves információt és zűrzavart, csak mert az izgalmasnak tűnik. Az 
egészséghobbisták csak most kezdik tapasztalni az enyhébb tüneteket, a 
tudáshoz vezető útjuk elején járnak még, és ebben a szakaszban a klikkek és 
az elfoglaltság mozgatják őket, míg - tudatosan vagy öntudatlanul - a sok
sok elveszett és összezavarodott krónikus beteget használják ki mindezzel.

Ezt tartsd szem előtt, amikor egy világban hódító trend vagy elmélet 
hatására elkezded megkérdőjelezni a könyvben átadott tisztítókúrákkal 
kapcsolatos tudást. Az I. rész korábbi fejezeteiben részletesebben 
megnéztünk három trendet, amelyek a megfelelően végzett tisztítókúra és 
gyógyulás útjában állnak; kifejtettük, hogy miért nem a mikrobiom a válasz 
minden problémára, hogy miért nem az időszakos böjt jelenti a tartós 
megoldást a tisztítókúra sikeréhez, és hogy miért jó (sőt, akár létfontosságú) 
kidobni a rostot, amikor friss leveket préselünk. Hogy még jobban 
megvilágítsam, hogyan téríthet le egy népszerű gyakorlat a gyógyulás 
ösvényéről, nézzünk bele egy kicsit a mai tömegelés/szálkásítás és 
makroszámolós trendekbe.

Makroszámolás: az új kalóriaszámlálás

A kalóriaszámlálásnak esett az ázsiója, mert egyre világosabb, hogy az 
étkezéssel kapcsolatos gondolkodási zavarhoz vezethet. Helyette ma a 
makrók (vagy makrotápanyagok) számolása népszerű. A mai fiatalok (és 
idősebbek) ma már azt jegyzik, hogy hány gramm zsírt, szénhidrátot és 
fehérjét esznek meg az ételeikkel, és a bevitelük kontrollálásán dolgozva 
nem adják meg az elismerést az általunk fogyasztott élelmiszerek 
egészségügyi szempontból legfontosabb elemeinek: a fitokémiai 
vegyületeknek, antioxidánsoknak, vírusirtó és antibakteriális anyagoknak, 
nyomelemeknek és ásványi sóknak. Mivel a makrók számolása összetettebb 
és testre szabhatóbb, mint a kalóriaszámlálás, állítólag nem kell arra 
gondolnunk, hogy ez ugyanúgy félrevihet minket. Ez is csak azoknak a 
trendeknek a számát növeli, amelyek félrevezetik a krónikus betegségekben 
szenvedőket. A fitnesz világában és azonkívül is sokak meggyőződése, hogy 
ez hosszú távú megoldást kínál. A saját és a családod védelmében tudnod 
kell, hogy egyáltalán nem jelent hosszú távú megoldást. Több sebből vérzik.



Tömegelés és szálkásítás

Az embereknek gyakran okoz nehézséget, hogy izmot építsenek, ugyanakkor 
megtartsák karcsúságukat egy fehérjedús étrenddel. Ez összezavarhatja az 
embert, mert olyan sok információ kering a világban azzal kapcsolatban, 
hogy az izomtömeg-növelés és a fittség kulcsa a bőséges fehérjefogyasztás és 
a szénhidrátok elhagyása vagy minimalizálása. Valamikor időközben a 
fitneszvilág megértette - bár el nem ismerné -, hogy a fehérje önmagában 
nem elég az izmok építéséhez és a kívánatos karcsúságuk megtartásához. 
Ennek eredményeképpen alakult ki az úgynevezett tömegelés és szálkásítás 
új trendje. Ez azt jelenti, hogy ciklikusan plusz kalóriát visznek be (többet, 
mint amit elégetnek vagy felhasználnak) egy fehérje-szénhidrát-zsír 
keverékkel (a fehérjén a hangsúly), hogy az edzések alatt növeljék az 
izomtömegüket, majd amint felszedték azt a több izomnak látszó pluszt - bár 
ez sok esetben csak egy puffadásból és toxikus zsírból álló réteg az izmaik 
körül -, visszavesznek a kalóriamennyiségből azért, hogy az izmaikat 
megtartva leadják a felszedett zsírt, nehogy „elhájasodjanak”. Ez ördögi 
körbe hajszolja az embereket. Nagy hiba ez ma az egészség terén. A célnak 
éppen ezzel ellentétes kellene lennie: hogy ne kelljen folyamatosan 
minimalizálni és maximalizálni a kalóriabevitelt az izomtömeg-növeléshez. 
Ez a hízás-fogyás stratégia rettenetesen stresszeli a szervezetet, különös 
tekintettel a májra, és a legyengült, stagnáló, renyhe máj már nem képes a 
tápanyagok átalakítására és tárolására, ami tápanyaghiányokhoz vezet, 
később pedig felgyorsítja az öregedést. Ez a testet érő plusz stressz végül 
szív- és érrendszeri problémák, koleszterinszint-ingadozás, prediabétesz, 2- 
es típusú cukorbetegség, nemkívánatos súlygyarapodás, izomszakadás, porc- 
és ízületi kopás és szakadás, legyengült vese, legyengült immunrendszer és 
sok más tünet formájában jelentkezhet. Ha az évek során végül egészen más 
jellegű egészségügyi problémád lesz, amit autoimmunként diagnosztizálnak, 
az még jobban meggyötörheti a testedet a korábbi évek során végzett 
tömegelés és szálkásítás miatt.

A tömegelés szakaszt alátámasztó elmélet szerint a kalóriamennyiség napi 
emelése bőséges üzemanyagot jelent, amivel az ember könnyedén építhet fel 
nagyobb izomtömegeket rövidebb idő alatt - miközben meg vannak 
győződve róla, hogy a bevitt plusz fehérje izmot épít, a szénhidrátok egy 
része pedig zsírként raktározódik. Elmondom, hogy mi történik valójában: a 
plusz szénhidrát mennyisége az, ami valóban építi az izmokat, ha keményen 
edzenek. A plusz zsír pedig, amivel megtoldják a már amúgy is zsírdús 
étrendet, csak nem tudnak róla (hajlamosak azt hinni, hogy csak fehérjében



gazdag), túlterheli a májat, és fokozott zsírraktározásra készteti a testet.
Az elméletet általában két tábor alkalmazza előszeretettel. Az egyik 

csoport szándékosan egészségtelen kalóriákat - például fánk, torta, süti, 
muffin, péksütemények, croissant, sajtos makaróni, pizza, fagylalt, burgerek 
és olajban sütött ételek - vet be erre a célra, és nem tudják, hogy nem a 
szénhidrátok, hanem az egészségtelen ételekben lévő rengeteg radikális zsír 
miatt rakódik a plusz zsírréteg a testükre. A másik csoport általuk 
egészségesebbnek tartott ételekkel burkol - avokádós pirítóssal, olajos 
szószokkal tálalt gluténmentes tésztaételekkel, diófélékkel, magvakkal, 
magvajakkal, tojással, csirkével, lazaccal, babfélékkel, olajjal készített rizzsel, 
tahinis hummusszal, mogyoróvajas zabkásával, valamint mandula vajjal, 
mandulatejjel, kecsketejjel és kevés gyümölccsel készített 
fehérjeturmixokkal. Nekik az a meggyőződésük, hogy a babfélék, a 
gyümölcs, a rizs és a tészta okozza a plusz zsírraktárakat a testükön, amikor 
valójában itt is az történik, hogy a testzsírszintjük a radikális zsírok - tahini, 
avokádó, olajok és a tojásban lévő zsír - miatt növekszik. Tulajdonképpen 
egy harmadik tábor is létezik, akik kombinálják az előző két csoport által 
fogyasztott élelmiszereket.

Az izomépítés biztonságos és hatékonyabb módja az, ha megfelelő 
mennyiségű glükózzal látjuk el az izomsejteket, és emellett bőségben 
biztosítunk nyomelemekből álló ásványi sókat, hogy az inzulin könnyedén 
kapcsolódhasson a glükózhoz, és bevihesse azt az izomszövetbe, hogy az 
izmok ne kezdjenek sorvadni, amikor nem dolgoznak, és növekedhessenek a 
testedzés alatt. A zsírnövekedés nélküli szálkás izomnövekedés kizárja a 
kalóriamegvonás szükségességét - és ezáltal a tömegelés elmélet szálkásítás 
szakaszát. A szálkás izmok növelésének elengedhetetlen eleme a zsírbevitel 
csökkentése.

Ha követed a munkásságomat, pontosan tudod, hogy a fehérjedús étrend 
(ami ugyanaz, mint a zsírdús étrend) nehézségek elé állítja a testet. De 
legalább távol tartja az embereket a feldolgozott élelmiszerektől, és 
zöldségek és leveles zöldek fogyasztására biztatja őket. Amikor valakinek az 
étrendje egyszerre tartalmaz sok fehérjét és sok szénhidrátot, általában 
elnézőbb az ételekkel, és nagyobb eséllyel engedi be a feldolgozott 
élelmiszereket, ami senkinek nem tesz jót.

Amit a tömegelés és szálkásítás hívei nem tudnak, az az, hogy ha ehelyett 
csökkentenék a fehérje- és zsírbevitelüket, miközben szénhidrátokat 
fogyasztanak, úgy tudnák építeni az izmaikat, hogy közben nem rakódik 
plusz zsírréteg a testükre, amit aztán le kell dolgozniuk.



Ezért látod majd azt, hogy a könyvben leírt tisztítókúrák egyike sem a 
fehérjékre és zsírokra fókuszál. Nem, ezek az egészség és erő igazi forrásaira 
összpontosítanak: friss zellerlére, leveles zöldekre, zöldségekre és arra, amit 
én létfontosságú tiszta szénhidrátoknak nevezek - a gyümölcsben, 
sütőtökben, édesburgonyában és burgonyában megtalálható szénhidrátokra, 
mert a testünknek erre van szüksége, hogy jó formában legyen. Tényleg 
teljesen rendben van, ha csökkentjük a fehérje- és zsírbevitelt? Igen - több 
mint rendben van, bár ennek éppen az ellenkezőjét nevelték belénk, és ez 
nagy erő. A könyvben több megerősítést találsz ezzel kapcsolatban, 
különösen az ajánlott és nem ajánlott dolgokkal foglalkozó 19. fejezetben.

Az emberek néha attól félnek, hogy a tisztítókúra alatt veszítenek az 
izomtömegükből. Amikor átlapozzák a könyvet, és azt látják, hogy az 
egyikben sincs szó extra kalóriákról, kalóriacsökkentésről vagy a makrók 
számolgatásáról, még erősödhet is ez a félelmük. Abbéli aggodalmukban, 
hogy nem a vágyott kinézettel rendelkeznek majd a Gyógyító médium 
tisztítókúra végére, azt gondolhatják, hogy a szerzőnek fogalma sincs arról 
hogy miket beszél Ez a régi fehérjeszörny agymosott, sötét tudatlansága az 
1930-as évekből, és ez meg tudja akadályozni, hogy az emberek megkapják a 
könyvtől azt a segítséget, amire szükségük van - ha nem tájékozódnak. Ne 
kövesd ezt az utat! Ne írd le a könyvben szereplő tisztítókúrákat csak azért, 
mert nincs tömegelés, szálkásítás és makroszámolgatós részük. Most már az 
igazság útját járod: pontosan azért tudják ezek a tisztítókúrák felépíteni az 
erődet és vitalitásodat, és egyben helyreállítani az egészségedet, mert 
elkerülik ezeket a trendi elméleteket.

„Nemsokára alaposan megismerheted a testi 

sejtjeid megtisztulásának és megfiatalodásának 

valódi természetét, hogy a felépülés és 

gyógyulás minden lehetőségét megadhasd 

magadnak."

Anthony William, Gyógyító médium
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9. FEJEZET

A 3:6:9 tisztítókúra működése

Nemsokára alaposan megismerheted a testi sejtjeid megtisztulásának és 
megfiatalodásának valódi természetét, hogy a felépülés és gyógyulás minden 
lehetőségét megadhasd magadnak.

A 3:6:9 SZERKEZETE

Akár az Eredeti, akár az Egyszerűsített vagy a Haladó 3:6:9 tisztítókúrát 
választottad, az mindenképpen egy háromnapos előkészítéssel indít, amit A 
3-nak nevezek, és ez fontos! Nem segítesz magadon, ha kihagyod az első 
lépéseket, és a későbbi napok programját folytatod, mert a szervezetednek 
szüksége van erre a felkészülési időre ahhoz, hogy profitálni tudjon a 
következő napok történéseiből.

A rá következő három nap A 6, amikor elkezdődik a belső tisztulás. Ez az 
az időszak, amikor a májad és a többi szerved elkezdi kibontani a hónapok, 
talán évek óta őrzött, toxinokból (például régi gyógyszerek, petrolkémiai 
anyagok, műanyagok és toxikus nehézfémek), zsírokból és virális 
hulladékból álló régi „raktárait”, és ezáltal mélyebbre is elérhetnek, mint 
eddig bármikor az életed során.

Majd következik a végső három nap, amikor A 9-ben vagy. A májad 
megkezdi az elengedést, és rengeteg bajkeverőt bocsát ki a véráramodba, 
hogy azok kiürülhessenek a testedből, és te minden eddiginél közelebb 
kerülhess a gyógyulási céljaidhoz. Ez a 3:6:9 tisztítókúra befejező szakasza, 
az a stádium, amely végre elmozdítja az egészségi állapotod mutatóját.

Ha hosszabb ideig tartó tisztítókúrát keresel, nagyon jól teszed, ha 
visszaugrasz a start mezőre, miután elvégezted az Eredeti, Egyszerűsített 
vagy Haladó 3:6:9 tisztítókúra kilencnapos ciklusát, és kezded elölről az 
egészet - annyiszor ismételheted a kilenc napot, ahányszor csak szeretnéd. 
Az ezzel kapcsolatos iránymutatást a 3:6:9 tisztítókúra ismétlésével 
foglalkozó 13., valamint az ajánlott és nem ajánlott dolgokkal foglalkozó 19. 
fejezetben találod meg. Ezek a fejezetek foglalkoznak olyan kérdésekkel is, 
hogy mi a teendő, ha valamilyen okból félbe kell hagynod egy tisztítókúrát.



A tisztítókúra szerkezete nem önkényes. Ha ráállsz erre a háromnaponta 
erősödő és kilenc napig tartó májgondozásra, azzal mélytisztítási állapotba 
engeded a szervezetedet. Ha érdekel, hogy mi áll ezeknek a számoknak a 
hátterében, az Egészséges májműködés című könyvemben olvashatsz a 
fiziológiai jelentőségükről. Ennek a könyvnek a 241. oldalán is lesz még szó a 
számokról a Születésnapi tisztítókúra-titok című részben.

A TISZTÍTÓKÚRA IDŐZÍTÉSE

A 3:6:9 tisztítókúra az 1. naptól támogatást nyújt neked, akárhol tarts is az 
életedben. Ha azelőtt elég átlagos étrenden éltél, ne aggódj amiatt, hogy 
neked esetleg plusz munkát kell végezned ahhoz, hogy elkezdhesd a kúrát - 
nem kell előtte egy hónapon át a problémás élelmiszerek eltávolításával 
foglalkoznod a Kórokozók elleni tisztítókúrával vagy a Reggeli tisztítással 
vagy a Nehézfém-méregtelenítő kúrával, bár megteheted. Akármit ettél 
eddig napi szinten, nyugodtan vágj bele a 3:6:9 tisztítókúra bármelyik 
változatába onnan, ahol tartasz.

Kivéve, ha súlyos ételérzékenységed van. Ha olyan emésztési 
nehézségekkel küzdesz, amelyek miatt több élelmiszer feldolgozása bajos 
számodra, akkor jól teszed, ha először inkább a Monotáplálkozás 
tisztítókúrával próbálkozol. A működésével kapcsolatban a 18. fejezetben 
mindent megtalálsz.

Ha hétfőtől péntekig dolgozol, érdemes megfontolni, hogy szombaton 
kezdd el a tisztítókúrát, és így az a következő vasárnapig fog tartani. Ily 
módon az első hétvége a rendelkezésedre áll, hogy megszokd az étkezési 
programot, be is tudsz vásárolni, és elő tudsz készíteni néhány ételt az 
előtted álló hétre. így a második hétvégén is lesz időd és tered a tisztítókúra 
legerőteljesebb napjaira.

Amint a mérgek és méreganyagok kikerülnek a szervezetedből, 
hullámokban rád törhet a fáradtság vagy akár az érzelmek is. A tisztítókúra 
nem csak fizikai szinten működik; spirituális vetülete is lehet. Amikor 
elengeded a mérgeket és méreganyagokat, azzal egy régebbi énedet is 
elengeded. Elengeded a múltat. Bár ezek a hullámok a tisztítókúra idején 
akármikor elérhetnek, külön készülj fel rájuk az utolsó három nap alatt. Még 
mielőtt elkezdenéd a tisztítókúrát, tervezd be ezt. Úgy válaszd meg a kezdő 
napot, hogy az utolsó rész olyan időszakra essen, amikor egy kicsivel több 
fáradtságot vagy érzelmet is megengedhetsz magadnak - részben ezért 
javasoltam, hogy hétvégén érjen véget a kúra. Ha a te heteid másmilyen 
szerkezetűek, vagy ha bármilyen egyéb okból más napon szeretnéd



elkezdeni, akkor csak rajta, kezdd el a 3:6:9 tisztítókúrát, amikor csak 
akarod. Az a lényeg, hogy a te életedbe beleférjen, és téged támogasson.

Ha standard étrendről indulsz - azaz többféle feldolgozott és olajban sütött 
ételt vagy viszonylag sok glutént, tejterméket és állati fehérjét fogyasztottál 
-, és hajiasz rá, hogy belevesd magad a Haladó 3:6:9 tisztítókúrába, tudd, 
hogy ez esetben sokkal radikálisabb változásra kell számítanod, mintha az 
Eredeti vagy az Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúrával vagy a könyvben 
megismert más kúrával kezdenéd a dolgot. Ezzel nem ijesztgetni akarlak, 
csak felkészíteni arra, hogy sokkal több mérget és méreganyagot fogsz a 
véráramodba üríteni, mint az, aki a Haladó kúra elkezdése előtt tisztább 
étrendet követett. A véred gyorsan meg fog telni a szerveidből, sejtjeidből és 
szöveteidből a testedben mindenhol kiáramló méreganyagokkal, míg annak, 
aki tisztábban étkezik, valószínűleg inkább mélyebben rejlő 
méreganyagokkal lesz dolga. Ez a nagyobb mennyiségben kiszabaduló 
méreganyag azt jelenti, hogy jól teszed, ha egy kicsivel több időt adsz 
magadnak a Haladó 3:6:9 tisztítókúra mind a kilenc napján.

A MELLÉKVESÉK VÉDELME

A 3:6:9 tisztítókúra egyik szépsége az, hogy védi a mellékvesédet. Sok más 
tisztítókúrától eltérően, amelyek alatt éhezel, és ezzel extra 
adrenalinkiválasztásra kényszeríted a mellékvesédet, és még több nyomás 
alá helyezed a májadat azzal, hogy mindezt fel kell itatnia, a 3:6:9 
tisztítókúra nem teszi tönkre ezeket a becses mirigyeket, mert nem éhezel 
közben.

Ha nem megfelelően hagyod el az ételeket - ha úgy végzel tisztítókúrát, 
hogy meggondolatlanul, vagy anélkül vonod meg magadtól az 
élelmiszereket, hogy igazán értenéd a mellékveséd működését -, arra a 
mellékvese így reagálhat, mert nem figyelmeztetted előre, hogy meg fogod 
vonni az ételeket. Ez a reakció folyamatos adrenalinkiválasztás formájában 
jelentkezik, mert a test ezt használhatja vércukor helyett. Ezáltal a szerveid 
stabilak maradnak, és elviselik az újonnan kipróbált étrendeddel járó 
váratlan glükózhiányt. A mellékvese azonban megfizeti az árát. A régebbi 
ketogén és más magas zsír- vagy fehérjetartalmú étrendek jól példázzák ezt; 
a szénhidrátmegvonás mindig legyengítette és károsította a
mellékvesemirigyeket, ami utána hónapokon át tartó fáradtságot és alacsony 
energiaszintet okozott.

Ha a kúra alatti éhségrohamok aggasztanak, ezt a félelmedet elfelejtheted. 
A 3:6:9 tisztítókúra véd téged, és védi a mellékvesédet is. Nem kell apró



ételadagokra szorítanod magad, és mindegyik verzió tartalmaz kis 
étkezéseket is.

Bár az Eredeti 3:6:9 tisztítókúra valóban csökkenti a zsírbevitelt, hogy 
levegyen némi terhet a májról és a hasnyálmirigyről, azt fokozatosan teszi, 
és ezt kiegyensúlyozandó kapsz más finom ízeket, amelyekkel jóllakhatsz. És 
bár az Egyszerűsített és a Haladó 3:6:9 tisztítókúrák arra szólítanak, hogy 
egész idő alatt tartózkodj a radikális zsíroktól, olyan ételekkel töltekezhetsz 
fel, amelyek földelnek és jóllakatnak. Emellett mind a három 3:6:9 étkezési 
program tápanyagsűrűsége mélyen, sejtszinten lakat jól.

ÉLETRE SZÓLÓ ESZKÖZÖK: EREDETI, EGYSZERŰSÍTETT ÉS 

HALADÓ

Amint a 8. fejezetben a megfelelő tisztítókúra kiválasztása kapcsán feltártuk, 
az, hogy az Eredeti, az Egyszerűsített vagy a Haladó 3:6:9 tisztítókúrát 
végezd-e el, néhány tényező alapján - például hogy újonc vagy-e a tisztítás 
terén, és milyen az egészséged - eldönthető. Ha csak néhány olyan tüneted 
van, amelyek nem hátráltatnak a mindennapi életben, az meghatározhat egy 
adott irányt. Ha több tüneted van, az állapotod megnehezíti az életedet, és 
igen nagy szüksége van a szervezetednek a tisztítókúrára, gyógyulásra és 
felépülésre, az más irányba vezethet. Valószínűleg az időbeosztásod is 
szerepet játszik. Te tudod a legpontosabban, hogy mik a céljaid, és hogy mit 
érzel ebben a pillanatban teljesíthetőnek. És ne feledd, hogy ez nem a 
mindent vagy semmit esete. Mindegy, hogy melyik tisztítókúra-változatot 
választod, a többi mindig ott lesz neked, ha máskor egy másikra esne a 
választásod. Mindegyik az egész életedben rendelkezésre álló eszköz.



10. FEJEZET

Az Eredeti 3:6:9 tisztítókúra

Az Eredeti 3:6:9 tisztítókúra célja a mélyen gyökerező méreganyagok és 
kórokozók kiásása, és belépés egy olyan jövőbe, ahol a krónikus tüneteid 
nélkül élheted az életedet.

Betegen, régóta fennálló tünetekkel küszködve sokszor elfelejtjük, hogy 
milyen is volt, amikor jól voltunk. Ahogy telnek a hónapok és akár az évek, 
mintha már nem is tudnánk, milyen volt energikusabbnak lenni és enyhébb 
tünetekkel, vagy akár teljesen tünetek nélkül élni. Van, aki soha nem is 
tudta, hogy milyen érzés jól lenni, mert fiatalkora óta szenved. Amikor a 
tünetek uralják a napjainkat, úgy érezhetjük, hogy a jó egészség kicsúszott a 
kezünkből. Az Eredeti 3:6:9 tisztítókúrával határozottan visszaveheted az 
irányítást, hogy végre továbblépj.

Azáltal, hogy megtisztítja a májat és más szerveket a krónikus 
egészségügyi problémákért felelős toxikus bajkeverőktől, az Eredeti 3:6:9 
tisztítókúra segítségével enyhítheted és akár teljesen elmulaszthatod az 
olyan tüneteidet, mint a heves szívdobogás, a hőhullámok, a bizsergés és 
zsibbadás, a fájdalmak, a szédülés, a kábaság, a ködös gondolkodás, a 
migrén, a szorongás, a depresszió, a puffadás, a kimerültség, a szaporító 
szervrendszer problémái, a pajzsmirigygondok, a lupus, a Lyme-kór, a 
reumás ízületi gyulladás, a pszoriázissal járó ízületi gyulladás, az ekcéma, a 
pikkelysömör, a pattanás, a húgyúti fertőzések és a többi. Mérgek és 
méreganyagok és az ezeken dőzsölő vírusok és baktériumok nélkül, amelyek 
visszafognak, az élet megújult lehetőségeket tartogat.

Jogodban áll meggyógyulni. Megérdemled, hogy erősnek és produktívnak 
érezd magad, hogy becses járműként élhesd meg a testedet, amely 
könnyedén visz végig az életutadon.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK A TISZTÍTÓ KÚRÁVAL 

KAPCSOLATBAN

Tartsd szem előtt ezeket a fontos gondolatokat, miközben beleveted magad a



fejezetbe:

Frissítések

Amint a megfelelő tisztítókúra kiválasztásával foglalkozó 8. fejezetben már 
említettem, az Eredeti 3:6:9 tisztítókúra az Egészséges májműködés című 
könyvemben szereplő Egészséges májműködés 3:6:9 kúra feljavított 
változata. Gondosan olvasd át a következő oldalakat, hogy a frissítések is a 
hasznodra lehessenek - például hogy az erősebb hatásért a tisztítókúra mind 
a kilenc napjába beilleszd a zellerlevet, és hogy gőzölt cukkinit vagy zsenge 
tököt is fogyassz ebédre az első három napon. Nézd át továbbá az ajánlott és 
nem ajánlott dolgokkal foglalkozó 19. fejezetet is, ahol gyakran felmerülő 
kérdésekre kaphatsz választ a tisztítókúrával kapcsolatban.

Receptek és minta menüsorok

A 23. fejezetben minden itt megemlített receptet megtalálsz. Emellett a 22. 
fejezetben minta menüsorokat találhatsz receptopciókkal minden 
étkezéshez.

Személyre szabás és helyettesítések

Ha bármilyen okból nem eheted, vagy nem jutsz hozzá valamelyik 
élelmiszerhez a következő oldalakról, vagy ha problémát jelentenek neked a 
szilárd ételek, lapozz a 21. fejezethez, melyet teljes egészében a 
módosításoknak szántam. Ott arra is találsz lehetőséget, hogy belevedd a 
tisztítókúrádba a nehézfém-méregtelenítést, ha szeretnéd.



A 3: EREDETI

1. NAP 2. NAP 3. NAP

ÉBREDÉS
ló liter citromos vagy 

lime-os víz

1/2 liter citromos vagy 
lime-os víz

1/2 liter citromos vagy 
lime-os víz

REGGELI

Várj 15-30 percet, 
majd:

1/2 liter zellerlé 
Várj újabb 15-30 

percet, majd: 
Tetszőleges reggeli és 
tízórai (az irányelvek 

követésével)

Várj 15-30 percet, 
majd:

1/2 liter zellerlé 
Várj újabb 15-30 

percet, majd: 
Tetszőleges reggeli és 
tízórai (az irányelvek 

követésével), 1 vagy 2 
almával (vagy 
almaszósszal)

Várj 15-30 percet, 
majd: ló liter zellerlé 

Várj újabb 15-30 
percet, majd: 

Tetszőleges reggeli és 
tízórai (az irányelvek 

követésével), 1 vagy 2 
almával (vagy 
almaszósszal)

Tetszőleges fogás (az Tetszőleges fogás (az
Tetszőleges fogás (az 

irányelvek 
követésével) gőzölt 

cukkinival vagy zsenge 
tökkel

EBÉD
irányelvek követésével) 
gőzölt cukkinival vagy 

zsenge tökkel

irányelvek követésével) 
gőzölt cukkinival vagy 

zsenge tökkel

1 vagy 2 alma (vagy 1 vagy 2 alma (vagy 1 vagy 2 alma (vagy
UZSONNA almaszósz) 1-2 almaszósz) 1-2 almaszósz) 1-2

datolyával datolyával datolyával

VACSORA
Tetszőleges fogás (az 

irányelvek követésével)
Tetszőleges fogás (az 

irányelvek követésével)

Tetszőleges fogás (az 
irányelvek 

követésével)

Alma (vagy almaszósz) Alma (vagy almaszósz) Alma (vagy almaszósz)
(ha szeretnéd) 1/2 liter (ha szeretnéd) ló liter (ha szeretnéd) ló liter

ESTE
citromos vagy lime-os citromos vagy lime-os citromos vagy lime-os

víz Hibiszkusz-, víz Hibiszkusz-, víz Hibiszkusz-,
citromfű- vagy chaga citromfű- vagy chaga citromfű- vagy chaga

tea tea tea

• Csökkentsd a normál radikáliszsír-beviteledet (diófélék, 
magvak, olajok, olívabogyó, kókuszdió, avokádó, állati fehérjék 
és a többi) a felére, és vacsoráig egyáltalán ne fogyassz radikális 
zsírokat (ha egyáltalán szeretnél). Bár nem a radikális zsírok 
csoportjába tartoznak, a babféléket teljesen hagyd el.
• Kerüld a következőket: tojás, tejtermékek, glutén, szénsavas 
üdítőitalok, só és ízesítők, sertéshús, kukorica, olajok (mind az 
élelmiszeriparban használatos, mind az egészségesebb fajták), 
szója, birkahús, tonhal és más halak és tenger gyümölcsei (az



első három napon vacsorára ehetsz lazacot, pisztrángot és 
szardíniát), ecet (az almaborecetet is ideértve), koffein (a kávét, 
matcha teát, kakaót és csokoládét is ideértve), gabonafélék (az 
első három napon ehetsz kölest és zabot), alkohol, 
természetes/mesterséges aromák, erjesztett ételek (ideértve a 
kombucha teát, savanyú káposztát és kókusz aminó szószt is), 
sörélesztőpehely, citromsav, nátrium-glutamát, aszpartám, 
egyéb mesterséges édesítők, formaldehid és tartósítószerek.
• Ha szereted az állati termékeket, szorítkozz napi egy adag 
sovány, organikus, szabadon tenyésztett vagy vadhúsra, 
szárnyasra vagy halra (ez lazac, pisztráng vagy szardínia legyen), 
és ezeket csak vacsorára edd, az első három napon.
• Iktass be mindennap minél több gyümölcsöt, zöldséget és 
leveles zöldet az étrendedbe. A zöldségeket csak gőzölve 
készítsd, vagy levesekben és ragukban főzve a 23. fejezetben 
található tisztítókúra-receptek szerint.Mind a kilenc napon 
kerüld a sütőben és roston sütött ételeket.
• Ha a táblázatban felsorolt ételek valamelyike nem vált be 
nálad, a helyettesítésekkel és személyre szabással kapcsolatban 
lásd a következő részt és a 21. fejezetet. Megtalálhatod például, 
hogy mivel pótolhatod a datolyát és az almát.
• A neked megfelelő adagokat fogyaszd! Csökkentsd, ha 
túlságosan jóllaksz!
• Hidratálj! Igyál meg körülbelül 1 liter (4 bögre) vizet a nap 
során a reggeli és késő esti citromos vagy lime-os vízadagok 
között.

A 3: EREDETI

Elengedhetetlen, hogy megértsük mindennek a miértjét. Először is, azt 
nagyon fontos belátni, hogy ennek a tisztítókúrának az első három napja 
olyan, mint amikor arra készülünk, hogy levegyük a tankerekeket a gyerek 
első kerékpárjáról. Nem drasztikus löketnek szánom - az nem tenne jót 
neked. Ez inkább egy ciklus kezdete. E nélkül a ráhangolódási időszak nélkül 
nem lehet hatékony vagy sikeres a teljes ciklus.

A 3 kihagyása olyan, mintha úgy mennénk el az autóvezetési vizsgánkra, 
hogy még a slusszkulcsot sem ismerjük. Olyan hiba, amit a sok ember 
gyártotta, próba-szerencse alapon működő tisztítókúra elkövet; 
villamosszékbe ültetik a szerveket, és felkészülés nélkül arra kényszerítik 
őket, hogy nagy nyomás alatt teljesítsenek. A szerveink ilyen helyzetekben 
nem működnek magabiztosan. Amikor eljön a vizsga napja, habozni fogunk, 
mert tudjuk, hogy akármilyen szigorúan szól a vizsgáztató, hogy 
„Induljunk!” - akármilyen keményen igyekszel rátaposni a gázra és 
elkezdeni a tisztítókúrát -, nem fogunk eljutni sehová, mert nem adtuk át a



testünknek a kulcsokat. Ha tovább akarunk lépni a visszapillantó tükör 
ellenőrzésénél, ha rá akarunk végre kanyarodni a gyógyulás útjára, akkor 
eleinte különösen kedvesen kell bánnunk a testünkkel, hogy a tisztítás 
későbbi szakaszában a mérgek és a kórokozók hatékonyan távozhassanak 
belőle. Nem adhatunk a májunknak azonnal túl sok feladatot, és olyan 
pozícióba se kényszeríthetjük, hogy egyszerre túl sok munkát kelljen adnia 
az agynak és a szívnek. Meg kell adnunk a testünknek a szükséges időt és 
iránymutatást; ez a célja ennek az első három napnak.

Ébredés

• Egyszerűen indul mind a három nap: tetszés szerint Vi liter citromos 
vagy lime-os vízzel. (A 23. fejezetben megtalálod a citromos vagy 
lime-os víz receptjét a megfelelő arányokkal. Nem kell 10 citromot 
facsarnod egy pohár vízbe.) Ha gondolod, 1 literre is emelheted a 
citromos vagy lime-os víz adagját.

Tipp

• Ha szeretnéd, tehetsz egy teáskanál nyers mézet a citromos vagy 
lime-os vizedbe.

Reggeli

• Ha megittad a citromos vagy lime-os vizet, legalább 15-20, ideális 
esetben 30 percet, majd igyál meg legalább Vi liter zellerlevet (a 
receptet megtalálod a 302. oldalon, vagy beszerezheted frissen egy 
lébárban).

• Miután a zellerlevet is megittad, várj újabb 15-30 percet a tetszőleges 
reggeli elfogyasztásával a táblázatban megadott irányelvek 
követésével, melyet a fejezet későbbi részében még bővebben ki 
fogok fejteni. A zellerlé gyógyító, de nem tápláló ital, úgyhogy figyelj 
oda rá, hogy reggelizz. A reggeli lehet gyümölcssmoothie vagy 
zabpehely. Ehhez ihletet nyújthatnak a 23. fejezet receptjei és a 22. 
fejezet minta menüsorai.

• Ha a későbbiekben megéhezel, fogyaszd el a tetszőleges tízóraidat, 
de figyelj oda arra, hogy ne tartalmazzon radikális zsírokat, sem a 
fejezetben felsorolt problémás élelmiszereket. A receptek ehhez is 
segíthetnek ötletekkel. Az a legegyszerűbb, ha megeszel egy almát.

• A 2. napon és a 3. napon figyelj oda arra, hogy a délelőtt folyamán



valamikor egyél meg 1 vagy 2 almát. Eheted őket egészben, 
felszeletelve, más felkockázott gyümölcsökkel, smoothie-vá 
turmixolva vagy akár (nyers vagy főtt) almaszósz formájában. Ha az 
alma egyáltalán nem vált be nálad, egyél érett körtét. Legutolsó 
mentsvárként az is megfelel, ha frissen préselt almalevet iszol 
helyette. Az almák mérete igen különböző lehet, úgyhogy hagyatkozz 
arra, amit a tested megfelelőnek érez.

Tipp

• További lehetőségként fennáll, hogy a Nehézfém-méregtelenítő 
smoothie-t fogyaszd reggelire - amennyiben a Nehézfém
méregtelenítő smoothie-val nem a 2. napon és 3. napon előírt reggeli 
almá(ka)t helyettesíted. A 3:6:9 tisztítókúrába beépíthető-nehézfém 
méregtelenítéssel kapcsolatban további részleteket találsz a 
tisztítókúrák személyre szabásáról és helyettesítő lehetőségeiről 
szóló 21. fejezetben.

Ebéd

• Ha készen állsz az ebédre, fogyassz el egy tetszőleges fogást, de 
ügyelj rá, hogy ne tartalmazzon sem radikális zsírokat, sem a 
fejezetben felsorolt problémás élelmiszereket. Meríts ötleteket a 23. 
fejezet receptjeiből és a 22. fejezet Eredeti 3:6:9 tisztítókúrához 
ajánlott minta menüsoraiból.

• Akár köretként, akár a főfogásba dolgozva mindenképpen 
tartalmazzon az ebéded 1 bögre gőzölt cukkinit vagy zsenge tököt.

Uzsonna

• Ha ebéd után egy-két órával megéhezel, egyél meg 1 vagy 2 almát 

(vagy ennek megfelelő mennyiségű almaszószt vagy érett körtét) 1 -2 
datolyával.

Tippek

• A 23. fejezetben nagyszerű recepteket találsz alma és datolya 
felhasználásával.

• Ha az előírt uzsonna után is éhes maradsz, rágcsálj el még több 
almát.



• Ha bolti almaszószra esik a választásod, figyelj oda rá, hogy ne 
tartalmazzon adalékokat!

• Ha nem szereted a datolyát, vagy nem tudod beszerezni, remekül 
helyettesítheted (aszalt vagy friss) szederrel, mazsolával, szőlővel 
vagy (aszalt vagy friss) fügével. Ezeket mind eheted együtt az 
almával akár felszeletelve, akár turmixolva.

Vacsora

• Amikor eljön a vacsoraidő, fogyassz el egy tetszőleges fogást, de 
ügyelj rá, hogy ne tartalmazzon a fejezetben felsorolt problémás 
élelmiszereket.

Tipp

• Ez az étkezés kínál opcionális lehetőséget egy adag (a „kerülendő” 
élelmiszerek listájában felsoroltakon kívüli) sovány állati fehérje 
vagy egyéb radikális zsírok, például avokádó, diófélék vagy magvak 
elfogyasztására. Ezeket egyáltalán nem kell enned. Ha magasabb 
szintre szeretnéd emelni a tisztítókúrádat, hagyd ki ezeket a 
vacsorára fogyasztható radikális zsírokat A 3 alatt, és tedd a kúrádat 
zsírmentessé.

Este

• Ha vacsora után még éhes maradnál, opcionális lehetőségként 

fogyassz el 1 almát (vagy almaszószt vagy körtét).
• Lefekvés előtt egy órával igyál meg még liter citromos vagy lime-os 

vizet.

• Emellett lefekvés előtt igyál meg egy csésze hibiszkusz-, citromfű

vagy chaga teát.
• Ha lehet, inkább ne keverd őket, egyet válassz ki! A teát megihatod a 

citromos vagy lime-os vízzel egy időben.

Tipp

• Az esti citromos vagy lime-os vízbe vagy teába is tehetsz egy 
teáskanál nyers mézet.



A 6: EREDETI

ÉBREDÉS

REGGELI

EBÉD

UZSONNA

VACSORA

ESTE

4. NAP 5. NAP 6. NAP

lóliter citromos vagy V2 liter citromosvagy V2 liter citromos vagy 
lime-osvíz lime-osvíz lime-osvíz

Várj 15-30 percet, 
majd: V2liter zellerlé 

Várj újabb 15-30 
percet, majd: 
Egészséges

májműködés smoothie

Várj 15-30 percet, 
majd: V2 liter zellerlé 

Várj újabb 15-30 
percet, majd: 
Egészséges

májműködés smoothie

Várj 15-30 percet, 
majd: V2 liter zellerlé 

Várj újabb 15-30 
percet, majd: 
Egészséges 

májműködés 
smoothie

Gőzölt spárga 
Egészséges 

májműködés salátával

Gőzölt spárga 
Egészséges 

májműködés salátával

Gőzölt spárga és 
kelbimbó Egészséges 
májműködés salátával

Legalább 1 vagy 2 
alma (vagy almaszósz) 
1-2 datolyával (vagy 

tetszőleges 
helyettesítővel), plusz 

zellerszár

Legalább 1 vagy 2 
alma (vagy almaszósz) 
1-2 datolyával (vagy 

tetszőleges 
helyettesítővel), plusz 

zellerszár

Legalább 1 vagy 2 
alma (vagy almaszósz) 
1-2 datolyával (vagy 

tetszőleges 
helyettesítővel), plusz 

zellerszár

Gőzölt spárga 
Egészséges 

májműködés salátával

Gőzölt spárga 
Egészséges 

májműködés salátával

Gőzölt spárga 
Egészséges 

májműködés salátával

Alma (vagy almaszósz) 
(ha szeretnéd) V2 liter 
citromos vagy lime-os 

víz Hibiszkusz-, 
citromfű- vagy chaga 

tea

Alma (vagy almaszósz) 
(ha szeretnéd) liter 

citromos vagy lime-os 
víz Hibiszkusz-, 

citromfű- vagy chaga 
tea

Alma (vagy almaszósz) 
(ha szeretnéd) ló liter 
citromos vagy lime-os 

víz Hibiszkusz-, 
citromfű- vagy chaga 

tea

• Teljes mértékben kerüld a radikális zsírokat (diófélék, magvak, 
olajok, olívabogyó, kókuszdió, avokádó, kakaó, csontleves, állati 
fehérjék és a többi). A babféléket is hagyd el.
• Kerüld a következőket: tojás, tejtermékek, glutén, szénsavas 
üdítőitalok, só és ízesítők, sertéshús, kukorica, olajok (mind az 
élelmiszeriparban használatos, mind az egészségesebb fajták), 
szója, birkahús, tonhal és minden más hal és a tenger 
gyümölcsei, ecet (az almaborecetet is ideértve), koffein (a kávét, 
matcha teát és csokoládét is ideértve), gabonafélék (most már a 
kölest és zabot is ideértve), alkohol, természetes/mesterséges 
aromák, erjesztett ételek (ideértve a kombucha teát, savanyú



káposztát és kókusz aminó szószt is), sörélesztőpehely, 
citromsav, nátrium-glutamát, aszpartám, egyéb mesterséges 
édesítők, formaldehid és tartósítószerek.
• Szorítkozz a fejezetben és a táblázatban ajánlott élelmiszerek 
fogyasztására. Csak gőzölve készített zöldségeket használj. Mind 
a kilenc napon kerüld a sütőben és roston sütött ételeket.
• Ha a táblázatban felsorolt ételek valamelyike nem vált be 
nálad, a helyettesítésekkel és személyre szabással kapcsolatban 
lásd a következő részt és a 21. fejezetet. Itt találhatsz például 
javaslatokat a saláták, spárga, kelbimbó és smoothie- 
alapanyagok helyettesítésére.
• A neked megfelelő adagokat fogyaszd! Csökkentsd, ha 
túlságosan jóllaksz!
• Hidratálj! Igyál meg körülbelül 1 liter (4 bögre) vizet a nap 
során a reggeli és késő esti citromos vagy lime-os vízadagok 
között.

A 6: EREDETI

A tisztítókúra középső szakaszához érve a májad végre szusszanhat egyet, 
mivel nem kell nagyobb mennyiségben epét termelnie. A folyamatos 
epetermeléssel járó üzemmód az, amelyben napjainkban szinte mindenki él 
a zsírdús étrendeknek köszönhetően - márpedig a szervezetnek le kell 
bontania azt a sok zsírt. Ez a normál epetermelési fokozat kimeríti a májat, 
és az ezáltal kevésbé tudja ellátni a napi tisztítási feladatait. Amikor a máj 
végre mentesül a nagymértékű epetermelés alól, elkezdhet a méreganyagok 
kipucolásán dolgozni, melyeket az életed során mélyen a szövetekbe 
ágyazva tárolt a szervezeted. Ha a májad képes eltávolítani a mérgeket és 
helyreállítani magát, az minden szinten hozzájárul az egészséged 
javulásához; ez válik a makacs krónikus betegség és egyéb tünetek - tünetek, 
amelyek végül, ha nem gondoskodunk a testünkről olyan módszerekkel, 
mint a 3:6:9 tisztítókúra, krónikus betegséggé válhatnak - megszüntetésének 
a gerincévé.

Ébredés

• Továbbra is mind a három napot tetszőlegesen Vi liter citromos vagy 
lime-os vízzel fogod indítani. Ha gondolod, egészen 1 literig 
növelheted az adagot.

Tipp

• Ha szeretnéd, tehetsz egy teáskanál nyers mézet a citromos vagy



lime-os vizedbe.

Reggeli

• A citromos vagy lime-os víz elfogyasztása után várj legalább 15-20, 
ideális esetben 30 percet, majd igyál meg 1 liter zellerlevet.

• Miután a zellerlevet is megittad, újabb 15-30 percet, majd idd 
meg az Egészséges májműködés smoothie-t (a receptet megtalálod a 
324. oldalon). Attól függően, hogy mennyire vagy éhes, készíts egy 
vagy több adagot, és a délelőtt folyamán fogyaszd, amikor jólesik. Ha 
változatosságra vágysz, a smoothie-ban szereplő gyümölcsöket 
felvágva gyümölcstálként is fogyaszthatod.

Tipp

• Ha szeretnéd, fogyaszthatod a délelőtti Nehézfém-méregtelenítő 
smoothie-t a 21. fejezet módosításai szerint is - ha a Nehézfém
méregtelenítő smoothie-val nem a nap első Egészséges májműködés 
smoothie-ját akarod helyettesíteni. Ha úgy tetszik, kisebb adagokat 
készíts, hogy mind a kettő beléd férjen.

Ebéd

• A 4. napon és az 5. napon gőzölt spárga az ebéd Egészséges 

májműködés salátával.

• A 6. napon a gőzölt spárga mellé kelbimbót is gőzölj, és ehhez edd az 
Egészséges máj működés salátát ebédre.

Tippek

• A spárgát és/vagy kelbimbót nyersen is eheted, ha szereted - ehhez 
adnak ötletet például a Gyalultkelbimbó-, spárga-, retek- és 
almasaláta vagy Reszelt kelbimbósaláta receptek.

• Edd a zöldségeket nyersen vagy gőzölve. Semmiképpen ne süsd őket 
roston, és figyelj oda, hogy az Eredeti tisztítókúra alatt ne olajjal, 
tejszínnel, vajjal, ecettel vagy sóval készítsd el őket.

• Ha éppen nem kapható friss spárga és/vagy kelbimbó, szerezd be 
fagyasztott formában. Ha sem friss, sem fagyasztott spárgát és/vagy 
kelbimbót nem kapni, helyettesítsd cukkinivel vagy zsenge tökkel.

• Vagy közvetlenül étkezés előtt gőzöld meg a zöldségeket, vagy ha



inkább hidegen, salátafeltétnek fogyasztanád őket, akkor jóval evés 
előtt. A zöldségeket át is törheted vagy akár le is turmixolhatod. 
Spárga és kelbimbó címszó alatt további opciókat találsz a 280. 
oldalon.

• Ha nem szereted a nyers salátát, vagy azért, mert időbe telik 
elfogyasztani, vagy például rágási vagy emésztési nehézségek miatt, 
az Egészséges májműködés salátát helyettesítheted az Egészséges 
májműködés zöldséglevessel. Ha a levest is soknak érzed, készítsd el 
helyette az Egészséges májműködés dzsúszt. További iránymutatást 
találsz Saláták címszó alatt a személyre szabással és helyettesítőkkel 
foglalkozó 21. fejezetben.

Uzsonna

• Ha ebéd után megéhezel, egyél meg 1 vagy 2 almát (vagy ennek 
megfelelő mennyiségű almaszószt vagy érett körtét) 1-2 datolyával 
(vagy tetszőleges helyettesítővel), és ezúttal rágcsálj mellé 
zellerszárat.

Tippek

• Megkönnyítheted a dolgod, ha a reggeli zellerlé készítésekor 
félreteszel magadnak néhány zellerszárat.

• Ha nehézséget okoz a zeller megrágása, tedd aprítógépbe, vagy 
turmixold össze almával.

• Ha ettől nem laksz jól, és több energiára van szükséged, egyél még 
több almát a délután folyamán.

Vacsora

• A 4. napon vacsorára ismét egyél gőzölt spárgát Egészséges 

májműködés salátával.

• Az 5. napon a vacsorád gőzölt kelbimbó Egészséges májműködés 

salátával.

• A 6. napon pedig gőzölt spárga és gőzölt kelbimbó a vacsora 
Egészséges májműködés salátával.

Tipp

• Itt is ugyanúgy választhatod az ebédnél felsorolt opciókat, vagyis



leturmixolhatod vagy összetörheted a spárgát és/vagy kelbimbót, 
eheted őket nyersen, helyettesítheted cukkinivel vagy zsenge tökkel, 
illetve helyettesítheted az Egészséges májműködés salátát az 
Egészséges májműködés zöldséglevessel vagy Egészséges 
májműködés dzsússzal a receptes fejezetből. További részletek a 
személyre szabással és helyettesítőkkel foglalkozó 21. fejezetben.

Ha vacsora után még éhes maradnál, opcionális lehetőségként 

fogyassz el 1 almát (vagy almaszószt vagy körtét).
Lefekvés előtt egy órával igyál meg még Vi liter citromos vagy lime-os 

vizet.

Emellett lefekvés előtt igyál meg egy csésze hibiszkusz-, citromfű

vagy chaga teát. Válassz ki egyet; ha lehet, inkább ne keverd őket. A 
teát megihatod a citromos vagy lime-os vízzel egy időben.

Tipp

Az esti citromos vagy lime-os vízbe vagy teába is tehetsz egy 
teáskanál nyers mézet.



9. NAP

7. NAP 8. NAP 9. NAP

ÉBREDÉS
1/2 liter citromos vagy 

lime-os víz
V2 liter citromos vagy 

lime-os víz
ló liter citromos vagy 

lime-os víz

REGGELI

Várj 15-30 percet, 
majd: V2 liter zellerlé 

Várj újabb 15-30 
percet, majd: 
Egészséges

májműködés smoothie

Várj 15-30 percet, 
majd: V2 liter zellerlé 

Várj újabb 15-30 
percet, majd: 
Egészséges

májműködés smoothie

A nap folyamán 
fogyaszd: Kétszer 5-6 

dl zellerlé (egyet 
délelőtt, egyet kora 
este, az egyéb italok

EBÉD
Spenótleves

uborkatésztával
Spenótleves

uborkatésztával

UZSONNA

Várj legalább 60 
percet, majd: V2 liter 

zellerlé
Várj újabb 15-30 

percet, majd: 1 vagy 2 
alma (vagy almaszósz) 
plusz uborkaszeletek 

és zellerszár

Várj legalább 60 
percet, majd: V2 liter 

zellerlé
Várj újabb 15-30 

percet, majd: 1 vagy 2 
alma (vagy almaszósz) 
plusz uborkaszeletek 

és zellerszár

előtt vagy után 15-30 
perccel) Kétszer 5-6 dl 

uborka-almaié 
(bármikor) 

Dinnyeturmix, friss 
görögdinnyedzsúsz, 

papájaturmix, 
érettkörte-turmix vagy 

frissen facsart 
narancslé (annyiszor, 
ahányszor jólesik, de 
egymástól elkülönítve 
fogyasztva) Víz (igény 

szerint)VACSORA

Gőzölt sütőtök, 
édesburgonya, 

jamgyökér vagy 
burgonya gőzölt 

spárgával és/vagy 
kelbimbóval, 
opcionálisan 
Egészséges 

májműködés salátával

Gőzölt spárga és/vagy 
kelbimbó opcionálisan 

Egészséges 
májműködés salátával

ESTE

Alma (vagy almaszósz) 
(ha szeretnéd) V2 liter 
citromos vagy lime-os 

víz Hibiszkusz-, 
citromfű- vagy chaga 

tea

Alma (vagy almaszósz) 
(ha szeretnéd) ló liter 
citromos vagy lime-os 

víz Hibiszkusz-, 
citromfű- vagy chaga 

tea

ló liter citromos vagy 
lime-os víz Hibiszkusz-, 
citromfű- vagy chaga 

tea

• Továbbra is teljes mértékben kerüld a radikális zsírokat 
(diófélék, magvak, olajok, olívabogyó, kókuszdió, avokádó, 
kakaó, csontleves, állati fehérjék és a többi). A babféléket is 
hagyd el.
• Továbbra is kerüld a következőket: tojás, tejtermékek, glutén,



IRÁNY-ELVEK

szénsavas üdítőitalok, só és ízesítők, sertéshús, kukorica, olajok 
(mind az élelmiszeriparban használatos, mind az egészségesebb 
fajták), szója, birkahús, tonhal és minden egyéb hal és a tenger 
gyümölcsei, ecet (az almaborecetet is ideértve), koffein (a kávét, 
matcha teát és csokoládét is ideértve), gabonafélék (most már a 
kölest és zabot is ideértve), alkohol, természetes/mesterséges 
aromák, erjesztett ételek (ideértve a kombucha teát, savanyú 
káposztát és kókusz aminó szószt is), sörélesztőpehely, 
citromsav, nátrium-glutamát, aszpartám, egyéb mesterséges 
édesítők, formaldehid és tartósítószerek.
• Szorítkozz a fejezetben és a táblázatban ajánlott élelmiszerek 
fogyasztására. Csak gőzölve készített zöldségeket használj! Mind 
a kilenc napon kerüld a sütőben és roston sütött ételeket.
• Ha a táblázatban felsorolt ételek valamelyike nem vált be 
nálad, a helyettesítésekkel és személyre szabással kapcsolatban 
lásd a következő részt és a 21. fejezetet
• A neked megfelelő adagokat fogyaszd! Csökkentsd, ha 
túlságosan jóllaksz!
• Hidratálj! Igyál meg körülbelül 1 liter (4 bögre) vizet a nap 
során a reggeli és késő esti citromos vagy lime-os vízadagok 
között. Ha a plusz délutáni zellerlé miatt valamivel kevesebb 
vizet iszol, az nem baj.

A 9: EREDETI

íme, itt vagyunk: a májad lényegében egész életében erre a pillanatra várt. 
Ez pedig azt jelenti, hogy te is erre a pillanatra vártál, mert ami a májadat 
boldoggá teszi, az téged is boldoggá tesz. Ámulva tapasztalod majd meg azt a 
testedre és hangulatodra gyakorolt hatást, ami ebben a szakaszban ér majd, 
amikor a májad és a többi szerved ledobják magukról a terheiket. A hatás 
mostantól fogva továbbgyűrűzik - az emberek észreveszik majd a benned 
lezajló változást és az inspirációt, amellyel további változásokat akarsz majd 
elérni az életedben -, mélyre- és messze ható lesz. Ki tudhatja, hogy kinek az 
életére hat majd pozitívan az egészségi állapotod javulása? Ki tudhatja, hogy 
mit viszel majd mostantól véghez?

Az elmúlt hat nap során bemelegítetted a májad motorját, feltöltötted a 
szervezeted raktárait, és felkészítetted a testedet arra, hogy itt, A 9-ben erőre 
kapjon, és kivethesse magából azt a sok szemetet, piszkot és mérget, amit a 
szerveid immár évek óta őrizgettek. Ez a folyamat sokkal mélyrehatóbb a 
Reggeli tisztításnál, amely a mindennapi salakanyagtól foszt meg bennünket. 
Ez a folyadékban gazdag három nap teljesen más világ.

A 7. ÉS 8. NAP



Ébredés

• Mint eddig is, ezeket a napokat is Ví liter citromos vagy lime-os vízzel 

fogod indítani. Ha gondolod, egészen 1 literig növelheted az adagot.

Tipp

• Ha szeretnéd, tehetsz egy teáskanál nyers mézet a citromos vagy 
lime-os vizedbe.

Reggeli

• A citromos vagy lime-os víz elfogyasztása után legalább 15-20, 
ideális esetben 30 percet, majd igyál meg legalább 'h liter zellerlevet.

• Ha megittad a zellerlevet, várj újabb 15-30 percet, majd fogyaszd el az 
Egészséges májműködés smoothie-t. Attól függően, hogy mennyire 
vagy éhes, készíts egy vagy több adagot, és a délelőtt folyamán 
fogyaszd, amikor jólesik. Ha változatosságra vágysz, a smoothie-ban 
szereplő gyümölcsöket felvágva gyümölcstálként is fogyaszthatod.

Tipp

• Ahogyan eddig, ha szeretnéd, itt is fogyaszthatod a 21. fejezet 
módosításai szerint a délelőtti Nehézfém-méregtelenítő smoothie-t - 
ha ezzel nem a nap első Egészséges májműködés smoothie-ját akarod 
helyettesíteni. Készíthetsz kisebb adagokat mindkettőből.

Ebéd

• Az ebéd Spenótleves uborkatésztával (a receptet megtalálod a 370. 
oldalon). Ha gondolod, az uborkát is a beleturmixolhatod a levesbe.

Tippek

• Ügyelj rá, hogy a Spenótlevest nyersen fogyaszd; ne melegítsd fel!
• A Spenótlevesben paradicsom helyett használhatsz mangót vagy 

banánt (csak a banánt ne turmixold össze a paradicsommal). A 
spenót helyett vajsalátát is használhatsz ebben a receptben. További 
részletek a személyre szabással és helyettesítőkkel foglalkozó 21. 
fejezetben.



Uzsonna

• Igyál meg újabb Vi liter zellerlevet az ebéd és a vacsora között. Figyelj 
oda rá, hogy ezzel várj legalább 60 percet az ebéd után. Ha megittad a 
zellerlevet, várj legalább 15-30 percet, mielőtt bármi mást ennél vagy 
innál.

• Ha túl vagy a zellerleven és az utána beiktatott rövid szüneten, egyél 
meg 1 vagy 2 almát vagy ennek megfelelő mennyiségű almaszószt 
(vagy körtét) uborkaszeletekkel és zellerszárral.

Tipp

• A teljes napi zellerléadagodat elkészítheted egyszerre reggel, és a 
második adagot beteheted a hűtőbe, ha nincs időd vagy kedved 
naponta kétszer beizzítani a gyümölcsprésedet. Beszerezheted a 
zellerlevet frissen egy lébárból is; ezt is megrendelheted egyszerre, 
és a másodikat tarthatod fogyasztásig a hűtőben.

Vacsora

• A vacsora a 7. napon gőzölt sütőtök, édesburgonya (a japán fajta is

jó), jamgyökér vagy burgonya gőzölt spárga- és/vagy

kelbimbókörettel és opcionális Egészséges májműködés salátával.

• A vacsora a 8. napon tetszőlegesen gőzölt spárga és/vagy kelbimbó - 

lehetőleg együtt - opcionális Egészséges májműködés salátával.

Tipp

• Itt is ugyanúgy választhatod A 6-nál az ebédhez és vacsorához 
felsorolt opciókat, vagyis leturmixolhatod vagy összetörheted a 
spárgát és/vagy kelbimbót, eheted őket nyersen, helyettesítheted 
cukkinivel vagy zsenge tökkel, illetve helyettesítheted az Egészséges 
májműködés salátát Egészséges májműködés zöldséglevessel vagy 
Egészséges májműködés dzsússzal. Az is rendben van, ha 
összeturmixolod vagy összetöröd a gőzölt sütőtököt, édesburgonyát, 
jamgyökeret vagy burgonyát; de még akár a spárgával, kelbimbóval 
és salátában lévő leveles zöldekkel is összeturmixolhatod. További 
részletek a személyre szabással és helyettesítőkkel foglalkozó 21. 
fejezetben.



Este

• Ha vacsora után még éhes maradnál, opcionális lehetőségként 

fogyassz el 1 almát (vagy almaszószt vagy körtét).
• Lefekvés előtt egy órával igyál meg még Vi liter citromos vagy lime-os 

vizet.

• Emellett lefekvés előtt igyál meg egy csésze hibiszkusz-, citromfű

vagy chaga teát. Ismétlem, inkább válassz ki egyet, mintsem hogy 
összekevernéd őket, és a teát fogyaszthatod a citromos vagy lime-os 
vízzel egy időben.

Tipp

• Az esti citromos vagy lime-os vízbe vagy teába is tehetsz egy 
teáskanál nyers mézet.

9. NAP

Ébredés

• Indítsd a napot 1/2 liter citromos vagy lime-os vízzel. Ha gondolod, 
egészen 1 literig növelheted az adagot.

Tipp

• Ha szeretnéd, tehetsz egy teáskanál nyers mézet a citromos vagy 
lime-os vizedbe.

Délelőtt és délután

• A citromos vagy lime-os víz elfogyasztása után legalább 15-20, 
ideális esetben 30 percet, majd igyál meg legalább 5-6 dl zellerlevet.

• Miután a zellerlevet is megittad, Várj újabb 15-30 percet, majd 
bármikor a nap során kényeztesd magad kétszer 5-6 dl uborka- 

almalével (törekedj arra, hogy fele-fele arányban legyen benne 
uborka és alma), és annyi dinnyeturmixszal, friss 

görögdinnyedzsússzal, papájaturmixszal, érettkörte-turmixszal vagy 

frissen facsart narancslével, amennyit kívánsz, ahányszor megéhezel 
(de mindig egymástól elkülönítve fogyasztva).

• A nap során annyi vizet igyál, amennyit kívánsz. Ideális esetben



facsarj bele egy-egy citromot vagy lime-ot a nap folyamán fogyasztott 
vízbe. Ha csak a sima vizet tudod befogadni, az is rendben van. A 
tisztítókúra során fogyasztott vízzel kapcsolatban még több 
információt találsz a következő oldalakon az Eredeti tisztítókúrára 
vonatkozó általános irányelvek között.

Tippek

Ha a Nehézfém-méregtelenítéses módosítás szerint végzed a kúrát, 
ne aggódj amiatt, hogy ezen a napon kimarad a Nehézfém
méregtelenítő smoothie. A 9. nap erőteljesebben fókuszál a 
méreganyagok eltávolítására, ráadásul még elég spirulina, 
korianderzöld, árpafűlépor, vörös pálmamoszat és vadon termő kék 
áfonya maradványa lehet a szervezetedben ahhoz, hogy segítsen 
kipucolni a kiásott nehézfémeket. A személyre szabással és 
helyettesítőkkel foglalkozó 21. fejezetben még több információt 
találsz erről a Nehézfém-méregtelenítéses módosítás címszó alatt.

Az uborka-almaié keverési arányaival és alternatíváival 
kapcsolatban lásd a személyre szabással és helyettesítésekkel 
foglalkozó 21. fejezetet.
Ami a dinnyeturmixot, friss görögdinnyedzsúszt, papájaturmixot, 

érettkörte-turmixot vagy frissen facsart narancslevet illeti, ezeket 
cserélgetheted a nap során - ihatsz például dinnyeturmixot délelőtt, 
frissen facsart narancslevet dél körül, papájaturmixot pedig délután 
és vacsoraidőben. Vagy kiválaszthatsz egyet magadnak az egész 
napra. Rajtad múlik, amíg nem kevered vagy iszod egyszerre őket - 
ne készíts például sárgadinnye-körte turmixot, és ne idd a 
papájaturmixot közvetlenül a narancslé előtt. Mindegyiket magában, 
egymástól elkülönítve fogyaszd!
A sárgadinnye emésztéséhez az a legjobb, ha semmi más nincs a 

gyomorban, ezért ideális, ha a dinnyeturmixot korábban iszod a nap 
során, mint a papája- vagy körteturmixot. Ha már ittál a nap 
folyamán papája- vagy körteturmixot, jobb, ha aznap már nem 
fogyasztasz dinnyeturmixot.
Nyugodtan készítsd el vagy szerezd be a friss dzsúszokat egész napra 
már reggel, és tartsd a hűtőben a későbbre tartogatott adagokat.
Ha nagyon kistermetű vagy, és nem bírsz bevinni ennyi folyadékot, a 
dzsúszok adagjait csökkentheted, csak ne túlságosan. Gondoskodj 
róla, hogy elegendő becses tápanyag kerüljön be a testedbe, hogy



legyen, ami támogatja a szervezetedet a kiválasztás nehéz 
munkájában.

Kora este

• Kora este igyál meg legalább Vi liter zellerlevet. Fogyaszd legalább 30 
perccel azután, hogy gyümölcsturmixot ittál, és legalább 15-30 perccel 
azután, hogy friss leveket vagy vizet ittál.

• A zellerlé után várj legalább 15-30 percet. Ha ez letelt, hozzáláthatsz 
az uborka-almaléhez, dinnyeturmixhoz, friss görögdinnyedzsúszhoz, 
papájaturmixhoz, érettkörte-turmixhoz, friss narancsléhez vagy a 
víziváshoz, amire éppen vágysz.

Este

• Lefekvés előtt egy órával igyál meg még Vi liter citromos vagy lime-os 

vizet.

• Emellett lefekvés előtt idd meg a szokásos csésze hibiszkusz-, 
citromfű- vagy chaga teát. Ismétlem, ne keverd őket, inkább válassz 
ki egyet, és a teát nyugodtan megihatod a citromos vagy lime-os 
vízzel egy időben.

Tipp

• Az esti citromos vagy lime-os vízbe vagy teába tehetsz egy teáskanál 
nyers mézet.

IRÁNYELVEK AZ EREDETI 3:6:9 TISZTÍTÓ KÚRÁHOZ 

Általános irányelvek

Ezeket az irányelveket kövesd a tisztítókúra kilenc napján keresztül.

Kerüld a problémás élelmiszereket!

Hagyd el a bajkeverőkről szóló 7. fejezetben megismert problémás 

élelmiszereket! Ezeket az élelmiszereket mind a kilenc napra érdemes 
teljesen elhagyni, hacsak nem látsz ezzel ellentétes instrukciót:

• Tojás
• Tejtermékek



• Glutén
• Szénsavas üdítőitalok
• Só és ízesítők (a tiszta fűszerek maradhatnak)
• Sertéshús
• Kukorica
• Olajok (az ipari és egészségesebb olajokat is ideértve)
• Szója
• Birkahús
• Tonhal, más halak és egyéb tenger gyümölcsei (a lazac, a pisztráng és 

a szardínia az első 3 napon vacsorára megengedett)
• Ecet (az almaborecetet is ideértve)
• Koffein (a kávét, a matchát és a csokoládét is ideértve)
• Gabonafélék (a köles és a zab az első 3 napon megengedett)
• Alkohol
• Természetes és mesterséges aromák
• Erjesztett ételek (a kombuchát, savanyú káposztát és kókusz aminó 

szószt is ideértve)
• Sörélesztőpehely
• Citromsav
• Nátrium-glutamát (MSG)
• Aszpartám és egyéb mesterséges édesítők
• Formaldehid
• Tartósítószerek

Ha átugrottad a 7. fejezetet, lapozz vissza, és olvasd át, hogy megértsd, miért 
jó kerülni ezeket az összetevőket, amikor tisztítókúrát tartasz. Tartsd kéznél 
az információt, hogy erőt meríthess belőle a kísértéssel szemben. 
Akármilyen fincsi lehet szemet hunyni egy szelet pepperónis pizza felett, 
abban a fejezetben megerősítést kaphatsz, hogy helyesen cselekszel, ha 
bizonyos ételeket felfüggesztesz a 3:6:9 idejére.

A problémás élelmiszerek listáján egyetlen tétel sem azért szerepel, mert 
divatos dolog kihagyni az étkezésünkből. A glutént például nem azért kell 
kerülni, mert a mai hagyományos vélemény szerint gyulladást okoz. Sokkal 
konkrétabb oka van, amit fontos, hogy megérts. Ha már elolvastad azt a 
fejezetet, akkor is jól jöhet, ha visszalapozva felfrissíted az ott található 
információt, miközben a tisztítókúrát végzed. A sóvárgásokkal kapcsolatban 
további támogatást nyújt a tisztítókúrák érzelmi oldalával foglalkozó 25. 
fejezet.

Ezeket az élelmiszereket könnyebben el lehet hagyni, mint ahogy hangzik



- mert a figyelmed mindennap a gyümölcsökre, zöldségekre és leveles 
zöldekre fog irányulni. Ezeket a tápanyagdús élelmiszereket fogyasztva nem 
is marad hely benned a kísértést jelentő más ételeknek, ami segít csillapítani 
a sóvárgást.

Gőzöld (ne süsd) a zöldségeket!

Mind a kilenc napon kerüld a sütőben és roston sütött ételeket. Az Eredeti 
3:6:9 tisztítókúra alatt csak gőzölve, vagy levesekhez és ragukhoz adva 
készítsd a zöldségeket, amint a 23. fejezetben a receptekben láthatod. A 
sütőben és roston sütéssel az élelmiszerek víztartalmának nagyobb része 
párolog el, és az Eredeti kúrát végezve nagyon fontos, hogy az élelmiszerek 
bizonyos fokig megtartsák a nedvességüket, mert ez elősegíti a tisztulási 
folyamatot. A sütőben és roston sütésben egyébként nincs semmi rossz. Itt 
egyszerűen azért jó kihagyni ezeket, hogy javítsd a tested belső hidratálási 
mechanizmusát, és ezáltal még gyorsabban, még több méreganyagtól 
szabadulhass meg.

Fogyaszd a neked megfelelő mennyiséget!

Minden ember más, mindenkinek egyedi a kalóriaszükséglete és az étvágya. 

A neked megfelelő adagokat fogyaszd! Csökkentsd, ha túlságosan jóllaksz. 
Ugyanakkor, ha tisztítókúrát tart az ember, gyakran ösztönösen is vissza 
akarja fogni az étkezését. Ne éheztesd ki magad! Ezzel csak a tisztítókúra 
által végzendő gyógyulási munkával ellentétes hatást fejtesz ki.

A 3 alatt emeld a glükózbeviteledet, hogy felturbózd a májad és az agyad 
működését. A 6 alatt a szerveidnek a táblázatban és a kivonatban található 
élelmiszerekre van szüksége az ásáshoz és tisztításhoz, hogy 
felkészülhessenek a ragyogásra A 9 alatt. Tankolj fel, hogy bőségesen 
legyenek a kezed ügyében friss, gyógyító élelmiszerek.

Ha a tisztítókúrában ajánlott ételt túl soknak találod - például ha két almát 
egyszerre nem könnyű megenned -, ne tömd magad. A tisztítókúra alatt 
soha nem kell magadba erőltetned az ételeket, ha egyszer jóllaktál. Az 
ajánlott és nem ajánlott dolgokkal foglalkozó 19. fejezet éhségről és az 
adagokról szóló részében lesz még szó arról, hogy honnan tudd, miből 
mennyit egyél.

Hidratálj folyamatosan!

Ne feledkezz meg a hidratálásról! Mindennap igyál meg körülbelül 1 liter



vizet a nap során a reggeli és késő esti citromos vagy lime-os vízadagok 

között. Ez körülbelül 4 bögrényi mennyiség. Ha ennél többet szeretnél inni, 
csak rajta! Ha úgy érzed, hogy a tisztítókúra alatt bármikor több folyadékra 
van szükséged, ne fogd vissza magad; nyugodtan fokozd a „vízszintedet”.

A 8-as pH-érték feletti vizeket azonban kerüld! Ha lúgosító hatású vízgépet 
használsz, akkor ezen mindenképpen állítsd a pH-értéket 8,0-ra vagy ez alá. 
Az ivóvíz ideális pH-értéke 7,7 - ha teheted, erre állítsd a gépedet. A 
magasabb pH-értékű víz megül a gyomorban, és addig ott marad, amíg az 
emésztőrendszer 7,7-re tudja csökkenteni, hogy kiereszthesse a szervezetbe. 
Ugyanez vonatkozik a 7,7 pH-érték alatti vízre - a szervezetednek energiát 
kell fordítania a pH-értéke emelésére. Az ideális pH-értékű víz 
fogyasztásával megelőzhető az emésztőrendszer gyengülése.

Az első nyolc nap alatt iszogasd bátran, bármilyen hőfokon a Fűszeres 
meleg almalevet (a receptet megtalálod a 316. oldalon) vagy kókuszvizet 
(csak ne legyen rózsaszín vagy piros, és ne legyenek benne „természetes 
aromák”) egész nap. Ezt úgy értem, hogy azon a bizonyos egy liter vízen 
felül

Mindezen italok fogyasztásakor figyelj oda arra, hogy a zellerlétől legalább 
15-30 percre idd őket. Ha az adott napon (például 7. és 8. nap) plusz adag 
zellerlevet is fogyasztasz, és ezért kicsit csökkented a vízbevitelt, az rendben 
van.

További irányelvek az 1., 2. és 3. napokra

íme, néhány igazán alapvető irányelv a tisztítókúra első három napjára:

Csökkentsd a zsírbevitelt!

Csökkentsd a zsírbeviteledet legalább a felére, és a vacsoráig ne fogyassz 

radikális zsírokat! A radikális zsírok közé tartoznak a diófélék, magvak, 
avokádó, olaj, olívabogyó, csontleves és minden állati fehérje. (A 
tejtermékek, például a joghurt, tej, tejszín, vaj, sajt, kefir és a tej savófehérje 
szintén radikális zsírok. Ezeket már amúgy is kizártad, hiszen a tisztítókúra 
alatt minden tejterméket eleve kerülsz.) Amilyen mennyiségben radikális 
zsírokat fogyasztasz naponta, azt csökkentsd legalább ötven százalékkal.

Ha vársz velük a vacsoráig, azzal talán máris teljesíted ezt a kritériumot. 
Ha kihagyod a reggel és délelőtt fogyasztott radikális zsírokat, például 
joghurtot, mogyorós müzlit, avokádós pirítóst, vajas pirítóst, krémsajtos 
bagelt, kókusztejjel vagy tejsavófehérje-porral készített smoothie-t,



csontlevest, szalonnát, tojást, kolbászt, palacsintát, gofrit, csokoládét, zúzott 
kakaóbabot vagy tejes kávékat, máris sokat lefaragtál a zsírbeviteledből. 
Még tovább viheted ezt, ha az ebéd alatt és a délután folyamán is 
megtartóztatod magad. Ez azt jelenti, hogy kerülnöd kell bizonyos 
egészségesebb és nem annyira egészséges kategóriába eső élelmiszereket, 
például: olajos vagy tejszínes salátaöntetek, magvajas smoothie-k, 
guacamole, tahinival vagy olajjal készített hummusz, vegetáriánus 
húspótlók, például virsli, kolbász és burger, avokádóval, olajjal, vajjal, 
tejföllel vagy sajttal sütött burgonya, sült szalonnás szendvics, sajtburger, 
hamburger, olajban sült krumpli, keményre főtt vagy bármilyen tojás, 
csirkés, halas vagy steakkel készített saláta, tonhalas szendvics, rákpuffancs, 
mogyoróvajas keksz, diófélék marokszám, és még hosszan sorolhatnám az 
olyan szokásos ebéd- vagy uzsonnafogásokat, amelyek radikális zsírokat 
tartalmaznak.

Cserébe azonban pihenőt adsz a szervezetednek a rengeteg munka alól, 
amit ezeknek a radikális zsíroknak a feldolgozása jelent.

Ha pusztán azzal, hogy délelőtt és délután lemondasz a radikális zsírokról, 
még nem sikerül a felére csökkented a bevitelüket, akkor próbáld meg 
elfelezni a vacsorád radikális zsírokat tartalmazó részét, és ezt 
kompenzálandó növeld a zöldség- és leveleszöld-beviteledet. Ha 
hozzászoktál, hogy például olívabogyót teszel az esti salátádra, most csak 
feleannyit dobj rá, és helyette legyen több rajta a paradicsom- és 
uborkakocka. Ha szeretsz grillezett lazacot vacsorázni, legyen most kisebb a 
haladagod, és helyette leveles zöldségekkel vagy gőzölt spárgával pakold 
meg a tányérodat. Figyelj oda továbbá az öntetekre, szószokra és mártogatós 
szószokra is, mivel ezekben gyakran több a zsír, mint gondolnánk, és 
sokszor tartalmaznak olajat és egyéb olyan összetevőket, amelyeket a 
tisztítókúra alatt jobb kerülnöd. A tisztítókúra idejére ajánlott receptek 
között a 23. fejezetben találsz olyan tápláló fogásokat és rágcsálnivalókat, 
amelyekben nincs sok zsír.

Ha szereted az állati termékeket, szorítkozz napi egy fogásra, és ezt is 

csak vacsorára fogyaszd! Gondosan figyelj arra, hogy sovány, organikus, 
szabadon tenyésztett vagy vadhús, illetve hal (lazac, pisztráng vagy 
szardínia) kerüljön az asztalodra, hogy a lehető legjobban támogasd az 
egészségedet az átállás ezen napjai alatt.

Az az egyik fontos oka, hogy A 3 alatt csökkenteni kell a zsírbevitelt, hogy a 
májad kipihenhesse a folyamatos epetermelési hajszát, és helyreállíthassa az 
epekészleteit. Miután a sok zsír feldolgozásával járó munka alól felszabadult,



arra fordíthatja az energiáját, hogy felkészítsen a méregtelenítésre.
A csökkentés másik oka az, hogy bevihesd a szükséges glükózmennyiséget. 

Ha kevesebb zsírt eszel, fokozod a májad glükózfelszívási képességét, és a 
glükóz- és glikogénraktárak helyreállítása elengedhetetlen ahhoz a kemény 
munkához, amely a májadra vár a mérgek kipucolása során A 9 alatt. Amint 
a Reggeli tisztításban láttuk, a burgonya, az édesburgonya (a japán fajtát is 
ideértve), a jamgyökér és a sütőtök mind nagyszerű, gazdag glükózforrást 
kínálnak A 3 alatt a máj üzemanyagraktárainak feltöltéséhez.

Egyél több gyümölcsöt, zöldséget és leveles zöldet!

Iktass be mindennap minél több gyümölcsöt, zöldséget és leveles zöldet az 

étrendedbe. Ha A 3 alatt minél többet beépítesz ezekből a gyógyító 
élelmiszerekből a kis és nagy étkezésekbe, kevésbé esel vissza a régi 
mintákba, és nyúlsz a megszokott ételeid után a problémás élelmiszerek 
listájáról. A leveles zöldekben és zöldségekben található ásványi anyagok, 
vitaminok és nyomelemekből álló ásványi sók a gyümölcsben lévő 
antioxidánsokkal és glükózzal együttműködve dolgoznak a szervek 
stabilizálásán és a sejtek tápanyagokkal való feltöltésén. A másik, amit 
nagyon fontos tudnod, hogy a gyümölcsök, zöldségek és leveles zöldek nem 
táplálják a kórokozókat - márpedig tüneteket produkáló kórokozók 
mindenkinek a szervezetében vannak.

A 3:6:9 tisztítókúra alatt teljesen hagyd el a babféléket! A babfélék nem 
tisztító ételek. Bár nem radikális zsírok, és nem is sorolhatók a problémás 
élelmiszerek közé, a zsírtartalmuk magasabb, mint a gyümölcsöké, 
zöldségeké és leveles zöldeké. Ha kerülöd őket, azzal azt is biztosítod, hogy a 
tisztítókúra a lehető legkevésbé fogja megterhelni az emésztőútjaidat. A 
babfélékben lévő fehérjék lebontásához erősebb sósavra van szükség, és 
mivel a legtöbb ember alacsonyabb sósavtartalommal él, a babfélék 
emésztése nehezebb számukra. A gyomormirigyeik fáradtak, erősen 
megviseltek, és helyreállításra van szükségük - olyan javítómunkára, amit a 
zellerlé segít elő ezeknél a tisztítókúráknál.

További irányelvek a 4., 5., 6., 7. és 8. napokra

A tisztítókúra középső szakaszában a következőket jó szem előtt tartani az 
általános irányelvek mellett:

Kerülj minden radikális zsírt!



A gyógyulásod elősegítése érdekében a 4. naptól teljesen hagyd el a 

radikális zsírokat! Ez azt jelenti, hogy ettől kezdve teljes mértékben kerüld a 
dióféléket, magvakat, magvajakat (például mogyoróvajat), magtejet, olajat, 
olívabogyót, kókuszdiót, kakaót, avokádót és az állati termékeket (a 
csontlevest és a tejtermékeket is ideértve). Ha ezen a ponton ilyen zsírokat 
fogyasztasz, az tönkreteheti a tisztítókúrát. Olyan lenne, mintha miközben 
éppen mosogatnál, valaki zsírt öntene a mosogatóba - és ha tiszta tányérokat 
szeretnél, kezdhetnéd elölről az egészet.

Ahhoz, hogy a májad sikeresen végigcsinálja A 6-ot (és A 9-et), nem szabad 
visszalépésre - azaz radikális zsírok feldolgozására - kényszeríteni, és ezzel 
megzavarnod a munkáját. A májadnak ez idő alatt is epét kell termelnie 
ahhoz, hogy a szervezeted működjön, csak ennek az epének nem kell 
annyira erősnek lennie, mint amit a radikális zsírok feloszlatása 
megkövetelne. Ha kerülöd ezeket, azzal hagyod, hogy a májad olyan szinten 
használja tisztításra az energiáját, amit máskülönben nem tehetne meg. Ne 
feledd: nagyon nehéz a májnak mélytisztítást végeznie úgy, ha te közben 
zsírdús étrendet követsz. Ez a zsírszünet - az általad fogyasztott élelmiszerek 
biológiailag felhasználható tápanyagsűrűségével kombinálva - nagy 
lehetőség a szervezeted számára, hogy a gyógyulásra fordíthassa az 
energiáit.

A zsírbevitel csökkentése egyben a véred viszkozitásáról is szól. Ha túl sok 
zsír áramlik szabadon a véredben, azzal lassítod a szervezeted méreg- és 
méreganyag-kivezetési képességét, mert a zsír elnyeli és megragadja az ott 
lévő méreganyagokat, ami toxikus zsírlerakódásokat eredményez a 
szerveiden belül és körülöttük. A tisztítókúra célja a zsírlerakódások (ezt az 
emberek zsírsejteknek hívják) eloszlatása, hogy megnyílva kibocsássák 
magukból a mérgeket, méreganyagokat és a régi, eltárolt
adrenalinmaradványokat, hogy kipucolhasd őket a szervezetedből. Ha 
továbbra is fogyasztasz radikális zsírokat ez alatt az idő alatt, azaz továbbra 
is magas lesz a véráramodban a vérzsírszint, az meghiúsítja a meglévő 
toxikus zsírlerakódások feloszlatásának tervét.

Apropó, ha az avokádó nagy kedvenced, a tisztítókúra első három napján 
vacsorára eheted. A 4. naptól azonban jó, ha az avokádótól is elbúcsúzol - 
mert bár valóban gyümölcs, és könnyebb megemészteni, mint más radikális 
zsírokat, amikor a májadat tisztítod, még a jó, egészséges, különleges zsírok 
is a célod útjában állnak. Most inkább tedd félre egy kicsit az avokádót, hogy 
ne terhelhesse túl a májadat - ne kelljen a tisztítókúra alatt is ellenszélben 
küzdenie.



És, ismétlem, a babféléktől a tisztítókúra mind a kilenc napján jó 
tartózkodni. Míg a babfélék nem tartoznak a radikális zsírok közé, a tisztító 
élelmiszerekhez viszonyítva magas a zsírtartalmuk, ezért pluszmunkát 
jelentenek az emésztőrendszer számára.

Szenteld magad a gyümölcsöknek és zöldségeknek!

Szorítkozz a gyümölcsökre, zöldségekre, leveles zöldekre és lágy szárú 

zöldekre - pontosabban az ebben és a módosításokról és helyettesítésekről 

szóló fejezetben említett élelmiszerekre. És továbbra is kerüld a 146. 

oldalon felsorolt problémás élelmiszereket - melyek között radikális zsírok 

is vannak, amelyeket úgyis mindenképpen elhagynál.
Mit jelent az, hogy szorítkozz az egyes étkezésekhez előírt ételekre? Azt 

jelenti, hogy ne próbáld kicselezni a tisztítókúrát. Az adott élelmiszerek 
pontosan azért vannak ott, hogy segítsék a gyógyulásodat. Ha más 
gyümölcsöket teszel a smoothie-dba, a salátát smoothie-val vagy a smoothie-t 
salátával helyettesíted, egyenesen kihagysz egy salátát, más zöldségeket 
gőzölsz a spárga vagy kelbimbó mellé, este banánt majszolsz, vagy 
becsempészel egy kis sörélesztőpelyhet vagy kókusz aminó szószt az 
ételedbe, az nagyon sokszor éppen azt jelenti, hogy lemondasz arról, ami 
ahhoz kell, hogy a tisztítókúra megfelelően működjön. Ha a gőzölt zöldségek 
nem lelkesítenek, a 22. fejezet minta menüsorait olvasva megláthatod, 
hogyan tedd izgalmasabbá a tisztítókúrádat. Vagy ha valamilyen konkrét 
problémád van az egyik tisztító élelmiszerrel, lapozd fel a személyre 
szabással és helyettesítéssel foglalkozó 21. fejezetet. Ha például gondot okoz 
számodra a salátaevés, bátran turmixold bele az egészet az Egészséges 
májműködés zöldséglevesbe, vagy készíts Egészséges májműködés dzsúszt.

Rémisztőnek tűnhet, hogy csak gyümölcsöt és zöldséget egyél. Ez azért 
van, mert kis adagokhoz vagyunk szokva belőlük. Ha reggel nem laksz jól 
egy adag Egészséges májműködés smoothie-val, igyál még egyet - vagy egy 
Nehézfém-méregtelenítő smoothie-t. (A 21. fejezetben bővebben lesz még szó 
erről a módosításról.)

Ha úgy látod, hogy salátával nem laksz jól, az valószínűleg azért van, mert 
megszoktad, hogy kis adag salátákat eszel lottyadt zöldekkel és éretlen 
paradicsommal. A tisztítókúra ideje alatt „izmos” salátákat készíts, sok 
narancsszín összetevővel, érett paradicsommal, uborkával, friss zöldekkel és 
a 368. oldalon található recept egyéb összetevőivel. És ne feledd, hogy helyet 
kell hagynod az Egészséges májműködés salátával fogyasztott gőzölt 
kelbimbónak és spárgának is, melyek laktatóbbak lehetnek, mint gondolnád.



Ha két almától nem laksz jól délután, egyél meg még egyet. Ha ez sem elég, 
jöhet még egy alma! Amiatt nem kell aggódnod, hogy túl sok almát eszel - 
hacsak a tested nem jelzi, hogy tele vagy. Ha ez a helyzet, tartsd tiszteletben 
a határait!

Azokkal a konkrét élelmiszerekkel (vagy helyettesítőikkel) tápláld a 
testedet, amelyeket a tisztítókúra említ, és elképzelhetetlenül sokat segítenek 
majd. A tisztítókúra ezen szakaszában nagyon megéri megerőltetni magad, 
és kerülni azokat az ételeket, amelyeknek az emésztéséhez kicsivel több 
munka kell. A szervezetednek ezen a ponton éppen az ezek helyett 
fogyasztott gyógyító üzemanyag tápanyagsűrűségére van szüksége.

További irányelvek a 9. naphoz

9. nap: folyadéknap, hogy az útjukra küldhesd azokat a még benned lévő 
mérgeket, amelyeket a májad A 6 alatt előásott.

Az az egyik nagyon fontos dolog, ami ezt a folyadéknapot megkülönbözteti 
az eddig esetleg próbált léböjtöktől vagy tisztítókúráktól, hogy a 9. napon 
fogyasztott zeller, uborka és alma mix a megfelelő egyensúlyban tartalmaz 
ásványi sókat, káliumot és természetes cukrokat, és ezáltal stabilizálja a 
glükózszintedet, miközben a szervezet megtisztítja magát a
méreganyagoktól. Ezen az utolsó napon, miközben a szervezeted keményen 
dolgozik azon, hogy jobban legyél, ugyanolyan fontos a mellékvese védelme, 
mint mindig - és a 9. nap különleges gyógyitalai éppen ezt teszik.

Szorítkozz a folyadékokra és turmixokra!

A tisztítókúra 9. napját szenteld az italoknak az instrukciók szerint. A
tisztítókúra ezen szakaszában, amikor a szervezeted nagyobb mennyiségben 
szabadul meg a mérgektől, vírusos és bakteriális hulladéktól és más 
bajkeverőktől, kevesebb ételre és több folyadékalapú gyógyító italra van 
szüksége. Ezek a speciális italok biztosítják a kritikus egyensúlyt a 
méreganyagok kiürítése során.

Ezekre a tisztító italokra szorítkozva a gyógyító kirakós két fontos elemét 
illesztheted össze: (1) zsírmentes lesz a napod, és (2) az emésztőrendszered 
terhelésének nagy részét eltávolítod. Még az egészséges, teljes értékű 
élelmiszerek is igényelnek valamüyen szintű emésztést, különös tekintettel a 
sűrűbb és főtt ételekre. Ezekkel a könnyű, nyers, folyékony és turmixolt 
italokkal felmentheted a szervezetedet az általában viselt emésztési 
folyamat terhei alól. A tested ennek fejében arra tudja használni a



tartalékait, hogy kimossa és kipucolja a szerveidből a káros méreganyagokat 
és mérgeket, és a véredbe ürítve őket a veséden és a beleiden át 
megszabadítson tőlük.

Vannak bizonyos olyan, a könyvben említett speciális körülmények és 
helyzetek, amelyek miatt jobb, ha megismétled a 8. napot a 9. helyett. Vagy 
adódhatnak egyéb életkörülmények, például váratlan utazás, amelyek miatt 
a kívántnál kevésbé szabhatod meg te, hogy mit eszel, és ez arra késztethet, 
hogy a 9. nap előtt abbahagyd a tisztítókúrát. Akármelyik eset fordul is elő - 
ha azzal végzed a kúrát, hogy megismétled a 8. napot, ha valamiért abba kell 
hagynod, mielőtt a kilencnapos ciklust végigvinnéd -, ne aggódj a 9. nap 
kihagyása miatt. A 3:6:9 tisztítókúra minden elvégzett napja egy-egy 
következő szintre juttat - akármennyit teljesítettél, máris hihetetlen 
mértékben tisztultál, és ez csak a hasznodra van.

Pihenj!

Ha megteheted, vedd könnyedén ezt a napot. Gondold át, hogy milyen 
feladatokat időzíthetsz máskorra. Esetleg próbáld meg szent pihenőnappá 
tenni a 9. napot, vagy legalább iktass be „pihenőidőt” is a napirendedbe. Ha 
lehetséges, szánj időt a kikapcsolódásra - akár egy kis szunyókálás 
formájában. Tudatosítsd magadban, hogy mit tesz érted a tested ebben a 
szakaszban. Tarts egy kis szünetet, és gondolkodj el a májadon és a többi 
szerveden. Ez az utolsó napja a májad nagy és mély tisztító küldetésének, és 
nagyon szépen dolgozik rajta. Sikert értél el a gyógyulási folyamatodban: 
érzelmileg, fizikailag és spirituálisán is megújultál azáltal, hogy kiürítetted a 
méreganyagokat, és csökkentetted a kórokozók és hulladékuk mennyiségét. 
Amikor elkezdesz megszabadulni a tünetek és betegség terheitől, egy olyan 
hely felé indulsz, ahol egészséges énként és lényként megélheted a benned 
rejlő valódi lehetőségeket.

A TISZTÍTÓKÚRA ISMÉTLÉSE ÉS LEVEZETÉSE

Ha készen állsz a 3:6:9 tisztítókúra abbahagyására, lapozz a 14. fejezethez, 
ahol megtudhatod, hogyan vezetheted ki belőle a szervezetedet a 
legkevesebb megterheléssel.

Amint a 3:6:9 tisztítókúra ismétlésével foglalkozó 13. fejezetben látod 
majd, az is előfordulhat, hogy egyetlen ciklus elvégzése után még nem 
akarod abbahagyni a kúrát. Ha például súlyos tünetekkel vagy betegséggel 
küzdesz, vagy ha sokat szeretnél fogyni, meghosszabbíthatod a tisztítókúrát.



Ezzel kapcsolatban részletes iránymutatást találsz az ismétléssel foglalkozó 
fejezetben. Amikor aztán úgy döntesz, hogy a tisztítókúrád véget ért, 
megkönnyítheted az ezzel járó átállást a 14. fejezet segítségével.



11. FEJEZET

Az Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúra

Az Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúra hasznos és erős eszköz mind a 
kezdőknek, akik újoncnak számítanak a tisztítókúrák világában, mind azon 
tapasztalt „öregek” számára, akik ki szeretnének gyógyulni a krónikus 
tüneteikből, de mindezt egy szoros napirendhez kell egyeztetniük.

A legtöbben beleesnek egy étkezési mintába, és hajlamosak azt enni, ami 
mindig is otthonos vagy kényelmes volt. Azzal, hogy az Eredetinél nagyobb 
rugalmasságot és több opciót kínál, az Egyszerűsített kúrával bevezetett 
változtatások kisebb érzelmi megrázkódtatást jelentenek azoknak, akik a 
magas koleszterinszint, magas vérnyomás, zsírmáj, artériák falán lévő 
plakkok, nyiroködéma, ízületi gyulladás, álmatlanság, visszerek, karikás 
szem, savas reflux, székrekedés, irritábilis bél szindróma, bőrszárazság, 2-es 
típusú cukorbetegség, fejfájás, migrén és más krónikus nyavalyák tüneteitől 
szenvednek.

Az Egyszerűsített kúra, mivel kevesebb fogásról fogásra járó változtatással 
és kevesebb speciális dologgal jár, egy olyan családtag vagy egyéb szerettünk 
számára is nagyszerű opciót jelent, akinek nincs ideje vagy energiája arra, 
hogy az Eredeti 3:6:9 tisztítókúra minden részletével foglalkozzon - azaz 
akinek egyszerűbb és ugyanakkor variábilisabb lehetőségekre van szüksége. 
Míg az Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúra az Eredetihez képest hetven 
százalékosan működik, ne gondold, hogy amatőröknek való - szó sincs erről. 
Ehhez a változathoz is odaadás szükséges, és hihetetlen tisztító hatást érhet 
el vele az, aki méreganyagoktól és kórokozóktól szabadulna. Arról nem is 
beszélve, hogy ha nagyobb az esélye annak, hogy ezt elkezded és ki is tartasz 
mellette, mint az Eredetivel tennéd, akkor az hetven százalékkal több 
gyógyulás, mint amit amúgy elérnél. Ez nyithatja meg előtted a kaput az 
egészség és jó közérzet felé.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK A TISZTÍTÓ KÚRÁVAL 

KAPCSOLATBAN



Tartsd szem előtt ezeket a fontos gondolatokat, miközben beleveted magad a 
fejezetbe:

Receptek és minta menüsorok

A 23. fejezetben minden itt megemlített receptet megtalálsz. Emellett a 22. 
fejezetben minta menüsorokat találhatsz receptopciókkal minden 
étkezéshez.

Személyre szabás és helyettesítések

Ha bármilyen okból nem eheted, vagy nem jutsz hozzá valamelyik 
élelmiszerhez a következő oldalakról, vagy ha problémát jelentenek neked a 
szilárd ételek, lapozz a 21. fejezethez, melyet teljes egészében a 
módosításoknak szántam. Ott arra is találsz lehetőséget, hogy belevedd a 
tisztítókúrádba a nehézfém-méregtelenítést, ha szeretnéd.



A 3: EGYSZERŰSÍTETT

ÉBREDÉS

REGGELI

EBÉD

UZSONNA

VACSORA

ESTE

IRÁNYELVEK

1. NAP 2. NAP 3. NAP

1/2 liter citromos vagy lime-os víz

Várj 15-30 percet, majd: Vz liter zellerlé 
Várj újabb 15-30 percet, majd:

Tetszőleges reggeli és tízórai (az irányelvek követésével), 
majd később, ha szeretnéd:

Alma (vagy almaszósz)

Tetszőleges fogás (az irányelvek követésével)

Opcionális: Alma (vagy almaszósz) 1-4 datolyával, plusz 
uborkaszeletek és zellerszár

Tetszőleges fogás (az irányelvek követésével)

Alma (vagy almaszósz) (ha szeretnéd)
1/2 liter citromos vagy lime-os víz 

sHibiszkusz-, citromfű- vagy chaga tea

• Teljes mértékben kerüld a radikális zsírokat (diófélék, magvak, 
olajok, olívabogyó, kókuszdió, avokádó, kakaó, csontleves, állati 
fehérjék és a többi). A babféléket is hagyd el.
• Kerüld a következőket: tojás, tejtermékek, glutén, szénsavas 
üdítőitalok, só és ízesítők, sertéshús, kukorica, olajok (mind az 
élelmiszeriparban használatos, mind az egészségesebb fajták), 
szója, birkahús, tonhal és minden egyéb hal és a tenger 
gyümölcsei, ecet (az almaborecetet is ideértve), koffein (a kávét, 
matcha teát és csokoládét is ideértve), gabonafélék (kölest és 
zabot ehetsz), alkohol, természetes/mesterséges aromák, 
erjesztett ételek (ideértve a kombucha teát, savanyú káposztát 
és kókusz aminó szószt is), sörélesztőpehely, citromsav, 
nátrium-glutamát, aszpartám, egyéb mesterséges édesítők, 
formaldehid és tartósítószerek.
• Ezek helyett szorítkozz gyümölcsökre, zöldségekre, leveles 
zöldekre és (ha szeretnéd) kölesre és zabra.
• A 22. fejezetben leírt Egyszerűsített minta menüsorokból 
ihletet meríthetsz.
• Ha a táblázatban felsorolt ételek valamelyike nem vált be 
nálad, a helyettesítésekkel és személyre szabással kapcsolatban 
lásd a következő részt és a 21. fejezetet. Megtalálhatod például, 
hogy mivel pótolhatod a datolyát és az almát.
• Ha érzékeny vagy rá, az alternatív zellerlémennyiségeket 
megtalálod a 157. oldalon
• Ne feledd, hogy a sütőben vagy roston sütött ételek lassítják a



méregtelenítést. Ha a könnyebb ételeket preferálod, gőzölve 
vagy a 23. fejezetben a receptek között található levesbe vagy 
raguba főzve fogyaszd a zöldségeket.
• A neked megfelelő adagokat fogyaszd! Csökkentsd, ha 
túlságosan jóllaksz!
• Hidratálj! Igyál meg körülbelül 1 liter (4 bögre) vizet a nap 
során a reggeli és késő esti citromos vagy lime-os vízadagok 
között.

A 3: EGYSZERŰSÍTETT

Amint az Eredeti kúra esetén, itt is fontos, hogy megértsd, mi miért történik. 
Először is azt nagyon fontos belátni, hogy ennek a tisztítókúrának az első 
három napja olyan, mint amikor arra készülünk, hogy levegyük a 
tankerekeket a gyerek első kerékpárjáról. Nem drasztikus löketnek szánom - 
az nem tenne jót neked. Ez inkább egy ciklus kezdete. E nélkül a 
ráhangolódási időszak nélkül nem lehet hatékony vagy sikeres a teljes 
ciklus.

A 3 kihagyása olyan, mintha úgy mennénk el az autóvezetési vizsgánkra, 
hogy még a slusszkulcsot sem ismerjük. Olyan hiba, amit a sok ember 
gyártotta, próba-szerencse alapon működő tisztítókúra elkövet; 
villamosszékbe ültetik a szerveket, és felkészülés nélkül arra kényszerítik 
őket, hogy nagy nyomás alatt teljesítsenek. A szerveink ilyen helyzetekben 
nem működnek magabiztosan. Amikor eljön a vizsga napja, habozni fogunk, 
mert tudjuk, hogy akármilyen szigorúan szól a vizsgáztató, hogy 
„Induljunk!” - akármilyen keményen igyekszel rátaposni a gázra és 
elkezdeni a tisztítókúrát -, nem fogunk eljutni sehová, mert nem adtuk át a 
testünknek a kulcsokat.

Ha tovább akarunk lépni a visszapillantó tükör ellenőrzésénél, ha rá 
akarunk végre kanyarodni a gyógyulás útjára, akkor eleinte különösen 
kedvesen kell bánnunk a testünkkel, hogy a tisztítás későbbi szakaszában a 
mérgek és a kórokozók hatékonyan távozhassanak belőle. Nem adhatunk a 
májunknak azonnal túl sok feladatot, és olyan pozícióba sem 
kényszeríthetjük, hogy egyszerre túl sok munkát kelljen adnia az agynak és 
a szívnek. Meg kell adnunk a testünknek a szükséges időt és iránymutatást; 
ez a célja ennek az első három napnak.

Ébredés

• Egyszerűen indul mind a három nap: tetszés szerint 1/2 liter citromos



vagy lime-os vízzel. (A 23. fejezetben megtalálod a citromos vagy 
lime-os víz receptjét a megfelelő arányokkal. Nem kell 10 citromot 
facsarnod egy pohár vízbe.) Ha úgy találod, 1 literre is emelheted a 
citromos vagy lime-os víz adagját.

Tipp

• Ha szeretnéd, tehetsz egy teáskanál nyers mézet a citromos vagy 
lime-os vizedbe.

Reggeli

• A citromos vagy lime-os víz elfogyasztása után legalább 15-20, 
ideális esetben 30 percet, majd igyál meg V2 liter zellerlevet (a 
receptjét megtalálod a 302. oldalon, de beszerezheted a közeli 
lébárban is).

• Miután a zellerlevet is megittad, várj újabb 15-30 percet a tetszőleges 

reggeli elfogyasztásával a táblázatban megadott irányelvek 
követésével, melyet a fejezet későbbi részében még bővebben ki 
fogok fejteni. A zellerlé gyógyító, de nem tápláló ital, úgyhogy figyelj 
oda arra, hogy reggelizz. A reggelihez ihletet meríthetsz a 22. fejezet 
minta menüsoraiból és a 23. fejezet receptjeiből.

• Ha a délelőtt folyamán megéhezel, opcionális lehetőségként egyél 

meg 1 almát (vagy almaszószt vagy érett körtét).

Tippek

• Ha érzékeny vagy a zellerlére, a reggeli V2 liter helyett igyál csak egy 
pohárral (240 milliliter). Az Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúra során 
fogyasztandó zellerlémennyiségekkel kapcsolatban lásd az 
irányelveket a fejezet későbbi részében.

• További lehetőségként fennáll, hogy a Nehézfém-méregtelenítő 
smoothie-t fogyaszd reggelire. A 3:6:9 tisztítókúrába beépíthető 
nehézfém-méregtelenítéssel kapcsolatban további részleteket találsz 
a tisztítókúrák személyre szabásáról és helyettesítő lehetőségeiről 
szóló 21. fejezetben.

Ebéd

• Ha készen állsz az ebédre, fogyassz el egy tetszőleges fogást a fejezet



irányelveit követve.

Tipp

• Az egyes fogásokhoz ihletet meríthetsz a 22. fejezet minta 
menüsoraiból és a 23. fejezet receptjeiből.

Uzsonna

• Ha délután megéhezel, opcionális lehetőségként egyél meg 1 almát 

(vagy almaszószt vagy körtét), 1-4 datolyával, zellerszárral és 
uborkaszeletekkel.

Tippek

• Ha bolti almaszószra esik a választásod, figyelj oda rá, hogy ne 
tartalmazzon adalékokat!

• Ha nem szereted a datolyát, vagy nem tudod beszerezni, remekül 
helyettesítheted (aszalt vagy friss) szederrel, mazsolával, szőlővel 
vagy (aszalt vagy friss) fügével. Ezeket mind eheted együtt az 
almával akár felszeletelve, akár turmixolva.

• Megkönnyítheted a dolgod, ha a reggeli zellerlé készítésekor 
félreteszel magadnak néhány zellerszárat.

• Ha nehézséget okoz a zeller megrágása, tedd aprítógépbe, vagy 
turmixold össze almával.

Vacsora

• Amikor eljön a vacsoraidő, fogyassz el egy tetszőleges fogást a 
fejezet irányelveit követve.

Este

• Ha vacsora után még éhes maradnál, opcionális lehetőségként 

fogyassz el 1 almát (vagy almaszószt vagy körtét).
• Lefekvés előtt egy órával igyál meg még Vi liter citromos vagy lime-os 

vizet.

• Emellett lefekvés előtt igyál meg egy csésze hibiszkusz-, citromfű

vagy chaga teát. Ha lehet, inkább ne keverd őket, válassz ki egyet. A 
teát megihatod a citromos vagy lime-os vízzel egy időben.



Tipp

• Az esti citromos vagy lime-os vízbe vagy teába is tehetsz egy 
teáskanál nyers mézet.



A 6: EGYSZERŰSÍTETT

4. NAP 5. NAP 6. NAP

ÉBREDÉS Vi liter citromos vagy lime-os víz

REGGELI

Várj 15-30 percet, majd: 7 deciliter zellerlé 
Várj újabb 15-30 percet, majd:

Tetszőleges gyümölcsreggeli (az irányelvek követésével), majd később, 
ha szeretnéd: Alma (vagy almaszósz)

EBÉD Tetszőleges fogás (az irányelvek követésével)

UZSONNA
Opcionális: Alma (vagy almaszósz) 1-4 datolyával, plusz 

uborkaszeletek és zellerszár

VACSORA Tetszőleges fogás (az irányelvek követésével)

ESTE
Alma (vagy almaszósz) (ha szeretnéd) 

1/2 liter citromos vagy lime-os víz 
sHibiszkusz-, citromfű- vagy chaga tea

• Reggeli: ezen a ponton reggelizz gyümölcsöt; ha szeretnél, 
ehetsz mellé leveles zöldeket, szárzellert és uborkát. Aszalt 
mangót, aszalt fügét és datolyát is ehetsz.
• Továbbra is teljes mértékben kerüld a radikális zsírokat 
(diófélék, magvak, olajok, olívabogyó, kókuszdió, avokádó, 
kakaó, csontleves, állati fehérjék és a többi). A babféléket is 
hagyd el.
• Továbbra is kerüld a következőket: tojás, tejtermékek, glutén, 
szénsavas üdítőitalok, só és ízesítők, sertéshús, kukorica, olajok 
(mind az élelmiszeriparban használatos, mind az egészségesebb 
fajták), szója, birkahús, tonhal és minden egyéb hal és a tenger 
gyümölcsei, ecet (az almaborecetet is ideértve), koffein (a kávét, 
matcha teát és csokoládét is ideértve), gabonafélék (kölest és 
zabot ehetsz), alkohol, természetes/mesterséges aromák, 
erjesztett ételek (ideértve a kombucha teát, savanyú káposztát 
és kókusz aminó szószt is), sörélesztőpehely, citromsav, 
nátrium-glutamát, aszpartám, egyéb mesterséges édesítők, 
formaldehid és tartósítószerek.

IRÁNYELVEK • Ezek helyett szorítkozz gyümölcsökre, zöldségekre, leveles
zöldekre és (ha szeretnéd) kölesre és zabra.
• A 22. fejezetben leírt Egyszerűsített minta menüsorokból 
ihletet meríthetsz.
• Ha a táblázatban felsorolt ételek valamelyike nem vált be 
nálad, a helyettesítésekkel és személyre szabással kapcsolatban 
lásd a következő részt és a 21. fejezetet.
• Ha érzékeny vagy rá, az alternatív zellerlémennyiségeket



megtalálod a 167. oldalon.
• Ne feledd, hogy a sütőben vagy roston sütött ételek lassítják a 
méregtelenítést. Ha a könnyebb kosztot preferálod, gőzölve 
vagy a 23. fejezetben a receptek között található leveshez vagy 
raguhoz hozzáadva fogyaszd a zöldségeket.
• A neked megfelelő adagokat fogyaszd! Csökkentsd, ha 
túlságosan jóllaksz!
• Hidratálj! Igyál meg körülbelül 1 liter (4 bögre) vizet a nap 
során a reggeli és késő esti citromos vagy lime-os vízadagok 
között.

A 6: EGYSZERŰSÍTETT

A tisztítókúra középső szakaszához érve a májad végre jól kipihenheti 
magát, mivel nem kell nagyobb mennyiségben epét termelnie. A folyamatos 
epetermeléssel járó üzemmód az, amelyben napjainkban szinte mindenki él 
a zsírdús étrendeknek köszönhetően - márpedig a szervezetnek le kell 
bontania azt a sok zsírt. Ez a normál epetermelési fokozat kimeríti a májat, 
és az ezáltal kevésbé tudja ellátni a napi tisztítási feladatait. Amikor a máj 
végre mentesül a nagymértékű epetermelés alól, elkezdhet a méreganyagok 
kipucolásán dolgozni, melyeket az életed során mélyen a szövetekbe 
ágyazva tárolt a szervezeted. Ha a májad képes eltávolítani a mérgeket és 
helyreállítani magát, az minden szinten hozzájárul az egészséged 
javulásához; ez válik a makacs krónikus betegség és más tünetek - tünetek, 
amelyek végül, ha nem gondoskodunk a testünkről olyan módszerekkel, 
mint a 3:6:9 tisztítókúra, krónikus betegséggé válhatnak - megszüntetésének 
gerincévé.

Ébredés

• Továbbra is mind a három napot tetszőlegesen liter citromos vagy 

lime-os vízzel fogod indítani. Ha gondolod, egészen 1 literig 
növelheted az adagot.

Tipp

• Ha szeretnéd, tehetsz egy teáskanál nyers mézet a citromos vagy 
lime-os vizedbe.

Reggeli

• A citromos vagy lime-os víz elfogyasztása után várj legalább 15-20,



ideális esetben 30 percet, majd igyál meg legalább 7 deciliter 

zellerlevet.
• Miután a zellerlevet is megittad, várj újabb 15-30 percet a tetszőleges 

gyümölcsreggeli elfogyasztásával a fejezetben megszabott irányelvek 
követésével. A 6 alatt ügyelj rá, hogy a reggelid friss gyümölcsből 
álljon, ami mellé opcionálisan fogyaszthatsz leveles zöldeket, 
szárzellert és uborkát. Fagyasztott gyümölcsöt, aszalt mangót, aszalt 
fügét és datolyát is ehetsz.

• Ha a délelőtt folyamán megéhezel, opcionális lehetőségként egyél 

meg 1 almát (vagy almaszószt vagy érett körtét).

Tippek

• Ha érzékeny vagy a zellerlére, a reggeli 7 deciliter helyett igyál csak 
Vi litert.

• Ahogyan A 3 alatt, itt is választhatod a Nehézfém-méregtelenítő 
smoothie-t reggelire.

Ebéd

• Ha készen állsz az ebédre, fogyassz el egy tetszőleges fogást a fejezet 
irányelveit követve.

Uzsonna

• Ha délután megéhezel, opcionális lehetőségként egyél meg 1 almát 

(vagy almaszószt vagy körtét) zellerszárral és uborkaszeletekkel. 
(Most ne egyél datolyát!)

Vacsora

• Amikor eljön a vacsoraidő, fogyassz el egy tetszőleges fogást a 
fejezet irányelveit követve.

Este

• Ha vacsora után még éhes maradnál, opcionális lehetőségként 

fogyassz el 1 almát (vagy almaszószt vagy körtét).
• Lefekvés előtt egy órával igyál meg még Vi liter citromos vagy lime-os 

vizet.



Emellett lefekvés előtt igyál meg egy csésze hibiszkusz-, citromfű

vagy chaga teát. Válassz ki egyet; ha lehet, inkább ne keverd őket. A 
teát megihatod a citromos vagy lime-os vízzel egy időben.

Tipp

Az esti citromos vagy lime-os vízbe vagy teába is tehetsz egy 
teáskanál nyers mézet.



A 9: EGYSZERŰSÍTETT

ÉBREDÉS

7. NAP 8. NAP 9. NAP

„ , 1/2 liter citromos vagy 
1/2 liter citromos vagy lime-os víz , ,

lime-os víz

REGGELI

Reggeli Várj 15-30 percet, majd: 1 liter zellerlé 
Várj újabb 15-30 percet, majd: Tetszőleges 
gyümölcsreggeli (az irányelvek követésével), 

majd később, ha szeretnéd: Alma (vagy 
almaszósz)

Várj 15-30 percet, 
majd: ló liter zellerlé 

Várj újabb 15-30 
percet, majd: 

dinnyeturmix, friss 
görögdinnyedzsúsz, 

papájaturmix, 
érettkörte-turmix vagy 

frissen facsart 
narancslé, amennyit 

kívánsz, de egymástól 
elkülönítve fogyasztva

EBÉD

UZSONNA

VACSORA

ESTE

Tetszőleges fogás (az irányelvek követésével) Spenótleves

Opcionális: Alma (vagy almaszósz) 
uborkaszeletekkel és zellerszárral

Várj legalább 60 
percet, majd: ló liter 
zellerlé Várj legalább 
újabb 15-30 percet, 

majd: friss 
görögdinnyedzsúsz, 

papájaturmix, 
érettkörte-turmix vagy 

frissen facsart 
narancslé, amennyit 

kívánsz, de egymástól 
elkülönítve fogyasztva

Tetszőleges fogás (az irányelvek követésével) 
gőzölt spárgával és/vagy kelbimbóval

Spárgaleves vagy 
Bazsalikomos 
cukkinileves

Alma (vagy almaszósz) (ha szeretnéd) ló liter 
citromos vagy lime-os víz Hibiszkusz-, 

citromfű- vagy chaga tea

ló liter citromos vagy 
lime-os víz Hibiszkusz-, 
citromfű- vagy chaga 

tea

• Reggeli: A 7. és 8. napon egész délelőtt csak friss gyümölcsöt 
fogyassz (fagyasztott gyümölcs is jó), és mellé opcionálisan 
fogyaszthatsz leveles zöldeket, szárzellert és uborkát. A 9. napon 
a táblázatot kövesd - fogyaszd egész nap az itt megadott



speciális folyadékokat és turmixokat.
• Továbbra is teljes mértékben kerüld a radikális zsírokat 
(diófélék, magvak, olajok, olívabogyó, kókuszdió, avokádó, 
kakaó, csontleves, állati fehérjék és a többi.) A babféléket is 
hagyd el.
• Továbbra is kerüld a következőket: tojás, tejtermékek, glutén, 
szénsavas üdítőitalok, só és ízesítők, sertéshús, kukorica, olajok 
(mind az élelmiszeriparban használatos, mind az egészségesebb 
fajták), szója, birkahús, tonhal és minden egyéb hal és a tenger 
gyümölcsei, ecet (az almaborecetet is ideértve), koffein (a kávét, 
matcha teát és csokoládét is ideértve), gabonafélék (kölest és 
zabot ehetsz), alkohol, természetes/mesterséges aromák, 
erjesztett ételek (ideértve a kombucha teát, savanyú káposztát 
és kókusz aminó szószt is), sörélesztőpehely, citromsav, 
nátrium-glutamát, aszpartám, egyéb mesterséges édesítők,

IRÁNYELVEK formaldehid és tartósítószerek.
• Ezek helyett szorítkozz gyümölcsökre, zöldségekre, leveles 
zöldekre és (ha szeretnéd) kölesre és zabra a 7. és 8. napokon. A 
9. napon csak az előírt dolgokat fogyaszd.
• A 22. fejezetben leírt Egyszerűsített minta menüsorokból 
ihletet meríthetsz.
• Ha a táblázatban felsorolt ételek valamelyike nem vált be 
nálad, a helyettesítésekkel és személyre szabással kapcsolatban 
lásd a következő részt és a 21. fejezetet.
• Ha érzékeny vagy rá, az alternatív zellerlémennyiségeket 
megtalálod a 167. oldalon.
• Ne feledd, hogy a sütőben vagy roston sütött ételek lassítják a 
méregtelenítést. Ha a könnyebb kosztot preferálod, gőzölve 
vagy a 23. fejezetben a receptek között található leveshez vagy 
raguhoz hozzáadva fogyaszd a zöldségeket.
• A neked megfelelő adagokat fogyaszd! Csökkentsd, ha 
túlságosan jóllaksz!
• Hidratálj! Igyál meg körülbelül 1 liter (4 bögre) vizet a nap 
során a reggeli és késő esti citromos vagy lime-os vízadagok 
között. Ha a plusz délutáni zellerlé miatt valamivel kevesebb 
vizet iszol, az nem baj.

A 9: EGYSZERŰSÍTETT

íme, itt vagyunk: a májad lényegében egész életében erre a pillanatra várt. 
Ez pedig azt jelenti, hogy te is erre a pillanatra vártál, mert ami a májadat 
boldoggá teszi, az téged is boldoggá tesz. Ámulva tapasztalod majd meg azt a 
testedre és hangulatodra gyakorolt hatást, ami ebben a szakaszban ér majd, 
amikor a májad és a többi szerved ledobják magukról a terheiket. A hatás 
mostantól fogva továbbgyűrűzik - az emberek észreveszik majd a benned 
lezajló változást és az inspirációt, amellyel további változásokat akarsz



elérni az életedben -, mélyre- és messze ható lesz. Ki tudhatja, hogy kinek az 
életére hat majd pozitívan az egészségi állapotod javulása? Ki tudhatja, hogy 
mit viszel majd mostantól véghez?

Az elmúlt hat nap során bemelegítetted a májad motorját, feltöltötted a 
szervezeted raktárait, és felkészítetted a testedet arra, hogy itt, A 9-ben erőre 
kapjon, és kivethesse magából azt a sok szemetet, piszkot és mérget, amit a 
szerveid immár évek óta őrizgettek. Ez a folyamat sokkal mélyrehatóbb a 
Reggeli tisztításnál, amely a mindennapi salakanyagtól foszt meg bennünket. 
Ez a folyadékban gazdag három nap teljesen más világ.

A 7. ÉS 8. NAP

Ébredés

• Mint eddig, ezeket a napokat is 16 liter citromos vagy lime-os vízzel 

fogod indítani. Ha gondolod, egészen 1 literig növelheted az adagot.

Tipp

• Ha szeretnéd, tehetsz egy teáskanál nyers mézet a citromos vagy 
lime-os vizedbe.

Reggeli

• A citromos vagy lime-os víz elfogyasztása után legalább 15-20, 
ideális esetben 30 percet, majd igyál meg 1 liter zellerlevet.

• Miután a zellerlevet is megittad, várj újabb 15-30 percet a tetszőleges 

gyümölcsreggeli elfogyasztásával a fejezetben megszabott irányelvek 
követésével. Ezúttal a reggelid csak friss gyümölcsből álljon, ami 
mellé opcionálisan fogyaszthatsz leveles zöldeket, szárzellert és 
uborkát. (A fagyasztott gyümölcs is jó. Aszalt gyümölcsöket most ne 
egyél.)

• Ha a délelőtt folyamán megéhezel, opcionális lehetőségként egyél 

meg 1 almát (vagy almaszószt vagy érett körtét).

Tippek

• Ha érzékeny vagy a zellerlére, reggel Vi literrel igyál, és délután 
fogyaszd el a második V2 liter zellerlevet (a többi ételtől és italtól 
időben elszeparálva).



• Mint eddig, további lehetőségként itt is fennáll, hogy a Nehézfém
méregtelenítő smoothie-t fogyaszd reggelire.

Ebéd

• Fogyassz el egy tetszőleges fogást a fejezet irányelveit követve.

Uzsonna

• Ha délután megéhezel, opcionális lehetőségként egyél meg 1 almát 

(vagy almaszószt vagy körtét) zellerszárral és uborkaszeletekkel.

Tippek

• Ha délután iszod meg a második adag zellerlevet, figyelj oda rá, hogy 
legalább 60 perccel az ebéd után fogyaszd el. Ha megittad a 
zellerlevet, várj legalább 15-30 percet, mielőtt bármi mást ennél vagy 
innál.

• A teljes napi zellerléadagodat elkészítheted egyszerre reggel, és ezt a 
második opcionális adagot beteheted a hűtőbe, ha nincs időd vagy 
kedved naponta kétszer beizzítani a gyümölcsprésedet. 
Beszerezheted a zellerlevet frissen egy lébárból is reggelente; ezt is 
megrendelheted egyszerre, és a másodikat tarthatod fogyasztásig a 
hűtőben.

Vacsora

• Fogyassz el egy tetszőleges fogást a fejezet irányelveit követve úgy, 
hogy tartalmazzon gőzölt spárgát és/vagy kelbimbót akár köretként, 
akár a főfogás alkotóelemeként. Meríts ihletet a 22. fejezetben 
található minta menüsorokból a 3:6:9 tisztítókúrához.

Tippek

• Ha éppen nem kapható friss spárga és/vagy kelbimbó, szerezd be 
fagyasztott formában. Ha sem friss, sem fagyasztott spárgát és/vagy 
kelbimbót nem kapni, helyettesítsd cukkinivel vagy zsenge tökkel.

• Ha problémát jelentenek a szilárd ételek, a spárgát és/vagy kelbimbót 
felapríthatod, pürésítheted vagy akár össze is turmixolhatod.

• A gőzölt zöldségeket jóval az étkezés előtt is elkészítheted, és hidegen 
is fogyaszthatod.



• Ha úgy jobban szereted, a spárgát és/vagy kelbimbót eheted nyersen 
is gőzölés helyett.

Este

• Ha vacsora után még éhes maradnál, opcionális lehetőségként 

fogyassz el 1 almát (vagy almaszószt vagy körtét).
• Lefekvés előtt egy órával igyál meg még Vi liter citromos vagy lime-os 

vizet.
• Emellett lefekvés előtt igyál meg egy csésze hibiszkusz-, citromfű

vagy chaga teát. Ismétlem, inkább válassz ki egyet, mintsem hogy 
összekevernéd őket, és a teát fogyaszthatod a citromos vagy lime-os 
vízzel egy időben.

Tipp

• Az esti citromos vagy lime-os vízbe vagy teába is tehetsz egy 
teáskanál nyers mézet.

9. NAP 

Ébredés

• Indítsd a napot tetszés szerint V2 liter citromos vagy lime-os vízzel.

Tipp

• Ha szeretnéd, tehetsz egy teáskanál nyers mézet a citromos vagy 
lime-os vizedbe.

Reggeli

• A citromos vagy lime-os víz elfogyasztása után legalább 15-20, 
ideális esetben 30 percet, majd igyál meg V2 liter zellerlevet.

• Miután a zellerlevet megittad, várj újabb 15-30 percet, majd fogyassz 
el egy tetszőleges italt a következők közül: dinnyeturmix, friss 

görögdinnyedzsúsz, papájaturmix, érettkörte-turmix vagy frissen 

facsart narancslé. Iszogasd, ahogyan jólesik (de mindenképpen 
külön-külön fogyaszd őket).



Tipp

• A délelőtt folyamán váltogathatod is őket - ihatsz például először 
görögdinnyedzsúszt, majd frissen facsart narancslevet később a 
délelőtt folyamán. Vagy kiválaszthatsz egyet egész napra. Rajtad 
múlik, amíg nem kevered vagy iszod együtt őket - ne készíts például 
papája-narancs turmixot, vagy ne igyál görögdinnyedzsúszt 
közvetlenül a körteturmix előtt. Mindegyiket magában, egymástól 
elkülönítve fogyaszd.

Ebéd

• Ebédre a 370. oldalon található recept szerinti Spenótlevest fogyaszd. 
Mivel ez a nap kizárólag a folyadékokról és turmixokról szól, most ne 
tegyél a levesbe uborkatésztát - ha szeretnél uborkát tenni bele, 
akkor turmixold hozzá.

Uzsonna

• Igyál meg újabb Vi liter zellerlevet az ebéd és a vacsora között. Figyelj 
oda rá, hogy ezzel várj legalább 60 percet az ebéd után. Ha megittad a 
zellerlevet, várj legalább 15-30 percet, mielőtt bármi mást ennél vagy 
innál.

• Ha megittad a zellerlevet, és letelt a rövid várakozási idő, iszogasd 
tovább a friss görögdinnyedzsúszt, papájaturmixot, érettkörte- 

turmixot vagy frissen facsart narancslevet, ahogy kívánod, de 
egymástól elkülönítve.

Tipp

• A sárgadinnye emésztéséhez az a legjobb, ha semmi más nincs a 
gyomorban, ezért nem találod a dinnyeturmixot a délutáni italok 
között. Ha a 9. napon dinnyeturmixot szeretnél inni, azt egy korai 
napszakban tedd, mielőtt még papájaturmixot, körteturmixot vagy 
Spenótlevest fogyasztanál.

Vacsora

• Vacsorára fogyassz tetszés szerint Spárgalevest (recept a 418. 
oldalon) vagy Bazsalikomos cukkinilevest (recept a 408. oldalon). 
Semmilyen feltétet ne tegyél rá!



Este

• Igyál meg még Vi liter citromos vagy lime-os vizet.

• Emellett lefekvés előtt idd meg a szokásos hibiszkusz-, citromfű- vagy 

chaga teát. Ne keverd őket, inkább válassz ki egyet, és a teát 
nyugodtan megihatod a citromos vagy lime-os vízzel egy időben.

Tippek

• Az esti citromos vagy lime-os vízbe vagy teába is tehetsz egy 
teáskanál nyers mézet.

IRÁNYELVEK AZ EGYSZERŰSÍTETT 3:6:9 TISZTÍTÓ KÚRÁHOZ

Általános irányelvek

Szenteld magad a gyümölcsöknek, 
zöldségeknek és leveles zöldeknek!

Az Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúra mind a kilenc napján a gyümölcsök, 

zöldségek és leveles zöldek erejére fogsz támaszkodni. Ez azt jelenti, hogy a 
smoothie-k, gyümölcsök, saláták, gyógyerejű levesek és olyan vigaszételek 
kerülnek a fókuszba, mint az édesburgonya (a japán fajtát is ideértve), a 
jamgyökér, a burgonya, a sütőtök, a gőzölt brokkoli, a karfiol és a spárga.

A két kivétel a köles és a zab - ezeket sok fogáshoz hozzáadhatod. 
(Elsődlegesen a kölesre essen a választásod! Ha zabot eszel, mindenképpen 
gluténmentes terméket keress.) A 4. naptól legalább az ebédig várj a köles, 
zab vagy főtt zöldségek fogyasztásával. Amint hamarosan rátérek, arra kell 
törekedned, hogy mire A 6-hoz érsz, a délelőttjeidet a gyümölcs jellemezze.

A IV. rész végén található receptes fejezetben rengeteg ötletet találhatsz 
azzal kapcsolatban, hogy ez hogyan működhet. Megéri! Ha gyümölcsökből, 
zöldségekből és leveles zöldekből álló kisebb-nagyobb fogásokkal töltőd meg 
a hasadat, kisebb az esélye, hogy a régi mintákat folytatva a problémás 
élelmiszerek listáján szereplő ételekért nyúlsz, mint eddig. A leveles 
zöldekben és zöldségekben található ásványi anyagok, vitaminok és 
nyomelemekből álló ásványi sók a gyümölcsben lévő antioxidánsokkal és 
glükózzal együttműködve dolgoznak a szervek stabilizálásán és a sejtek 
tápanyagokkal való feltöltésén. A másik, amit nagyon fontos tudnod, az, 
hogy a gyümölcsök, zöldségek és leveles zöldek nem táplálják a kórokozókat 
- márpedig tüneteket produkáló kórokozók mindenkinek a szervezetében



vannak.
A 3:6:9 tisztítókúra alatt teljesen hagyd el a babféléket! A babfélék nem 

tisztító ételek. Bár nem radikális zsírok, és nem is sorolhatók a problémás 
élelmiszerek közé, a zsírtartalmuk magasabb, mint a gyümölcsöké, 
zöldségeké és leveles zöldeké. Ha kerülöd őket, azzal azt is biztosítod, hogy a 
tisztítókúra a lehető legkevésbé fogja megterhelni az emésztőútjaidat. A 
babfélékben lévő fehérjék lebontásához erősebb sósavra van szükség, és 
mivel a legtöbb ember alacsonyabb sósavtartalommal él, a babfélék 
emésztése nehezebb számukra. A gyomormirigyeik fáradtak, erősen 
megviseltek, és helyreállításra van szükségük - olyan javítómunkára, amit a 
zellerlé segít elő ezeknél a tisztítókúráknál.

Rémisztőnek tűnhet, hogy csak gyümölcsöt és zöldséget egyél. Ez azért 
van, mert kis adagokhoz vagyunk szokva belőlük. Itt most ők lettek a 
főszereplők. Ha úgy látod, hogy a saláta nem elég ahhoz, hogy jóllakj, az 
valószínűleg azért van, mert megszoktad, hogy kis adag salátákat eszel 
lottyadt zöldekkel és éretlen paradicsommal. A tisztítókúra ideje alatt 
„izmos” salátákat készíts sok narancsszín összetevővel, érett paradicsommal, 
uborkával, friss zöldekkel és a 368. oldalon található Egészséges 
májműködés saláta receptjének egyéb összetevőivel. És ne feledd, hogy plusz 
helyet is kell hagynod a hasadban, mert a saláták mellett rengeteg jó 
ételötlettel is ellátlak, és az étkezések között mindig tudsz nassolni is.

Ha egy vagy két alma nem elég uzsonnára, egyél meg még egyet. Ha ez 
sem elég, jöhet még egy alma! Amiatt nem kell aggódnod, hogy túl sok almát 
eszel - hacsak a tested nem jelzi, hogy tele vagy. Ha ez a helyzet, tartsd 
tiszteletben a határait! Azokkal a konkrét élelmiszerekkel (vagy 
helyettesítőikkel) tápláld a testedet, amelyeket a tisztítókúra említ, és 
elképzelhetetlenül sokat segítenek majd. A tisztítókúra ezen szakaszában 
nagyon megéri megerőltetni magad, és kerülni azokat az ételeket, 
amelyeknek az emésztéséhez kicsivel több munka kell. A szervezetednek 
ezen a ponton éppen az ezek helyett fogyasztott gyógyító üzemanyag 
tápanyagsűrűségére van szüksége.

Teljesen kerüld a radikális zsírokat!

A gyógyulásod elősegítése érdekében mind a kilenc napon keresztül hagyd 

el a radikális zsírokat. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben kerüld a 
dióféléket, magvakat, magvajakat (például mogyoróvajat), magtejet, olajat, 
olívabogyót, kókuszdiót, avokádót, csokoládét, zúzott kakaóbabot, 
tejtermékeket (ideértve a vajat, sajtot, tejet, joghurtot, kefirt és



tejsavófehérje-port), valamint a csontlevest és egyéb állati termékeket. 
Ezeknek a zsíroknak a fogyasztásával tönkreteheted a tisztítókúrát. Olyan 
lenne, mintha miközben éppen mosogatnál, valaki zsírt öntene a 
mosogatóba - és ha tiszta tányérokat szeretnél, kezdhetnéd elölről az 
egészet.

Ahhoz, hogy a májad sikeresen végigcsinálja az Egyszerűsített 3:6:9 
tisztítókúrát, nem szabad visszalépésre - azaz radikális zsírok feldolgozására 
- kényszeríteni, és ezzel megzavarni a munkáját. A májadnak ez idő alatt is 
epét kell termelni ahhoz, hogy a szervezeted működjön, csak ennek az 
epének nem kell annyira erősnek lennie, mint amit a radikális zsírok 
feloszlatása megkövetelne. Ha kerülöd ezeket, hagyod, hogy a májad olyan 
szinten használja tisztításra az energiáját, amit máskülönben nem tehetne 
meg. Ne feledd: nagyon nehéz a májnak mélytisztítást végeznie úgy, ha te 
közben zsírdús étrendet követsz. A meglepő bonusz pedig mindebben az, 
hogy ha kizárod a radikális zsírokat az étrendedből, valószínűleg jobban 
fognak ízleni az ételek. Ez a zsírszünet - az általad fogyasztott élelmiszerek 
biológiailag felhasználható tápanyagsűrűségével kombinálva - nagy 
lehetőség a szervezeted számára, hogy a gyógyulásra fordíthassa az 
energiáit. Ha nincs a véredben a glükózfelszívást akadályozó zsír, a májad 
helyre tudja állítani a glükóz- és glikogénraktárakat, ami elengedhetetlen a 
kemény munkához, amely a májadra vár a mérgek kipucolása során A 9 
alatt.

A zsírbevitel csökkentése egyben a véred viszkozitásáról is szól. Ha túl sok 
zsír áramlik szabadon a véredben, azzal lassítod a szervezeted méreg- és 
méreganyag-kivezetési képességét, mert a zsír elnyeli és megragadja az ott 
lévő méreganyagokat, ami toxikus zsírlerakódásokat eredményez a 
szerveiden belül és körülöttük. A tisztítókúra célja a zsírlerakódások (ezt az 
emberek zsírsejteknek hívják) eloszlatása, hogy megnyílva kibocsássák 
magukból a mérgeket, méreganyagokat és a régi, eltárolt adrenalin
maradványokat, hogy kipucolhasd őket a szervezetedből. Ha továbbra is 
fogyasztasz radikális zsírokat ez alatt az idő alatt, azaz továbbra is magas 
lesz a véráramodban a vérzsírszint, az meghiúsítja a meglévő toxikus 
zsírlerakódások feloszlatásának tervét.

Ha az avokádó az egyik kedvenc ételed, visszatérhetsz hozzá az 
Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúra után. Bár valóban gyümölcs, és könnyebb 
megemészteni, mint más radikális zsírokat, amikor a májadat tisztítod, még 
a jó, egészséges és különleges zsírok is a célod útjában állnak. Most inkább 
tedd félre egy kicsit az avokádót, hogy ne terhelhesse túl a májadat, és ne



kelljen a tisztítókúra alatt is ellenszélben küzdenie.
És, ismétlem, a babféléktől a tisztítókúra mind a kilenc napján jó 

tartózkodni. Míg ezek nem tartoznak a radikális zsírok közé, a tisztító 
élelmiszerekhez viszonyítva magas a zsírtartalmuk, ezért pluszmunkát 
jelentenek az emésztőrendszer számára.

Kerüld a problémás élelmiszereket!

Hagyd el a bajkeverőkről szóló 7. fejezetben megismert problémás 

élelmiszereket!
Ezeket az élelmiszereket mind a kilenc napra érdemes teljesen elhagyni:

• Tojás
• Tejtermékek
• Glutén
• Szénsavas üdítőitalok
• Só és ízesítők (a tiszta fűszerek maradhatnak)
• Sertéshús
• Kukorica
• Olajok (az ipari és egészségesebb olajokat is ideértve)
• Szója
• Bárányhús
• Tonhal és minden más hal és a tenger gyümölcsei
• Ecet (az almaborecetet is ideértve)
• Koffein (a kávét, a matchát és a csokoládét is ideértve)
• Gabonafélék (a köles és a zab az első 8 napon megengedett)
• Alkohol
• Természetes és mesterséges aromák
• Erjesztett ételek (a kombuchát, savanyú káposztát és kókusz aminó 

szószt is ideértve)
• Sörélesztőpehely
• Citromsav
• Nátrium-glutamát (MSG)
• Aszpartám és egyéb mesterséges édesítők
• Formaldehid
• Tartósítószerek

Ha átugrottad a 7. fejezetet, lapozz vissza, és olvasd át, hogy megértsd, miért 
jó kerülni ezeket az összetevőket, amikor tisztítókúrát tartasz. Tartsd kéznél 
az információt, hogy erőt meríthess belőle a kísértéssel szemben.



Akármilyen fincsi lehet szemet hunyni egy szelet pepperónis pizza felett, 
abban a fejezetben megerősítést kaphatsz, hogy helyesen cselekszel, ha 
bizonyos ételeket felfüggesztesz a 3:6:9 idejére.

A problémás élelmiszerek listáján egyetlen tétel sem azért szerepel, mert 
divatos dolog kihagyni az étkezésünkből. A glutént például nem azért kell 
kerülni, mert a mai hagyományos vélemény szerint gyulladást okoz. Sokkal 
konkrétabb oka van, amit fontos, hogy megérts. Ha már elolvastad azt a 
fejezetet, akkor is jól jöhet, ha visszalapozva felfrissíted az ott található 
információt, miközben a tisztítókúrát végzed. A sóvárgásokkal kapcsolatban 
további támogatást nyújt a tisztítókúrák érzelmi oldalával foglalkozó 25. 
fejezet.

Ezeket az élelmiszereket könnyebben el lehet hagyni, mint ahogy hangzik 
- mert a figyelmed mindennap a gyümölcsökre, zöldségekre és leveles 
zöldekre fog irányulni. Ezeket a tápanyagdús élelmiszereket fogyasztva nem 
is marad hely benned a kísértést jelentő más ételeknek, ami segít csillapítani 
a sóvárgást. Ráadásul, amint olvastad, az Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúra 
arra biztat, hogy mind a kilenc napon keresztül kerüld a radikális zsírokat. 
Ezzel az iménti listából automatikusan máris kizártad a tejtermékeket, 
tojást, bárányhúst, sertéshúst, halakat és tenger gyümölcseit, valamint az 
olajat, hiszen ezeket úgysem fogyasztanád, így könnyebben fejben tudod 
tartani a fennmaradó néhány kerülendő ételt.

Zellerlé

Az Egyszerűsített 3:6:9 tisztító kúrában háromnaponta növeled majd az 

elfogyasztandó zellerlé mennyiségét. Ez a védelmi eljárás, mely 
nagyszerűen belesimul a tisztítókúra 3:6:9-es szerkezetébe, elengedésre 
biztatja a májadat és más szerveidet. A zellerlé segít összegyűjteni a szerveid 
által kibocsátott megnövekedett méreganyag-mennyiséget, majd hozzájuk 
kapcsolódva kivezeti őket a szervezetedből.

A mennyiségeket máris láthattad a tisztítókúra táblázatos és kivonatolt 
leírásában. Ehhez kapsz most még egy táblázatot, hogy teljesen világosan 
lásd a növekedést:

Normál Érzékeny

A3 1/2 liter 2,5 deciliter

A 6 7 deciliter 1/2 liter

A 9 1 liter 1 liter*



* Amint a tisztítókúra leírásában olvashattad, a 7. és 8. napon - ha egyszerre 
nem tudod meginni az 1 litert - megihatsz Vi liter zellerlevet reggel, a másik 1/2 

litert pedig délután, minden más ételtől és italtól elkülönítve. A 9. napi 1 liter 
leve eloszlik egy reggeli és egy délutáni adagra.

Reggeli

Az Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúra alatt a reggeli is fokozatosan, 
háromnaponta változik:

A 3

Reggeli Fogyasztható Nem fogyasztható

Tetszőleges reggeli

Friss gyümölcs 
Fagyasztott gyümölcs 
Aszalt mangó, aszalt 

füge, datolya, mazsola 
Szárzeller, uborka, 

leveles zöldek 
Burgonya, édes

burgonya, jamgyökér, 
sütőtök

Problémás 
élelmiszerek 

Radikális zsírok

A 6
Tetszőleges

gyümölcsreggeli

Tetszőleges
frissgyümölcs-reggeli

Köles vagy zab

Friss gyümölcs 
Fagyasztott gyümölcs 
Aszalt mangó, aszalt 

füge, datolya 
Szárzeller, uborka, 

leveles zöldek

Friss gyümölcs 
Fagyasztott gyümölcs 
Szárzeller, uborka, 

leveles zöldek

Problémás 
élelmiszerek 

Radikális zsírok 
Főtt ételek

Problémás 
élelmiszerek 

Radikális zsírok 
Főtt ételek 

Aszalt gyümölcs

Amikor a reggelinkén gondolkodunk, különösen, ha tisztítókúrát tartunk, a 
hidratálás kulcsfontosságú. Reggel a szervezetünk el van árasztva a májunk 
és más szerveink által az éjszaka folyamán kiválasztott mérgekkel és 
méreganyagokkal, ezért nagyon jó, ha a nap első étkezése magas 
víztartalmú, hogy mindezt segítsen kimosni belőlünk. A tisztítási folyamat 
ráadásul enyhén dehidratáló hatású lehet. Az élő élelmiszerek - nyers 
gyümölcsök, zöldségek, lágy szárú zöldek és leveles zöldek, valamint a 
belőlük préselt levek - jelentik a tökéletes megoldást; ezek víztartalmára van 
ilyenkor szükségünk. Mivel az Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúra a csak friss



gyümölcsből (a fagyasztott is számít) álló reggeli felé terel a napok során, 
folyadékokkal turbózzuk fel a vérünket, hogy elősegítsük a méreganyagok 
megragadását és eltávolítását, majd kimosását a vesénkén és a 
béltraktusunkon keresztül. És mivel egyúttal a radikális zsírokat is kerüljük, 
lehetővé tesszük a szervezetünk számára a természetes tisztító folyamatok 
elvégzését.

És egy másik fontos oka annak, hogy a tisztítókúra alatt a reggelivel az élő 
élelmiszerekre kell fókuszálni: amikor a sejtjeink mérgeket és 
méreganyagokat engednek ki magukból, azzal egyben helyet csinálnak a 
tápanyagok számára. Ásványi sók, elektrolitok, glükóz, vírusirtó és 
antibakteriális anyagok, antioxidánsok, gyógyító növényi hatóanyagok, 
ásványi anyagok, vitaminok - ezekre a gyógyító tápanyagokra áhítoznak 
évek óta a sejtjeink. Ezek azok a tápanyagok, amelyek a friss, vízzel teli 
gyümölcsökben, zöldségekben, lágy szárú zöldekben, leveles zöldekben és a 
belőlük préselt levekben megvannak - és most, hogy lett helyük, végre 
bejuthatnak a sejtjeinkbe.

Hidratálj folyamatosan!

Ne feledkezz meg a hidratálásról! Mindennap igyál meg körülbelül 1 liter 

vizet a nap során a reggeli és késő esti citromos vagy lime-os vízadagok 

között. Ez körülbelül 4 bögrényi mennyiség. Ha ennél többet szeretnél inni, 
csak rajta! Ha úgy érzed, hogy a tisztítókúra alatt bármikor több folyadékra 
van szükséged, ne fogd vissza magad; nyugodtan fokozd a „vízszintedet”.

A 8-as pH-érték feletti vizeket azonban kerüld! Ha lúgosító hatású vízgépet 
használsz, akkor ezen mindenképpen állítsd a pH-értéket 8,0-ra vagy ez alá. 
Az ivóvíz ideális pH-értéke 7,7 - ha teheted, erre állítsd a gépedet. A 
magasabb pH-értékű víz megül a gyomorban, és addig ott marad, amíg az 
emésztőrendszer 7,7-re tudja csökkenteni, hogy kiereszthesse a szervezetbe. 
Ugyanez vonatkozik a 7,7 pH-érték alatti vízre - a szervezetednek energiát 
kell fordítania a pH-értéke emelésére. Az ideális pH-értékű víz 
fogyasztásával megelőzhető az emésztőrendszer gyengülése.

Az első nyolc nap alatt iszogasd bátran, bármilyen hőfokon a Fűszeres 
meleg almalevet (a receptet megtalálod a 316. oldalon) vagy kókuszvizet 
(csak ne legyen rózsaszín vagy piros, és ne legyenek benne „természetes 
aromák”) egész nap. Ezt úgy értem, hogy azon a bizonyos egy liter vízen 
felül

Mindezen italok fogyasztásakor figyelj oda arra, hogy a zellerlétől legalább 
15-30 percre idd őket. Ha az adott napon plusz adag zellerlevet is



fogyasztasz, és ezért kicsit csökkented a vízbevitelt, az rendben van.

Tudnivalók a főzési technikákkal kapcsolatban

Ha már eleve tiszta étrendet követsz, lehet, hogy az Egyszerűsített 3:6:9 

tisztítókúra alatt azokat a könnyebb ételeket részesíted majd előnyben a

23. fejezet receptjei közül, amelyekben rengeteg nyers gyümölcs, leveles 

zöld és zöldség van, valamint a gőzölt zöldségeket, leveseket vagy ragukat.
A gőzöléssel vagy a levesekben és ragukban főzéssel jobban megőrizhető az 
anyagok víztartalma. Ha az ételeket sütőben és roston sütjük - amivel 
máskülönben nincs semmi baj -, az azért lassítja a méregtelenítés 
folyamatát, mert ezekkel az ételkészítési technikákkal veszítenek a 
nedvességtartalmukból. A 23. fejezet receptjei között található sütőben sütött 
ételek azok számára kínálnak fantasztikus és finom fogásokat, akiknek 
újdonság a tisztítókúra.

Irányelvek a 9. naphoz

Szorítkozz a folyadékokra és turmixokra!

A tisztítókúra 9. napját szenteld az instrukciók szerinti tisztító fogásoknak. A
tisztítókúra ezen szakaszában, amikor a szervezeted nagyobb mennyiségben 
szabadul meg a mérgektől, vírusos és bakteriális hulladéktól és egyéb 
bajkeverőktől, kevesebb ételre és több folyadékalapú gyógyító italra van 
szüksége. Ezek a speciális italok biztosítják a kritikus egyensúlyt a 
méreganyagok kiürítése során.

Ezekre a tisztító folyadékokra és turmixolt fogásokra szorítkozva a 
gyógyító kirakós két fontos elemét illesztheted össze: (1) zsírmentes lesz a 
napod, és (2) az emésztőrendszered terhelésének nagy részét eltávolítod. 
Még az egészséges, teljes értékű élelmiszerek is igényelnek valamilyen szintű 
emésztést, különös tekintettel a sűrűbb ételekre. Ezekkel a könnyű, 
folyékony és turmixolt italokkal felmentheted a szervezetedet az általában 
viselt emésztési folyamat terhei alól. A tested ennek fejében arra tudja 
használni a tartalékait, hogy kimossa és kipucolja a szerveidből a káros 
méreganyagokat és mérgeket, és a véredbe ürítve őket a veséden és a 
beleiden át megszabadítson tőlük.

Vannak bizonyos olyan, a könyvben említett speciális körülmények és 
helyzetek, amelyek miatt jobb, ha megismétled a 8. napot a 9. helyett. Vagy 
adódhatnak egyéb életkörülmények, például váratlan utazás, amelyek miatt



a kívántnál kevésbé szabhatod meg te, hogy mit eszel, és ez arra késztethet, 
hogy a 9. nap előtt abbahagyd a tisztítókúrát. Bármelyik eset áll is fenn - ha 
azzal végzed a kúrát, hogy megismétled a 8. napot, vagy ha valamiért abba 
kell hagynod, mielőtt a kilencnapos ciklust végigvinnéd -, ne aggódj a 9. nap 
kihagyása miatt. A 3:6:9 tisztítókúra minden elvégzett napja egy-egy 
következő szintre juttat - akármennyit teljesítettél, máris hihetetlen 
mértékben tisztultál, és ez csak a hasznodra van.

Pihenj!

Ha megteheted, vedd könnyedén ezt a napot. Gondold át, hogy milyen 
feladatokat időzíthetsz máskorra. Esetleg próbáld meg szent pihenőnappá 
tenni a 9. napot, vagy legalább iktass be „pihenőidőt” is a napirendedbe. Ha 
lehetséges, szánj időt a kikapcsolásra - akár egy kis szunyókálás formájában. 
De legalábbis tudatosítsd magadban, hogy mit tesz érted a tested ebben a 
szakaszban. Tarts egy kis szünetet, és gondolkodj el a májadon és a többi 
szerveden. Ez az utolsó napja a májad nagy és mély tisztító küldetésének, és 
nagyon szépen dolgozik rajta. Sikert értél el a gyógyulási folyamatodban: 
érzelmileg, fizikailag és spirituálisán is megújultál azáltal, hogy kiürítetted a 
méreganyagokat, és csökkentetted a kórokozók és hulladékuk mennyiségét. 
Amikor elkezdesz megszabadulni a tünetek és betegség terheitől, egy olyan 
hely felé indulsz, ahol egészséges énként és lényként megélheted a benned 
rejlő valódi lehetőségeket.

A TISZTÍTÓKÚRA ISMÉTLÉSE ÉS LEVEZETÉS

Ha készen állsz a 3:6:9 tisztítókúra abbahagyására, lapozz a 14. fejezethez, 
ahol megtudhatod, hogyan vezetheted ki belőle a szervezetedet a 
legkevesebb megterheléssel.

Amint a 3:6:9 tisztítókúra ismétlésével foglalkozó 13. fejezetben látod 
majd, az is előfordulhat, hogy egyetlen ciklus elvégzése után még nem 
akarod abbahagyni a kúrát. Mivel az Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúra az 
Eredeti erejének hetven százalékán működik, esetleg érdemes gyakrabban 
megismételned a kívánt eredmények eléréséhez. Ha például súlyos 
tünetekkel vagy betegséggel küzdesz, vagy ha sokat szeretnél fogyni, 
meghosszabbíthatod a tisztítókúrát. Ezzel kapcsolatban részletes 
iránymutatást találsz az ismétléssel foglalkozó fejezetben. Amikor aztán úgy 
döntesz, hogy a tisztítókúrád véget ért, megkönnyítheted az ezzel járó 
átállást a 14. fejezet segítségével.



12. FEJEZET

A Haladó 3:6:9 tisztítókúra

A 3:6:9 teljesen új változata, a Haladó azoknak ajánlott, akik úgy érzik, hogy 
az egészségi állapotuk kritikus. Azt te tudod a legjobban, hogy beleesel-e 
ebbe a kategóriába egy olyan krónikus problémával, amely kritikus szinten 
hátráltatja az egészségedet, azaz a tüneteid kihatnak a normál életviteledre, 
és nem hagyják, hogy a maga teljességében megélhesd az életedet. A Haladó 
3:6:9 tisztítókúra mélyebb tisztítási szintre tud eljuttatni, hogy enyhülésre 
lelhess.

A Haladó változat - amellett, hogy még mindig biztonságos és kíméletes - 
intenzívebb az Eredeti és Egyszerűsített tisztítókúránál, hogy nagyobb 
mennyiségű méreganyagtól szabadulhass meg. Akik súlyosabb 
problémákkal küzdenek, azoknak agresszívebb és ellenségesebb 
méreganyagok halmozódtak fel a szervezetükben - legyenek ezek akár 
oxidálódott toxikus nehézfémek, akár neurotoxinok és vírusokból származó 
dermatoxinok -, és ezért annyira betegek. A Haladó 3:6:9 tisztítókúra arra 
hivatott, hogy kisöpörje a sok mérget, melyek visszatartják a komoly 
gyötrelmeket elszenvedőket, és ezáltal gyorsan lendíthessen a helyzetükön.

A tisztítókúra azoknak is ajánlott, akik eredményesen elvégezték a 
Gyógyító médium című könyvben megismert 28 napos tisztítókúrát, és 
szeretnének egy őket megszólító 3:6:9 verziót. A speciális fogások és 
következetes ritmus - ez a leginkább lényegre törő 3:6:9 tisztítókúra-változat 
- soha nem tapasztalt erejű 3:6:9 tisztulást kínál azoknak, akik szívesen 
veszik a teljesen nyers gyümölcsökből és zöldségekből álló étrendet.

A 3, A 6 ÉS A 9: HALADÓ

A Haladó kúrában ajánlott ételopciók a legáramvonalasabbak a 3:6:9 kúrák 
közül. Segít rátalálnod az áramlásra, miközben a radikális zsírokat kerülve 
fogyasztod a tisztító ételeket és italokat.

A tisztítókúra fő ritmusát a növekvő zellerléadagok adják - az első három 
nap reggeli 7 deciliterétől a második három nap reggeli 1 literén keresztül 
egészen a harmadik három nap kétszer 1 literéig. (Ha sorozatban többször



egymás után elvégzed a kúrát, a kezdeti 7 deciliteres adagot is felemelheted 
1 literre.) Azzal, hogy átvezeted a szervezetedet ezeken a finom 
dózisemeléseken, és közben a gondosan meghatározott tápanyagdús, 
könnyen emészthető, zsírmentes, nyers ételeket fogyasztod, megadod a 
májadnak a finom lökést, amire szüksége van, hogy felkészüljön a híres 9. 
napi tisztításra.

A Haladó 3:6:9 tisztítókúra alatt is végigmegy a szervezeted A 3, A 6 és A 9 
váltásain, melyekről az Eredeti és az Egyszerűsített verziók leírásában 
olvastál, csak ezúttal azokat az erősebb méreganyagokat is ki tudja pucolni, 
amelyek igazán betegen tartják az embert. Lehetnek azok a bajkeverők a 
szervezetben lévő vírusoktól származó neurotoxinok és dermatoxinok, vagy 
lehetnek a testben hónapok, évek vagy akár egy egész élet alatt 
felhalmozódott méreganyagok.

Az ismert szakaszokon áthaladva a Haladó kúra nagyobb adag 
méreganyag kibocsátására készíti fel a szervezetünket:

A 3 alatt a szervezet alkalmazkodik a tisztítókúrához; ennek során 
elsősorban a májunk kap lehetőséget arra, hogy rákapcsoljon, és bízzon 
bennünk, esélyt adunk neki arra, hogy segítse a gyógyulásunkat. Ez olyan, 
mint amikor bemelegszik a motor.

A 6 alatt a szervezetünk elkezdheti kiüríteni azokat a mélyen rejlő 
méreganyag-lerakódásokat, amelyek legyengítették az egészségünket, és 
fenyegették a jövőnket.

A 9 alatt pedig fogja a szervezetünk azokat a készleteket, amelyeket a 
tisztítókúra kezdete óta felhalmozott, és az egészet munkára fogva 
nekiláthat a sok szemét, hulladék és méreg kihordásának, amelyet a 
szerveink évek óta magukban tartottak.

Ha régóta küzdesz egészségügyi gondokkal, és már elveszítetted a 
reményt, hogy bármi segíthet, tudnod kell, hogy a Haladó esélyt kínál a 
szervezetednek arra, hogy elindíthassa az öngyógyítási folyamatait. A tested 
képes meggyógyulni. A Haladó 3:6:9 tisztítókúra minden lehetőséget megad 
neki ehhez. Miután a kúrát egyszer vagy többször elvégezted, javaslom, hogy 
nézz utána az okokkal és protokollal foglalkozó VI. részben, hogy milyen 
étrend-kiegészítés felel meg az állapotodnak.

„A nem tudás útja nem a te utad. Többé nem 

kell nélkülöznöd a gyógyulásra vonatkozó



tudást."

Anthony William, Gyógyító médium



A Haladó 3:6:9 tisztítókúra

1-3. napok 4-6. napok 7-8. napok 9. nap

ÉBREDÉS 1 liter citromos vagy lime-os víz

REGGELI

Várj 15-30 
percet, majd 

7 deciliter (vagy 
1 liter*) zellerlé 

Várj újabb 15-30 
percet, majd: 
Nehézfém

méregtelenítő 
smoothie, 

és később, ha 
éhes vagy: 

Alma (vagy nyers 
almaszósz)

Várj 15-30 percet, majd:
1 liter zellerlé

Várj újabb 15-30 percet, majd: 
Nehézfém-méregtelenítő 

smoothie,
és később, ha éhes vagy: 

Alma (vagy nyers almaszósz)

EBÉD
Egészséges májműködés smoothie vagy 

Spenótleves (opcionálisan uborkatésztával)

UZSONNA
Opcionális, ha éhes vagy: Alma 

(vagy nyers almaszósz)

Várj legalább 60 
percet, majd:
1 liter zellerlé 

Várj legalább 15
30 percet, majd: 

Alma (vagy 
nyers

almaszósz), ha 
éhes vagy

VACSORA

Fodroskel-saláta vagy 
Karfioltál zöldekkel vagy 

Paradicsomos uborkasaláta zöld füvekkel vagy 
Zöld leveles nori tekercsek vagy 

Spenótleves opcionális uborkatészta feltéttel

ESTE
Alma (vagy nyers almaszósz) (ha szeretnéd) 

>2 liter citromos vagy lime-os víz 
Hibiszkusz-, citromfű- vagy chaga tea

A nap folyamán 
fogyaszd: 

Kétszer 1 I zellerlé 
(egyet délelőtt, 

egyet kora este, az 
egyéb italok előtt 
vagy után 15-30 

perccel) 
Kétszer 5-6 dl 
uborka-almaié 

(bármikor) 
Dinnyeturmix, friss 
görögdinnyedzsúsz, 

papájaturmix, 
érettkörte-turmix 

vagy frissen facsart 
narancslé 
(annyiszor, 

ahányszor jólesik, 
de egymástól 
elkülönítve 
fogyasztva)

Víz (igény szerint)

1/2 liter citromos 
vagy lime-os víz 

Hibiszkusz-, 
citromfű- vagy 

chaga tea

* Ha megismétled a tisztítókúrát (amint elvégezted a kilencnapos 
kúrát, azonnal újrakezded az első nappal), az első három napra 
előírt reggeli 7 deciliteres zellerléadagodat emeld meg 1 literre.



IRÁNYELVEK

1-8. NAPOK 

Ébredés

• Szenteld magad a nyers gyümölcsöknek, zöldségeknek és leveles 
zöldeknek - pontosabban a táblázatban vagy receptekben 
meghatározottaknak. (A fagyasztott gyümölcs rendben van.)
• Ha a táblázatban felsorolt ételek valamelyike nem vált be nálad, 
a helyettesítésekkel és személyre szabással kapcsolatban lásd a 
következő részt és a 21. fejezetet. Az almát helyettesítheted 
például érett körtével.
• A 23. fejezetben találsz ide illő recepteket. Ha azt olvasod a 
leírásban, hogy smoothie vagy leves, akkor eldöntheted, hogy 
egészben vagy turmixolva fogyasztod az összetevőket. Ugyanígy, 
amikor salátát ajánlok, ennek az összetevőit is összeturmixolhatod, 
ha úgy tetszik. Az alma vagy érett körte
is pürésíthető magában tiszta, nyers alma-vagy körteszósszá.
• Ha intenzív tisztító hatást tapasztalsz a zellerlétől, csökkentsd a 
felére
a mennyiségét, majd innen tornázd vissza fokozatosan az adagot 
az előírt szintre.
• Teljes mértékben kerüld a radikális zsírokat (diófélék, magvak, 
olajok, olívabogyó, kókuszdió, avokádó, kakaó, csontleves, állati 
fehérjék és a többi).
• A babféléket is hagyd el.
• Kerüld a következőket: tojás, tejtermékek, glutén, szénsavas 
üdítőitalok, só és ízesítők, sertéshús, kukorica, olajok (mind az 
élelmiszeriparban használatos, mind az egészségesebb fajták), 
szója, bárányhús, tonhal és minden egyéb hal és a tenger 
gyümölcsei, ecet (az almaborecetet is ideértve), koffein (a kávét, 
matcha teát és csokoládét is ideértve), gabonafélék (a kölest és 
zabot is ideértve), alkohol, természetes/mesterséges aromák, 
erjesztett ételek (ideértve a kombucha teát, savanyú káposztát és 
kókusz aminó szószt is), sörélesztőpehely, citromsav, nátrium- 
glutamát, aszpartám, egyéb mesterséges édesítők, formaldehid és 
tartósítószerek.
• A neked megfelelő adagokat fogyaszd! Csökkentsd, ha 
túlságosan jóllaksz!
Hidratálj! Igyál meg körülbelül 1 liter (4 bögre) vizet a nap során a 
reggeli és késő esti citromos vagy lime-os vízadagok között. Ha a 
plusz délutáni zellerlé miatt A 9 alatt valamivel kevesebb vizet iszol, 
az nem baj.

• Mind a kilenc napot indítsd tetszés szerint 1 liter citromos vagy lime- 

os vízzel. (A 23. fejezetben megtalálod a citromos vagy lime-os víz 
receptjét a megfelelő arányokkal. Nem kell 10 citromot facsarnod egy



pohár vízbe.)

Tipp

• Ha szeretnéd, tehetsz egy teáskanál nyers mézet a citromos vagy 
lime-os vizedbe.

Reggeli

• Az első három napon a citromos vagy lime-os víz elfogyasztása után
várj legalább 15-20, ideális esetben 30 percet, majd, ha most végzed a 

kúrát először, igyál meg 7 deciliter zellerlevet. Ha többször is 
elvégzed a tisztítókúrát egymás után, akkor az újrakezdésnél az első 
három napi reggeli zellerléadagodat növeld meg 1 literre.

• A negyediktől a nyolcadik napig a citromos vagy lime-os víz 
elfogyasztása után várj legalább 15-20, ideális esetben 30 percet, majd 
igyál meg 1 liter zellerlevet.

• Miután a napi zellerléadagodat is megittad, várj újabb 15-30 percet, 
majd idd meg a Nehézfém-méregtelenítő smoothie-t (a receptet 
megtalálod a 326. oldalon).

• Ha a délelőtt folyamán megéhezel, opcionális lehetőségként egyél 

meg 1 vagy 2 almát vagy érett körtét. (Az is jó, ha turmixban nyers 
alma- vagy körteszósszá pürésíted. A recepteket megtalálod a 23. 
fejezetben.)

Tippek

• A Nehézfém-méregtelenítő smoothie-nál megteheted, hogy 
turmixolás helyett egészben eszed az összetevőket. Ha ezt választod, 
a spirulinát és az árpafűléport külön fogyaszd el vízbe keverve vagy 
banánnal összenyomkodva.

• Ha intenzív tisztító hatást (például hasmenést) tapasztalsz a 
zellerlétől, csökkentsd a felére a mennyiségét, majd innen tornázd 
vissza fokozatosan az adagot az előírt szintre.

Ebéd

• Ebédre választhatod az Egészséges májműködés smoothie-t (recept a 
324. oldalon) vagy a Spenótlevest opcionális uborkatészta feltéttel
(recept a 370. oldalon).



Tipp

• Akár a smoothie-ra, akár a levesre esik a választásod, ha úgy tetszik, 
eheted egészben is az összetevőket turmixolás helyett.

Uzsonna

• Ha az ebéd és a vacsora között megéhezel, opcionális lehetőségként 

egyél meg 1 vagy 2 almát (vagy tiszta, nyers alma- vagy érettkörte- 
szószt).

• A 7. és 8. napon igyál meg még 1 liter zellerlevet az ebéd és a vacsora 
között. Figyelj oda rá, hogy ezzel legalább 60 percet az ebéd után. 
Ha megittad a zellerlevet, várj legalább 15-30 percet, mielőtt bármi 
mást ennél vagy innál.

Tipp

• A teljes napi zellerléadagodat elkészítheted egyszerre reggel, és a 
második adagot beteheted a hűtőbe, ha nincs időd vagy kedved 
naponta kétszer beizzítani a gyümölcsprésedet. Beszerezheted a 
zellerlevet frissen egy lébárból is; ezt is megrendelheted egyszerre, 
és a másodikat tarthatod fogyasztásig a hűtőben.

Vacsora

• Vacsorára választhatsz Fodroskel-salátát (recept a 382. oldalon), 
Karfioltálat zöldekkel (recept a 384. oldalon, Paradicsomos 

uborkasalátát zöld füvekkel (recept a 386. oldalon) vagy Zöld leveles 

nori tekercseket (recept a 388. oldalon).
• A saláták bármelyikét nyers levessé turmixolhatod, ha szeretnéd. 

Ezeken kívül választhatod még a Spenótlevest is opcionális 

uborkatészta feltéttel.

Tipp

• Ha a vacsorára választott fogás receptjében nem szerepel a nyers 
spárga, nyugodtan rágcsálj el mellé néhány szálat.

Este

• Ha vacsora után még éhes maradnál, opcionális lehetőségként



fogyassz el 1 almát (vagy tiszta, nyers almaszószt, érett körtét vagy 
körteszószt).

• Lefekvés előtt egy órával igyál meg még Vi liter citromos vagy lime-os 

vizet.

• Emellett lefekvés előtt igyál meg egy csésze hibiszkusz-, citromfű

vagy chaga teát. Válassz ki egyet; ha lehet, inkább ne keverd őket. A 
teát megihatod a citromos vagy lime-os vízzel egy időben.

Tipp

• Az esti citromos vagy lime-os vízbe vagy teába is tehetsz egy 
teáskanál nyers mézet.

9. NAP

Ébredés

• Indítsd a napot tetszés szerint % liter citromos vagy lime-os vízzel.

Tipp

• Ha szeretnéd, tehetsz egy teáskanál nyers mézet a citromos vagy 
lime-os vizedbe.

Délelőtt és délután

• A citromos vagy lime-os víz elfogyasztása után legalább 15-20, 
ideális esetben 30 percet, majd igyál meg 1 liter zellerlevet.

• Miután a zellerlevet is megittad, várj legalább újabb 15-30 percet, 
majd bármikor a nap során kényeztesd magad kétszer 5-6 dl uborka- 

almalével (törekedj arra, hogy fele-fele arányban legyen benne 
uborka és alma), és annyi dinnyeturmixszal, friss 

görögdinnyedzsússzal, papájaturmixszal, érettkörte-turmixszal vagy 

frissen facsart narancslével, amennyit kívánsz, ahányszor megéhezel 
(de mindig egymástól elkülönítve fogyasztva).

• A nap során annyi vizet igyál, amennyit kívánsz. Ideális esetben 
facsarj bele egy-egy citromot vagy lime-ot a nap során fogyasztott 
vízbe. Ha csak a sima vizet tudod befogadni, az is rendben van. A 
tisztítókúra során fogyasztott vízzel kapcsolatban még több 
információt találsz a következő oldalakon a Haladó tisztítókúrára



vonatkozó általános irányelvek között.

Tippek

• Ne aggódj amiatt, hogy ezen a napon kimarad a Nehézfém
méregtelenítő smoothie. A 9. nap erőteljesebben fókuszál a 
méreganyagok eltávolítására, ráadásul még elég spirulina, 
korianderzöld, árpafűlépor, vörös pálmamoszat és vadon termő kék 
áfonya maradványa lehet a szervezetedben ahhoz, hogy segítsen 
kipucolni a kiásott nehézfémeket. A személyre szabással és 
helyettesítőkkel foglalkozó 21. fejezetben még több információt 
találsz erről a Nehézfém-méregtelenítéses módosítás címszó alatt.

• Az uborka-almalével kapcsolatban - például keverési arányok és 
alternatívák - lásd a személyre szabással és helyettesítésekkel 
foglalkozó 21. fejezetet.

• Ami a dinnyeturmixot, friss görögdinnyedzsúszt, papájaturmixot, 
érettkörte-turmixot vagy frissen facsart narancslevet illeti, ezeket 
cserélgetheted a nap során - ihatsz például dinnyeturmixot délelőtt, 
frissen facsart narancslevet dél körül, papájaturmixot pedig délután 
és vacsoraidőben. Vagy kiválaszthatsz egyet magadnak az egész 
napra. Rajtad múlik, amíg nem kevered vagy iszod együtt őket - ne 
készíts például görögdinnye-papája turmixot, vagy ne igyál 
narancslevet közvetlenül a körteturmix előtt. Mindegyiket magában, 
egymástól elkülönítve fogyaszd.

• A sárgadinnye emésztéséhez az a legjobb, ha semmi más nincs a 
gyomorban, ezért az az ideális, ha a dinnyeturmixot korábban iszod 
a nap során, mint a papája- vagy körteturmixot. Ha már ittál a nap 
során papája- vagy körteturmixot, jobb, ha aznap már nem 
fogyasztasz dinnyeturmixot.

• Nyugodtan készítsd el vagy szerezd be a friss dzsúszokat egész napra 
már reggel, és tartsd a hűtőben a későbbre tartogatott adagokat.

• Ha nagyon kistermetű vagy, és nem bírsz bevinni ennyi folyadékot, a 
dzsúszok adagjait csökkentheted, csak ne túlságosan. Gondoskodj 
róla, hogy elegendő becses tápanyag kerüljön be a testedbe, hogy 
legyen, ami támogatja a szervezetedet a kiválasztás nehéz 
munkájában.

Kora este



• Kora este igyál meg még 1 liter zellerlevet. Fogyaszd legalább 30 
perccel azután, hogy gyümölcsturmixot ittál, és legalább 15-30 perccel 
azután, hogy friss leveket vagy vizet ittál.

• A zellerlé után várj legalább 15-30 percet. Ha ez letelt, hozzáláthatsz 
az uborka-almaléhez, dinnyeturmixhoz, friss görögdinnyedzsúszhoz, 
papájaturmixhoz, érettkörte-turmixhoz, friss narancsléhez vagy a 
víziváshoz, amire éppen vágysz.

Este

• Lefekvés előtt egy órával igyál meg még liter citromos vagy lime-os 

vizet.

• Emellett lefekvés előtt idd meg a szokásos egy csésze hibiszkusz-, 
citromfű- vagy chaga teát. Ismétlem, ne keverd őket, inkább válassz 
ki egyet, és a teát nyugodtan megihatod a citromos vagy lime-os 
vízzel egy időben.

Tipp

• Az esti citromos vagy lime-os vízbe vagy teába tehetsz egy teáskanál 
nyers mézet.

IRÁNYELVEK A HALADÓ 3:6:9 TISZTÍTÓ KÚRÁHOZ 

Általános irányelvek

Ezeket az irányelveket kövesd a tisztítókúra kilenc napján keresztül.

Szenteld magad a nyers gyümölcsöknek és zöldségeknek!

Szorítkozz a gyümölcsökre, zöldségekre, leveles zöldekre és lágy szárú 

zöldekre - pontosabban az ebben és a módosításokról és helyettesítésekről 

szóló fejezetben említett élelmiszerekre - a maguk nyers formájában.
Mint mindig, a tisztító élelmiszerek itt is a gyógyulásodat hivatottak 

elősegíteni. Ha konkrét problémád van az egyik itt említett étellel, lapozd fel 
a személyre szabással és helyettesítéssel foglalkozó 21. fejezetet. Ha például 
gondot okoz számodra a salátaevés, bátran turmixold le az összetevőket. 
Egyébiránt tartsd magad a fejezetben olvasott javaslatokhoz. A saját 
érdekedben ne próbáld kicselezni a tisztítókúrát!

Rémisztőnek tűnhet, hogy csak gyümölcsöt és zöldséget egyél. Ez azért



van, mert kis adagokhoz vagyunk szokva belőlük. Itt most ők lettek a 
főszereplők. Ha úgy látod, hogy a saláta nem elég ahhoz, hogy jóllakj, az 
valószínűleg azért van, mert megszoktad, hogy kis adag salátákat eszel 
lottyadt zöldekkel és kókadt paradicsommal. A Haladó tisztítókúra receptjei 
erőteljesek, és tele vannak ízekkel és tápértékkel, hogy jóllakassanak és 
földeljenek; ugyanakkor könnyen emészthetők, hogy a szervezeted a lehető 
legtöbb energiát fordíthassa a gyógyulásra.

Azokkal a konkrét élelmiszerekkel (vagy helyettesítőikkel) tápláld a 
testedet, amelyeket a tisztítókúra említ, és elképzelhetetlenül sokat segítenek 
majd. A tisztítókúra alatt nagyon megéri megerőltetni magad és kerülni 
azokat az ételeket, amelyeknek az emésztéséhez kicsivel több munka kell. A 
szervezetednek ezen a ponton éppen az ezek helyett fogyasztott gyógyító 
üzemanyag tápanyagsűrűségére van szüksége.

Teljesen kerüld a radikális zsírokat!

A gyógyulásod elősegítése érdekében mind a kilenc napon keresztül hagyd 

el a radikális zsírokat! Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben kerüld a 
dióféléket, magvakat, magvajakat (például mogyoróvajat), magtejet, olajat, 
olívabogyót, kókuszdiót, avokádót, kakaót, csontlevest, tejtermékeket 
(ideértve a vajat, sajtot, tejet, joghurtot, kefirt és tejsavófehérje-port), 
valamint az egyéb állati termékeket. Ezeknek a zsíroknak a fogyasztásával 
tönkreteheted a tisztítókúrát. Olyan lenne, mintha miközben éppen 
mosogatnál, valaki zsírt öntene a mosogatóba - és ha tiszta tányérokat 
szeretnél, kezdhetnéd elölről az egészet.

Ahhoz, hogy a májad sikeresen végigcsinálja a Haladó 3:6:9 tisztítókúrát, 
nem szabad visszalépésre - azaz radikális zsírok feldolgozására - 
kényszeríteni, és ezzel megzavarni a munkáját. A májadnak ez idő alatt is 
epét kell termelni ahhoz, hogy a szervezeted működjön, csak ennek az 
epének nem kell annyira erősnek lennie, mint amit a radikális zsírok 
feloszlatása megkövetelne. Ha kerülöd ezeket, hagyod, hogy a májad olyan 
szinten használja tisztításra az energiáját, amit máskülönben nem tehetne 
meg. Ne feledd: nagyon nehéz a májnak mélytisztítást végeznie úgy, ha te 
közben zsírdús étrendet követsz. A meglepő bonusz pedig mindebben az, 
hogy ha kizárod a radikális zsírokat az étrendből, valószínűleg jobban 
fognak ízleni az ételek.

Ez a zsírszünet - az általad fogyasztott élelmiszerek biológiailag 
felhasználható tápanyagsűrűségével kombinálva - nagy lehetőség a 
szervezeted számára, hogy a gyógyulásra fordíthassa az energiáit. Ha nincs a



véredben a glükózfelszívást akadályozó zsír, a májad helyre tudja állítani a 
glükóz- és glikogénraktárakat, ami elengedhetetlen a kemény munkához, 
amely a májadra vár a mérgek kipucolása során A 9 alatt.

A zsírbevitel csökkentése egyben a véred viszkozitásáról is szól. Ha túl sok 
zsír áramlik szabadon a véredben, azzal lassítod a szervezeted méreg- és 
méreganyag-kivezetési képességét, mert a zsír elnyeli és megragadja az ott 
lévő méreganyagokat, ami toxikus zsírlerakódásokat eredményez a 
szerveiden belül és körülöttük. A tisztítókúra célja a zsírlerakódások (ezt az 
emberek zsírsejteknek hívják) eloszlatása, hogy megnyílva kibocsássák 
magukból a mérgeket, méreganyagokat és a régi, eltárolt 
adrenalinmaradványokat, hogy kipucolhasd őket a szervezetedből. Ha 
továbbra is fogyasztasz radikális zsírokat ez alatt az idő alatt, azaz továbbra 
is magas lesz a véráramodban a vérzsírszint, az meghiúsítja a meglévő 
toxikus zsírlerakódások feloszlatásának tervét.

Különben ha az avokádó az egyik kedvenc ételed, visszatérhetsz hozzá a 
Haladó 3:6:9 tisztítókúra után. Bár valóban gyümölcs, és könnyebb 
megemészteni, mint más radikális zsírokat, amikor a májadat tisztítod, még 
a jó, egészséges és különleges zsírok is a célod útjában állnak. Most inkább 
tedd félre egy kicsit az avokádót, hogy ne terhelhesse túl a májadat, hogy ne 
kelljen a tisztítókúra alatt is ellenszélben küzdenie.

És, ismétlem, jó, ha a babféléket a tisztítókúra mind a kilenc napjára 

teljesen elhagyod. A babfélék nem tisztító ételek. Bár nem radikális zsírok, 
és nem is sorolhatók a problémás élelmiszerek közé, a zsírtartalmuk 
magasabb, mint a gyümölcsöké, zöldségeké és leveles zöldeké. Ha kerülöd 
őket, azzal azt is biztosítod, hogy a tisztítókúra a lehető legkevésbé terhelje 
meg az emésztőútjaidat. A babfélékben lévő fehérjék lebontásához erősebb 
sósavra van szükség, és mivel a legtöbb ember alacsonyabb 
sósavtartalommal él, ezeknek az emésztése nehezebb a számukra. A 
gyomormirigyeik fáradtak, erősen megviseltek, és helyreállításra van 
szükségük - olyan javítómunkára, amit a zellerlé segít elő ezeknél a 
tisztítókúráknál.

Kerüld a problémás élelmiszereket!

Hagyd el a 7. fejezetben megismert problémás élelmiszereket. Ezeket az 
élelmiszereket mind a kilenc napra érdemes teljesen elhagyni:

• Tojás
• Tejtermékek



• Glutén
• Szénsavas üdítőitalok
• Só és ízesítők (a tiszta fűszerek maradhatnak)
• Sertéshús
• Kukorica
• Olajok (az ipari és egészségesebb olajokat is ideértve)
• Szója
• Bárányhús
• Tonhal és minden más hal és a tenger gyümölcsei
• Ecet (az almaborecetet is ideértve)
• Koffein (a kávét, a matchát és a csokoládét is ideértve)
• Gabonafélék (a Haladó alatt a kölest és zabot is ideértve)
• Alkohol
• Természetes és mesterséges aromák
• Erjesztett ételek (a kombuchát, savanyú káposztát és kókusz aminó 

szószt is ideértve)
• Sörélesztőpehely
• Citromsav
• Nátrium-glutamát (MSG)
• Aszpartám és egyéb mesterséges édesítők
• Formaldehid
• Tartósítószerek

Ha átugrottad a 7. fejezetet, lapozz vissza, és olvasd át, hogy megértsd, miért 
jó kerülni ezeket az összetevőket, amikor tisztítókúrát tartasz. Tartsd kéznél 
az információt, hogy erőt meríthess belőle a kísértéssel szemben. 
Akármilyen fincsi lehet szemet hunyni egy szelet pepperónis pizza felett, 
abban a fejezetben megerősítést kaphatsz, hogy helyesen cselekszel, ha 
bizonyos ételeket felfüggesztesz a 3:6:9 idejére.

A problémás élelmiszerek listáján egyetlen tétel sem azért szerepel, mert 
divatos dolog kihagyni az étkezésünkből. A glutént például nem azért kell 
kerülni, mert a mai hagyományos vélemény szerint gyulladást okoz. Sokkal 
konkrétabb oka van, amit fontos, hogy megérts. Ha már elolvastad azt a 
fejezetet, akkor is jól jöhet, ha visszalapozva felfrissíted az ott található 
információt, miközben a tisztítókúrát végzed. A sóvárgásokkal kapcsolatban 
további támogatást nyújt a tisztítókúrák érzelmi oldalával foglalkozó 25. 
fejezet.

Ezeket az élelmiszereket könnyebben el lehet hagyni, mint ahogy hangzik 
- mert a figyelmed mindennap a gyümölcsökre, zöldségekre és leveles



zöldekre fog irányulni. Ezeket a tápanyagdús élelmiszereket fogyasztva nem 
is marad hely benned a kísértést jelentő más ételeknek, ami segít csillapítani 
a sóvárgást.

A neked megfelelő mennyiségeket fogyaszd!

Minden ember más, mindenkinek egyedi a kalóriaszükséglete és az étvágya. 

A neked megfelelő adagokat fogyaszd! Nem kell sem éheztetned, sem 
túlzottan teletömnöd magad. Tudni fogod, hogy mi jó neked a mennyiségek 
tekintetében. Tankolj fel, hogy bőségesen legyenek a kezed ügyében friss, 
érett, gyógyító élelmiszerek.

A tisztítókúra alatt soha nem kell magadba erőltetned az ételeket, ha 
egyszer jóllaktál. Az ajánlott és nem ajánlott dolgokkal foglalkozó 19. fejezet 
éhségről és az adagokról szóló részében lesz még szó arról, hogy honnan 
tudd, miből mennyit egyél.

Hidratálj folyamatosan!

Ne feledkezz meg a hidratálásról! Mindennap igyál meg körülbelül 1 liter 

vizet a nap során a reggeli és késő esti citromos vagy lime-os vízadagok 

között. Ez körülbelül 4 bögrényi mennyiség. Ha ennél többet szeretnél inni, 
csak rajta! Ha úgy érzed, hogy a tisztítókúra alatt bármikor több folyadékra 
van szükséged, ne fogd vissza magad; nyugodtan fokozd a „vízszintedet”.

A 8-as pH-érték feletti vizeket azonban kerüld! Ha lúgosító hatású vízgépet 
használsz, akkor ezen mindenképpen állítsd a pH-értéket 8,0-ra vagy ez alá. 
Az ivóvíz ideális pH-értéke 7,7 - ha teheted, erre állítsd a gépedet. A 
magasabb pH-értékű víz megül a gyomorban, és addig ott marad, amíg az 
emésztőrendszer 7,7-re tudja csökkenteni, hogy kiereszthesse a szervezetbe. 
Ugyanez vonatkozik a 7,7 pH-érték alatti vízre - a szervezetednek energiát 
kell fordítania a pH-értéke emelésére. Az ideális pH-értékű víz 
fogyasztásával megelőzhető az emésztőrendszer gyengülése.

Az első nyolc nap alatt iszogasd bátran, bármilyen hőfokon a Fűszeres 
meleg almalevet (a receptet megtalálod a 316. oldalon) vagy kókuszvizet 
(csak ne legyen rózsaszín vagy piros, és ne legyenek benne „természetes 
aromák”) egész nap. Ha a Fűszeres meleg almalevet megmelegíted, vagy a 
kókuszvíz pasztörizált, az nem fogja visszavetni a nyers ételek 
fogyasztásának köszönhetően zajló gyógyulási és tisztulási folyamatot. A 
saját döntésed. Ha bevonod őket a kúrába, ne feledd, hogy amit megiszol, azt 
az 1 liter vízen felül fogyaszd.



Mindezen italok fogyasztásával figyelj oda rá, hogy a zellerlétől legalább 
15-30 percre idd őket. Ha az adott napon (például 7. és 8. nap) plusz adag 
zellerlevet is fogyasztasz, és ezért kicsit csökkented a vízbevitelt, az rendben 
van.

További irányelvek a 9. naphoz

Szorítkozz a folyadékokra és turmixokra!

A tisztítókúra 9. napját szenteld az instrukciók szerinti tisztító italoknak. A
tisztítókúra ezen szakaszában, amikor a szervezeted nagyobb mennyiségben 
szabadul meg a mérgektől, vírusos és bakteriális hulladéktól és egyéb 
bajkeverőktől, kevesebb ételre és több folyadékalapú gyógyító italra van 
szüksége. Ezek a speciális italok biztosítják a kritikus egyensúlyt a 
méreganyagok kiürítése során.

Ezekre a tisztító italokra szorítkozva a gyógyító kirakós két fontos elemét 
ülesztheted össze: (1) zsírmentes lesz a napod, és (2) az emésztőrendszered 
terhelésének nagy részét eltávolítod. Még az egészséges, teljes értékű 
élelmiszerek is igényelnek valamüyen szintű emésztést, különös tekintettel a 
sűrűbb és főtt ételekre. Ezekkel a könnyű, nyers, folyékony és turmixolt 
italokkal felmentheted a szervezetedet az általában viselt emésztési 
folyamat terhei alól. A tested ennek fejében arra tudja használni a 
tartalékait, hogy kimossa és kipucolja a szerveidből a káros méreganyagokat 
és mérgeket, és a véredbe ürítve őket a veséden és a beleiden át 
megszabadítson tőlük.

Vannak bizonyos olyan, a könyvben említett speciális körülmények és 
helyzetek, amelyek miatt jobb, ha megismétled a 8. napot a 9. helyett. Vagy 
adódhatnak egyéb életkörülmények, például váratlan utazás, amelyek miatt 
a kívántnál kevésbé szabhatod meg te, hogy mit eszel, és ez arra késztethet, 
hogy a 9. nap előtt abbahagyd a tisztítókúrát. Bármelyik eset áll fenn - ha 
azzal végzed a kúrát, hogy megismétled a 8. napot, vagy ha valamiért abba 
kell hagynod, mielőtt a kilencnapos ciklust végigvinnéd -, ne aggódj a 9. nap 
kihagyása miatt. A 3:6:9 tisztítókúra minden elvégzett napja egy-egy 
következő szintre juttat - akármennyit teljesítettél, máris hihetetlen 
mértékben tisztultál, és ez csak a hasznodra van.

Pihenj!

Ha megteheted, vedd könnyedén ezt a napot. Gondold át, hogy milyen



feladatokat időzíthetsz máskorra. Esetleg próbáld meg szent pihenőnappá 
tenni a 9. napot, vagy legalább iktass be „pihenőidőt” is a napirendedbe. Ha 
lehetséges, szánj időt a kikapcsolásra - akár egy kis szunyókálás formájában. 
De legalábbis tudatosítsd magadban, hogy mit tesz érted a tested ebben a 
szakaszban. Tarts egy kis szünetet, és gondolkodj el a májadon és a többi 
szerveden. Ez az utolsó napja a májad nagy és mély tisztító küldetésének, és 
nagyon szépen dolgozik rajta. Sikert értél el a gyógyulási folyamatodban: 
érzelmileg, fizikailag és spirituálisán is megújultál azáltal, hogy kiürítetted a 
méreganyagokat, és csökkentetted a kórokozók és hulladékuk mennyiségét. 
Amikor elkezdesz megszabadulni a tünetek és betegség terheitől, egy olyan 
hely felé indulsz, ahol egészséges énként és lényként megélheted a benned 
rejlő valódi lehetőségeket.

A TISZTÍTÓKÚRA ISMÉTLÉSE ÉS LEVEZETÉS

Ha készen állsz a 3:6:9 tisztítókúra abbahagyására, lapozz a 14. fejezethez, 
ahol megtudhatod, hogyan vezetheted ki belőle a szervezetedet a 
legkevesebb megterheléssel.

Amint a 3:6:9 tisztítókúra ismétlésével foglalkozó 13. fejezetben látod 
majd, az is előfordulhat, hogy egyetlen ciklus elvégzése után még nem 
akarod abbahagyni a kúrát. Ha például súlyos tünetekkel vagy betegséggel 
küzdesz, vagy ha sokat szeretnél fogyni, meghosszabbíthatod a tisztítókúrát. 
Ezzel kapcsolatban részletes iránymutatást találsz az ismétléssel foglalkozó 
fejezetben. Amikor aztán úgy döntesz, hogy a tisztítókúrád véget ért, 
megkönnyítheted az ezzel járó átállást a 14. fejezet segítségével.

„A tisztítókúra éveket ad vissza az életünkből - 

éveket, amelyeknek az elvesztéséről nem is 

tudtunk, és fogalmunk sincs róla, hogy 

visszakaphatjuk. Ez a te esélyed. Ragadd meg!"

Anthony William, Gyógyító médium



13. FEJEZET

A 3:6:9 tisztítókúra megismétlése

A máj tudja, mit csinál. Egyetlen 3:6:9 tisztítókúra-ciklus alatt nem fog tudni 
megszabadulni egy egész élet alatt felhalmozott méreganyagtól és zsírról - 
az túlságosan megterhelné a szervezetedet. A máj annyit vezet ki, amennyit 
biztonságosan kezelni képes, a többit pedig bent tartja, amíg meg tudod 
ismételni a kúrát. Ezért van értelme többször is elvégezni a 3:6:9 
tisztítókúrát akár közvetlenül egymás után, akár napokkal, hetekkel vagy 
hónapokkal később: hogy folytathasd annak a kipucolását, ami visszatartott, 
és végre továbbléphess.

GYAKORISÁG

A 3:6:9 tisztítókúrával végezve úgy érezheted, hogy azonnal újra elkezdenéd 
az 1. nappal, és annyiszor ismételheted meg egymás után a ciklust, 
ahányszor csak szeretnéd, amíg a tüneteid el nem múlnak. Ha fokozatosabb 
változást szeretnél elérni az egészségedben, akkor havonta egyszer végezd el 
a 3:6:9 tisztítókúrát, a köztes napokon pedig alkalmazd a Reggeli tisztítás 
programot karbantartásképpen. Ha gyanítod, hogy viszonylag tetemes 
mennyiségű bajkeverő van a szervezetedben, ideális esetben háromhavonta 
végezz el legalább egy 3:6:9 tisztítókúra-ciklust. Az is lehet, hogy amint egy 
körön túl vagy, úgy érzed, hogy elérted, amit az életednek ezen a pontján 
szerettél volna. A te döntésed.

Ha tünetmentes vagy, és a megelőzés foglalkoztat, megint csak jó ötlet 
havonta - vagy legalább háromhavonta - elvégezni egy-egy 3:6:9 
tisztítókúra-ciklust. Ez vonatkozik például arra is, ha tanúja voltál annak, 
hogy betegségek alakultak ki a családodban, és aggódsz amiatt, hogy az a 
genetikai körforgás, amelyen a szüleid és nagyszüleid átmentek, téged is 
utolérhet. Ne feledd, hogy nem a génjeink betegítenek meg minket - csak ezt 
tanították nekünk. Az az igazság, hogy a családi vonalon kimutatható 
betegségekért a generációk során továbbadott méreganyagok és kórokozók 
felelnek. Megvan bennünk az erő ennek a körforgásnak a megállításához - 
csak meg kell szabadulnunk az örökölt bajkeverőktől, és ki kell takarítanunk



a májunkat.
Az élet gyorsan elsuhanhat, ezért légy türelmes magaddal, és tegyél meg 

minden tőled telhetőt. Ha azt veszed észre, hogy hirtelen hat hónap is eltelt, 
pedig te három hónappal azelőtt meg akartad ismételni a tisztítókúrát, ne 
pazarold az időt aggodalmaskodással, és ne dönts úgy, hogy csak mert több 
idő telt el, már nem is érdemes elvégezned a kúrát. Csak vedd fel újra a 
fonalat, akármilyen sok idő telt el azóta.

VISSZA A STARTMEZŐRE

A 3:6:9 tisztítókúra 1. napjával kezdd, és csináld végig - hacsak az élet 
váratlanul közbe nem lép; ez esetben, amikor aztán később készen állsz a 
folytatásra, megint az 1. naptól kezdd, ne onnan, ahol félúton abbahagytad. 
Ha pedig sikerül végigvinned a kilenc napot, és úgy döntesz, hogy 
megismétled a kúrát, a legtöbb esetben az a legjobb, ha visszalépsz az 1. 

napra, és elölről kezded az egészet.
Van néhány kivételes eset. Bizonyos különleges körülmények között nem a 

teljes kilenc napot fogod végigcsinálni a 3:6:9 tisztítókúra leírása szerint:

• Ha gyerek végzi a tisztítókúrát, ő megismételheti a 8. napot a csak 
folyadékból és turmixokból álló 9. nap helyett, ha az anyja vagy 
gondozója úgy érzi, hogy ez a nap megpróbáltatást jelentene neki.

• Annak, aki úgy érzi, hogy túlságosan gyors a tisztulási folyamat, 
szintén lehetőségében áll megismételni a 8. napot a 9. nap helyett.

• Terhes nők számára is fennáll ez a lehetőség: a 8. nap megismétlése a 
9. helyett. Beszéld meg az orvosoddal, hogy mit tart a legjobbnak a 
számodra.

• Van egy speciális fogyási technika, ahol a teljes 3:6:9 tisztítókúra 
elvégzése után a 7. naptól kell indítani a második kört, és minden ezt 
követő ciklusban a 7-8-9. napok ismétlődnek.

• Olvashatsz még erről a szervezet gyógyító erejéről szóló 20. 
fejezetben.

• Ha amiatt aggódsz, hogy a tisztítókúra túl gyors fogyással fog járni a 
körülményeidhez képest, próbálkozz a 3:6:9 tisztítókúra 1-6. 
napjaival. Ha meg szeretnéd ismételni, minden további körben is 
csak ezt a hat napot végezd el. Ezáltal erősebb, stabilabb fizikai 
állapotba tudsz majd eljutni a gyógyulásod során, és ezután már nem 
érzed majd olyan megterhelőnek a 3:6:9 kúra teljes, kilencnapos 
ciklusát.



• Ha pedig úgy érzed, hogy valamilyen gyümölccsel kapcsolatos 
élelmiszer-intoleranciád van, próbáld meg legalább kétszer egymás 
után az Eredeti vagy az Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúra első három 
napját elvégezni. Ezáltal felkészítheted a szervezetedet a máj tisztító 
munkájára, és elindulhatsz afelé, hogy kevesebb reakciót mutass.

LEMONDÁS A ZSÍROKRÓL

Van még egy változtatás, amit beiktathatsz: az Eredeti 3:6:9 tisztítókúrának 

már az első három napján teljesen elhagyhatod a radikális zsírokat. Azzal, 
hogy A 3 alatt vacsorára megengedett zsírokat sem fogyasztod el, magasabb 
szinten tartod a tisztulásodat, és pontosan ez az, amit az emberek 
szeretnének, amikor azt kérdezik, hogy megismételhetik-e a tisztítókúra 
felétől a ciklust. (Megfigyelheted, hogy az Egyszerűsített és a Haladó 3:6:9 
tisztítókúrák a teljes kilenc napra mentesítenek a radikális zsíroktól.)

Ha ezt az emelt szintű tisztulást tartod szem előtt, jól teszed, ha az Eredeti 
3:6:9 tisztítókúrát így, teljesen radikáliszsír-mentesen ismétled meg újra és 
újra. Azt is megteheted, hogy már az első alkalommal, „újoncként” is 
kihagyod a megengedett zsírokat A 3 alatt; ez nem csak azok számára 
fenntartott opció, akik már ismétlik a kúrát.

De az is rendben van, ha - bár már az ismétléseknél tartasz - 
visszaengeded a radikális zsírokat a vacsorába az első három napon, amikor 
újrakezded a kúrát. Tőled függ és attól, hogy hogyan érzed magad.

HÁNY KÖR?

Nincsenek szigorúan rögzített szabályok azzal kapcsolatban, hogy hányszor 
jó megismételni a 3:6:9 tisztítókúrát. Ez teljesen attól függ, hogy milyen az 
egészségi állapotod, és milyen mértékű gyógyulási munka vár rád. 
Fontosabb, hogy a tisztítókúrát a neked megfelelő időzítésben az életed 

rendszeres részévé tedd, mint hogy összesen hányszor ismétled meg a 

kúrát. Az egész életedben használható eszközként szeretném átnyújtani 
neked.

Minden alkalommal, amikor elvégzed a 3:6:9 tisztítókúrát, előrelépsz. 
Minden egyes alkalommal valami nagyszerű dolgot érsz el a saját testedben. 
Lehet, hogy a te szervezetedben több a méreganyag, a vírusterhelés vagy 
éppen a toxikus nehézfémek mennyisége. Míg egyetlen 3:6:9 tisztítókúra 
ciklus is fog gyógyulást és nagyszerű eredményeket hozni, lehet, hogy ezeket 
a jótékony hatásokat egyelőre nem tapasztalod meg. Ha így van, végezd el



újra a 3:6:9 tisztítókúrát. A rendelkezésedre áll, akárhányszor 
megismételheted, ahányszor szükséges, hogy végre jobban érezd magad.

A 3:6:9 tisztítókúra sokszor pucol ki alapvető gondokat okozó 
méreganyagokat és mérgeket, amelyek viszonylag hamar megbetegítik az 
embert, és ezzel egy időben bizonyos vírusokat és baktériumokat is elpusztít, 
és lassú éhhalálra ítéli az egyéb kórokozókat, mivel megfosztja őket a 
kedvenc toxikus táplálékuktól. Még ha a probléma megoldódik is - azaz a 
kórokozó kipusztult, és a méreganyagok távoztak a szerveidből -, több időre 
lehet szükséged a gyógyuláshoz, mert az idegek, szervek, szövetek, valamint 
az agysejtek és testi sejtek most tudnak végre regenerálódni, helyreállni és 
újjászületni. Ebben nagyon sokat segíthet a megfelelő étrend-kiegészítés. A 
tünetek valódi okaival és a különböző állapotok gyógyulásához szükséges 
dózisokkal foglalkozó 29. fejezetben felsorolt problémák között 
megtalálhatod a sajátodat - a hátteréről szóló rövid magyarázattal együtt - 
és azokat a gyógyító füveket és étrend-kiegészítőket, amelyek elősegíthetik 
az agyad és a tested újjáépítését, miután a romboló és betegséget okozó 
bajkeverőket kivontad a képből. (Mindenképpen olvasd el a 27. fejezetet is, 
melyben fontos útmutatást találsz az étrend-kiegészítéssel kapcsolatban.)

Ha például évek óta erős fájdalom gyötörne a régóta fennálló súlyos 
ideggyulladás miatt a szervezetedben lévő méreganyagoknak és 
kórokozóknak köszönhetően, az idegek helyreállítása, javítása és megújulása 
akár hónapokat is igénybe vehet. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a 
3:6:9 tisztítókúra elvégzésével nem csökken a fájdalmad és a szenvedésed. 
Sokan már a tisztítókúra alatt vagy közvetlenül az elvégzését követően a 
tüneteik enyhülését tapasztalják. Csak azt szeretném jelezni, hogy nem 
szabad elcsüggedned, ha időbe telik, mire csillapodnak a neuropátiás 
panaszok, a fájdalmak, az egyensúlyproblémák, a szédülés, a bizsergés, a 
zsibbadás, a kábaság, a tikkelés, a görcsök, az égető bőr érzete vagy a 
gyulladt idegek más tünetei. Miután éveken át kínzott a krónikus betegség, 
szakértőként nagyon jól ismered ezeknek a tüneteknek a hullámzó 
természetét. Ha rendszeresen végzed a könyvben megismert tisztítókúrákat, 
követed a VI. rész személyre szabott étrend-kiegészítési javaslatait, és 
továbbra is távol tartod magad a 7. fejezetben felsorolt problémás 
élelmiszerektől a tisztítókúrák között is, megtörténhet az idegsérülések 
öngyógyulása.

Ha már régóta beteg vagy, fontos, hogy többször elvégezd a tisztítókúrát, 
mert a krónikus betegség annak a jele, hogy rengeteg mélyen megbújó, 
kórokozók okozta, környezeti vagy akár a toxikus nehézfémeknek



köszönhető méreganyag van a májadban. A 3:6:9 tisztítókúra 
megismétlésének rendkívül jótékony a hatása; ismétléssel akkor is 
elkezdheted megtapasztalni az eredményeket, ha a kúra egyszeri elvégzése 
után még nem jelentkeztek.

FOLYAMATOS VAGY SZÜNETEKKEL MEGSZAKÍTOTT 

ISMÉTLÉSEK?

Akár egymás után végzed a 3:6:9 tisztítókúra ciklusait, akár szünetet tartasz 

közöttük, a kúrák ismétlése mindenképpen hasznos. Ha megszakítás nélkül, 
illetve ha néhány napos szünetekkel ismétled a tisztítókúrát, az 
mindenképpen segít a mélyebben gyökerező egészségügyi problémákon. 
Ezeknek az embereknek egy olyan toxikus, stagnáló, renyhe májat kell 
kipucolniuk, amelyet túlterheltek a vírusok, baktériumok, toxikus 
nehézfémek, kölnik, parfümök, hajlakkok, konnektorba dugható légfrissítők, 
illatgyertyák és a többi okozta káros hatások. Ha újra és újra elvégzed a 3:6:9 
tisztítókúrát, az hatalmas segítséget jelent ezekben az esetekben.

Másfelől az is lehet, hogy már eléggé tiszta a májad, és nem gyötörnek sem 
krónikus tünetek, sem betegség, mely esetben talán nem érzed szükségét a 
folyamatos ismétlésnek. Vagy az is előfordulhat, hogy krónikus tüneteid 
vannak és hiperérzékenység kínoz, tehát muszáj szünetet tartanod az 
ismételt kúrák között.

Mindent az egyéni megélés dönt el - hogy milyen az egészséged, és hogyan 
érzed magad. Nincs „tökéletes” megoldás. Ha van erőd a folyamatos 
ismétlésekhez, az nagyszerű. Ha nagyon is motivál a gyógyulás, mégis 
szükségét érzed vagy szeretnél néhány hetes vagy hónapos szünetet tartani 
két kör között, ez is rendben van. Nézd meg, hol tartasz, és onnan indulj 
tovább.

AMIT MÉG JÓ ÉSZBEN TARTANI

Ha hosszan, sokszor ismételve végzed a tisztítókúrát, mindig maradj higgadt, 

és ne kezdj eltérni a lefektetett irányelvektől. A különböző élelmiszerek és 
italok bevezetésével, még ha azok olyan gyógyító opciók is, amelyekről más 
Gyógyító médium könyvekben vagy más tisztítókúrák leírásában és nem a 
Gyógyító médium információit tartalmazó egészségügyi könyvekben 
olvastál, az eltérít attól az úttól, ahogyan ez a tisztítókúra segíteni tudna 
neked. Ne kezdj például uborkalevet inni a zellerlé helyett, csak ha tényleg 
nem tudod beszerezni, vagy a szervezeted nem tolerálja a zellerlevet.



Ugyanígy, az Eredeti vagy Haladó 3:6:9 tisztítókúrát végezve ne térj le az 
útról azzal, hogy mindennap Egészséges májműködés zöldséglevest 
fogyasztasz. A tisztítókúrákat bemutató fejezetekben és a 21. fejezetben leírt 
konkrét módosítások és helyettesítések kivételével még hosszú távon is 
ragaszkodj az általad választott tisztítókúra-verzió iránymutatásaihoz.

A másik kivétel az, ha egy fizikai problémád kezelésében a gyömbéres 
vízre vagy Aloe verás vízre támaszkodsz. Ezeket a 3:6:9 tisztítókúra alatt is 
megtarthatod, ha elég időt hagysz ezek és a zellerlé fogyasztása között, hogy 
megfelelően működhessenek.

Máskülönben csak a fogások adott verzióban megadott irányelvek szerinti 
cserélgetésével alakítsd magadra a tisztítókúrádat. A 3:6:9 tisztítókúra 
minden verziójában lehetőséget kapsz a fogások saját ízlésed szerinti 
elkészítésére, akár az Egészséges májműködés saláta opcionális 
összetevőinek hosszú listájából összeválogatva, akár a lehetséges receptek 
közül választva, amikor több opciót is kapsz egy étkezéshez. Hálás leszel a 
haladásért, amelyet az irányelvekhez ragaszkodva elérsz majd.



14. FEJEZET

A 3:6:9 tisztítókúra levezetése

Mivel a 3:6:9 tisztítókúra minden verziója védi a mellékvesét, utána anélkül 
térhetsz vissza az életedbe, hogy úgy éreznéd, a program minden energiát 
kipasszírozott belőled. Sőt, meglehet, hogy olyan nagyszerűen érzed majd 
magad, hogy könnyen megfeledkezel arról, hogy a szervezeted ettől még 
bírja a szerető gondoskodást. Ha lehetséges, tegyél meg néhány plusz lépést 
annak elismerésére, amit a szerveid tettek érted.

Amikor túl vagy egy vagy egyhuzamban több 3:6:9 tisztítókúra-cikluson, 
ezekkel a lépésekkel segíthetsz stabilizálni a szervezetedet, miközben az 
hozzászokik a visszaálláshoz, a normál életmenethez:

A TISZTÍTÓKÚRA UTÁNI ELSŐ NAP

• Az első tisztítókúra utáni napodat kezdd a Reggeli tisztítással a 16. 
fejezetből. Ne sokkold a májadat azzal, hogy a tisztítókúrának 
csontlevessel, csokoládétortával, sertéshússal, csirkével, sajttal, tejjel 
vagy akár joghurttal vagy egy tojásfehérje-omlettel vetsz véget; a 
folyadékok és a jó minőségű glükóz jobban képviselik azt, amire a 
májadnak most szüksége van.

• Emellett, ha lehet, egész nap kerüld a radikális zsírokat, például 
kókuszdiót, avokádót, olajat, olívabogyót, dióféléket, magvakat, 
csokoládét, zúzott kakaóbabot, csontlevest, tejterméket és más állati 
termékeket.

• Próbálj meglenni ecet és só nélkül. Ha nagyon vágysz rájuk, akkor is 
csínján bánj velük.

• Az egész első napon inkább a gyümölcsökre, zöldségekre és leveles 
zöldekre fókuszálj, valamint a 23. fejezet receptjeire. Jó alkalom ez 
arra, hogy felhasználd a megmaradt burgonyát, édesburgonyát, 
jamgyökeret, sütőtököt, kelbimbót, spárgát és hasonlókat.

• Ha be tudsz iktatni a napodba egy adag zellerlevet és legalább egy 
almát, annál jobb.



A TISZTÍTÓKÚRA UTÁNI MÁSODIK NAP

• A második tisztítókúra utáni napodon jól teszed, ha újra 

megpróbálkozol a Reggeli tisztítással.

• Ha egyáltalán használsz ecetet és sót, akkor továbbra is óvatosan 
tedd.

• A nap során később, ha hiányzik, már újra fogyaszthatsz radikális 
zsírokat. Szorítkozz egy adag radikális zsírra, akár állati fehérjéről, 

akár növényi alapú zsírokról van szó; ha mindkettőt nagyon 
szereted, akkor pici adagokat fogyassz belőlük, és ez a nap végén 
legyen.

• Tökéletesen elfogadható, ha inkább továbbra sem élsz radikális 

zsírokkal. Ha hosszabb időre lemondasz róluk, azzal részben 
folytatod a tisztítókúrát, és ez továbbra is pozitív eredményeket fog 
hozni.

• A tisztítókúra utáni időszak nagyszerű alkalom arra, hogy kipróbáld 

a 23. fejezetben olvasott receptötleteket mind a főétkezésekhez, 

mind a nassoláshoz, hogy gyógyító ételekkel járhasd tovább az 
utadat.

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK AZ ÁTÁLLÁSHOZ

Ha beépíted a Nehézfém-méregtelenítő smoothie-t a tisztítókúra utáni 
átállás időszakába, azzal elcsípheted az esetleg a szervezetedben maradt 
toxikus nehézfémeket. Akár beépítetted a tisztítókúra személyre szabásával 
és a helyettesítésekkel foglalkozó 21. fejezetben található nehézfém
méregtelenítés módosítását az Eredeti vagy Egyszerűsített 3:6:9 
tisztítókúrába, akár nem, sokat segíthet, ha a kúra utáni időszakban 
fogyasztod egy ideig ezt a smoothie-t. Az a legjobb, ha a 3:6:9 tisztítókúra 
után 7-14 napig iszod a Nehézfém-méregtelenítő smoothie-t reggelente.

Az átálláshoz figyelmedbe ajánlom a III. részben leírt egyéb életmentő 
Gyógyító médium tisztítókúrákat is. Akármeddig folytathatod például a 16. 
fejezetben bemutatott Reggeli tisztítás rutinját, vagy továbbra is távol 

tarthatod magad a problémás élelmiszerektől a 15. fejezetben megismert 
Kórokozók elleni tisztítókúrával.

Ne feledd, hogy a problémás élelmiszerek némelyike pont a minket 
megbetegítő kórokozóknak szolgál táplálékul. Bizonyos kórokozók, például 
az EBV, övsömör, HHV-6, HHV-7, herpesz simplex 1 és 2, CMV és egyéb 
vírusok, valamint baktériumok, például a Streptococcus és az E. coli mind



boldogan lakomáznak, amikor kedvükre való élelmiszereket fogyasztunk. 
Ha ezeket a problémás élelmiszereket kihúzzuk az étrendünkből, azzal 
halálra éheztetjük a kórokozókat. Amint az okokkal és protokollal foglalkozó 
VI. részben meglátod majd, ezek a vírusok és baktériumok felelnek a 
krónikus tüneteink és betegségeink nagy részéért, ezért ha ilyen krónikus 
egészségügyi problémákkal küzdesz, minél tovább távol tartod magad 
néhány vagy az összes problémás élelmiszertől, annál jobb.

Miután mindezeket tisztáztuk, igyekezz ne túl görcsösen ragaszkodni 
mindehhez. Ezek a hosszabb távú gyakorlatok csak arra hivatottak, hogy 
erősítsenek, ha a 3:6:9 tisztítókúra után folytatni szeretnéd a gyógyulást. A 
VI. részben kínált étrend-kiegészítőkkel is személyre szabott támogatást 
szeretnék nyújtani neked.

Akárhogy döntesz is a 3:6:9 tisztítókúra befejezése után, tudd, hogy máris 
nagyszerű eredményeket értél el a tisztulás és gyógyulás terén. Szépen 
haladsz előre.
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15. FEJEZET

Kórokozók elleni tisztítókúra

Az egyik nagyon egyszerű tisztulási módszer az, amikor elhatározod, hogy 
egy időre kihúzol bizonyos élelmiszereket az étrendedből a gyógyító 
élelmiszerek javára. Ez azért van, mert a tisztítókúra célja az, hogy segítsen 
kimosni a szervezetedből a méreganyagokat, és kiéheztetni a kórokozókat, 
például vírusokat és haszontalan baktériumokat, néhány élelmiszer pedig 
aktívan táplálja a kórokozókat, vagy megnehezíti, illetve szinte 
ellehetetleníti bizonyos méreganyagok és mérgek eltávolítását a szervekből 
és a véráramból. Nagyon sokat számít, hogy mely élelmiszerekről mondasz 
le. Ezen a téren nagyon fontos a tudatosság, hogy sikerrel végezhesd a 
tisztítási folyamatot. A problémás élelmiszereket felsoroló 7. fejezetben már 
láttad, mit kell kerülnöd és miért. Ez a fejezet ahhoz biztosít jól felépített 
tervet, hogy problémás élelmiszerektől mentes pihenőt adhass a 
szervezetednek.

A KÓROKOZÓK ELLENI TISZTÍTÓKÚRA

Először is vegyük át a Kórokozók elleni tisztítókúra működési alapjait.

Mit?

• Igyál meg legalább fél liter friss zellerlevet éhgyomorra reggel, 
ébredés után. Várj 15-20, ideális esetben 30 percet a zellerlé után, 
mielőtt bármi mást ennél vagy innál.

• Tartózkodj a problémás élelmiszerektől! Ebben a fejezetben találsz 
egy táblázatot, amelyben szintekre osztva tüntetem fel a problémás 
élelmiszereket. Te döntőd el, hogy milyen szintig távolítod el az 
élelmiszereket az étrendedből attól függően, hogy milyen az 
egészséged, és milyen mértékű haladást szeretnél elérni. Tőled függ, 
hogy az 1. (alap) vagy a közepes vagy akár a teljes, 5. szinten készen 
állsz az élelmiszerek eltávolítására. Még a bónuszösszetevőkre is 
lehetőséged van odafigyelni, ha szupergyorsan és a legjobb



eredményeket szeretnéd elérni.
• A nap során igyál meg legalább 1 liter vizet! Ez körülbelül 4 bögrényi 

mennyiség. Figyelj oda arra, hogy a zellerlétől jól elkülönítve idd a 
vizet. Arra is próbálj meg odafigyelni, hogy ne az evéssel egy időben 
igyál vizet. Iszogass bátran kókuszvizet, csak ne legyen rózsaszín 
vagy piros, és ne legyenek benne „természetes aromák”, vagy 
Fűszeres meleg almalevet (a receptet a 23. fejezetben találod) 
bármilyen hőfokon. A kókuszvizet vagy almalevet mindenképpen az 
egy liter vízen túl fogyaszd. (Ennél a vízmennyiségnél többet is 
ihatsz. Ha úgy érzed, hogy a tisztítókúra alatt bármikor több 
folyadékra van szükséged, ne fogd vissza magad; nyugodtan fokozd a 
„vízszintedet”. A 8-as pH-érték feletti vizeket azonban kerüld! Ennek 
az okát megtudhatod a javasolt és kerülendő dolgokról szóló 19. 
fejezetből.)

Mennyi ideig?

• A Kórokozók elleni tisztítókúra esetén legalább két hétig kerüld a 
problémás élelmiszereket az általad meghatározott szinten (és 
fogyaszd a zellerlevet).

• Ha teheted, igyekezz egy teljes hónapig ellenni ezek nélkül az ételek 
nélkül. Ezentúl is bátran kövesd ezt az irányt, amilyen hosszan jól 
esik.

Miért?

• A zellerlé azért része a mindennapjainknak, mert segít gyorsabban 
kimosni a régóta a szervezetünkben lévő problémás élelmiszereket. 
A kórokozók, például bizonyos vírusok és baktériumok elpusztítását 
is elősegíti. (Ha nem tudod beszerezni vagy a szervezeted nem 
tolerálja a zellert, lapozz a személyre szabással és helyettesítésekkel 
foglalkozó 21. fejezethez.)

• Ezek az élelmiszerek nem hagyják el rögtön a szervezetedet, amint 
leállsz a fogyasztásukkal. Időbe telik, amíg a melléktermékeik 
kiürülnek. A tejtermékek például ott keringenek a vérben és a 
nyirokban, és rátapadnak és összegyűlnek a vékony- és vastagbeled 
falán. Ennek a tejtermékfilmnek az eltávolításához 11-13 napra van 
szükség, miután kihúztad őket az étrendedből. Ahhoz, hogy a glutén 
elhagyja a vér- és nyirokereket, valamint a béltraktust, 9-11 napra



van szükség. A tojás esetében az ürülési idő 7-9 nap.
• És akkor a májadban lévő tejtermék-, glutén- és tojásrészecskékről 

még nem is beszéltünk. Ahhoz, hogy ezektől is megszabadulhass, 90 
tejtermék-, glutén- és tojásmentes napra van szükség. Valamennyire 
szinte mindenkinek pangó és renyhe a mája. Mivel ez a becses szűrő 
túlterhelődött, túltelítődött és eldugult, időbe telik, míg ezek a 
részecskék kilépnek a májból.

• Most talán felmerül benned a kérdés, hogy a 3:6:9 tisztítókúra miért 
csak kilencnapos? Azért, mert a 3:6:9 alatt sok egyéb dolog is történik 
a problémás élelmiszerek elhagyása mellett, ami felgyorsítja a 
méregtelenítést.

• Azáltal, hogy esélyt adsz a szervezetednek, hogy 14 napig (ideális 
esetben pedig legalább 28 napig) megszabaduljon a problémás 
élelmiszerektől a Kórokozók elleni tisztítókúra alatt, új kezdetet 
biztosítasz a vér-, nyirok- és emésztőrendszerednek. Ez sokat segít 
abban, hogy elkezdhesd meglátni a javulásokat, vagy folyasd a 
haladást a tüneteiddel és általában az egészségeddel.

1. SZINT

2. SZINT

3. SZINT

4. SZINT

Tojás
Tejtermék

Glutén
Szénsavas üdítőitalok 

Figyelj oda a sófogyasztásra!

Az eddigiek, PLUSZ:
Sertéshús

Tonhal
Kukorica

Az eddigiek, PLUSZ:
Élelmiszeriparban használt olajok (zöldség-, pálma-, repce-, 

kukorica-, pórsáfrány- és szójaolaj)
Szója

Bárányhús
Hal és a tenger gyümölcsei (a lazac, pisztráng és szardínia

kivételével)

Az eddigiek, PLUSZ:
Ecet (az almaborecetet is ideértve)

Erjesztett ételek (a kombucha teát, savanyú káposztát és kókusz 
aminó szószt is ideértve)

Koffein (a kávét, matcha teát és csokoládét is ideértve)

Az eddigiek, PLUSZ:
Gabonafélék (a köles és zab kivételével)



5. SZINT

BONUSZ

Minden olaj (ideértve az olyan egészségesebb olajokat is, mint az 
olíva-, dió-, napraforgó-, kókusz-, szezám-, avokádó-, szőlőmag-, 

mandula-, makadámdió-, mogyoró-vagy lenmagolaj)

Hogy még jobb eredményeket érj el:
Teljesen hagyd el a sót és ízesítőket (a tiszta fűszerek rendben

vannak)
Egy ideig teljesen kerüld a radikális zsírokat 

Korlátozd vagy hagyd el továbbá a következőket:
Alkohol

Természetes, mesterséges aromák 
Sörélesztőpehely 

Citromsav 
Aszpartám

Egyéb mesterséges édesítők 
Nátrium-glutamát (MSG)

Formaldehid
Tartósítószerek

MIÉRT HAGYJUK EL A PROBLÉMÁS ÉLELMISZEREKET?

Ha fel szeretnéd frissíteni, hogy miért okoznak gondot ezek az élelmiszerek 
egészségügyi szempontból, lapozz vissza a 7. fejezethez. Itt most alapvetően 
azzal fogunk foglalkozni, miért jó megkímélni a szervezetünket ezektől a 
problémás élelmiszerektől egy időre:

Néhány ilyen étel a zsírtartalma miatt besűríti a vért, méghozzá olyan 
nagymértékben, hogy a méreganyagok megmaradnak a vérben, és soha nem 
ürülnek ki onnan - amíg tisztítókúrába nem fogunk. A méreganyagoknak 
végül a véráramunkból a vesénkbe és a béltraktusunkba kell jutniuk, hogy 
ki tudjanak ürülni. Amikor a sűrű vér ezt megakadályozza, akkor amellett, 
hogy a vérben maradnak, néhány visszajut a szervekbe, zsírsejtekbe, 
kötőszövetekbe és még a csontokba is, amiről az orvostudomány és kutatás 
mit sem tud. A zsír testben lévő „tárolóedényei” hajlamosak olyan igen 
toxikus anyagokhoz tapadni, mint például régi adrenalin, virális hulladék és 
toxikus nehézfémek.

Bizonyos élelmiszerek dehidratálják a szervezetet, aminek szintén 
vérsűrítő hatása van, és ez hozzájárul a piszkos vér szindrómához (az 
Egészséges májműködés című könyvben bővebben olvashatsz erről). Mély, 
krónikusan dehidratálódott szinten már-már lehetetlen elérni, hogy a 
méreganyagok kiürüljenek a szervekből, a véráramból és a szervezetből.

Bizonyos élelmiszerek új méreganyagokat hoznak be a testbe. 
Próbálkozhatsz jótékony hatású eszközökkel, például a zellerlével vagy egy 
tisztítókúrával a könyvből, ha továbbra is eszel ilyen ételeket, lelassul a



haladásod. Ha más eljárásokkal megpróbálod is kiűzni a méreganyagokat, 
ezek az élelmiszerek új méreganyagokat fognak behozni a szervezetedbe. 
Olyan, mintha egy lyukas fenekű csónakból akarnád kimeregetni a vizet.

Vannak élelmiszerek, amelyek táplálékot jelentenek a kórokozóknak. 
Mivel rengeteg olyan krónikus tünet és betegség hátterében állnak vírusok 
és haszontalan baktériumok, amelyek visszafogják az embereket az életben, 
ha vigyázni szeretnél az egészségedre, elsődleges fontosságú ezeknek a 
kórokozóknak a kiéheztetése.

Ha elhagyod az ezen kategóriákba sorolható élelmiszereket - vérsűrítők, 
dehidratálók, méreganyag-bevivők és kórokozótáplálékok - azzal 
kíméletesen elengedésre biztatod a szervezetedet. És mivel bizonyos 
méreganyagok maguk is táplálékot jelentenek a vírusok és baktériumok 
számára, újabb üzemanyagforrástól fosztod meg a kórokozókat ezeknek a 
méreganyagoknak a kipucolásával. A Kórokozók elleni tisztítókúra lényege a 
kórokozókat tápláló élelmiszerek és egyben méreganyagok eltávolítása. (Ne 
feledd, hogy minden egyéb Gyógyító médium tisztítókúra vírusölő és 
antibakteriális hatású is egyben.)

A problémás élelmiszerek kerülése nem garantálja, hogy azonnali 
változást fogsz tapasztalni az egészségedben. Ha például továbbra is nehéz, 
zsírdús fogásokat eszel, vagy nem fogyasztasz elég gyümölcsöt, zöldséget és 
leveles zöldeket, és így nem adsz elég gyógyító táplálékot a szervezetednek. 
Ha drasztikusabb eredményeket szeretnél elérni, erre a fejezetre alapozva 
egyszerre beépítheted a következő fejezetekben leírt Reggeli tisztítás és 
Nehézfém-méregtelenítő kúra javaslatait. Vagy fejest ugorhatsz egyenesen a 
3:6:9 tisztítókúrába, amely a májad természetes tisztító ciklusaiba 
kapcsolódva gyorsabban hozza el a jótékony hatásait a teljes szervezetre. A 
problémás élelmiszerek elvonása a 3:6:9 tisztítókúra alapköve.

Ha mindössze a Kórokozók elleni tisztítókúra az, amit most meg tudsz 
tenni, az is eredmény. Lehet ez egy fantasztikus első lépés vagy folyamatos 
gyakorlat az életedben - te döntőd el.

Tájékozott döntés

A problémás élelmiszerek listáján azt látod, hogy az élelmiszereket szintek 
szerint osztottam fel, ahol az 1. szint azokat jelzi, amelyeket a legfontosabb 
elhagyni, ha javulást szeretnél elérni az egészségedben. Hogy melyik szintet 
választod, az rajtad áll. Mindig ott kezdheted, amelyiket éppen 
kényelmesnek érzed, és később onnan léphetsz felsőbb szintekre.

Ha negatív dolgokat társítottál az élelmiszerek elhagyásához korábbi,



például élelmiszerallergia-tesztelés céljából végzett ételmegvonásos diéták 
miatt, tudnod kell, hogy azok mind ember által tervezett programok voltak. 
Akik kitalálták őket, nem tudták, hogy mi okozza az olyan krónikus 
problémákat, mint az autoimmun betegség, és hogy milyen szerepet 
játszanak ebben az ételek. Azok találgatós próba-szerencse játszmák voltak, 
itt azonban másról van szó. Csak itt kaphatsz erőre az élelmiszereknek 
köszönhetően, és itt válhatsz képessé arra, hogy valódi tudás segítségével 
átvedd az irányítást a gyógyulási folyamatod felett. Próbáld meg átállítani a 
gondolkodásodat: ne úgy gondolj bizonyos élelmiszerekre, hogy nem 
„szabad” megenned őket, hanem hogy egyelőre te döntöttél az elhagyásuk 
mellett. Mert ez tényleg a te döntésed. Amint mondani szoktam, nem vagyok 
én élelmiszer-rendőrség. A listám segítségével tájékozottan eldöntheted, 
hogy milyen élelmiszerek akadályozhatnak a megérdemelt egészség 
megtapasztalásában.

Azt is tisztázzuk, hogy az itt felsorolt élelmiszerek egyikét sem valamiféle 
étkezési hitrendszerhez - például veganizmus, vegetarianizmus, növényi 
alapú étkezés, paleo filozófia vagy ketogén elmélet - kapcsolódó előítélet 
mentén tekintem problémásnak. Nem szól továbbá ez a tisztítókúra arról, 
hogy megfosszuk magunkat bizonyos dolgoktól, vagy hogy éheztessük vagy 
szégyelljük magunkat. Az adott élelmiszerek pusztán azért szerepelnek 
ebben a felsorolásban, mert a tisztítókúra és a gyógyulási folyamat sikerét 
teszik kockára.

Gyógyulási lehetőség

Ha kihúzod ezeket az élelmiszerek az étrendedből, az gyógyulási lehetőséget 
is jelent: így többet számítanak a kis és nagy étkezéseid. Ha nem olyan 
ételeken élsz, amelyek aktívan dolgoznak a gyógyulásod és méregtelenítésed 
ellen, akkor jut hely olyan alapanyagoknak, amelyek a szervezeted 
dolgoznak. Elbizonytalanodtál azzal kapcsolatban, hogy mit egyél? A 23. 
fejezetben található receptek rengeteg ötletet adhatnak.

A sóvárgás természetes. Ha azt veszed észre, hogy érzelmek munkálnak 
benned, úgy érzed, hogy kimaradsz bizonyos társadalmi helyzetekből, vagy 
hiányolod a kedvenc ételeidet, amikor egy időre elszakadsz a problémás 
élelmiszerek listáján felsorolt tételektől, a tisztítókúra érzelmi aspektusával 
foglalkozó 25. fejezet segíthet. Emellett szintén a figyelmedbe ajánlom a 
szervezet gyógyító erejéről szóló 20. fejezetet. Mindkettőben ezeknek az 
érzéseknek a levezetéséhez találsz segítséget, hogy még erősebben kerülj ki a 
„küzdelemből”.



MÉG EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB

Ha még egy lépéssel tovább haladnál, növelheted a tudatosságodat az 
élelmiszerek területén túl is. Ha már ilyen gondosan odafigyelsz arra, hogy 
mit vigyél és mit ne vigyél be a szervezetedbe, logikus, hogy foglalkozol 
azokkal a szennyező anyagokkal is, amelyeket belélegzel, a bőrödre kensz, 
amelyek fürdés közben bejutnak a pórusaidon, vagy amelyeknek bármilyen 
más módon ki lehetsz téve.

Ezzel kapcsolatban ajánlom a figyelmedbe ismét a 3. fejezetet, amelyben 
arra figyelmeztetlek, hogy mi lehet bennünk. Míg nem kontrollálhatsz 
minden hatást, amivel találkozol - nem intézheted el puszta akaraterővel 
például, hogy a súlyos kipufogógázokat eregető teherautó ne soroljon be eléd 
az autópályán, és valószínűleg azt sem tudod megakadályozni, hogy a 
szomszédod kártevők elleni szerrel kezelje a gyepet - néhány egyszerű 
változtatást megtehetsz annak érdekében, hogy számos bajkeverővel 
csökkentsd vagy megszüntesd az érintkezésedet. Ezzel is védheted magad, 
amikor tisztítókúrába fogsz.

„Épp most találtál rá valami másra. Egy 

vészkijáratra. Mégpedig okkal találtál rá." 

Anthony William, Gyógyító médium



16. FEJEZET

Reggeli tisztítás

Senki nem szereti, ha siettetik reggel. Mi lenne, ha nem hagynák, hogy 
elvégezd a reggeli rutinodat? Fontos neked? Mi lenne, ha nem lenne időd 
kiválasztani, hogy mit vegyél fel, fogat mosni, zuhanyozni, edzeni, meditálni, 
imádkozni, vagy elmondani a megerősítéseidet, vagy amit szoktál, hogy 
felkészülj az új napra? Mi lenne, ha amint felébrednél, mindebben 
megakadályozna egy fontos hívás az elkötelezettségeiddel, munkáddal, 
feladataiddal, barátaiddal vagy családtagokkal kapcsolatban, akiknek 
azonnal segítségre vagy iránymutatásra van szükségük? A rutinodra 
támaszkodsz, egy olyan rutinra, ami jó értelemben beindítja a napodat.

Mi lenne, ha kivétel nélkül az életed minden napján akadályozna valami? 
Mi lenne, ha soha nem kapnád vissza a reggeli rutinodat, és soha nem 
fordulna jobbra az életed? Amikor a helytelen döntéseink folytán rossz 
ételekkel és italokkal bombázzuk a májunkat, öntudatlanul megfosztjuk őt a 
reggeli rutinjától, melynek során megszabadulna a méreganyagoktól. Az 
egészségünk és a jóllétünk lényegét tesszük tönkre. Ennek következményei 
sokkal súlyosabbak, mint ha elmarad a reggeli meditáció, a fogmosás, a 
testedzés vagy telefonálás - vagy éppen a telefonmentesség, ha ez is a reggeli 
rutinod része. A májunk, más szerveink, nyirokrendszerünk és véráramunk 
nem tudja megtisztítani vagy méregteleníteni magát a bajkeverőktől, 
amelyeket ki akar űzni, ha mi nem engedjük.

Ha radikális zsírokat, például szalonnát, tojást, tejet, sajtot, vajat, 
joghurtot, csontlevest, avokádót, csokoládét, zúzott kakaóbabot, dióféléket, 
magtejet, magvajat és magvakat eszel reggel - vagy akár kora vagy késő 
délelőtt - az éppen akkor sűríti be a véredet, amikor a szervezeted 
megpróbálja elvégezni a reggeli tisztulási rutinját, és ez azt jelenti, hogy a 
vért bepiszkolják azok a benne lebegő méreganyagok, amelyek nem tudnak 
kilépni a véráramból. Emellett ráadásul gyakran krónikusan dehidratáltak 
vagyunk. Ha az általunk fogyasztott folyadék kávé, matcha tea, fekete tea 
vagy energiaital, amelyek csak még jobban dehidratálnak, az tovább sűríti a 
vérünket.



Ha a reggeli ételeinkben vagy italainkban radikális zsírok vannak, a 
májunk túlhajszolja magát a fokozott epetermeléssel, hogy le tudja bontani a 
zsírokat. Ha előző este zsírban gazdag vacsorát ettünk, a májunk már eleve 
megküzdött annak feldolgozásával. Ezt ráadásnak kapta az éjszakai 
műszakja mellé, melynek során összegyűjti és becsomagolja a mérgeket és 
méreganyagokat, hogy reggel ki tudjuk üríteni azokat. Minden olyan napon, 
amikor zsírokat viszünk a reggelünkbe a korai étkezéseinkkel, a természetes 
méregtelenítési rutinja elvégzésében akadályozzuk a szervezetünket.

Ezzel szemben minden olyan reggelen, amikor a szervezetünkkel 
együttműködve igyekszünk a megfelelő hidratáláson és a radikális zsírok 
távol tartásán, a gyógyulás felé vehetjük az utunkat. Ez a Reggeli tisztítás 
célja.

A REGGELI TISZTÍTÁS

A Reggeli tisztítás lehetőséget nyújt arra, hogy megengedd a májadnak 
rendes rutinmunkája elvégzését. Ha ismered az Egészséges májműködés 
című könyvemet, megfigyelheted, hogy ez a tisztítókúra egybeesik az abban 
leírt Egészséges májműködés reggel programmal, csak itt most a zellerlé is 
szerepet kap, hogy még jobb eredményeket érhess el. íme, a Reggeli tisztítás 
irányelvei:

Mit?

• Opcionális: Ébredéskor igyál meg V2-I liter citromos vagy lime-os 
vizet. (A 23. fejezetben megtalálod a citromos vagy lime-os víz 
receptjét a megfelelő arányokkal. Nem kell 10 citromot facsarnod egy 
pohár vízbe.) Várj 15-30 percet, majd:

• Igyál meg 1/2-1 liter friss zellerlevet éhgyomorra! Várj 15-30 percet, 
mielőtt bármi mást ennél vagy innál.

• Ebéd előtt ne fogyassz radikális zsírokat! Ez azt jelenti, hogy délelőtt 
ne egyél diófélét, magot, mogyoróvajat, olajat, kókuszdiót, avokádót, 
zúzott kakaóbabot, csokoládét, tejet, tejszínt, joghurtot, 
kókusz joghurtot, sajtot, vajat, kefirt, szalonnát, tojást, csontlevest 
vagy bármilyen egyéb állati fehérjét. Mindezzel várj ebédig vagy még 
tovább.

• Délelőtt az aszalt gyümölcsöket és a sót is kerüld, hogy ne a 
tisztítókúra ellen dolgozz.

• Emellett folyamatosan hidratálj; lehetőség szerint figyelj oda rá,



hogy a délelőtt folyamán lédús, vízben gazdag gyümölcsöket egyél. 

Ezenfelül még igyál meg legalább V-i liter vizet vagy kókuszvizet (csak 
ne legyen rózsaszín vagy piros, és ne tartalmazzon természetes 
aromákat) délelőtt, valamikor a citromos vagy lime-os víz és a 
zellerlé után.

• Ha még jobb eredményeket szeretnél elérni a Reggeli tisztítással, 
délelőtt - ideális esetben egész nap - kerüld az összes problémás 
élelmiszert a 7. fejezetből.

Mennyi ideig?

• Egyhuzamban legalább két hétig kövesd a Reggeli tisztítás 
irányelveit.

• De azt is megteheted, hogy életre szóló szokásként építed be a Reggeli 
tisztítást a napi rutinodba az olyan egyéb alapvető dolgok mellett, 
mint például a fogmosás.

Miért?

• Amint a bennünk lévő bajkeverőkre figyelmeztető 3. fejezetben 
olvashattad, rengeteg különböző méreganyagot és kórokozót 
hordozunk a szervezetünkben, amelyeknek a kiürítéséhez kell a 
segítségünk. A Reggeli tisztítással nagyszerű proaktív és megelőző 
lépéseket tehetünk, hogy megvédjük magunkat az esetleg később 
jelentkező betegségek ellen.

• Amellett, hogy ezzel egy kis pihenőt adunk a májunknak, a radikális 
zsírok hiánya az értékes glükózkészletek helyreállításában is segít, 
hogy az izmaink és idegeink megkaphassák az izmok erősödéséhez 
és az idegsejtek helyreállításához szükséges üzemanyagot.

• A Kórokozók elleni tisztítókúrához hasonlóan itt is minden reggel 
szerepet kap a zellerlé, hogy nátrium klasztersókkal lássa el a 
sejtjeinket és szerveinket, hogy hozzá tudjanak kapcsolódni a 
méreganyagokhoz, mérgekhez és kórokozókhoz, és így ki tudják 
vezetni azokat a szervezetünkből. (Ha nem tudod beszerezni, vagy a 
szervezeted nem tolerálja a zellert, lapozz a személyre szabással és 
helyettesítésekkel foglalkozó 21. fejezethez.)

Tippek a Reggeli tisztításhoz

• Ha éjszakai műszakban dolgozol, tehát a napjaid délután vagy este



indulnak, akkor a felkelésedet követő néhány órát tekintsd a 
„reggelednek” és „délelőttödnek”.

• Ahhoz, hogy ezzel a kúrával megadhasd a szervezetednek a vágyott 
pihenőt, a reggeleket teljesen mentessé kell tenned a radikális 
zsíroktól. Tehát csak semmi mogyoróvaj, vajas pirítós, kókuszolaj 
vagy tejsavófehérje-por a turmixba, tej, sajt, kókuszjoghurt, avokádós 
pirítós, semmi zúzott kakaóbab vagy csokoládé, és semmi 
mandulavaj vagy hasonló bevett reggeli étel.

• Az ideális reggeli egy tál friss gyümölcs vagy gyümölcssmoothie - 
csak ne turmixolj bele tejsavófehérje-port, mogyoróvajat, 
mandulavajat vagy egyéb magvajat, kakaóport vagy zúzalékot, 
avokádót, joghurtot, tehéntejet, magtejet, kókusztejet, tojást vagy 
bármilyen egyéb radikális zsírt. Lásd a smoothie-recepteket a 23. 
fejezetben. A smoothie fókuszában a gyümölcs álljon és, ha szereted, 
a leveles zöldek - de vigyázz, hogy a zöldségek semmiképpen se 
uralkodjanak a gyümölcs felett. Ha nincs elég gyümölcs a smoothie- 
dban, nem fog jóllakatni, és akkor könnyebben elcsábulhatsz, hogy a 
délelőtt során bekapj egy marék diófélét vagy fehérjeszeletet 
ahelyett, hogy tiszteletben tartanád a Reggeli tisztítás irányelveit.

• A gőzölt burgonya, édesburgonya (a japán fajta is jó), jamgyökér, 
sütőtök, köles vagy zabkása jó választás, ha olyan főtt reggelire 
vágysz, amely megfelel a Reggeli tisztítás irányelveinek - de csak ha 
nincs benne tehéntej, magtej vagy olaj, és nem tejszínnel, vajjal vagy 
sajttal tálalod, és nem dobod meg egy kis mogyoró- vagy 
mandulavajjal, magvakkal, mogyorós müzlivel, zúzott kakaóbabbal 
vagy más radikális zsírforrással.

• Rendben van, sőt, jól teszed, ha nassolsz a délelőtt folyamán, 
amennyiben ez elsősorban gyümölcsöt jelent, vagy, ha kiadósabb 
tízórai vágysz, gőzölt burgonyát, édesburgonyát (a japán 
édesburgonya-fajtát is ideértve), jamgyökeret, sütőtököt, kölest vagy 
zabkását.

• További, a Reggeli tisztításhoz illeszkedő reggeliötleteket találsz a 23. 
fejezet receptjei között.

IDŐSZAKOS BÖJT OPCIÓ

Míg általában nem javaslom ezt a fajta böjtöt, ezzel az opcióval az időszakos 
böjt lelkes híveinek szeretnék kedvezni. Ha ki szeretnéd próbálni ezt a 
technikát, ez a megfelelő módja. Kérlek, lapozz vissza az 5. fejezethez, ahol



bővebben szólok az időszakos böjtről.

• Ébredéskor igyál meg 7 deciliter -1 liter citromos vagy lime-os vizet.
(A 23. fejezetben megtalálod a citromos vagy lime-os víz receptjét a 
megfelelő arányokkal.) Várj 15-60 percet, majd:

• A délelőtt folyamán igyál meg legalább 1 liter zellerlevet. (Ezt a 
mennyiséget egészen a kétszereséig, közel 2 liter zellerléig 
növelheted, ha többet szeretnél inni belőle.) Ha a zellerlével végeztél, 
várj legalább 15 percet, majd:

• Igyál meg V2-I liter citromos vagy lime-os vizet (egy teáskanál nyers 
méz hozzáadásával). Hét deciliterig a citromos vagy lime-os vizet 
helyettesítheted maximum 7 deciliter kókuszvízzel. Ha ezt teszed, 
ügyelj rá, hogy a kókuszvíz ne legyen rózsaszín vagy piros, és ne 
tartalmazzon természetes aromákat.

Ennyi. Citromos vagy lime-os víz, melyet zellerlé kövessen, ezután pedig újra 
jöhet a citromos vagy lime-os víz (nyers mézzel) és/vagy a kókuszvíz. Ez azt 
jelenti, hogy nem ittál kávét, matcha teát, energiaitalt és nem ettél 
csontlevest. Nem javaslom, hogy kávén élj, és egész nap megvond magadtól 
az ételeket. Az a legjobb, ha eszel az ébredést követő 4-6 órán belül. Ez az 
időszakos böjt biztonságosabb verziója. Ennek ellenére én még mindig jobb 
szívvel ajánlom a Reggeli tisztítást vagy a könyvben található más 
tisztítókúrákat.

Míg általában nem ajánlom, hogy a zellerlevet étkezéshelyettesítőnek 
tekintsék, mert ez nem kalóriaforrás (ezért mondom, hogy normálisan 15-60 
percen belül kövesse a reggeli), vannak, akik az időszakos böjt 
szerelmeseiként tudni szeretnék, hogyan illeszthetik be a zellerlevet az 
életükbe. Ezt a lehetőséget nekik ajánlom válaszképpen.

Ez megfelel az időszakos böjt szabályainak, mert nem visznek be vele 
zsírkalóriát délelőtt folyamán. Az időszakos böjt során lényegében az 
történik, hogy a zsíroktól mentesítik a szervezetüket, csak nem tudják, hogy 
ez a zsírszünet az, ami ideiglenesen segít a testsúly megtartásában vagy 
csökkentésében. (Ezzel kapcsolatban is az 5. fejezetben leírtakat ajánlom a 
figyelmedbe.) Többek között az az igazi oka annak, hogy néhányan úgy 
érzik, hogy az időszakos böjttel javul az energiaszintjük, és világosabban 
tudnak gondolkodni - mert az az energia, amely délelőtt normálisan az 
emésztést erősítené a zsírok lebontásához, most a test más rendszereinek 
rendelkezésére állhat. Vannak fenntarthatóbb, tartósabb eredményekkel 
járó módjai is a zsírok csökkentésének az életedben - ezekről a



módszerekről olvashatsz ebben a könyvben.
A vajas kávéval megspékelt időszakosböjt-módszerek nem hoznak valódi 

megkönnyebbülést a szervezetnek, mert ezek még mindig zsírral dolgoznak 
- hogy a koffeinről ne is beszéljünk. Ha délelőtt citromos vagy lime-os vízre, 
egy teáskanál nyers mézre, zellerlére és opcionális kókuszvízre szorítkozol, 
azzal korlátozod a kalóriabevitelt, és kizárod az élelmiszereket, ahogyan az 
időszakos böjt megkívánja, ugyanakkor a megfelelő dolgot teszed az 
egészséged javítása szempontjából: hanyagolod a zsírokat a délelőtt 
folyamán, hogy a szervezeted tovább megmaradhasson az éjszakai tisztító 
üzemmódban. Az itt leírt lehetőségek ezt a pihenőt biztosítják számodra a 
zsírok emésztése alól. Ahogyan a Reggeli tisztítás és a könyvben 
megismerhető összes többi tisztítókúra is.

„Az évek során, mialatt annyi embernek 

segítettem gyógyulni, az Együttérzés szelleme 

mindig azt mondta, hogy a betegséged valódi 

okát megismerve félig máris megnyerted a 

csatát. Ha pedig tudod, mit tegyél, mihez nyúlj, 

és hogyan alkalmazd ezeket az eszközöket, 

azzal a másik felét is megnyered."

Anthony William, Gyógyító médium



17. FEJEZET

Nehézfém-méregtelenítő kúra

Szinte senki nem hiszi, hogy toxikus nehézfémek hatásának volt (van) 
kitéve. Ha azon töprengsz, hogy vannak-e toxikus nehézfémek a 
szervezetedben, és milyen forrásból, a következők rávilágíthatnak:

Volt már olyan rágógumid, ami fóliacsomagolásban volt? Használtál 
valaha alufóliát kinti sütögetéskor, vagy ettél már alumíniumdobozból, 
illetve vannak alumínium konyhai eszközeid? Ittál már dobozos sört vagy 
üdítőitalokat?

Mi a helyzet az amalgámtömésekkel? Sok ember érintkezik higannyal a 
fém amalgám fogtömések miatt. Az ilyen tömések eltávolítása sem kínál 
olyan könnyű megoldást, mint ahogyan hangzik. A töméscsere során a 
páciens újra érintkezhet a benne lévő higannyal, mert az eltávolítás során 
higanygőz szabadul fel, ami könnyedén bejut a véráramba. Ezért szoktam 
azt javasolni, hogy ezeket a töméseket csak egyesével távolítsd el, és csak 
akkor, ha az elkezd töredezni vagy kilazul, illetve ha a foggal valami baj van.

Voltál már fluoridkezelésen? Még ha nem is mostanában, bármikor az 
életedben? Esetleg még gyerekkorodban? A kezelésekhez alkalmazott fluorid 
alumínium melléktermék - egy metil-alumínium neurotoxin, mely az 
alumíniumgyártás során keletkezik. Szinte mindnyájan érintkeztünk már 
ezzel az anyaggal így vagy úgy - fluoridkezelés során, fogkrémmel vagy 
fluoridos csapvízzel, és ha ez történt, akkor az még mindig a 
szervezetünkben van, hacsak nem tettünk megfelelő lépéseket az 
eltávolítására.

És ha már szóba került a csapvíz, a kis- és nagyvárosi vízellátási 
hálózatokban mindig lehet találni nyomokban toxikus nehézfémeket, 
például ólmot, arzént, rezet, alumíniumot és akár higanyt is, amit a 
fogyasztásra nézve veszélytelennek nyilvánítanak anélkül, hogy valóban 
tudnák, mi történik, amikor ezek a nyomokban jelen lévő fémek idővel 
felhalmozódnak a szervezetünkben. Még ha szűröd valahogyan a vizet 
otthon, akkor is ki vagy téve ennek a hatásnak az éttermekben. Gondolj 
például a kávéra a kedvenc kávézódból. Egy bögre kávé, amit a helyi



csapvízből készítettek, tökéletesen ártalmatlannak tűnik. Ahogyan az a 
pohár jeges csapvíz is egy étteremben, egy csésze csapvízből készített tea, 
vagy egy üdítő az automatából, amely szűrő nélkül van a csapvízhálózatra 
csatlakoztatva. Senki nem gondol arra, hogy mi történik tíz év alatt úgy, 
hogy mindennap megállsz a reggeli kávédért, vagy hetente többször iszol 
éttermi csapvizet - hogy az így felhalmozódó ólom, alumínium, higany, 
arzén és réz mit művelhet a májunkban és az agyunkban. És mi van azzal a 
vízzel, amiben fürdesz, vagy amivel fogat mosol? Használtál már vizet, ami 
szivárgó réz- (vagy akár ólom-) vezetéken át jutott el a csapig? Meglepődnél, 
ha tudnád, hány házban és hotelben vannak ólomszerelvényekkel ellátott, 
rézből készült vízcsövek.

Van, hogy étteremben eszel, és olyan fémeszközökkel készített ételt kapsz, 
amelyekkel már megkarcolt rozsdamentes acél lábasokat és fazekakat 
kapirgáltak? A toxikus nehézfémekkel való érintkezés egyik leggyakoribb 
forrása az éttermi étel - nem mintha ez azoknak a jó szándékú embereknek 
a hibája lenne, akik az éttermeket vezetik és ott dolgoznak.

Az emberek évtizedekig használják a késeket a háztartásokban, miközben 
folyton élesítik azokat, így ezek idővel egyre kisebbek lesznek. 
Elgondolkodtál már azon valaha, hogy az otthon használt kések hogyan 
veszítik el az élüket? A fém részecskék, amelyek egykor azokat az éles éleket 
adták, utat találtak az élelmiszereinkbe és ezeken keresztül a 
szervezetünkbe. És akkor az agyonhasznált ezüstneműről még nem is 
beszéltünk. Szerinted hová kerültek azok a fém részecskék?

És mi a helyzet a tonhaltekerccsel a kedvenc szusibárodból, az összesütött 
tonhalas szendviccsel a sarki étteremből vagy bármilyen egyéb hallal, amit 
megettél? Vagy lehet, hogy te inkább legeltetett marhát eszel, és azt hiszed, 
hogy akkor tiszta vagy. Ne hidd, hogy a marhahús mentes a nehézfémektől! 
Toxikus nehézfémek hullanak az égből mindennap a mezőre, ahol a csordát 
legeltetik, és azok a toxikus nehézfémek bizony a húsukban végzik. Az ipari 
hizlaldákban nevelt marhának a húsában pedig még több a toxikus 
nehézfém, mint a szabadon legeltetettben.

Mi a helyzet a gyógyszerekkel? Minden gyógyszerben van valamilyen 
toxikus nehézfém - például alumínium, réz, vagy akár platina, illetve 
higany. A legegyszerűbb gyógyszerektől a legagresszívabbakig mindegyik 
tartalmaz toxikus nehézfémet.

A levegőben, amit belélegzünk, szintén vannak toxikus nehézfémek. Ezek 
a kocsik kipufogójából jönnek, az elégetett benzin miatt. Toxikus 
nehézfémek hullanak az égből a környéken permetezett kártevők elleni és



gyomirtószerekből, valamint a levegőben kontinensről kontinensre sodródó 
DDT-ből. (A DDT, az egyéb kártevők elleni szerek és a gyomirtók viszonylag 
sok rezet bocsátanak ki.) Toxikus nehézfémek hullanak ránk az esővel is.

És, amint a szervezetünkben lévő bajkeverőkre figyelmeztető 3. fejezetben 
olvashattad, ezenfelül is többféle módon ki vagyunk téve a toxikus 
nehézfémek hatásának.

Az az igazság, hogy idővel sokféle toxikus nehézfém halmozódik fel 
bennünk, és ezek csak egy részei annak, ahogyan mindennap toxikus 
nehézfémeket fogadunk be a szervezetünkbe. A toxikus nehézfémek 
rejtettek és láthatatlanok; lehetetlen lefülelni őket a testünkben. Nem 
fejlesztettek még ki olyan technológiát, amellyel valóban meg lehetne 
határozni a szerveinkben lévő toxikus nehézfémeket. Ennek a 
technológiának a szükségessége még meg sem jelent a kutatás és a 
tudomány radarján, ezért a tesztelési módszer kialakítása egyelőre nem is 
kérdés. Meg sem fogant a fejlesztés gondolata, tehát nem dolgoznak rajta. 
Míg a vérből kimutatható, ha nagy mennyiségű fémmel, például ólommal 
érintkeztünk közvetlenül, ez teljesen más, mint a szerveinkben évről évre 
felhalmozódó toxikusnehézfém-terhelés az expozíció következtében. A 
toxikus nehézfémeknek nem szokásuk, hogy mennek néhány kört a 
vérárammal, majd kiürülnek. Mélyen besüppednek a szöveteinkbe. A 
toxikus nehézfémeknek ez a mindennapi felhalmozódása nagyban 
hozzájárul a mai társadalom betegségi szintjéhez - és oda kellene figyelni rá.
{5}

Ehelyett az orvostudomány és kutatás a szervezet hibáit és a géneket 
okolja a krónikus betegségekért, és azt az elméletet támogatja, hogy a test 
őrült ámokfutásba kezdve önmagára támadhat. Ha a tudomány tényleg 
utánajár a toxikus nehézfémeknek, és egyszer napvilágra kerül az igazság, 
az teljesen átalakítja majd a gyógyszeripart (hiszen mindegyik szerben 
toxikus nehézfémek vannak), és rengetegen fognak felzúdulni, akiket 
feleslegesen tettek ki a káros hatásoknak. Ezek alapján képzelheted, hogy a 
valóság, hogy milyen gyakran találkozunk toxikus nehézfémekkel, és azok 
mit tesznek velünk, jó ideig rejtve marad még az előrelátható jövőben.

Ahelyett, hogy arra várnál, hogy a világ utoléri magát, már most a 
kezedben van az eszköz, amellyel tehetsz valamit a toxikus nehézfémek 
ellen; vágj bele ebbe a méregtelenítésbe, hogy napi szinten kivezethesd őket 
a szervezetedből, hogy javulhasson a saját és a családod egészsége.

MIT TESZNEK VELÜNK A TOXIKUS NEHÉZFÉMEK?



Akármennyire nem akarjuk elhinni, mindnyájunk szervezetében vannak 
toxikus nehézfémek. Higany, alumínium, réz, ólom, nikkel, kadmium, 
bárium, arzén és toxikus kalcium halmozódik más-más területeken a 
különböző szerveinkben. A két legnépszerűbb gyűjtőhelyük az agyunk és a 
májunk.{6}

A toxikus nehézfémek olyan romboló töltéssel rendelkeznek, amely 
megzavarja az agyon áthaladó elektromosságot. A neurotranszmitter 
vegyületeknek az ott lévő szupergyors elektromos idegpályát kellene 
használniuk arra, hogy minden agysejtedhez eljuttathassák az információt 
és az életerőt. Toxikus nehézfémek, például higany és alumínium 
jelenlétében azonban az elektromos impulzusok a lerakódásokba ütközve 
gyengülnek. Az elektromos aktivitás szétszóródik, ami egy sereg olyan 
tünethez és állapothoz vezethet, amelyek az életünk során kialakulhatnak. 
Hogy csak néhányat említsek, ilyen a ködös gondolkodás, az emlékezettel 
kapcsolatos gondok, a zavarodottság, a szorongás és a depresszió. Az agyban 
lévő toxikus nehézfémek vezethetnek továbbá Alzheimer-kórhoz, 
demenciához, amiotrófiás laterálszklerózishoz (ALS), Parkinson-kórhoz vagy 
akár a bipoláris zavar, a mániás zavar vagy a skizofrénia diagnózisaihoz.

Nem csak maguk a nehézfémlerakódások okozhatnak problémát. A 
toxikus nehézfémek oxidálódnak is (képzelj el egy rozsdásodó fémdarabot); 
az ennek során kibocsátott nehézfém-melléktermék eljuthat a szomszédos 
agysejtekhez is, és ezáltal még több neuronra kihatva további vagy 
súlyosabb tünetekhez vezet az évek alatt. A nehézfémek egymással is 
kölcsönhatásba lépnek, és ezáltal annál is problémásabbá válnak, mint 
amilyenek magukban máris voltak. Amikor például a higany és az 
alumínium találkoznak és érintkeznek, igen toxikus reakcióba lépnek, és ez 
mindkettejük oxidációs folyamatát felgyorsíthatja. Az ilyenkor kibocsátott 
anyag neurológiai tüneteket, például remegéseket, izomrángást, depressziót, 
szorongást, rohamokat, végtaggyengeséget és emlékezetvesztést okoz.

Ugyanakkor mindenkinek vannak a szervezetében kórokozók is a 
haszontalan baktériumok különböző törzseitől és változataitól a kártékony 
vírusok különböző törzseiig és változataüg. Az Epstein-Barr-vírus, melynek 
hatvannál is több változata van, jellemzően szinte mindnyájunk testében 
jelen van. És hogy ennek miért van ekkora jelentősége, amikor 
nehézfémeket kell méregtelenítenünk? Az EBV képes táplálékként használni 
a toxikus nehézfémeket a testben, majd azokat vírusos melléktermékként az 
eredetinél sokkal erősebb fémekként kibocsátani. Sok toxikus nehézfém 
ücsörög a májban, mely szintén igen népszerű táborhely a vírusok szemében



is. így az ott lévő nehézfémek könnyen elérhető, folyamatos 
élelmiszerforrássá válnak a vírusok számára, melyek utána kibocsátják a 
mérgeiket. Ezen vírusok (például EBV) által, a toxikus nehézfém (például 
higany) lakomája után, kibocsátott neurotoxinok hoznak létre sok olyan 
tünetet, melyet az autoimmun betegek megtapasztalnak. A fibromialgia, a 
szklerózis multiplex, a Lyme-kór, a reumás ízületi gyulladás, a Hashimoto- 
betegség és az ME/CFS neurológiai tünetei, valamint olyan egyedi tünetek, 
mint kimerültség, fájdalmak, bizsergés, zsibbadás, szédülés, kábaság, 
fülzúgás, üvegtesti homály, idegfájdalom, neuropátia, heves szívdobogás, 
égető érzés a bőrön és migrén - hogy csak néhányat említsek - mind 
ezeknek a neurotoxinoknak köszönhetők.

Mostanra már biztosan érted, hogy miért jó kipucolni a toxikus 
nehézfémeket a szervezetből. A Nehézfém-méregtelenítő kúra minden olyan 
ember esetében kritikus fontosságú, aki ezeket a tüneteket és állapotokat 
észleli, és ugyanüyen fontos ekcéma, pikkelysömör, vitiligo vagy bármüyen 
bőrprobléma esetén. Az ekcéma és a pikkelysömör azt jelzi, hogy nagy 
mennyiségű toxikus réz van a májban, ahol ugyanekkor az EBV is 
megtelepedett, és a nehézfémen dőzsöl, ami ez esetben egy olyan belső 
dermatoxint hoz létre, aminek a létezéséről az orvostudomány és kutatás 
nem tud - arról nem is beszélve, hogy köze van a problémás állapotok 
kialakulásához. A dermatoxin a véráramba kerül, ahonnan aztán a bőrbe 
jut, és ott okozza a hámló, pergő, viszkető, érdes, gyulladt és irritált bőr 
tüneteit, amelyeket az ekcéma, a pikkelysömör és a dermatitisz áldozatai 
olyan jól ismernek. A vitüigo alumíniumtúlterhelésre utal a májban szintén 
egy vírus (általában a HHV-6 és néha az EBV egyik változata) miatt, mely a 
toxikus nehézfémet bekebelezve dermatoxint bocsát ki, és ez pusztítja el a 
bőrben a pigmentet kialakító sejteket.

Azok a kisgyerekek, akiknek ki nem mutatott higany és alumínium van a 
májában és az agyában, gyakran küzdenek figyelemhiányos hiperaktivitás- 
zavarral (ADHD), koncentrációs és fókuszálási nehézséggel, tanulási 
nehézségekkel és viselkedési problémákkal. Az obszesszív-kompulzív zavar 
(OCD), a Tourette-szindróma, az autizmus, valamint az indokolatlan 
dühkitörések és deperszonalizáció szintén toxikus nehézfémek eredménye. 
A depresszió, a szorongás és az álmatlanság a nehézfémek korábbi 
életkorokban észlelhető jelei. Ha nem távolítják el az ilyen tüneteket és 
állapotokat okozó toxikus nehézfémeket az agyból, és nem foglalkoznak 
ezzel, a toxikus nehézfémek felhalmozódása és oxidációja még súlyosabb 
problémákhoz - például memóriaproblémák, demencia, Alzheimer-kór vagy



már-már megnyomorító OCD, illetve skizofrénia - vezethet.
A toxikus nehézfémek tehát tüneteket okozhatnak. A tünetek pedig - 

részben - alakíthatják az énünket. A részünkké válnak, és nekünk velük kell 
élnünk, cselekednünk, dolgoznunk, és velük kell a túlélésre vagy a 
boldogulásra törekednünk. A legtöbben, akik toxikus nehézfém okozta 
tünetektől szenvednek, egyáltalán nem tudják, hogy a fémeknek közük van 
ehhez - ez szinte felfoghatatlannak tűnik. Ha elkezdesz azon dolgozni, hogy 
kiürítsd a nehézfémeket a saját és a szeretteid szervezetéből, és meglátod, 
hogy milyen tünetektől szabadulsz meg, a tapasztalás átalakíthatja az 
életedet.

A NEHÉZFÉM-MÉREGTELENÍTŐ KÚRA

És most nézzük meg a toxikus nehézfémek eltávolításának módszerét:

Mit?

• Ébredéskor igyál meg V2-I liter citromos vagy lime-os vizet. (A 23.
fejezetben megtalálod a citromos vagy lime-os víz receptjét a 
megfelelő arányokkal.) Várj 15-30 percet, majd:

• Igyál meg Ví-I liter zellerlevet éhgyomorra. Várj legalább 15-30 
percet, majd:

• Idd meg a Nehézfém-méregtelenítő smoothie-t. A receptet 
megtalálod a 326. oldalon. Ha úgy jobban szereted, a smoothie 
összetevőit külön, egészben is megeheted turmixolás helyett - lásd a 
smoothie-alternatívák között.

• Ha ebéd előtt újra megéhezel, szorítkozz az almára nassolásképpen
(egyél akár többet, ha szeretnél). Felvághatod vagy pépesítheted is az 
almát, készíthetsz nyers Almaszószt a 23. fejezetben található recept 
alapján, de főtt almaszószt is ehetsz (ha nem tartalmaz adalékokat), 
vagy választhatod az érett körtét is tízóraira, ha az alma nem vált be.

• Opcionális: Még jobb eredményeket érhetsz el, ha megnézed a 
Problémás élelmiszerek listáját a 7. fejezetben, és átgondolod, hogy 
melyek azok az élelmiszerek, amelyeket el szeretnél hagyni a 
tisztítókúra végzése alatt. Minél kevesebb a problémás élelmiszer az 
étrendedben, annál hatékonyabb lehet a Nehézfém-méregtelenítő 
smoothie.

Mennyi ideig?



• Adj a tisztítókúrának három hónapos próbaidőt! Kilencven napon át 
minden reggel tartsd be a protokollt, hogy valódi esélyt adhass 
magadnak arra, hogy változtass az életeden.

• Ha hat hónapig vagy még tovább bírod, annál jobb, különösen, ha 
romboló tünetekkel és problémákkal van dolgod.

• A három-hat hónapon túl is folytathatod. Ha olyan betegség vagy 
tünetek kínoznak, amelyeknek köze lehet a fémekhez, vagy ha 
fontosnak tartod a megelőzést, akár egy évig vagy tovább is 
folytathatod a tisztítókúrát, hogy a mélyen beágyazódott toxikus 
nehézfémeket is kiásd az agyból. Az is teljesen jó megoldás, ha az 
egész hátralévő életedre rászoksz a Nehézfém-méregtelenítő 
smoothie-ra.

Miért?

• A citromos vagy lime-os vízzel kezded a napot, hogy előkészítsd a 
szervezetedben lévő toxikus nehézfémeket a könnyebb kivezetésre. 
Nagyon fontos, hogy megfelelő mértékben hidratálj, hogy amikor a 
Nehézfém-méregtelenítő smoothie elkezdi kiásni a fémeket és 
megpróbálja eltávolítani őket, elég víz legyen a szervezetedben 
ahhoz, hogy kimoshasd őket a rendszerből. (Ha érzékeny vagy a 
citromra vagy a lime-ra, nézd meg, mit ajánl helyettük a személyre 
szabással és helyettesítésekkel foglalkozó 21. fejezet.)

• A következő lépésben a zellerlé kilazítja a fémeket, hogy a Nehézfém
méregtelenítő smoothie jobban össze tudja gyűjteni őket. A zellerlé a 
toxikus nehézfémek által károsított részek helyreállításában is segít a 
szerveken belül, a benne lévő nátrium klasztersók pedig a toxikus 
nehézfémek toxikus töltésének csökkentésével teszik kevésbé 
ártalmassá azokat. Ha nem tudod beszerezni, vagy a szervezeted 
nem tolerálja a zellerlevet, megint csak lapozz a 21. fejezethez.

• A fő esemény itt a Nehézfém-méregtelenítő smoothie, az egyetlen 
olyan rendelkezésre álló nehézfém-méregtelenítő protokoll, mely a 
megfelelő kombinációban tartalmazza az összetevőket ahhoz, hogy 
kiássa a mélyen beágyazódott toxikus nehézfémeket a szervekből, és 
összeszedje a szintén problémás, szabadon áramló fémeket és 
oxidatív melléktermékeiket, majd biztonságosan kiürítse azokat a 
szervezetből. Ennek működéséről és fontosságáról még sokkal 
bővebben szólok a következőkben.

• Ha a délelőtt folyamán megéhezel, az alma, ez a nagy erejű gyógyító-



tisztító étel a tökéletes tízórai. A benne lévő pektin segít a májból a 
béltraktusba érkező epe felszívásában - ebben az epében 
nyomokban toxikus nehézfémek lehetnek annak következtében, 
hogy a Nehézfém-méregtelenítő smoothie előásta őket a májból.

• A délelőtt folyamán tartózkodj a radikális zsíroktól, hogy azok ne 
sűríthessék be a véredet, és ezáltal könnyebben megszabadulhass a 
toxikus nehézfémektől.

A NEHÉZFÉM-MÉREGTELENÍTÉS MŰKÖDÉSE

A toxikus nehézfémek eltávolítása a testből az Operáció nevű régi orvosos 
társasjátékhoz hasonlít. Ha nyerni akarsz a játékban, egy csipesszel ügyesen 
apró csontokat és szerveket kell eltávolítanod a kartonbaba testéből úgy, 
hogy ne érj a műtéti vágásokhoz - ilyenkor megszólal egy vészjelző hang -, 
és ne ejtsd ki a csipeszből a játék darabjait. Az egésznek a biztos kéz a 
lényege. Míg a nehézfémek eltávolítása sokkal összetettebb, itt is érvényes 
ugyanez a „biztos kéz” szabály. Ahhoz, hogy a nehézfém-méregtelenítő 
protokoll elérje a kívánt hatást, nagyon fontos, hogy az általad választott 
eszközök és módszer ne ejtse el a toxikus nehézfémeket út közben, mert 
ezzel rombolást okoz - és éppen ez a gond a többi nehézfém „méregtelenítő” 
programmal. Ha nem megfelelően pucolod ki a toxikus nehézfémeket, a 
végén elejted őket, és elveszíted a játszmát.

Öt fontos eszköz

Az alternatív orvoslás berkeiben felmerült a kelációs terápia kérdése a 
toxikus nehézfémekkel kapcsolatban. A chlorellát például gyakran ajánlják a 
nehézfémek kipucolásához a szervezetből. íme, az igazság: ha ez az Operáció 
volna, a chlorella folyton megszólaltatná a vészjelzőt. Ennek egyszerűen az 
az oka, hogy a chlorella képes hanyagul lepakolni a nehézfémeket itt-ott. 
Amikor tényleg felveszi a toxikus nehézfémeket, hamarosan újra elejti 
azokat, és ezzel egy közeli szövetbe bocsátja őket - ami garantálja, hogy vagy 
folytatódnak a régi tünetek, vagy újak jelennek meg, vagy egyszerre 
mindkettő.

Bizonyos gyógynövényeket, például a fokhagymát is szokták ajánlani a 
toxikus nehézfémek eltávolításához. Míg a fokhagyma legalább nem 
hajlamos elpotyogtatni a fémeket útközben, ez nagyrészt annak köszönhető, 
hogy eleve nemigen lakoltatja ki vagy távolítja el azokat. A képességeit a 
béltraktusban fejti ki. A fokhagyma kéntartalma egyfajta nyákképző reakciót



vált ki, ami pozitív hatású nyáktermelést jelent a vérerek körül a 
béltraktusban. A legjobb esetben ez tényleg kilazít onnan némi toxikus 
nehézfémet. A fokhagyma másban emelkedik ki: fantasztikus hatással bír az 
immunrendszerre. Egész egyszerűen nem a nehézfém-méregtelenítés a 
specialitása.

A nehézfém-méregtelenítéshez elengedhetetlenek a spéci eszközök - 
ezeken múlik az eljárás sikere. Nélkülük csak távolodsz a célodtól, hogy 
kipucold ezeket a fémeket. A Nehézfém-méregtelenítő smoothie 
kulcsfontosságú alkotóelemei a következők:

• Vadon termő kék áfonya (fagyasztott formában vagy tiszta vadon 
termő kékáfonya-porként beszerezhető)

• Spirulina (a megfelelő fajtát megtalálod az étrend-kiegészítők között a 
www.medicalmedium.com webcímen)

• Árpafűlépor (a megfelelő típus szintén ott van az étrend-kiegészítők 
listáján)

• Friss korianderzöld
• Atlanti-óceáni vörös pálmamoszat

A megfelelő testi környezet is nagyon fontos ahhoz, hogy kipucolhassuk a 
toxikus nehézfémeket a szervekből, a véráramból és végül a 
szervezetünkből. A máshol hirdetett technikák túl kemények és „ledarálnak” 
- és, ismétlem, elpotyogtatják a fémeket útközben, még a testen belül. 
Bizonyos technikák kissé messzebbre viszik a szervezetben a nehézfémeket, 
mint mások; akárhogy is, túl hamar elengedik azokat, és ezzel hagyják, hogy 
újra befészkeljék magukat a szervekbe. Rettenetesen sokat jelenthet, ha 
odafigyelsz erre, amikor valami olyasmit akarsz kipucolni a szervezetedből, 
ami a fogantatásod óta ott van - márpedig a toxikus nehézfémekkel ez a 
helyzet, mert először a minket létrehozó spermiummal és petesejttel kapjuk 
meg őket, majd nagy valószínűséggel gyűjtünk még hozzá az anyaméhben, 
és utána folyamatosan szerzünk még belőlük a gyerekkorunktól egészen 
mostanáig.

Húsvéti tojáskeresés

A testünkben lévő toxikus nehézfémek közül nem mindegyikhez nehéz 
hozzáférni. Lehetnek például a vesében is - ezeknek, miután a vese belső 
béléséről lekotortuk őket, nem kell sokat utazniuk, hogy kijussanak a 
testünkből; azonnal kiürülnek a vizelettel. Ezeknek a toxikus 
nehézfémeknek a kilakoltatásához az öt összetevőből egy is elég lehet.

http://www.medicalmedium.com


Vannak toxikus nehézfémek más, hasonlóan könnyen elérhető helyeken is, 
például a vékonybélben; ezek összegyűjtéséhez és a végbélen át történő 
biztonságos kivezetéséhez elég az ötből két összetevő. Lehetnek toxikus 
nehézfémek az agy viszonylag könnyen megközelíthető pontjain - az ötből 
három összetevő is elég lehet ahhoz, hogy biztosítsd ezek teljes eltávolítását 
és sikeres „kiutaztatását”. Aztán az is előfordulhat, hogy ezek a toxikus 
nehézfémek elérnek a mélyebb szövetekhez bizonyos agyi területeken és a 
máj központjában, és ezek biztonságos kiürítéséhez bizony négy vagy akár 
mind az öt elemre szükséged lehet.

Akárhogy is, az a legjobb, ha mind az öt összetevőt beépíted a nehézfém
méregtelenítésbe, amikor csak tudod, mert mind támogatják egymást - és 
nem tudhatod, hogy milyen mélyre áshatták be magukat a toxikus 
nehézfémek és a szemetük a szervezetedbe. Mindennek a tetejébe nagyon jól 
teszed, ha biztosításképpen zellerlével indítod a napodat, mert az ebben lévő 
nátrium klasztersók ki tudják lazítani a toxikus nehézfémeket, és ezzel 
előkészítik a kitoloncolásukat a smoothie-t alkotó összetevők számára.

Mindezzel azt szeretném mondani, hogy a Nehézfém-méregtelenítő 
smoothie nem egyetlen szuperhőssel dolgozik. Mindegyik összetevőjében 
megvan a képesség a nehézfémek kiásásához a szervezetünkből, legyenek 
azok könnyebben elérhető, vagy akár váratlan helyeken. Olyan ez, mint a 
húsvéti tojáskeresés - mindegyik összetevő önállóan kutatja át a 
szervezetedet, mint a parkban szétfutó testvérek, hogy megkeresse a maga 
nehézfém „húsvéti tojásait”. A kishúg ugyanolyan eséllyel érkezik tele kosár 
tojással, mint a legnagyobb báty, mert az egész csak attól függ, hogy merre 
futnak. Azaz ha azt hiszed, hogy a spirulina vagy a korianderzöld a 
nehézfém-méregtelenítés valódi sztárja, ne lepődj meg, ha a vörös 
pálmamoszat elhúz mellettük, és kitakarít egy olyan kritikus 
toxikusnehézfém-lerakódást, ami éppen az életedet megnehezítő tünetért 
felel.

Párosítós játék

Amint a fejezet elején elmondtam, sok különböző toxikus nehézfém üthet 
tábort a testükben. Ez a másik oka annak, hogy a Nehézfém-méregtelenítő 
smoothie sokféle összetevőből áll - az egyes elemei különböző erővel tudják 
magukhoz ragadni a különböző toxikus nehézfémeket. Amikor megiszod a 
smoothie-t, az egyik összetevője az alumíniumra fog könnyebben rátapadni 
a szervezetedben, míg a másik nagyobb hatalommal rendelkezik a réz vagy 
a nikkel felett, a harmadik pedig a higannyal bánik el különösen jól. Olyan



nagyon fontos ez az összetettség, amelyre egyáltalán nem gondolnak az 
egyéb toxikus nehézfémeket eltávolító módszerek kitalálói.

Arról nem is beszélve, hogy nem csak magukban lézengő toxikus 
nehézfémek találhatók a szervezetünkben. Ötvözetekre is kell gondolnunk - 
például egybeolvadt higany-alumínium lerakatokra vagy más, egymásra 
talált és egybeolvadt fémekből álló keverékekre, valamint ezeknek a 
fémreakcióknak a maró, oxidáló hatású, elszabadult melléktermékeire. Más 
nehézfém-méregtelenítő programok ezt nem veszik számításba, mert senki 
nem tudja, hogy ez zajlik a szervezetünkben, vagy hogy az ötvözeteket és a 
hulladékukat nehezebb kiszedegetni és összegyűjteni, mint a tiszta fémeket.

A toxikus nehézfém kelációs folyamatokat nem lehet csak úgy összedobni. 
Szisztematikus struktúrával biztosítható csak, hogy a nehézfémek kiásása 
során adódó összetett problémákat mind számba vegyük, hogy azok a 
toxikus nehézfémek tényleg elhagyják a testünket. A test különböző részein 
különböző mennyiségben, különböző kombinációban található különböző 
toxikus nehézfémek kezelésének a valódi megoldása itt, ebben a Nehézfém
méregtelenítő kúrában rejlik. A smoothie öt összetevője, plusz a zellerlé 
nátrium klasztersóinak extra biztosítása (és a reggel, éhgyomorra 
bonuszként megivott citromos vagy lime-os víz) az, ami elhozza a 
megérdemelt eredményeket és lelki békét. (A nehézfém-méregtelenítést a 
3:6:9 tisztítókúrába is beépítheted. Az ide kapcsolódó részleteket lásd a 
fejezet végén.)

Igazán nagy örömmel látom, hogy terjed a tudás, amelyet a 
szervezetünkben lévő toxikus nehézfémekkel és a méregtelenítés 
szükségességével kapcsolatban immár közel négy évtizede kezdtem el 
átadni. Elképesztő, hogy hová jutottunk onnan, hogy először holisztikus 
fogorvos-konferenciákon szólaltam fel. Azt is fontos tudnod, hogy innen ered 
a mindennapi toxikus nehézfém-méregtelenítéssel kapcsolatos beszélgetés, 
tehát a kezelésére alkalmazott megfelelő tisztítókúrának is ez az eredeti 
forrása.

Ml A TEENDŐ A HIÁNYZÓ ÖSSZETEVŐKKEL?

Tudom, hogy lesznek napok, amikor a sarki fűszeresnél éppen nem kapható, 
vagy nem elég friss a korianderzöld, vagy kifogytak a vörös pálmamoszatból 
vagy a fagyasztott vadon termő kék áfonyából. Ilyenkor se hagyd ki a 
Nehézfém-méregtelenítő smoothie-t. Azokkal az összetevőkkel dolgozz, 
amihez hozzájutsz. Gondoskodj róla, hogy mindenképpen legyen benne 
spirulina, árpafűlépor és vadon termő kékáfonya-por (ezt is tarts otthon arra



az esetre, ha elfogynak a fagyasztott készletek), hogy ezekkel tartsd a frontot, 
amíg a többi összetevőt újra lehet kapni.

Ha egy reggel teljesen kihagyod a smoothie-t, azt is megértem. Ha 
Nehézfém-méregtelenítő smoothie nélkül indul a napod, igyekezz meginni a 
citromos vagy lime-os vizet és a zellerlevet, és megenni az almát és a 23. 
fejezetben a tisztítókúrához ajánlott receptek között talált más ételeket. Majd 
minden egyes smoothie nélkül eltelt napot pótolj be úgy, hogy megtoldod az 
egész tisztítókúra idejét egy-egy smoothie-s nappal. Ha pedig a kihagyott 
Nehézfém-méregtelenítő smoothie helyett megeszel egy radikális zsírt 
tartalmazó élelmiszert vagy problémás ételt, például tojást, vagy ha 
megiszod a Nehézfém-méregtelenítő smoothie-t, és a délelőtt folyamán 
megeszel valamilyen radikális zsírt tartalmazó vagy problémás élelmiszert - 
akkor három nappal kell meghosszabbítanod a tisztítókúrát.

SMOOTHIE-ALTERNATÍVA

A nehézfém-méregtelenítés összetevőit nem muszáj smoothie formájában 
fogyasztanod. Bár a Nehézfém-méregtelenítő smoothie a leggyorsabb és 
legkönnyebb módja az elfogyasztásának, nem az egyetlen. Azt is megteheted, 
hogy odafigyelsz rá, hogy 24 óra leforgása alatt mind az öt kulcsfontosságú 
élelmiszert elfogyaszd. A különböző napi étkezések közül úgy dönthetsz 
például, hogy más, felaprított gyümölcsökkel együtt megeszed a két bögre 
vadon termő kék áfonyát reggelire, hogy az uzsonnára fogyasztott 
kókuszvizedbe egy-egy teáskanál spirulinát és árpafűléport keversz, az esti 
salátádhoz pedig hozzákevered az egy bögre korianderzöldet és egy 
evőkanál atlanti-óceáni vörös pálmamoszatot. (Az is jó, ha a spirulinát és az 
árpafűléport pépesített banánhoz keverve eszed.)

Akkor kell a szervezetednek a legkevesebb feldolgozó munkát végeznie, és 
akkor jönnek ki a toxikus nehézfémek a legkönnyebben, ha a Nehézfém
méregtelenítő smoothie mellett döntesz. Ezzel szemben ha külön, más-más 
időben viszed be a nehézfém-méregtelenítés összetevőit, akkor a testednek 
egy kicsit keményebben meg kell dolgoznia a nehézfémek kipenderítésén. 
Ha nem szereted a smoothie-kat, nincs turmixgéped, vagy bármilyen egyéb 
okból a szétválasztás mellett döntesz, ez is hatékony, és sokkal jobb, mintha 
kihagynád a nehézfém-méregtelenítést. Ha erre állsz rá, hogy külön viszed 
be az összetevőket, akkor is tarts ki amellett, hogy előbb a citromos vagy 
lime-os vizet és a zellerlevet iszod meg.



MÓDOSÍTÁSOK GYEREKEKNEK

A gyerekek általában nem tudják meginni a receptben leírt mennyiségekből 
készített teljes adag Nehézfém-méregtelenítő smoothie-t. Úgy tudod 
meghatározni a gyerekednek megfelelő mennyiséget, ha belegondolsz, hogy 
mennyit iszik például, amikor almalevet adsz neki. Két és fél decilitert? 
Három vagy három és fél decilitert? Akármennyit, ez lesz a megfelelő 
mennyiség neki a Nehézfém-méregtelenítő smoothie-ból is. Csökkentheted 
arányosan az összetevők mennyiségét - például veheted mindennek a felét 
vagy kétharmadát (figyelj rá, hogy az öt fő elem egymáshoz viszonyított 
arányai ne változzanak!) -, vagy elkészítheted az egészet, és megihatod te 
magad, amit meghagy. Vagy neki is odaadhatod az összetevőket külön, 24 
óra leforgása alatt, ahogyan a Smoothie-alternatívánál írtam.{7}

A gyerek esetében is megtarthatod a tisztítókúra más elemeit. De az is 
rendben van, ha nála elhagyjátok a citromos vagy lime-os vizet, és a zellerlé 
mennyiségét is csökkentheted a saját megítélésed szerint. A gyereknek 
ajánlott zellerléadagokkal kapcsolatban lásd az 508. oldalon lévő táblázatot.

NEHÉZFÉM-MÉREGTELENÍTÉS ÉS A 3:6:9

Emelheted a nehézfém-méregtelenítés szintjét, ha a Nehézfém-méregtelenítő 
smoothie-t (vagy külön az összetevőit) beépíted az Eredeti vagy 
Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúrába. Ezzel kapcsolatban a 10. és 11. fejezet 
tisztítókúra-opciói, ületve a tisztítás személyre szabásával és a 
helyettesítésekkel foglalkozó 21. fejezet elején leírt Nehézfém- 
méregtelenítéses módosítás nyújthat iránymutatást.

Ha pedig ennél is tovább akarsz menni, lapozz a Haladó 3:6:9 tisztítókúrát 
leíró 12. fejezethez. Abba eleve beépítettem a nehézfém-méregtelenítést - 
számos egyéb jótékony gyógyító hatás mellett.



18. FEJEZET

Monotáplálkozás tisztítókúra

A monotáplálkozás hihetetlen erejű technika lehet, amikor bizonyos 
egészségügyi problémákból szeretnél felépülni. Számos alkalmazása létezik, 
melyek közül a leghangsúlyosabbak a bélrendszer gyógyulását és az 
élelmiszer-allergiákat célzók. A monotáplálkozás mentette meg egyszer az 
én életemet is, amikor gyerekként ételmérgezést kaptam.

Emésztési problémával küszködve egészen lehetetlen vállalkozásnak 
tűnhet kitalálni, hogy mit egyél. Nagyon sokakat kínoz cöliakia, 
vastagbélgyulladás, Crohn-betegség, irritábilis bél szindróma (IBS), 
kontaminált vékonybél szindróma (SIBO), székrekedés, hasmenés, görcsök, 
gyomorfájás és puffadás. Bizonytalanok azzal kapcsolatban, hogy hogyan 
állíthatnák az ételeket maguk mellé, miközben egymás után váltogatják a 
trendibbnél trendibb étrendeket. Ez nagyon is érthető, amikor nem kapsz 
választ azzal kapcsolatban, hogy mi zajlik benned, mi okozza eleve a 
szenvedésedet. A diagnózisok és betegségcímkék nem fedik fel a valódi 
okokat. Nagyon sokan élnek nem diagnosztizált gyomor- és bélproblémákkal 
is - erre később még visszatérünk ebben a fejezetben. Diagnosztizált vagy 
sem, ha senki nem képes magyarázatot adni a béltraktusban megjelenő 
kellemetlen érzésekre, az sok embert még az evéstől is elriaszt. Akiket napi 
szinten kínoznak bélrendszeri gondok - akár van nevük, akár nincs -, azok 
számára elképzelhetetlennek tűnhet a méregtelenítés gondolata. Először a 
működésük és táplálkozásuk hogyanjával kell tisztában lenniük.

Sok emésztőrendszeri panasznál felfedezetlen aspektusként van jelen 
valamilyen vírusos és bakteriális aktivitás. Mind a vírusok, mind a 
haszontalan baktériumok beágyazódhatnak a bélfalak belső bélésébe. Ezek a 
kórokozók az ott elhaladó bajkeverőkkel - patogén üzemanyaggal a tojástól 
a tejtermékeken és gluténen át egészen a toxikus nehézfémekig - 
táplálkoznak. Amikor jól megy a baktériumok sora, irritációt és gyulladást 
okozhatnak a bélfalakban, bizonyos vírusok pedig megfelelő körülmények 
közé kerülve a bélfalban lévő idegvégződéseken allergiás reakciót kiváltó 
neurotoxinokat szabadítanak fel. A vírusok és baktériumok gyakran élnek a



májban; ilyenkor sokszor az általuk kieresztett neurotoxinok juthatnak be az 
emésztőtraktusba. Ezek bármelyike okozhat emésztőrendszeri zavart, 
gyomorhurutos görcsöket, túlzott gázképződést vagy akár fekélyes 
vastagbélgyulladást. (Az orvostudomány és kutatás előtt még tisztázatlan, 
hogy az övsömörvírus vérzést okozhat a belek vérereiben.) Röviden, a 
vírusos és bakteriális aktivitás rendkívüli érzékenységet okozhat a 
bélfalakhoz csatlakozó idegeknél. Ezt érzik olyan sokan, amikor esznek, és 
az élelmiszerek végighaladnak az emésztőrendszerükön - érzik, amint az 
étel hozzáér a bélfalukhoz, és ott irritálja azokat az érzékeny idegeket, 
amelyek a vírusos neurotoxinok és a bakteriális aktivitás miatt begyulladtak.

A monotáplálkozás pontosan ezt a dilemmát hivatott kezelni. „Mono” alatt 
most nem a mononukleózist értjük - egyszerűen csak „egyféle” dologról 
beszélünk. Ez a fajta táplálkozás olyan nagyon, nagyon egyszerű étkezést 
jelent, amikor mindössze egy vagy kettő (vagy néha három) konkrét 
élelmiszerre hagyatkozunk, és ezzel segítjük az emésztőrendszer 
helyreállítását. Egyéb előnyei mellett az ebben a fejezetben leírt technika 
arra született, hogy visszahozza az életbe az emésztősavat termelő 
gyomormirigyeket, hogy a sósavtermelésed helyreállíthassa magát, és ezáltal 
javuljon a tápláléklebontásod. Ezek a technikák ugyanakkor a máj állapotán 
is javítanak. Sokaknak stagnáló és renyhe a mája, és tele van toxikus 
bajkeverőkkel. A monotáplálkozás megtisztíthatja a májat, a 
helyreállításával biztosítva, hogy az általa termelt epe zsírbontása megfelelő 
legyen.

Ideális programok ezek arra az esetre, ha hiperérzékeny a béltraktusod, 
mert az itt található élelmiszer-opciók a rendszeren végighaladva csillapító 
hatást fejtenek ki. Ezek a monotáplálkozási programok ugyanakkor a 
kórokozókat, az emésztőrendszeri problémák hátterében gyakran megbúvó 
vírusokat és baktériumokat is kiéheztetik. A monotáplálkozás olyan 
kíméletes méregtelenítést biztosít a szervezet számára, ami biztosan nem fog 
kiborítani.

Többek között ezen okokból kínálhat a monotáplálkozás felbecsülhetetlen 
technikát influenza, gyomorbacilusok, ételmérgezés, élelmiszer-allergiák 
vagy -érzékenység, étkezési zavarok, böjtölés vagy fekélyek esetén, vagy ha a 
csapások, illetve a túlzott stressz megterhelik az emésztésedet, és 
megnehezítik az összetett ételek feldolgozását. Ha ilyen fizikai és érzelmi 
állapotokat élsz át, a monotáplálkozáshoz mindig fordulhatsz.

MONOTÁPLÁLKOZÁS TISZTÍTÓKÚRA



A monotáplálkozás eltér a könyvben megismerhető más tisztítókúráktól. 
Miközben a szervezetedet gyengéd méregtelenítési üzemmódra állítja, és 
mini tisztítókúraként hathat, amikor karbantartási munkát akarsz végezni, 
és élesíteni szeretnéd az érzékeidet, a fő célja az, hogy továbblendítsen, 
amikor nem találsz kiutat az étkezési slamasztikából. Ha a monotáplálkozás 
segítségével helyrehozod magad, az utat nyithat arra, hogy később, ha a 
májad és az emésztőrendszered már elindult a gyógyulás útján, a könyvben 
megismert más tisztítókúrákat is kipróbálj.

Mit?

• Opcionális: Ébredéskor igyál meg V2-I liter citromos vagy lime-os 
vizet. (A 23. fejezetben megtalálod a citromos vagy lime-os víz 
receptjét a megfelelő arányokkal.) Várj 15-30 percet, majd:

• Igyál meg Vi liter friss zellerlevet reggel, éhgyomorra. Ideális esetben 

ezt a zellerléadagot fokozatosan feltornázod 7 deciliterre, majd 1 

literre, és ezt iszogathatod reggel. Ha muszáj, két adagra oszthatod a 
zellerlevet; igyál meg V2 litert reggel, és további 2 és fél decilitert vagy 
V2 litert valamikor később a nap során. (Ha tényleg érzékeny vagy rá, 
kezdheted 1 deciliter zellerlével reggel, és innen emelheted 
fokozatosan az adagot. Ha pedig egyáltalán nem tudod meginni a 
zellerlevet, kezdheted sima uborkalével, a kívánt mennyiségben.) Itt 
is érvényes az általános irányelv: várj legalább 15-30 percet a zellerlé 
elfogyasztása után, mielőtt bármi mást ennél vagy innál.

• Válaszd ki az egyik monotáplálkozási opciót a következő

felsorolásból, és ezt edd a napi kis étkezéseid során. Elköltheted az 
első kis étkezést reggel, vagy elkezdheted az evést ebédidőben, attól 
függően, hogy mennyire vagy éhes, mennyi zellerlevet ittál, és 
milyen reggeli üzemanyagot igényel a szervezeted. A
Monotáplálkozás tisztítókúra alatt végig tarts ki amellett az ételopció 
mellett, amit kiválasztottál - sokkal jobb, mintha a különböző 
étkezésekhez vagy napokhoz más-más ételek mellett döntenék Ha 
például a banánt és a fejes salátát választottad, akkor ezt edd 
mindennap, egész nap, amíg a tisztítókúra tart. Egy kicsit 
kísérletezhetsz, mielőtt belevágnál, hogy kiderítsd, melyik opció felel 
meg neked a legjobban.

• Opcionális: Ha más opciót szeretnél egy napodra, délután ihatsz sima 
uborkalevet. Ez egyrészt nem kötelező, másrészt pedig ne 
helyettesítsd vele a reggeli zellerlevet.



• Ne használj sót és fűszereket! A monotáplálkozásnál a legegyszerűbb 
a legjobb. Hagyd el továbbá a 7. fejezetben megismert problémás 
élelmiszereket. Ez azt jelenti, hogy ne adj olajat, vajat, joghurtot, 
tamarit vagy kókusz aminó szószt az ételedhez. Szorítkozz a konkrét 
élelmiszer(ek)-re, amely(ek)et a monotáplálkozási programhoz 
kiválasztottál. Friss citromlével ízesíthetsz.

• A nap során igyál meg körülbelül 1 liter vizet az ébredés után 
fogyasztott opcionális citromos vagy lime-os vizen felül. Ez 
körülbelül 4 bögrényi mennyiség. Figyelj oda arra, hogy a zellerlétől 
jól elkülönítve idd a vizet. Arra is próbálj meg odafigyelni, hogy ne az 
evéssel egy időben igyál vizet. Kókuszvizet ihatsz a Monotáplálkozás 
tisztítókúra alatt, csak ügyelj rá, hogy ne legyen rózsaszín vagy piros, 
és ne tartalmazzon természetes aromákat. A kókuszvizet 
mindenképpen az egy liter vízen felül fogyaszd. (Ennél a 
vízmennyiségnél többet is ihatsz. Ha úgy érzed, hogy a tisztítókúra 
alatt bármikor több folyadékra van szükséged, ne fogd vissza magad; 
nyugodtan fokozd a „vízszintedet”. A 8-as pH-érték feletti vizeket 
azonban kerüld! Ennek az okát megtudhatod a javasolt és kerülendő 
dolgokról szóló 19. fejezetből.)

Opciók a monotáplálkozáshoz

A következő lehetőségek állnak a rendelkezésedre, ha monotáplálkozási 
programba fogsz. A fejezetben később minden egyes opcióra részletesebben 
kitérek. Ne feledd, hogy akármelyiket választod, a napjaidat mindig 
zellerlével kezdd, az ismertetett irányelveket betartva.

• Banán (opcionális fejes salátával)
• Papája (opcionális fejes salátával)
• Banán + papája (opcionális fejes salátával)
• Gőzölt burgonya (opcionális fejes salátával)
• Gőzölt borsó{8} (opcionális fejes salátával)

• Gőzölt sütőtök + gőzölt zöldbab, kelbimbó vagy spárga (opcionális 
fejes salátával)

Mennyi ideig?

• A Monotáplálkozás tisztítókúrát próbáld legalább egy hétig folytatni 
egyhuzamban.



• Ha szükséges, tovább is folytathatod. Dönthetsz például a 
Monotáplálkozás tisztítókúra folytatása mellett három hónapon, hat 
hónapon vagy akár egy vagy két éven keresztül is.

• A monotáplálkozás megfelelő időtartamának meghatározása 
mindenkinél eltérő. Nagyban függ attól, hogy müyen állapotban 
vagy, amikor elkezded, és milyen szintű gyógyulásra van szüksége a 
szervezetednek. Nem szabad megfeledkezned például arról, hogy ha 
gyulladás van az emésztőrendszeredben, érintse ez akár a 
gyomrodat, patkóbeledet, vékonybeledet vagy a vastagbeledet - és ne 
feledd, hogy az orvostudomány és kutatás, valamint az egészségügyi 
szakemberek nem tudják, hogy ezt a gyulladást vírusok, haszontalan 
baktériumok és az ezeket tápláló toxikus nehézfémek okozzák -, 
időbe telik, mire kipusztulnak a baktériumok és vírusok, és helyreáll 
a bélfalad, javul a sósavad minősége, és megerősödik a májad 
epetermelése. Míg az, hogy egyetlen élelmiszert, például a banánt 
kiválasztod magadnak, ráállíthat az útra, amelyen elindulva végül 
jobban leszel, ez nem fog egyik napról a másikra megtörténni, ha 
súlyosabb az állapotod. Emellett sok emésztési problémákkal küzdő 
beteg tapasztal eredményeket egyik napról a másikra, vagy 
legalábbis az első héten. Tarts ki a monotáplálkozás mellett, és ne 
bizonytalanodj el, ha nem érzed jobban magad rögtön az elején. 
Rengeteg gyógyulási folyamat zajlik a testedben a kulisszák mögött, 
és felvirrad a napja, amikor elkezded majd látni és érezni is a hatást.

• Amikor visszaállsz egy változatosabb étrendre, kövesd a fejezet 

végén található átállási irányelveket!

Miért?

• A zellerlé a Monotáplálkozás tisztítókúra szerves része, mert 
kipusztítja a sok emésztőszervi probléma hátterében megtalálható 
vírusokat és baktériumokat, ráadásul a zellerlé az idegsejtek és az 
agyműködés szempontjából is létfontosságú. Emellett értékes, 
hasznos nátriumot visz a véráramba, hogy stabilan tartson. Nagyon 
fontos, hogy akármelyik programot választod, elegendő zellerlevet 
vigyél be - ha kell, 1 decüiternél kezdve, és onnan jutva el Vi, ideális 
esetben pedig napi 1 literig - a sóvárgás kezelésére. A zellerlé 
nátrium klasztersói igazi szupersegítséget nyújtanak a sóvárgás 
leküzdéséhez. A legtöbb sóvárgás célja a só, és ez juttat bajba minket, 
amikor olyan ételekért nyúlunk, amelyek visszatartanak a gyógyulás



útján. Ha egyszer csak kifogysz a szárzellerből, vagy még dolgozol 
azon, hogy elérd az ajánlott napi mennyiséget, készülj arra, hogy 
többször kap el a sóvárgás - lehet, hogy meg kell tanulnod elfogadni 
és levezetni ezt. A tisztítókúra személyre szabásával és a 
helyettesítésekkel foglalkozó 21. fejezetben még lesz szó arról, hogy 
mi a teendő, ha nincs szárzeller, vagy nem bírja a szervezeted.

• Amint már olvastad, a monotáplálkozás megnyugtatja az 

emésztőtraktust, kiéhezteti a számos krónikus állapotért felelős 

kórokozókat, és kíméletes méregtelenítési állapotba engedi bele a 

szervezetedet. Az egyszerűsége azt is lehetővé teszi a szervezeted 
számára, hogy soha nem tapasztalt módon jusson hozzá bizonyos 
tápanyagokhoz. Ha felmented a radikális zsírok és összetett ételek 
emésztése alól, a bélrendszered újraindíthatja magát, amiből az 
egész éned profitálhat.

• Az emberek nem is tudják, hogy mennyire érzékenyek az 
élelmiszerekre. Azt sem tudják, hogy - amint a problémás 
élelmiszerekkel foglalkozó 7. fejezetben láttuk - olyan ételeket 
fogyasztanak, amelyek az érzékenységeiket eleve kialakító 
kórokozókat táplálják. A monotáplálkozás távol tart azoktól az 
élelmiszerektől, amelyek vírusos és bakteriális problémákat 
táplálnak, lemerítik a sósavkészleteidet, és gyengítik a májat - olyan 
élelmiszerektől, amelyekről az esetek többségével az emberek nem is 
tudják, hogy hozzájárulnak a kellemetlen tüneteikhez -, és ez a 
technika részben ezúton kínál enyhülést. Amikor végül visszatérsz a 
többféle étel fogyasztásához, azt módszeresen fogod tudni megtenni, 
és ezáltal kiderítheted, hogy mely élelmiszerek okoznak neked 
problémát, tehát melyeket érdemes hosszabb távon kerülni.

• A fejezetben később még lesz szó arról, hogy a monotáplálkozáshoz 
megadott ételopciók hogyan kezelnek bizonyos konkrét 
problémákat.

AGGÓDSZ A HIÁNYBETEGSÉGEK MIATT?

Ha az foglalkoztat, hogy kialakulhatnak-e hiányállapotok a monotáplálkozás 
következtében, tudnod kell, hogy eleve hiányállapotban kezded a 
Monotáplálkozás tisztítókúrát. Mindenkit érintenek a hiányállapotok, akár 
emésztőszervi problémák, akár krónikus betegségek gyötrik - de még akkor 
is, ha mindennap jól érzi magát, és vagy nincsenek tünetei, vagy csak 
nagyon kevés. Olyan sok embernek nem működnek tökéletesen a bélfalai: a



kórokozók, például vírusok és haszontalan baktériumok, valamint más 
méreganyagok (többek között a toxikus nehézfémek) és a sok éven át 
követett zsírdús étrend miatt gyulladt, irritált és sérült bélfalak - hogy a 
feldolgozott élelmiszereket ne is említsük - megakadályozzák, hogy a 
tápanyagfelszívás teljes gőzzel működhessen. Mindenki szenved valamilyen 
hiányállapottól.

Ha a monotáplálkozást a megfelelő módon végezzük, az nem okoz 
hiányállapotot. Épp ellenkezőleg! A monotáplálkozás nem csak biztosítja az 
igen nélkülözött gyógyító fitokémiai vegyületeket, antioxidánsokat, 
nyomelemeket, ásványi sókat, vírusölő és antibakteriális vegyületeket; a 
monotáplálkozással bevitt élelmiszerek segítenek helyreállítani a károsodott 
bélfalakat, és kiéheztetik a kárt okozó vírusokat és haszontalan 
baktériumokat. A monotáplálkozás ugyanakkor a sósavtermelés 
helyreállításában is segít - ezáltal jobban le tudod bontani az ételben lévő 
fehérjéket és egyéb tápanyagokat -, és előmozdítja a természetes úton 
történő vírus- és baktériumirtást. A Monotáplálkozás tisztítókúra segít 
továbbá a máj helyreállításában, hogy az epekészletek megerősödjenek, és 
ez megint csak a zsírok megfelelő lebontásához vezet. Gondolj bele abba is, 
hogy a monotáplálkozáshoz választható élelmiszerek, amelyeket az imént 
láttál, tele vannak tápanyagokkal. Több a tápanyag és a kórokozóirtó 
vegyület ezekben az élelmiszerekben, mint bármiben, amit eddig az 
életedben ehettél. Ha magukban, nagyobb mennyiségben eszed őket, több 
tápanyaghoz jutsz, mint valaha. Ezek az összeadódó jótékony hatások 
csökkentik a hiányállapotokat. Ha továbbra is van kérdésed ezzel 
kapcsolatban, akár a fehérjéket és zsírokat illetően, olvasd el a 
monotáplálkozással kapcsolatos félelmekről szóló részt a fejezet végén.

Ha hosszan folytatod a Monotáplálkozás tisztítókúrát, akkor is csak javulni 
fognak a hiányállapotaid, nem rosszabbodni. Ha rosszul táplálkozol, sok és 
nem megfelelő ételt eszel, és közben olyan emésztőszervi problémával 
küzdesz, amelyet senki nem ismer igazán, az nem javítja meg a 
hiányállapotot. Probiotikumok szedésével nem orvosolhatod a 
hiányállapotot. A mikrobiomról beszélgetve nem orvosolhatod a 
hiányállapotot. A megfelelő, gyógyulás irányába mutató, a sérülések valódi 
okait kezelő és tápanyagdús élelmiszerekkel dolgozó lépésekkel óvhatod 
magad a valódi hiányállapotok kialakulásától, hogy meggyógyulhass.

A MEGFELELŐ ÉLELMISZEREK

A monotáplálkozás nem arról szól, hogy bármilyen élelmiszert



kiválaszthatsz az összes közül, hogy csak azt edd. Az a lényege, hogy a 
fejezetben feltüntetett listán látott opciók közül válassz egyet, és jól 
alkalmazd - ezek az ételopciók táplálók, és megnyugtatják a gyomrot és a 
bélfalakat; nincs érösszehúzó hatásuk, nem savasak, nem okoznak irritációt, 
és nem nehezek vagy „ütnek be” hirtelen, mint a diófélék, magvak és 
gabonafélék. Ha olyan élelmiszert választanál a monotáplálkozáshoz, 
amelyik nem szerepel ebben a fejezetben, előfordulhat, hogy még jobban 
felzaklatod a szervezetedet, mint az eddigi étrendeddel. A vörösáfonya, a 
kék áfonya és a szőlő például erős, gyógyító élelmiszerek. Ennek ellenére ha 
valaki legyengült emésztéssel és irritált bélutakkal akarná ezekre fókuszálni 
az étrendjét, valószínűleg kellemetlenséget tapasztalna, mert ezek az 
élelmiszerek túl fanyarok és összehúzó hatásúak lehetnek. Nagy 
mennyiségben a szőlő és a vörösáfonya héját is nehéz lehet megemészteni.

Bizonyos egészségügyi szakemberek javasolják a szőlő fogyasztását, 
mégpedig egyedül, önmagában. Nem tudják, hogy a szőlő összehúzó hatása, 
savassága és fanyarsága csak még több kellemetlenséget okozhat annak, 
akinek emésztési zavara van. Nem jó választás ez a monotáplálkozáshoz. A 
szőlőre korlátozódó monotáplálkozás jó példa arra, amikor valaki fogja az 
Együttérzés szellemétől származó monotáplálkozás ötletét, melyet én 
kezdtem terjeszteni az előadásaimon évtizedekkel ezelőtt mind gyógyítók, 
mind gyógyulni vágyók köreiben, majd az elképzelést kiforgatva végül 
rosszul alkalmazza. Itt a krónikus betegségekhez alkalmazható terápiás 
monotáplálkozásról olvashatsz az eredeti forrásból - nem olyan valakitől, 
aki történetesen szeret egy vagy két ételt, és rászokott, hogy hosszabb 
időszakokon át csak azt egye.

Tehát sem a vörösáfonya, sem a kék áfonya, sem a szőlő nem megfelelő a 
monotáplálkozáshoz, és a hosszú távú monotáplálkozáshoz nem is 
biztosítanak elegendő kalóriabevitelt. Rövid távon (azaz egy-két napig) ezek 
a gyógyerejű gyümölcsök is megfelelnek, bár nem ajánlom olyan embernek, 
akit krónikus emésztőrendszeri zavar vagy fájdalom gyötör. Ha ki akarjuk 
élvezni a gyógyerejüket, tekintsük ezeket a gyümölcsöket nassolnivalóknak 
és összetettebb receptek hozzávalóinak a változatosabb étrendekben. 
Ugyanez vonatkozik a fügére - egyetlen étrend sem alapozhat a fügére és 
egyedül a fügére. A héja masszírozza a béltraktust, és amilyen nagyszerű 
hatása van mértékkel fogyasztva, olyan agresszívvé válhat, ha ez az egyetlen 
élelmiszer, amit megeszel. A nyers karfiol szintén csodás étel - gyógyerejű 
orvosság, és jó, ha az étrended része, amennyiben az az étrend többféle 
élelmiszert is magában foglal. Ezzel szemben ha minden egyes nap semmi



mást nem eszel, csak nyers karfiolt, az túl sok rostot jelent a nagyon 
érzékeny emésztőutaknak. Ugyanígy a fodros kel is hihetetlenül jó hatással 
van a szervezetre, mégsem jó, ha minden egyéb élelmiszer helyett is ezt 
eszed. A rostos és szálas fodros kel úgy a legjobb, ha más élelmiszerekkel 
együtt szerepel az étrendedben. A monotáplálkozásra leginkább alkalmas 
élelmiszerek finoman bánnak az érzékeny szervezettel, miközben 
fantasztikus gyógyerővel és tápértékkel bírnak.

Nem hagyatkozhatunk arra, amit a kíméletes élelmiszerekről tanultunk, 
amikor a monotáplálkozáshoz választunk ételt. Ne akarj például csak 
tojáson élni, mert, amint olvastad, bár pillanatnyilag nem tűnik úgy, hogy 
irritációt okoz, agresszívan táplálja a kórokozókat a szervezetedben - a 
béltraktusban, más szervekben és a véráramban egyaránt -, és csak ront az 
emésztőrendszered érzékenységén, ráadásul hosszú távon minden más 
problémát súlyosbít, amelyeket esetleg diagnosztizáltak nálad. Szinte 
mindenkinek vannak olyan kórokozók a szervezetében, amelyek alig várják, 
hogy tojáson és hasonló élelmiszereken dőzsölhessenek. Ezek közé tartoznak 
a különféle vírusok, például EBV, HHV-6, CMV, herpesz simplex 1 és 2 és 
övsömör, továbbá baktériumok, például a Streptococcus, az E. coli és a 
Staphylococcus törzsei és mutációi, valamint a haszontalan gombák, 
élesztőgombák és penészek minden változata. Mivel a tojásban nincs rost, 
egészséges választásnak tűnik a monotáplálkozáshoz. Ennek azonban éppen 
az ellenkezője az igaz.

(Ha a bolygó olyan pontján élsz, ahol éppen a tojás az egyetlen 
beszerezhető élelmiszer, és még egy burgonyához, banánhoz vagy borsóhoz 
sem tudsz hozzájutni, és nincs más választásod, mint hogy egy ideig csak 
tojást egyél, teljességgel megértelek. Ha az egyetlen túlélési esélyedet egy 
tojáson alapuló étrend biztosítja, akkor kérlek, egyél tojást! Ha lehetséges, 
egyél mellé valamilyen gyógy- vagy fűszernövényt, például oregánót, 
kakukkfüvet, fahéjat, csillagánizst vagy Cayenne-borsot, ami a kórokozók 
ellen dolgozik az emésztőtraktusban, és ezáltal lassítja mindannak a 
progresszióját, ami a tojáson lakmározó kórokozók miatt kialakulhat. Tartsd 
szem előtt, hogy ezek a fűszerek okozhatnak némi kellemetlenséget annak, 
akinek érzékeny az emésztőrendszere, és ilyen panaszai vannak.)

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK ÉS GYÓGYSZEREK

A Monotáplálkozás tisztítókúra alatt ajánlott étrend-kiegészítésre vonatkozó 
iránymutatást megtalálod az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos 
tudnivalókról szóló 27. fejezetben.



Ha szedsz valamilyen gyógyszert, mindenképpen beszéld meg a 
kezelőorvosoddal a tennivalókat.

A MONOTÁPLÁLKOZÁSI PROGRAM KIVÁLASZTÁSA

Mindenkiben eltérő kombinációban vannak jelen a különböző kórokozók, 
toxikus nehézfémek és más méreganyagok, ezért nem könnyű kitalálni, hogy 
pontosan melyik monotáplálkozási program válna be nálad a legjobban. Ne 
tulajdoníts túlzott fontosságot a döntésnek. Mindegyik hasznos, és 
bármelyiket kipróbálhatod. Nyugodtan kísérletezz, amíg rátalálsz arra, 
amelyik a legjobban tetszik. Az is kiderülhet, hogy a leírásokat olvasva 
valamelyik jobban megérint, mint a többi, és hasznosabbnak bizonyul a 
saját adott helyzetedben. Bátran kövesd az ösztöneidet, amíg betartod a 
fejezetben megadott irányelveket.

Ha időre van szükséged ahhoz, hogy megszokd a gondolatot, hogy napokig 
monotáplálkozást folytatsz majd, kipróbálhatod egy étkezéssel. Lehet ez egy 
sima gőzölt burgonyából (és esetleg fejes salátából) álló próbavacsora, vagy 
egy csak banánt tartalmazó reggeli (fejes salátával vagy anélkül).

TOVÁBBI TUDNIVALÓK A MONOTÁPLÁLKOZÁSHOZ 

MEGADOTT OPCIÓKRÓL

Ismétlem, a monotáplálkozás nem csak annyi, hogy kiválasztasz egyetlen 
élelmiszert, és egy ideig csak azt eszed. Különböző konkrét gyógyító opciói 
vannak: banán, papája, banán és papája, gőzölt burgonya, gőzölt borsó vagy 
gőzölt sütőtök és gőzölt zöldbab, kelbimbó vagy spárga (és opcionálisan 
mindezekhez ehetsz fejes salátát).

Minden esetben opcionális citromos vagy lime-os vízzel, majd utána friss 
zellerlével indítod a napot. Jó ötlet úgy szervezni a napod hátralévő részét, 
hogy az első adag ételt tízóraira edd, ha éhes vagy. Valamikor délután egyél 
megint ugyanabból az ételből. Majd az utolsó fogást vacsorára fogyaszd el 
belőle, azaz naponta összesen három „etetéssel” számolj. Alternatívaként azt 
is választhatod, hogy négyszer vagy ötször kisebb „etetéseket” vagy 
étkezéseket tartasz, vagy két kisebb fogást. Amint az adagoknál hamarosan 
meglátod, jól teszed, ha az első napon kisebb adagokkal kísérletezel, és 
ezeket növeled, ha úgy érzed, hogy ennyi étel nem lát el elég energiával, 
vagy ha túlságosan megéhezel. De az sem jó, ha az első napon túl keveset 
eszel. Az a lényeg, hogy nem jó, ha leülsz, és betolsz két és fél kiló burgonyát, 
majd azt érzed, hogy kidurransz. Ahogyan az sem ajánlatos, hogy túl sokáig



maradj evés nélkül. Lezuhanhat a vércukorszinted, amitől remeghetsz vagy 
indulatos lehetsz, vagy csökkenhet az energiaszinted, ha túl sokáig nem 
töltőd fel a glükóz- és ásványisó-készletedet valamelyik élelmiszerrel.

És most nézzük meg, hogyan segítenek a felkínált ételopciók:

Zellerlé

A zellerlé jótékony hatásairól olyan hosszan lehetne beszélni, hogy egy egész 
könyvet szenteltem neki Csodatévő zeller: Korunk legerősebb hatású 
gyógynövénye, amely világszerte millióknak hozza el a gyógyulást címmel. Ott 
minden kérdésedre megtalálod a választ.

Fejes saláta

Azt mondanom sem kell, hogy nem tanácsos kizárólag a fejes salátára 
támaszkodni mint az egész napi egyetlen élelemforrásra. A csak fejes 
salátából álló monotáplálkozás azért nem tanácsos, mert nincs benne elég 
kalória; a fejes saláta önmagában nem biztosít elég üzemanyagot az egész 
napodhoz. Ha úgy döntesz, hogy beveszed a fejes salátát a monotáplálkozás- 
programodba, azt ugyanazon a napon edd, amikor a papáját, banánt, 
burgonyát vagy gőzölt zöldségeket. Eheted magában nassolásképpen vagy 
köretként, használhatod salátaalapnak, beletekerheted az ételedet tortilla- 
vagy tacoburokként, vagy felvághatod, de akár össze is turmixolhatod azzal 
az étellel, amit a monotáplálkozáshoz választottál.

A fejessaláta-fogyasztás önkorlátozó, a kívánt mennyiséget te határozod 
meg. Ehetsz belőle egy-egy marékkai néha a monoélelmiszereddel, vagy 
készíthetsz egy nagy tál salátát, ha jólesik. Fejes salátából elég nehéz túlenni 
magad; tudni fogod, amikor már nincs hangulatod hozzá. Ha azok közé 
tartozol, akik soha nincsenek fejessaláta-evő hangulatban, próbáld ki, hogy 
megmosol valamennyit reggel, és tartsd valami könnyen hozzáférhető 
helyen. Ha mindig van fogyasztásra kész friss fejes saláta a kezed ügyében, 
könnyen azon kaphatod magad, hogy elmajszolsz egy-két levelet.

Ha lehetséges, vajsalátát keress. Ez a fejessaláta-fajta bánik a 
legkíméletesebben a bélfalakkal. A vörös levelű saláta is jó választás, ha a 
bélfalaidat szeretnéd kímélni. Mindkettő csillapító hatású, és könnyebben 
emészthető, mint bárki gondolná. Ha túlságosan érzékeny vagy, tartózkodj a 
zöld leveles salátakeverékektől, kivéve, ha nincs más választásod. Ezekbe a 
keverékekbe sokszor tesznek fodros kelt, rukkolát, radicchio salátát és 
vöröskáposztát is, ami egészséges, de nem annyira kíméletes az érzékeny,



monotáplálkozással kísérletező ember emésztésével. Ha csak
levélsalátamixet találsz, igyekezz a fejes salátát vagy a puhább leveles 
zöldeket kienni belőle.

Minden fejes saláta irtja a kórokozókat, azaz a vírusokat és baktériumokat. 
A bennük található vegyületek elpusztítják és kivezetik a kórokozókat, 
amelyeknek nem a béltraktusodban van a helyük. (A fejes saláta 
emésztésgyógyító erejével kapcsolatban lásd a tisztítókúra személyre 
szabásával és a helyettesítésekkel foglalkozó 21. fejezetben a salátákról szóló 
részt.) A fejes salátákban nyomokban találhatók ómega-3-zsírsavak, 
hihetetlenül könnyen felszívódó és emészthető fehérjék, és rengeteg olyan 
nyomelem és ásványi só, amelyek fontos vérképzők, és segítik a 
neurotranszmitterek működését az agyban.

Banán

A banán nagyon hasznos, amikor úton vagy. Könnyen fellelhető, nem 
igényel konyhai időtöltést, és a legtöbb esetben olcsó. Ha aggódsz a 
cukortartalma miatt, ezt a félelmet elengedheted. A banánban nincs annyi 
kalória, mint gondolnád, és nagyon sok mindent tartalmaz a természetes 
glükóz mellett. Van benne biológiailag felhasználható fehérje, jótékony 
hatású ómegazsírsavak, rost, víz, antioxidánsok és gyógyhatású növényi 
vegyületek, például kálium. Az olyan magas káliumtartalmú élelmiszerek, 
mint a banán, rendkívül jót tesznek sok emésztőrendszeri betegnek; részben 
éppen a káliumtartalmának köszönhető a banánalapú monotáplálkozás 
gyógyereje. A kálium elősegíti a szívműködés szabályozását a szív
érrendszer egészségéért, táplálja a központi idegrendszert, és támogatja az 
emésztőutakon lévő idegek működését.

A banán emellett pusztítja a kórokozókat, és hihetetlen prebiotikus 
táplálék - ami azt jelenti, hogy egyszerre segít elpusztítani és kiüríteni a 
haszontalan baktériumokat a bélrendszerből azáltal, hogy megköti őket, és 
táplálja az ott élő hasznos mikroorganizmusokat. Ha olyan ételt eszel, amely 
nem táplálja a kórokozókat (ebben a fejezetben mindegyik élelmiszer ilyen), 
máris nyerésre állsz. A banán pedig mindezt megfejeli a maga vírusölő, 
antibakteriális és gombaölő tulajdonságaival.

Amint máris olvasni fogod, ez a kórokozó elleni tevékenység valamelyest a 
burgonyáéhoz hasonló. A banán azonban másképpen nyugtatja meg a 
béltraktust; a két élelmiszer másféle hatásmechanizmust fejt ki a bélfalakra. 
A banánra jellemző a „vízen járás” tulajdonsága, amit én Jézus-effektusnak 
nevezek. Ez azt írja le, ahogyan végighalad a béltraktuson anélkül, hogy a



bélfalakhoz érne. A banánban lévő vegyületek filmszerű pajzzsá alakulnak a 
banán és a béltraktus belső bélése között. Míg a benne lévő tápanyagok (és a 
vele egyszerre a bélben lévő más élelmiszerek) áthatolhatnak ezen a 
pajzson, és felszívódhatnak a bélfalon, a banán maga nem „dörzsöli” a 
beleket, miközben lebomlik. Ez a vegyület gyógykenőcsként vonja be és 
nyugtatja a bélfalat.

Tőled függ, hogyan eszed a banánt ebben a monotáplálkozás-programban: 
egészben, salátalevelekbe tekerve, aprítóban vagy turmixban pépesítve, 
vagy akár villával összetörve. Ha egészben eszed, figyelj oda arra, hogy jól 
rágd meg; ne csak betömd és nyeld, rágás nélkül. Ha emésztési problémák 
gyötörnek, jó a lebontási folyamatokat már a szájban elindítani - tehát 
dolgozd meg a banán, mielőtt leküldöd. Ha turmixolod, ne adj hozzá vizet - 
magában pépesítsd a banánt. Ha szükséged van folyadékra, jobban jársz, ha 
a pépesített banánpuding előtt vagy után iszol egy kis vizet. Próbáld 
elkerülni, hogy a banánnal együtt igyál. Ha problémás az 
emésztőrendszered, nem jó vizet inni evés közben, vagy vízzel pépesíteni az 
ételedet, hacsak nem muszáj így tenned valamilyen okból. A víz hígítja a 
sósavat, amelyre abban a pillanatban az étel feldolgozásához szükséged van, 
ezért az a legjobb, ha az emésztés érdekében magában fogyasztod. A banánt 
egyébként könnyebb megemészteni, mint a vizet, mert a banán pH-értéke a 
gyomor és a béltraktus szempontjából semlegesebb, és pontosabban 
megközelíti azokét. Az ivóvíz pH-ja a legtöbbször alacsonyabb ennél, ezért 
azt valamivel nehezebb feldolgozni, mint a banánt. (Nem mintha a magas 
pH-értékű víz jót tenne. Ezzel kapcsolatban keresd az idevágó részt a 
javasolt és kerülendő dolgokról szóló 19. fejezetben.) A kókuszvíz más 
(amennyiben nem rózsaszín vagy piros, és nem tartalmaz természetes 
aromákat) - ha tényleg muszáj innod, amikor eszel.

Mennyi banánt egyél?

Mindenki más gyomorkapacitással és emésztőrendszerrel bír, arról nem is 
beszélve, hogy a különböző banánok mérete is eltérő, tehát az sem lesz 
egységes, hogy ki hány banánt eszik meg a banánon alapuló 
Monotáplálkozás tisztítókúra alatt. Van, aki naponta csak hat, nyolc vagy tíz 
banánt képes megenni, míg mások akár tizenötöt vagy annál többet is. A 
férfiak általában többet tudnak megenni belőle, míg a nők, különösen a 
kistermetű vagy krónikus betegek, gyakran kevesebbet. Van, akinek kisebb a 
gyomra, míg másoké jobban hozzá van szokva a táguláshoz, ezért ők 
egyszerre többet tudnak enni. Mindezen változóknak köszönhetően az, hogy



te mennyi banánnal tudod végigcsinálni a napjaidat, egyedi.
A túl magas cukor- vagy káliumbevitel miatt ne félj attól, hogy esetleg túl 

sok banánt eszel. Rengeteg glükózra van szükséged ahhoz, hogy működtesd 
az izmaidat, fenntartsd az erejüket, feltöltsd a sejtjeidet, és gyógyulj. A banán 
a tökéletes élelmiszer krónikus betegség esetén, mert ezzel az étellel 
megelőzheted az amiatti izomsorvadást, hogy nem tudsz annyit edzeni, 
amennyit általában az emberek.

Banántippek

íme, néhány tipp a banánalapú monotáplálkozással kapcsolatban:
Igyekezz kerülni a túl érett, teljesen megbámult héjú banánt. Olyat se 

egyél, ha lehet, amelyik még zöld, vagy egyáltalán nincsenek rajta pöttyök. 
Az a tökéletes banán, aminek a héja nagyrészt sárga, de már vannak rajta kis 
barna pöttyök, és még van bennük szilárdság.

Az érettséget nem mindig könnyű megállapítani, mivel a világ különböző 
tájain lévő gazdaságokból különböző banánfajták érkeznek a piacokra. 
Emiatt az érettségüket jelző tényezők is mutathatnak némi eltérést. 
Előfordulhat például, hogy két különböző helyen termelt banánfürt külsőre 
szinte teljesen egyforma, a belül lévő gyümölcs érettségi állapota azonban 
különbözhet. Azt, hogy még nem elég érett egy banán, jelezheti az, hogy 
amikor beleharapsz, a nyelveden kicsit pelyhes vagy bolyhos érzetet hagy. 
Az is ezt jelzi, ha a banán egy kicsit kemény vagy túl szilárd. Az alulérettség 
jele lehet az is, ha nehéz meghámozni; ha a héja majdnem hogy törik, 
amikor le akarod húzni róla.

A banánra alapozó monotáplálkozás sikeréhez nagyon fontos, hogy a 
banánkészletedben mindig legyenek megfelelő érettségű gyümölcsök a 
gyógyulásod elősegítéséhez. Lehet, hogy hetente többször kell banánt 
venned, vagy esetleg betárazhatsz egy egész rekesszel a zöldségestől, hogy 
legyen elég.

Ha nagyon sok érett banánod van, amit nem fogsz tudni megenni, mielőtt 
megbámulná, le is fagyaszthatod. Azt javaslom, hogy ehhez hámozd meg, és 
újrafelhasználható dobozban tedd be a mélyhűtőbe. Nagyon fontos azonban, 
hogy a fagyasztással ne várd meg, amíg túlérik! Ez könnyen előfordulhat, ha 
egy egész rekesz egyszerre beérő banánod van, és amikor erre hirtelen 
rájössz, már egy kicsit késő, és túlmentek az ideális állapoton. Ha akkor 
fagyasztod le a banánt, amikor a héja már tele van pöttyökkel vagy túl puha 
belül, az ezen már nem segít. így már nem áll jól el a mélyhűtőben, és 
amikor kiolvasztod és összeturmixolod, csak tovább fog érni - ez pedig nem



jó neked. A túlérett banán megerjedhet. Ha fel akarod frissíteni a tudásodat 
arról, hogy ezzel mi a gond, lapozz a problémás élelmiszereket bemutató 7. 
fejezetben a 4. szinthez.

Ha azonban a csúcson, a tökéletes érettség állapotában fagyasztod le a 
banánt, azzal nincs semmi baj. Jól teszed, ha a fagyasztott banán 
elfogyasztását akkorra hagyod, amikor már leálltál a monotáplálkozással. A 
banánon alapuló monotáplálkozáshoz a friss banán az ideális. Ennek 
ellenére enyhítheti a szorongást, ha a banánalapú monotáplálkozási 
programod idején van egy jó adag fagyasztott banánod; a tudat, hogy ott van 
a fagyasztóban, sokat segíthet azokon a napokon, amikor azért aggódsz, 
hogy esetleg nem jutsz elég érett banánhoz. Ha a monotáplálkozás idején 
utolsó mentsvárként a fagyasztott banánhoz kell nyúlnod, olvaszd ki, mielőtt 
pépesíted. A banános „jókrém” (addig dolgozol az aprítóban a fagyasztott 
banánon, amíg a puha fagylalt állagot eléred) megengedhető egyszer
egyszer, ha némi változatosságra vágysz. A fagyasztott banánt azonban egy 
kicsit nehezebb megemészteni, mint a kiolvasztott vagy friss gyümölcsöt, és 
azoknál, akik érzékenyek erre, ez okozhat emésztési problémát, ezért ne 
hagyatkozz fagyasztott banánra egész nap vagy egymás utáni napokon. Ha 
használnod kell a mélyhűtött készletedet, nagyrészt kiolvasztva fogyaszd.

Aki azt mondja, hogy a banántól székrekedése lesz, az éretlenül eszi a 
banánt. Az a téves meggyőződés, hogy a banán jobbat tesz, ha zölden eszed, 
amikor a cukrok még nem alakultak ki benne, szándékos becsapásból ered. 
Előítéletes eszmerendszert állítottak fel a gyümölcscukor ellen, és bár 
bizonyos orvosi berkekben kedvelik ezt az elméletet, mely szerint a 
gyümölcscukor rossz, ezt sem az orvosi kutatás, sem a tudomány nem 
támasztja alá. Olyan félrevezetett szakemberek által felállított elmélet ez, 
akik félnek a gyümölcstől, mert azt hiszik, hogy minden cukor rosszat tesz. A 
helyzet az, hogy minél kevesebb gyümölcsöt eszel, annál betegebb maradsz, 
mert a gyümölcs segíti elő a gyógyulásunkat. Nem mintha a burgonya-, 
borsó- vagy gőzöltzöldség-alapú monotáplálkozási programot kerülnöd 
kellene. Ezek is biztosítják a kritikus fontosságú glükózt, amit a gyümölcsök, 
és segítenek odáig jutni a gyógyulás útján, ahol elkezdheted visszahozni a 
gyümölcsöt az életedbe.

A zöld héjú banánt akkor sem ajánlott bedobni a smoothie-dba, amikor 
nem monotáplálkozást folytatsz - mert a nem érett élelmiszerek nehezítik a 
szervezet által végzendő folyamatokat. Ami éretlen, abban csersav van; így 
védi a növény a még a fán vagy bokron lévő gyümölcsöt a rovaroktól és 
madaraktól. Ahogy a gyümölcs érik, a benne lévő csersavak a



gyógyulásunkat elősegítő vírusölő, antibakteriális vegyületté alakulnak. Ez 
az érettségi elv túlmutat a gyümölcsökön, és a zöldségek és lágy szárú gyógy- 
és fűszernövények világában is érvényes. A bojtorjángyökeret sem jó túl 
korán felhasználni. Ha hagyod, hogy a spárga túl magasra nőjön, kihajt. A 
gyermekláncfű zöldje, ha túl hosszúra hagyod nőni, szörnyen megkeseredik. 
Az emberi fogyasztásra dolgozó állattenyésztő gazdák is tudják, hogy az 
állataik húsa mikor a legfinomabb. És még hosszan sorolhatnám - minden 
élelmiszernél megvan, hogy mikor a legjobb learatni és felhasználni, a 
banánnál pedig ez mindig az az időpillanat, amikor sárga a héja, és pici 
barna pöttyök vannak rajta. (Persze csak akkor, ha a nagykönyv szerinti, 
bolti banánfajtákról beszélünk. Ha olyan szerencsés vagy, hogy helyi 
fajtákhoz is hozzájuthatsz, azoknak az érettségét más dolgok jelezhetik - a 
hámozhatósági szabály általános érvényűnek mondható.)

Papája

Ha valaki bélrendszeri problémákkal küzd, abban nagyon sokat segíthetnek 
a monotáplálkozás papájára, banánra vagy papájára és banánra támaszkodó 
változatai. A papája nagyon hasznos az állandó, krónikus, folyamatos 
székrekedés enyhítésében, és akkor is jó, ha nincs sósavtermelésed, tehát a 
gyomornedveidnek gyakorlatilag nincs ereje. (Ez úgy jelenhet meg, mint a 
különösen nehéz emésztés, puffadás, gyomorfájás, gyulladás, görcsök, savas 
reflux, rekeszsérv-felszakadások vagy hegszövet és korábbi műtétek miatt 
blokkok, illetve ahhoz vezethet, hogy bélproblémát diagnosztizálnak nálad.) 
Ha a székrekedés inkább szakaszos, mint folyamatos, hozzáveheted a 
banánt.

Ha valaki egy ideig nem evett - akár azért, mert böjtölt, akár mert 
anorexiás vagy súlyos beteg volt -, a papájaturmix csodát tehet az 
újratáplálás során, mert rengeteg kalóriát biztosít, csillapítja az idegeket, 
vírusölő és antibakteriális hatása van, nyomelemeket és béta-karotint 
tartalmaz, és könnyen emészthető. Nézd meg a Papájapuding receptjét a 332. 
oldalon. A papájához fejes salátát is turmixolhatsz.

Nagyon fontos, hogy csak olyan papáját használj, amelyik nem 
génmódosított. Keresd a maradói papáját; ez az igen elterjedt fajta nem 
génmódosított. Arra is ügyelj, hogy csak érett papáját egyél - a belsejének 
kikanalazhatónak kell lennie. Az érettségét általában a külsejéről is meg 
lehet állapítani - ha a héja narancsos vagy sárgás árnyalatú, és ha a 
hüvelykujjaddal megnyomod, az érett avokádóhoz hasonlóan benyomódik. 
Amint a banánnál mondtam, itt is gondolkodj előre, és biztosíts be



magadnak egy folyamatosan érő papájakészletet. Sok zöldséges, aki maradói 
papáját árul, akár kedvezményt is ad, ha egy egész rekesszel megvásárolsz, 
hogy bespejzold a monotáplálkozás idejére szükséges mennyiséget.

Gőzölt burgonya

A burgonyára épített monotáplálkozás annak ideális, akinek híg a széklete, 
vagy túl gyakori a székletürítése. A gőzölt burgonya magában annak is segít, 
akinek nagyon alacsony a sósavszintje, és kevés a gyomorsava. A burgonya 
univerzálisan hasznos - elég tápláló annak is, aki általában állati fehérjékre 
(például tojás, csirke, hal, pulyka vagy marhahús) vagy növényi fehérjékre 
(például diófélék, magvak, mogyoróvaj vagy tofu) támaszkodik 
kalóriaforrásként, de ezeket az ételeket most valamilyen gyulladás vagy más 
érzékenység miatt nem bírja az emésztőrendszere. A burgonya nemcsak 
hihetetlenül könnyen felszívódó fehérjét tartalmaz, hanem olyan ásványi 
anyagokban is gazdag, mint a kálium és az L-lizin aminosav, és ezáltal segít 
csökkenteni a kórokozók által okozott gyulladást. A burgonya fekélyek és 
gyomorégés esetén is jót tesz.

Néha óvatosságra intik az embereket a burgonyával kapcsolatban amiatt, 
hogy hírhedten a csucsorfélék (mérgező növények) családjának tagja. Ez a 
nadragulyarokonság esetleg eleve félelmet kelthet, így a burgonyától is 
elijesztheti azt, aki aggódik az esetleges érzékenység vagy allergia miatt. A 
burgonya nem érdemli meg, hogy rossz hírét keltsék - ahogyan azt sem, 
hogy amiatt tartsanak tőle, hogy szénhidrátforrás. Az olyan elméleteket, 
melyek szerint a burgonyafélék problémásak, találgatással ötölték ki azok, 
akik mások betegségein töprengtek - miközben fogalmuk sincs arról, hogy 
mi okoz krónikus betegségeket. A félelmeket találgatással hozzák létre, aztán 
amint híre kel a dolognak, „köztudottá” válik valami, ami totális 
félreértelmezés és hiba, és félrevezeti az embereket. Ez történik a cukorral a 
gyümölcsökben, a lektinekkel, oxalátokkal és számos egyéb élelmiszerekben 
található vegyülettel, amelyektől valódi tudományos ok nélkül őrizkednek, 
pedig ártalmatlanok. A burgonyafélék is ebbe a félelemcsoportba esnek, ezt 
a félelmet pedig olyan emberek keltik ezen a területen, akik nem tudják, 
mitől alakulnak ki a betegségek. A „csucsorfélék” és a „szénhidrát” egyaránt 
tág kategóriák, és ha hagyjuk, hogy elijesszenek a szavak, a gyógyulás 
esélyétől fosztjuk meg magunkat. És míg valóban vannak a nadragulyafélék 
közé tartozó lágy szárú vadnövények között ehetetlenek, ezek nem az ebbe a 
családba tartozó és a zöldségesnél kapható gyümölcsök és zöldségek, mint a 
paradicsom, a burgonya, a padlizsán vagy a zöld paprika. És míg a



szénhidrátok bizonyos formái, például a feldolgozott búza, nem tesznek jót 
az egészségünknek, ettől még a burgonya nem válik problémássá. A 
burgonya emberéleteket menthet. Az elmúlt évtizedek alatt sok ilyet láttam.

Azért sem érdemes kerülni a burgonyát, mert úgynevezett „fehér 
élelmiszer”. Az almát vagy a retket vajon fehér élelmiszernek tekintjük? 
Vagy minek számít a cserimoja vagy krémalma? Amikor feltöröd, belül 
fehér, de mégsem kapja meg a „fehér” címkét, mert tudjuk, hogy 
tápanyagdús. Ugyanez vonatkozik a kék áfonyára - egy gyümölcs, mely a 
színéről kapta a nevét -, és amikor belenézel a termesztett bogyóba, az olyan 
fehér, hogy már-már átlátszó. Amikor az üzletben a burgonyahalmokat 
nézed, látsz barnát, sárgát, lilát vagy pirosat. Hadd emlékeztesselek arra, 
hogy ezek nem tartoznak a „fehér élelmiszer” kategóriába - ezt a címkét az 
olyan finomított élelmiszereknek kellene fenntartani, mint a fehér kenyér.

Ne feledd, hogy amikor a burgonyaalapú monotáplálkozásról beszélünk, 
akkor csakis a sima, egyszerű gőzölt burgonyára gondolunk. Nem pirított, 
héjában sütött vagy főtt burgonyára, akármilyen finom fogások lehetnek is 
ezek máskor. És természetesen nem is a klasszikus sült krumplira, de még 
csak nem is gőzölt burgonyára olajjal, vajjal, tejföllel vagy különböző 
öntettekkel. A monotáplálkozás idején mindössze frissen facsart citromlevet 
adhatsz a gőzölt burgonyához. A fűszerek nem a monotáplálkozáshoz valók. 
Az érzékeny emésztés valódi gyógyító étele a fejessaláta-levelekbe tekert 
vagy salátaágyon tálalt gőzölt burgonya. Ha a héját inkább nem ennéd meg, 
mert úgy gondolod, hogy nehéz megemészteni, akkor tudd meg, hogy a 
gőzölt burgonya héja nagyon is könnyen emészthető, és tele van vírusirtó 
vegyietekkel és tápanyagokkal. Ha hagyományosan termesztett burgonyát 
eszel, lemondhatsz a héjáról, ha akarsz. És ne edd meg azt a burgonyát, 
aminek a héja zöld, vagy csírát növeszt.

A rossz hírét részben annak köszönheti, hogy szinte mindig valamilyen 
zsiradékkal fogyasztják, olyan kombinációkban, ami nem tesz jót - akár 
olajban kisütve, akár vajjal vagy tejszínnel, vagy szalonnaszeletekbe tekerve. 
A hozzáadott zsírt nem tartalmazó gőzölt burgonya még csak nem is létezik 
a tudatunkban étkezési opcióként, mégis ez az a lehetőség, amely 
gyökerestül felforgathatja az életünket. A gőzölt burgonyát eheted melegen 
vagy hidegen, egészben, összetörve vagy akár pürésítve (csak ne keverj bele 
tejterméket vagy egyéb adalékokat). Ha egészben eszed, mindenképpen jól 
rágd meg.

Bár az édesburgonya és a jamgyökér tényleg gyógyító ételek, egyik sem a 
legjobb választás a monotáplálkozáshoz. Nagyon rostosak, ami eltelíti az



embert. Ez gyakran nem a legjobb annak, akinek érzékeny az 
emésztőrendszere. A monotáplálkozásban maradj a sima burgonyánál.

A gőzölt burgonya gyógyerejét részben az adja, hogy semmilyen negatív 
vagy toxikus dolgot nem táplál a testünkben. Nem táplál vírusokat, melyek 
sok mai krónikus betegség (a bélbetegségeket is ideértve) hátterében 
megtalálhatók, és nem táplál nem jótékony hatású baktériumokat, 
élesztőgombát vagy penészgombát sem. Sőt, a burgonya megköti a 
divertikulitiszt vagy prosztatagyulladást okozó baktériumok kolóniáit, és 
kivezeti őket a vastagbélen túlra; kiűzi a Streptococcust, az E. colit, a 
Staphylococcust és a haszontalan gombákat is. A burgonyában lévő 
vegyületek ragacsos, ragadós természetűek. Ennek nem csak a keményítő az 
oka. Amint a burgonya áthalad a béltraktuson, a kórokozók ráakadnak, 
odaragadnak a vegyületekre, és nem tudnak elszabadulni. A burgonya még a 
férgeket, például a végbélgilisztát is segít kihajtani a végbélből. 
Összehasonlításképpen lehet, hogy valaki nem is gyanítja, hogy 
tojásallergiája van, mert nem arra tanítottak, hogy féljünk a tojástól, míg a 
tojás minden egyes nemkívánatos kórokozót táplál a béltraktusban és a 
szervekben, élelemül szolgálva a haszontalan baktériumok kolóniáinak és 
számtalan vírusnak. A burgonya semmiféle kórokozót nem táplál. Ehelyett 
lelassítja és legyengíti a kórokozókat, hogy az immunrendszerünk 
megerősödhessen, és könnyebben elbánhasson a kórokozókkal.

A burgonya ugyanakkor igen kíméletes az emésztőrendszerhez, és a 
béltraktust tekintve ez az egyik legerősebb gyógyító élelmiszerünk. Ne 
hagyd, hogy a téves információk, hogy a burgonyában túl sok a cukor vagy a 
szénhidrát, hogy táplálja a Candidát, vagy bármi ilyesmi eltérítsenek a 
célodtól - mert ez nem pontos információ. (Ha többet szeretnél tudni a 
Candidáról, lapozz vissza a mikrobiommal foglalkozó 4. fejezethez.) A 
burgonyaalapú monotáplálkozási program számtalan ember 
emésztőtraktusát élesztette már fel, és enyhítette a tüneteiket a krónikus 
hasmenéstől a puffadáson, gyomorhuruton és székrekedésen át a savas 
refluxig. Még az ételmérgezés és rekeszsérv tüneteit is képes csillapítani. 
Nyugtató hatással van a bélfalakra, mert kíméli az itt lévő idegeket - nem 
fejt ki dörzsölő hatást -, könnyen felszívódik és könnyen emészthető, és még 
a legrosszabb emésztési problémákon is segíthet.

Gőzölt borsó

A gőzöltborsó-alapú monotáplálkozás kitűnő választás lehet akkor, ha nem 
kapsz, vagy nem tudod megenni a banánt, papáját vagy a burgonyát. A



gőzölt borsó - bár a többi opcióhoz képest picit nehezebb étel - még mindig 
kíméletesen bánik a béltraktussal, és nem táplál kórokozókat. (Ahogyan 
egyetlen monotáplálkozási opció sem.) A borsóban könnyen beépülő 
gyógyító fitokémiai vegyületek és szénhidrátok vannak, valamint rengeteg 
klorofill, amely könnyen felszívódik a bélfalba, ahol aztán ezek az 
összetevők az egészséges sejtnövekedést táplálják, és segítenek helyreállítani 
a nyálkahártyákat, ahol a bélfal kiszáradt, hegesedett, megsérült vagy 
károsodott a túl sok adrenalin vagy a toxikus bajkeverők, problémás 
élelmiszerek és kórokozók hatására.

Fontos, hogy ne használj borsófehérjeport. Mindig a friss vagy fagyasztott 
borsót válaszd, hacsak nem reménytelen a helyzet, és csak konzervborsót 
találsz. A monotáplálkozásra legjobban alkalmas borsó a pici vagy bébiborsó 
(de tisztázzuk, mi itt nem bébiételről beszélünk, hanem zsenge, pici 
borsóról). Valószínűleg fagyasztott borsóból a legkönnyebb elkészíteni az 
ételt. Ha friss, zsenge borsóval dolgozol, és eleget ki tudsz fejteni ahhoz, hogy 
jóllakj, az a legjobb lehetőség. Nagy eséllyel azonban a fagyasztott borsó lesz 
a legkényelmesebb. Ha lehetséges, próbálj organikus borsót beszerezni.

Olyan hosszan gőzöld a borsót, ahogy szeretnéd. Ha a bélrendszerednek 
úgy a legjobb érzés, gőzölheted nagyon puhára. Ha az emésztőrendszered 
kevésbé érzékeny, nem kell túl sokáig főznöd, ha nem akarod. A 
burgonyához hasonlóan itt is elkészítheted előre az egész napi adagot, és 
félreteheted későbbre, amit majd hidegen vagy újramelegítve (olaj vagy vaj 
nélkül) eszel, de mindig gőzölhetsz is magadnak frisset igény szerint. Ha 
lehetséges, ne tedd be a borsót a mikrohullámú sütőbe.

Ha a fejes salátát is beveszed a gőzöltborsó-alapú monotáplálkozásba, 
eheted a borsót felaprított fejessaláta-ágyon salátaként, vagy tacoszerűen 
salátalevél-kehelyben, vagy eheted a salátát a borsó köreteként. Pürésítheted 
is őket együtt. Vagy ha úgy érzed, hogy a fejes saláta most nem jó neked, 
akkor marad a reggeli zellerlé, majd utána gőzölt borsó magában egész nap. 
Akárhogy is, nagyon fontos, hogy a borsóra ne tegyél vajat, tejszínt, 
semmilyen olajat, szójaszószt, tamarit, sörélesztőpelyhet vagy fűszereket és 
a többi. Friss citromlével ízesítheted. A belek gyógyulásának kulcsa az 
egyszerű táplálkozás.

Gőzölt sütőtöktök + gőzölt zöldbab, kelbimbó vagy 

spárga

Ez a program annak jó, akinek kevésbé érzékeny a béltraktusa, és aki nagy 
megpróbáltatásként éli meg a monotáplálkozást, ezért kicsivel több



változatosságra vágyik a napjai során, hogy ne unja el magát. A sütőtök 
plusz gőzölt zöldbab, kelbimbó vagy spárga kombináció (a háromból kettőt 
választhatsz - erre hamarosan visszatérünk) antioxidánsokkal, klorofillal, 
kénben gazdag vegyületekkel, vírusölő és antibakteriális vegyületekkel, béta- 
karotinnal és létfontosságú glükózzal pakolja tele a napjaidat, melyek mind 
csodálatosan támogatják a máj és az emésztőrendszer helyreállítását, 
miközben kiütik és akár el is pusztítják a kórokozókat. Ezek az élelmiszerek 
segítik a máj epetermelését és a bélfalakban lévő idegek helyreállítását. Elég 
kíméletesek a monotáplálkozáshoz, megbízhatók és könnyen beszerezhetők.

Ez az opció a következőképpen működik: a reggeli zellerlé után vacsoráig 
gőzölt sütőtököt eszel. Ez azt jelenti, hogy eszel egy kicsit tízóraira (ha éhes 
vagy), ebédre, majd uzsonnára ismét. Hogy délelőtt vagy ebédidőben kezded 
el, az attól függ, hogy mennyire vagy éhes. Amint ennek a résznek az elején 
tanácsoltam, ne húzd túl sokáig evés nélkül. A hangulatod és az 
energiaszinted is megsínyli, ha túl sok idő telik el a napi első étkezésig.

Vacsorára minden este a következő három étel közül választhatsz kettőt: 
gőzölt zöldbab, gőzölt kelbimbó vagy gőzölt spárga. Ezáltal úgy érzed majd, 
hogy van választásod, és változatossá is teheted az étkezésedet, hogy ne unj 
rá a monotáplálkozásra - ennek ellenére ez még mindig komoly 
monotáplálkozás-jellegű étkezésnek minősül, és szinte bármüyen 
egészségügyi probléma esetén jót tehet.

A nap során ebben a programban is további opciót jelent a fejes saláta 
mind a gőzölt sütőtök, mind a zöldségek mellé.

Hadd szóljak egy kicsit bővebben a sütőtökről: a leggyakoribb 
beszerezhető fajta a kanadai sütőtök vagy sonkatök, de ez csak egy 
lehetőség. (Ha a felaprítását túl munkaigényesnek találod, keress 
fagyasztottat.) A spagettitok vagy más néven istengyalulta tök nem fog 
ellátni elég energiával - ennél édesebbet, valamilyen sütőtököt keress. De a 
makktök, a tölteni való delicata típusú vagy az egyszemélyes „sweet 
dumpling” és a japán kabocha is jó, ha be tudod szerezni. Ha érzékeny vagy, 
vedd le és dobd ki a tök héját, miután megfőzted. Ha erős az emésztésed, 
megeheted azt is. Akárhogy is, a sütőtök mindenképpen jobb gőzölve, mint 
sütve. Ne feledd: csak semmi vaj, olaj vagy tejszín!

ADAGOK

A monotáplálkozáshoz fogyasztott adagok méretéről te döntesz az alapján, 
hogy normálisan mennyit eszel. Nagyobb vagy kisebb adagokhoz vagy 
szokva? Ez fog kihatni arra is, hogy mennyit tudsz egyszerre kényelmesen



megenni mindössze egy vagy kétfajta élelmiszerből.
Jól teszed, ha a monotáplálkozásod első napján kisebb ételadagokkal 

kísérletezel. Ha úgy érzed, hogy csökken az energiaszinted, vagy zavaróan 
éhes vagy, akkor egyél még egy kicsit. Ez a kúra nem az ételmegvonásról 
vagy arról szól, hogy ne egyél eleget - egyáltalán nem. Sokkal inkább azon az 
elképzelésen alapul, hogy ne akarj hirtelen két és fél kiló borsót vagy 20 
banánt magadba tömni, és ezzel túlenni magad. Mivel a monotáplálkozás 
egyik fő célja az emésztőrendszered támogatása, nem jó, ha közben 
túlevéssel terheled a beleidet.

Azzal sem szolgálod a gyógyulási folyamatot, ha éhezteted magad - ez csak 
arra vezet, hogy farkaséhségedben féktelenül fald a problémás 
élelmiszereket.

Kezdd mérsékelten, és ha úgy érzed jónak, menetközben emeld az 
adagokat.

TUDNIVALÓK A MONOTÁPLÁLKOZÁSRÓL 

A bélrendszerrel kapcsolatban

Annak ellenére, hogy a bélrendszerünk számára a monotáplálkozás a 
legmegnyugtatóbb technika, az érzékeny bélrendszerrel élők mégis érzik, 
amint az élelmiszer végighalad bennük, és ezt ijesztőnek találják, mert azt 
hiszik, hogy ez annak a jele, hogy nem emésztik meg az ételt. Ha 
kényelmetlenséget tapasztalsz, és pontosan követed valamelyik itt leírt 
programot, ne hagyd, hogy lehúzzon az aggodalom. Ha be van gyulladva a 
bélfal és a belső bélése, hiperérzékenyen reagálhat az áthaladó élelmiszer 
dörzsölésére. Ha ez olyan kíméletes étel, mint a banán, a papája, a fejes 
saláta vagy a gőzölt burgonya, borsó, tök, zöldbab, kelbimbó vagy spárga, 
akkor nem árt neked.

Ez valahogy logikátlannak tűnhet, mert amikor például sajtot vagy tojást 
eszel, nem érzel semmilyen kellemetlenséget. Ez becsapós. Az az oka, hogy a 
sajt és a tojás puha gyurmaként megy át rajtunk, ezért nem dörzsöli az adott 
pillanatban a hiperérzékeny idegeket. Azonban a beleinkben élő, és ott 
gyulladást okozó baktériumokat, vírusokat és akár nem jótékony hatású 
gombákat is táplálják, és ezáltal végül csak súlyosbítják az érzékenységet. 
Amikor olyan gyógyító élelmiszert próbálsz fogyasztani, mint a fejes saláta, 
enyhe kényelmetlenséget érezhetsz, amint az étel hozzáér azokhoz a 
gyulladt területekhez a bélfalon, és jelet küld az idegvégződéseken keresztül, 
te pedig erre úgy dönthetsz, hogy kerülöd a salátát, mert olyan érzést kelt,



mintha nem emésztenéd meg (pedig valójában megemészted azt). Ekkor 
hozhatod meg azt a döntést, hogy inkább visszatérsz a tojás- és sajtevésre 
(ami eleve hozzájárult a problémád kialakulásához). Ördögi körbe fordulhat 
ez, ha nem tudatosítod magadban, hogy valójában mi történik, és nem térsz 
át új utakra azáltal, hogy kerülöd a tojást és a sajtot, majd, amint készen állsz 
rá, a fejes salátát is bevezeted az életedbe.

Gyomorbénulás

A gyomorbénulás vagy gasztroparézis diagnózisát egyre gyakrabban hallani, 
ennek ellenére az orvostudomány és kutatás számára továbbra is rejtély, 
hogy mi okozza. Amikor valakit gyomorbénulással diagnosztizálnak, az 
hihetetlenül zavarkeltő, mert csak a sötétben tapogatóznak ezzel 
kapcsolatban. Nem lehet igazából megmondani, hogy a gyomorban, a 
patkóbélben, a vékonybélben, a vastagbélben vagy a végbélben van-e a 
bénulás, csak ha a páciens konkrét fizikai sérülést szenvedett el, vagy egy 
műtét során sérültek az emésztőutak egy bizonyos területén az 
idegvégződései. Az az igazság, hogy sok gyomorbénulásos esetnek az agyban 
keresendő az oka, és olyan toxikus nehézfémek és kórokozók felelnek érte, 
amelyek agyi gyulladást okoznak, és ezzel az emésztőutak számos pontján 
gyengítik az idegeket, és rengeteg tünetet váltanak ki. A belek belső bélése 
körüli idegek gyulladását okozhatják vírusok is, például az EBV, az övsömör 
és a HHV-6, melyek lassítják az idegvégződések teljesítményét, és ez teszi 
renyhévé a perisztaltikus mozgást a béltraktusban.

A gasztroparézisnek különböző fokozatai vannak. Ha meg tudod rágni az 
ételt, és nem szorulsz táplálásra, a monotáplálkozás elősegítheti a 
gyomorbénulás gyógyulását, mivel hozzájárul az emésztőutak falában lévő 
idegek helyreállításához. A Monotáplálkozás tisztítókúra emellett biztosítja 
az elengedhetetlen ásványi sókat és glükózt az agynak, hogy az idegsejtek 
megerősödhessenek, és helyreállhasson a neurotranszmitter-aktivitás, ami 
elősegíti a jeladást azokra a helyekre a béltraktusban, ahol nagy szükség van 
a perisztaltikus mozgásra. Ezek a monotáplálkozási programok ugyanakkor 
vírusölő hatásúak, azaz csökkenthetik azokat az alacsony szintű vírusos 
fertőzéseket, amelyek hegszövetet és idegsérüléseket hoznak létre a 
bélfalakban és az emésztőrendszer más pontjain. A monotáplálkozás 
lényegében helyreállíthatja az emésztőrendszert, elősegítheti az
összehangolódását a központi idegrendszerrel, és segíthet meggyógyulnod.

A nem diagnosztizált bélproblémákkal kapcsolatban



Amint már említettem, az emésztési problémákat - helyzeteket, amikor a 
gyomorban, patkóbélben, vékonybélben és/vagy vastagbélben lévő idegek 
valójában azért válnak nagyon érzékennyé, mert a magas szintű bakteriális 
vagy vírusos terhelés gyulladásgócokat alakít ki - gyakran nem 
diagnosztizálják. Ez súlyos kellemetlenségeket okozhat; az ember úgy 
érezheti, mintha az emésztőrendszere nem tudná rendesen feldolgozni vagy 
beépíteni az élelmiszereket. Erre a monotáplálkozás a megoldás.

És akkor arról még nem is szóltam, hogy ma a világon a legtöbben egy 
láthatatlan emésztési problémával élnek: alacsony a sósavszintjük. Ez azt 
jelenti, hogy a fehérjelebontásuk nem megfelelő, ezért a fehérjék 
megrothadnak a béltraktusukban, és ezzel hozzák létre azokat a 
körülményeket, amelyek végül puffadáshoz vagy felfúvódáshoz vezetnek a 
gyomor-bélrendszerük felső, és akár az alsóbb traktusaiban is. Ha az ételek 
rothadásnak indulnak, a haszontalan baktériumok táplálékává válnak. Ez 
meg is alapozhatja az ember SIBO- vagy akár Crohn-betegség-, illetve 
vastagbélgyulladás-diagnózisát valamikor a jövőben.

Sok ember gyomra borzasztó állapotban van. Még ha nem is tudják, 
néhányaknak rettenetesen fest a gyomorfala - hegszövetek, horzsolások 
vagy akár dudorok boríthatják. A gyomor egy szerv, és ha az életünk során 
rosszul bánunk vele, legyengülhet mind a sósavtermelését, mind a 
rugalmasságát tekintve. Ez sebezhetőbbé teheti bizonyos patogéneknek 
köszönhető zavarokkal - például a nagyrészt baktériumok okozta fekélyek - 
szemben.

Ráadásul a gyomorfenéken, a patkóbél felé haladva, kialakulhat egy kis 
redő amiatt, hogy a rothadó fehérje, zsírok és egyéb hulladék összegyűlik, és 
a súlyánál fogva mélyebbre húzza ezt az átjárót. Az orvosok nem tudnak 
erről, és azt sem tudják, hogy miért kezd el a gyomor deformálódni amiatt, 
hogy egy helyen megnyúlik, míg máshol nem, mert a gyomor körüli 
kötőszövet annyira telítődött méreganyagokkal a sok év alatt, hogy elkezdett 
megnyúlni - de nem egységesen. Ez okozhat rekeszsérvet, görcsöket, torok- 
és nyelőcső-összehúzódásokat, savas refluxot és gyomorégést.

A monotáplálkozás leszállítja az embert a vonatról, amely ezen a pályán 
idáig hozta, és esélyt ad a gyomorszervnek a gyógyulásra és megújulásra. 
Egy szép napon a gyomrod visszatérhet egy olyan állapotba, ahol újra elég 
erős és rugalmas, és a károsodott szövetei eléggé helyreálltak ahhoz, hogy 
rendesen működhessen.

A májjal kapcsolatban



Ha az ember emésztési problémával küzd, akármilyen tünetei legyenek is, 
egy valami mindig ugyanúgy fennáll: a legyengült máj, mely nem termel elég 
epét a megfelelő zsírbontáshoz. A méreganyagokkal, mérgekkel és 
kórokozókkal telítődött máj stagnáló vagy renyhe lesz, a vérellátása pedig 
lassabb, ami azért jelent problémát az emésztés számára, mert a legyengült 
máj miatt még több stressz éri az emésztőutakat, a sósavtermelő 
gyomormirigyeket is ideértve. Az összes itt megismert monotáplálkozási 
program májbarát, és automatikusan támogatja az emésztőutakat és a 
gyomor sósavtermelését.

Az élelmiszer-allergiákkal kapcsolatban

A fejezetben bemutatott monotáplálkozási programok segítségével 
nagyszerűen újrakalibrálhatod és helyreállíthatod a szervezetedet az 
ételérzékenységek és -allergiák után. Ennek részben az az oka, hogy azáltal, 
hogy betartasz egy ilyen programot, kizárod az allergiás problémát előidéző 
kórokozókat tápláló problémás élelmiszereket. A monotáplálkozással 
felmented a szervezetedet a problémás élelmiszerek megjelenésének 
köszönhető kórokozószaporodás során termelt toxikus melléktermékektől. A 
lényeg az, hogy az olyan vírusok, mint az EBV imádják a tojást, glutént, 
kukoricát, tejet, sajtot, vajat, minden tejterméket és bizonyos feldolgozott 
élelmiszereket. Általában elmondható, hogy a zsírdús élelmiszerek, akár 
növényi, akár állati eredetűek, besűrítik a vért, ami csökkenti a véráram 
oxigénszintjét, és gyengíti a májat, ez pedig fantasztikus lehetőséget kínál a 
vírusok és haszontalan baktériumok számára. Ezek a vírusok ugyanakkor a 
toxikus nehézfémeket, kártevők elleni szereket, gyomirtókat és a 
hagyományos tisztítószerekben, légfrissítőkben, illatgyertyákban, kölnikben, 
parfümökben és egyéb szerekben lévő vegyületeket is felzabálják, 
amelyekkel naponta érintkezünk. Amikor a vírusoknak üyen jól megy a 
sora, neurotoxinokat választanak ki - ezek a neurotoxinok aztán nekiesnek 
az emésztőrendszerünknek, és még az egészségesnek tűnő élelmiszerekre is 
érzékennyé tesznek. A baktériumok, például a Streptococcus, szintén 
boldogan szaporodnak ilyen környezetben. A problémás élelmiszerek 
elhagyásával a Monotáplálkozás tisztítókúra leállítja ezt a körforgást. Az 
élelmiszer-allergiákat és -érzékenységet okozó kórokozók éheznek és 
elpusztulnak, ami felszabadító, és elindít a gyógyulás útján.

MÉREGTELENÍTŐ HATÁS



A monotáplálkozás technikája - amellett, hogy átsegít az érzékenységen - 
egyben tisztítókúra is. Míg olyan szintű májtisztítást nem végez, mint a 3:6:9 
tisztítókúra, a monotáplálkozás kíméletesen, mérsékelt szinten távolítja el a 
májban lévő méreganyagokat, miközben gyengéden méregteleníti az összes 
többi szervet, például a gyomrot, a patkóbelet, a vékony- és vastagbelet, 
valamint a végbelet. Erős, az egész szervezetre kiható méregtelenítést 
biztosít.

A fejezetben ismertetett monotáplálkozási opciók, amint már említettem, 
szintén a kórokozók ellen dolgoznak: vírusölő, antibakteriális hatásúak, és 
irtják a gombát, élesztőgombát és penészgombát is. Míg monotáplálkozási 
programban fogyasztod bármelyiket ezen élelmiszerek közül, kiéhezteted a 
kórokozókat, és ez önmagában méregtelenítő hatású a szervezetre. Amellett, 
hogy fizikai előnyökkel jár, ez a tisztítókúra-hatás azt is jelenti, hogy a 
monotáplálkozás sóvárgást és érzelmi feldolgozásokat eredményezhet. 
Ennek az átvészeléséhez nyújt segítséget a szervezet gyógyító erejével 
foglalkozó 20., valamint a tisztítókúra érzelmi aspektusával foglalkozó 25. 
fejezet.

FÉLELEM A MONOTÁPLÁLKOZÁSSAL KAPCSOLATBAN

Az emberek a monotáplálkozásról hallva néha attól tartanak, hogy ez nem 
biztosít elegendő tápanyagot vagy változatosságot számukra. Ilyen 
félelmekkel nem kezdhetünk bele a monotáplálkozási programba - ezek 
abból a téves információból erednek, hogy azzal teszed a legjobbat 
magadnak, ha egy fogás a lehető legszínesebb a tányérodon. Ez a trendi 
őrület nem számít, ha komoly problémád van akár a bélrendszereddel, a 
májaddal vagy a hasnyálmirigyeddel, ha krónikus és az orvosok számára 
rejtélyes emésztőszervi gondod van, mely súlyos puffadást, székrekedést, 
görcsöket vagy égető fájdalmat okoz, vagy akár ha a vércukorszinted 
ingadozik - ilyenkor a monotáplálkozás az, ami valóban előremozdíthat a 
gyógyulás felé. Az előrelépés nem azt jelenti, hogy minden egyes étel minden 
egyes tápanyagát bevidd a szervezetedbe - mert ha gyenge az egészséged, 
nem is tudod mindet feldolgozni és felhasználni. Az előrelépés arról szól, 
hogy megadod a szervezetednek azt, amire ebben a pillanatban szüksége 
van ahhoz, hogy elindulhasson benned a természetes öngyógyulás 
folyamata. Az egész hátralévő életedben ehetsz többfajta élelmiszert. Most 
azon dolgozol, hogy megoldd azt, amivel ebben a pillanatban küzdesz. Amíg 
ez meg nem javul, nem fogsz tudni profitálni az elfogyasztott ételek 
sokféleségéből.



Az ételszivárvány

A Monotáplálkozás tisztítókúra alatt az, hogy nagyobb mennyiségben 
fogyasztasz egy gyógyító élelmiszert, például papáját, és az, ahogyan ez a 
szervezetednek a hasznára van, felülírja a változatosság igényét. Ha az egész 
szivárványt akarod a tányérodon látni, minden élelmiszerből csak parányi 
mennyiségekre támaszkodsz - egy kis paradicsomra, egy-két szelet uborkára 
és néhány vegyes zöld levélre a salátában. Míg ez a teljes spektrumot 
nyújthatja neked, nem ér fel azzal, ha egy ültő helyedben megeszel egy egész 
tál paradicsomot valamelyik ősi fajtából, vagy egy egész fej karfiolt. Ehelyett 
az történik, hogy kis ételdarabokra oszlanak szét a bevitt tápanyagok. 
Bizonyos esetekben végül ez is működhet. Ha az emésztésed rendben van, 
tudsz tenni érte egy olyan salátával, amiben van egy kis paradicsom, egy kis 
uborka, egy kis reszelt répa, néhány brokkolivirág, egy szelet piros 
kaliforniai paprika, egy kis avokádó és egy szelet narancs (már ha 
megengeded magadnak a gyümölcsöt) a csirkemellszeletek alatt. Aztán van 
olyan is, hogy ha nem tartunk is monotáplálkozás-programot a 
mindennapjainkban, jobban tesszük, ha erősebb gyógyhatású 
élelmiszerekre koncentrálunk, és nagyobb mennyiségben fogyasztjuk őket. 
Ha uzsonnára megeszel mondjuk 2 bögre vadon termő kék áfonyát, az lehet, 
hogy hasznosabb, mint egy kis marék vadon termő kék áfonya más, kis 
marékkai mért gyümölcsökkel együtt, és az az egész tál paradicsom is lehet, 
hogy jobbat tesz, mint egy kis paradicsom fele, vágott salátával keverve, amit 
meg sem eszel egészen az ebéd mellé.

Ha gyenge az emésztésed, mit nyerhetsz egy olyan étrenddel, amelyik a 
teljes skálát célozza meg? Hányféle tápanyagot képes az emésztőrendszered 
kivonni abból a sok különböző kis darabkából, amikor eleve gyötrelmes a 
működése? Az az igazság, hogy amikor tényleg nagy a baj, a fejezetben 
megismert specifikus, értékes gyógyító élelmiszerek nagyobb adagjai 
felülírják az „ebből is egy kicsit és abból is egy kicsit” szükségletét. Azzal, 
hogy egy vagy két (vagy három) gyógyító élelmiszerből álló fogásokra 
fókuszálsz a fejezetből, valódi előrelépést tehetsz.

Változatosságot hozni az étrendedbe nem verseny. Nem arról szól, hogy 
egyetlen nap alatt minden lehetséges dolgot magadba tömj. Az ötven 
összetevőből álló szuperételporok szépen példázzák, hogy mit veszíthetsz, 
amikor ezzel próbálkozol. Amikor kiadagolod az evőkanálnyi porkeveréket, 
mindegyik összetevőből csak egy-két szemet viszel be; az gyakorlatilag 
semmi. A változatosságnak hosszú távú célnak kell lennie. Csak egy gyomrod 
van, és az csak adott mennyiség befogadására képes naponta. Ha minden



huszonnégy órában a szivárvány teljes spektrumára hajtasz, még 
hiányállapotok is kialakulhatnak benned, mert a gyenge emésztés azt jelenti, 
hogy eleve csak egy részét tudod feldolgozni az ételnek. Ráadásul a 
problémás élelmiszerek, amelyeket szintén megeszel, egyenesen zavarhatják 
az értékes élelmiszerek felszívását és beépülését.

Még az egy- vagy kétféle élelmiszerből álló monotáplálkozási program 
alatt is változatosabban étkezel, mint gondolnád. Az élelmiszerüzletbe 
egyszerre egy bizonyos gazdaságból érkezik a banán. Aztán amikor a 
legközelebb újra odamész, vagy egy másik helyen vásárolsz, az a banán 
lehet, hogy már másik gazdaságból vagy ugyanannak a gazdaságnak egy 
másik földjéről származik, ez pedig enyhén eltérő tápanyag-összetételt 
jelent. Ugyanez vonatkozik minden más monotáplálkozással bevitt 
élelmiszerre. Az egyik maradói papája termése az egyik helyről, a következő 
beszerzésed zsákmánya pedig talán egy másik forrásból származik. Ha a 
monotáplálkozás során kizárólag a szomszéd kertésztől szerzed be a 
burgonyát és a fejes salátát, akkor is több mint változatosan étkezel, mert 
idővel a talaj összetétele is változik.

Amikor csak egyféle ételt eszel, több tápanyagot viszel be, mint gondolnád 
- több antioxidánst, nyomelemet, vírusirtó és antibakteriális vegyületet, és 
több gyógyító fitokémiai vegyületet, C-vitamint, káliumot, ásványi sót és 
glükózt -, mert hihetetlenül tápanyagdús élelmiszereket eszel minden 
eddiginél nagyobb mennyiségekben. Jelenleg a papája a bolygónk egyik 
legnagyobb gyógyerővel bíró élelmiszere. Ha mindennap jó nagy adagokban 
fogyasztod, azzal sokkal többet teszel a gyógyulásodért, mintha kizárólag 
arra koncentrálnál, hogy minden egyes napon magadba tömd az egyéb 
ételek teljes szivárványszínskáláját, hogy közben havonta csak egy papáját 
eszel. Aztán majd ha néhány hónapon át csak papáját és fejes salátát ettél, 
talán úgy érezheted, hogy itt az ideje, hogy a banánt is bevond, vagy esetleg 
egy időre még átnyergelsz a burgonya- és fejessaláta-alapú 
monotáplálkozásra, mielőtt elkezdenél visszahozni más élelmiszereket. 
Idővel meglesz a változatosság, és az olyan változatosság lesz, amelyben a 
tápanyagok feldolgozása, felszívása és beépítése nem okoz gondot, és ezért 
mélységesen hasznosnak bizonyul majd.

A zellerlé is fontos része ezeknek a monotáplálkozási kúráknak. Olyan 
növényi orvosság ez, mely a szuperételek felett áll, és ha beépíted a 
napjaidba a monotáplálkozás idejére, hihetetlen változásokat érhetsz el vele. 
Ha soha nem iszol egyetlen pohárnyi sima zellerlevet, de az étrended szuper 
változatos, megeshet, hogy mégis leteper a betegség, mert így nem



foglalkozol a valódi, mélyben megbújó problémával a szervezetedben, amit 
a zellerlé kezelhetett volna. Ha az élelmiszerek változatossága az egészség 
kulcsa, akkor miért van az, hogy olyan sok ember betegszik meg mégis, aki 
látszólag egészséges, változatos ketogén, paleo vagy fehérjedús/zsírdús 
vegetáriánus, vegán, intuitív, illetve növényi alapú étrenden él?

Mindezzel azt szeretném mondani, hogy a monotáplálkozásba nem 
vághatsz bele azzal a beállítottsággal, hogy nem viszel be elég tápanyagot. 
Ezáltal egy gyógyulási lehetőségtől fosztod meg magad. Ehelyett inkább 
annak járj utána, hogy hányán betegszenek meg azok közül, akik az 
élelmiszerek teljes skáláját fogyasztják a „mindent mértékkel” elv alapján. A 
válasz: nagyon sokan - még azok közül is, akik csak nem feldolgozott, teljes 
értékű élelmiszereket esznek. Akik odafigyelnek rá, hogy több különböző 
diófélét, magot, vadon élő halat, organikus gyümölcsöt és zöldséget, vadhúst 
és szabadon legeltetett, pasztörizálatlan állati fehérjét fogyasszanak, mégis 
ugyanúgy megbetegszenek, mint bármüyen más étkezési hitrendszer hívei, 
mert a betegség kialakulásának miértje jóval túlmutat azon, hogy 
véleményünk szerint mennyire változatos, vagy milyen kiegyensúlyozott az 
étrendünk. Különböző mennyiségű kórokozókkal és méreganyagokkal 
jövünk a világra, melyek már a fogantatásunkkor, az anyaméhben és 
újszülöttként is hatottak ránk. Ráadásul gyűjtünk még ehhez a 
kapcsolatainkból és a könnyű expozíció más sugárútjain - na mármost, ezek 
a mérgek és kórokozók tehetnek az életünk során kialakuló egészségügyi 
problémáinkról. Csak úgy gyógyulhatunk meg és védekezhetünk, ha ezt 
kezeljük.

Vigyázzunk, hogy ne lovagoljunk azon, hogy a monotáplálkozás nem 
biztosít elég tápanyagot. Egy élelmiszer életmentő lehet, amikor az ember 
olyan rejtélyes kórral küzd, amelyet az orvosok nem tudnak 
megmagyarázni. Amikor a padlón fetrengenek magzati pózba gyűrődve a 
gyomorgörcseik miatt, amelyeket az orvosi vizsgálatok és különböző 
specialisták sem tudnak feltárni, vagy amikor a gasztroenterológusok vagy 
más orvosok előtt is megmagyarázhatatlan rejtélyes hányás, émelygés vagy 
gyomorhurut kínozza őket, a monotáplálkozás változtathatja meg az 
életüket úgy, hogy újra szenvedés nélkül tudjanak enni, lehetőséget 
kapjanak a gyógyulásra, és tovább élhessék az életüket.

Mi a helyzet a fehérjével és a zsírral?

Az egyik kérdés, amire fel kell készülnöd, ha minden fogás, amit eszel, 
olyasmiből áll, mint a papája, ez: „És hol marad a fehérje?” Ha sokakhoz



hasonlóan téged is rabul ejtett a fehérje szó - azaz nagy fontosságot 
tulajdonítasz neki, és hiszed, hogy ez az élet nagy megoldása -, akkor az 
valószínűleg azt jelenti, hogy késztetést érzel a monotáplálkozás 
elkerülésére, és ezzel elesel minden gyógyító hatásától. Vagy készen állhatsz 
a kérdésre, és tudhatod rá a választ.

Jussanak eszedbe ezek a szavak: olyan világban élünk, ahol bőségesen sok 
fehérjét fogyasztunk, és ez a világ nagyon beteg. Egyre többen esznek egyre 
több fehérjét, és csak egyre betegebbek lesznek. Ez tényleg arra enged 
következtetni, hogy a fehérje a megoldás? Vagy úgy gondolod, hogy lehet 
más oka is annak, hogy az emberek megbetegszenek?

Amikor valakinél krónikus betegség alakul ki, vagy bármilyen tüneteket 
észlel, és elmegy vele az orvoshoz, aki erre azt mondja neki, hogy talán több 
fehérjére lenne szüksége, az logikusnak hangzik? Naponta több millió 
emberrel történik ez. Nem azt kellene mondaniuk a gyógyászoknak, hogy 
„Nézzük meg, milyen más okai lehetnek a betegségnek”? Az az igazság, hogy 
mindenkiben vannak kórokozók, toxikus nehézfémek, egyéb méreganyagok, 
mindenkinél fennállnak hiányállapotok, és nem tanítják meg nekik, hogy 
mit kell enni, ha meg akarnak gyógyulni. Nem a fehérje az, ami hiányzik 
nekik. A biológiailag felhasználható aminosavak, antioxidánsok, béta- 
karotin, glükóz, ásványi sók, vírusölő, gombaölő és antibakteriális 
vegyületek, nyomelemek és fiatalító növényi hatóanyagok - amelyek 
megvannak a papájában, hogy a zellerléről vagy a többi
monotáplálkozáshoz ajánlott élelmiszerről ne is beszéljünk - hozzák el a 
valódi gyógyulást az életet elviselhetetlenné tevő nyavalyákból, mert ezek 
segítenek megállítani azokat a vírusokat és haszontalan baktériumokat, 
amelyek miatt oly sokan betegek. A fehérje nem viselkedik így. A fehérje 
nem állítja meg a vírusokat vagy a baktériumokat. A fehérje nem hajtja ki a 
toxikus nehézfémeket. A fehérje nem méregteleníti vagy tisztítja meg a 
szervezetet. A fehérje nem táplálja a központi idegrendszert, a 
neurotranszmittereket vagy az idegsejteket. A fehérje nem gyógyít meg vagy 
hoz helyre minket, miután megjártuk a poklot a krónikus betegségünkkel.

Az orvostudománynak és kutatásnak egyelőre fogalma sincs arról, hogy 
milyen szinten van szükségünk fehérjére, hogy az mit tesz, és hogy 
egyáltalán jótékony-e a hatása. Nincs olyan technológia, amely nyomon 
követi a fehérjét, miután a szánkba vesszük, és az folytatja az útját az 
emésztőrendszerben és a testünk többi részén - nincs olyan technológiánk, 
amely megmondaná, hová megy, mit csinál, és hogy jó-e nekünk. A fehérje 
érdeme elméletként született, és továbbra is elmélet marad, azaz amikor az



emberek a legjobb fehérjeforrásokról beszélnek, az csak teoretikus még 
akkor is, ha a fehérjével kapcsolatban hallott minden információ haladónak 
hangzik. Ha az orvostudomány és kutatás nem tudja, mi okozza az 
autoimmun és krónikus betegséget, honnan tudná, hogy a fehérje hasznos-e 
nekünk, vagy sem - hogy ez kell-e, amikor krónikus betegség gyötör? Nem 
tudják, hogy mi a baj velünk, amikor betegek vagyunk, mégis azt mondják, 
hogy amikor betegek vagyunk, fehérjére van szükségünk. Sajnos azt kell 
hogy mondjam, hogy az elmélet, mely szerint a fehérje a megoldás az életre, 
pusztán spekuláció, és a képzelet szüleménye. Még a legképzettebb emberek 
sem tudják - fogalmuk sincs, nincsenek meg az eszközeik a kiderítésére -, 
hogy mit jelent a „fehérje” valójában az egészségünk szempontjából. Ne 
hagyd, hogy a téma elbizonytalanítson. A helyzet az, hogy elég fehérjét viszel 
be a monotáplálkozással. A fejezetben bemutatott élelmiszerek a legjobban 
felszívódó biológiailag felhasználható fehérjeforrásokat biztosítják a 
számodra, hogy erős és energikus maradj.

Az emberek gyakran aggódnak amiatt is, hogy mennyi zsírt egyenek, 
különösen, mivel a zsírdús trend továbbra is figyelmet kap. Nos, olyan 
világban élünk, amelyben szenvednek az emberek, miközben bőséggel 
fogyasztanak zsírokat. Ez vajon arra enged következtetni, hogy a zsírdús 
étrend lenne a megoldás? Nem az. Bizonyos élelmiszerekben, például a 
banánban, burgonyában, papájában és akár a fejes salátában nyomokban 
megtalálható jótékony zsírok bőven elegendők az egészséged fenntartására, 
úgyhogy nem kell amiatt aggódnod, hogy bármelyik itt megismert 
monotáplálkozási program problémát okozhat azzal, hogy nem tartalmaz 
radikális zsírokat, például dióféléket, magvakat, olívabogyót vagy avokádót. 
Ezek közül a monotáplálkozási programok közül mindegyik elegendő ómega 
zsírsavat biztosít a számodra. Igazság szerint az, hogy a monotáplálkozás 
zsírszegény, éppen hogy előny; a radikális zsíroktól mentes időben 
dolgozhatunk azoknak az időszakoknak a kiegyensúlyozásán, amikor sok 
zsírt fogyasztottunk, és a máj megpihenhet a hatalmas terhelés után, amit az 
étkezésről étkezésre bevitt zsírok feldolgozása jelentett, melynek során 
kiégtek az epekészleteink, és legyengült a hasnyálmirigyünk. Ez a májadnak 
(és a hasnyálmirigynek) adott pihenő a monotáplálkozással való gyógyulás 
fontos része. (A zsírral kapcsolatban további információkat találsz a 
problémás élelmiszerekkel foglalkozó 7. fejezetben.)

Kapcsolatunk az étellel

Nem mindig a fehérje, a zsír vagy a tápanyagok változatossága miatt



aggódnak az emberek a monotáplálkozással kapcsolatban. Néha azon 
idegeskednek, hogy az étel megszállottjaivá váltak. Ha ez benned is 
felmerülne, vigasztaljon a tudat, hogy mindenki az étel megszállottja. Ne 
hagyd, hogy bárki elhitesse veled, hogy ő aztán teljesen rendben van az 
étkezéssel, és a helyén kezeli azt, és nem az étel a legfontosabb dolog az 
életében. Ha azt állítja is, hogy nem gondol az evésre, hogy neki nem az a 
fontos, hogy egyszerűen akkor eszik, amikor megéhezik, csak figyeld meg, 
hogyan reagál arra, ha valaki elveszi tőle azt, amit szeret, és olyan ételeket 
ad neki helyette, amit nem szeret. Az étel mindenkinek központi kérdés. 
Senki nem mentes az ételfixációtól.

Ha valaki, aki a tünetei vagy a betegsége miatt a szervezete 
helyreállítására és gyógyulásra használja az ételt, azt hallja, hogy az evés 
megszállottja, tudnia kell, hogy a másiknak, aki ezt mondja, még nem 
korlátozzák tünetek és betegségek az életét. A kétkedő maga is az étel 
megszállottja, csak a saját étkezéssel kapcsolatos félelmeit arra vetíti ki, aki 
beszél is az evésről, és nap mint nap a gyógyulásáért küzdve dolgozik az 
étellel. Nem számít a háttere vagy az, hogy mit eszik vagy nem eszik, az ő 
életét is az ételek irányítják - ismétlem: mindenki az evés megszállottja. 
Ennek így is kell lennie: az emberi állapot velejárója, hogy arra figyeljünk, 
hogy a következő étkezést hogyan oldjuk meg. Ha nem ezt tesszük, ha 
aktívan kerüljük, hogy a következő étkezésre gondoljunk, azzal 
egészségtelen választások elé állítjuk magunkat, amikor már túl éhesek 
leszünk, és ennek is meglesz a saját megszállott gondolatköre, amikor evés 
után jön a megbánás, hogy miért kellett kekszet vagy sütit ennünk. Erről lesz 
még szó részletesebben a tisztítókúra érzelmi oldalával foglalkozó 25. 
fejezetben.

Rá lehet kattanni a monotáplálkozásra - mivel ez biztosította a mentőövet, 
amikor szenvedtél - annyira, hogy a végén, amikor már ideje lenne 
továbblépned, egyszerűen nem mersz mást is enni? Persze! Ahogyan arra is 
rá lehet kattanni, hogy pontosan egyféle módon vagdosd be a félbevágott 
grépfrútban a gerezdeket, vagy hogy egész nap kávézz, vagy éjjelente rabolj 
rá a hűtőre, hogy éppen a megfelelő adag mogyoróvajat tedd a 
zabpelyhedbe, vagy hogy gondosan kikotord a morzsákat a sütis tepsiből, 
hogy ne vesszen kárba... vagy bármilyen más étkezési szokásodra. Amint 
mindenfajta ételekkel kapcsolatos fixációnál, itt is a tudatosítás a lényeg. Ha 
tétovázol, hogy elhagyhatod-e a monotáplálkozást, mindig tarts 
önvizsgálatot, hogy annak lásd a fixációt, ami - normális ragaszkodásnak az 
ételhez, amitől jobban lettél.



Aki nem próbálta a monotáplálkozást, nem tudhatja, hogy ha valami, 
akkor ez a technika felszabadítja az ételekkel kapcsolatos mentális 
energiádat, és csökkentheti a konyhában töltött időt. A monotáplálkozási 
program alatt drasztikus egyszerűség lép a sok napi tervezés helyébe a 
fogások és összetevők végtelen kavargásával. Ez olyan teret szabadít fel az 
agyadban, amiről eddig nem is tudtál, és amit most az életed más területeire 
fordíthatsz az étkezés helyett. Ez a monotáplálkozás egyik titka: miközben 
elősegíti a szervezeted gyógyulását, az étellel való kapcsolatod helyreállítását 
is támogatja.

Fedezd fel a szabadságot a tudatban, hogy nem vagy „más” amiatt, hogy 
mentális forrásokat kell egy bizonyos étkezési módra fordítanod a 
gyógyulásod érdekében. Amilyen elszigeteltnek érezheted magad - mert a 
többiek nem mindig hangoztatják a saját étkezési igényeiket és korlátáikat, 
de ettől még, hidd el, nekik is vannak -, nem vagy egyedül. Az a tudat is 
felszabadító lehet, hogy nem kell örökre bezárkóznod a monotáplálkozásba. 
Amikor javulni kezd az egészséged, elkezdesz majd további ételek 
bevonásával kísérletezni, amint továbblépsz, és elhagyod a 
monotáplálkozást. A következőkben az átállási folyamatról lesz szó.

A MONOTÁPLÁLKOZÁS ELHAGYÁSA

Nem fogsz monotáplálkozást folytatni egész hátralévő életedben. De nem is 
kell abbahagynod, csak amikor készen állsz rá - ha a Monotáplálkozás 
tisztítókúra alatt javult az állapotod, logikus, hogy esetleg félsz feladni, és 
ezzel megkockáztatod, hogy visszaesel.

Akárhogy is, egyszer csak készen állsz rá, hogy visszaállj egy változatosabb 
étrendre, akár lelkesen várod, akár tétován, akár napok, hetek vagy 
mondjuk hosszú hónapok teltek el azért, mert valamilyen súlyosabb 
probléma kezeléséhez volt szükséged a monotáplálkozásra. Bizonyos 
dolgokat el kell döntened azzal kapcsolatban, hogy mikor és hogyan állj át. 
Amennyire nem akarsz beleragadni az afeletti aggodalomba, hogy most már 
mindig így kell majd enned az életben, mert azt hiszed, hogy többé nem 
tudsz majd mást enni, az sem jó, ha hirtelen fejest ugrasz az evésbe, és 
mindenféle ételt vezetsz vissza egyszerre.

Lehet, hogy nem voltak valódi tüneteid; lehet, hogy a monotáplálkozással 
az általános egészségedet akartad javítani, és az érzékeid finomhangolásán 
dolgoztál, hogy jobban tudd értékelni a különböző ízeket. Ha így van, jöhet a 
változatosság és a többi étel, amikor csak szeretnéd. Az is lehet azonban, 
hogy tényleg meggyötört valamilyen nyavalya, és a monotáplálkozással



találtál rá a gyógyulás útjára. Nem vagy csapdában; ez esetben is kiléphetsz 
majd a monotáplálkozásból. Sok esetben magadtól is tudni fogod, ha eljön az 
ideje.

A megfelelő pillanat

Amikor eljön a megfelelő pillanat, az a legjobb, ha nem hozod vissza a 
problémás élelmiszereket. Inkább maradj az egyszerűségnél, és egyszerre 
egy (nem bajkeverő) élelmiszert adj az étrendedhez. Az is lehet, hogy úgy 
döntesz, hogy egy hosszan tartó monotáplálkozási programról átállsz egy 
másikra, mielőtt elkezdenéd bevezetni a nagyobb változatosságot az 
étkezésben. Ha például hosszú ideig tartottad a burgonyából és fejes 
salátából álló Monotáplálkozás tisztítókúrát, és készen állsz a változtatásra, 
ugyanakkor idegességgel tölt el a gondolat, hogy túl sok mindent bevezess, 
választhatsz egy másik monotáplálkozási programot a fejezet elejéről.

Honnan tudod, hogy készen állsz elhagyni a monotáplálkozást? Abból 
tudhatod például, hogy az idegeid gyógyulása természetesen beindult, hogy 
elkezded fokozatosan visszakapni az életedet. Jobban vagy, mint azelőtt 
voltál. Amint egyesével bevezeted a különféle élelmiszereket, érzed, hogy az 
emésztőrendszered jól kezeli őket. Meglátod, hogy milyen messzire jutottál 
onnan, ahonnan elindultál.

Fontos irányelvek az átvezetés időszakára

Ha készen állsz rá, hogy ismét többféle ételt egyél, ne azzal kezdd, hogy 
steaket vacsorázol rántott hagymakarikákkal és vajas zsemlével, desszertnek 
pedig csokoládéfagylaltot. Egyelőre még az egészségesebb radikális zsírokat 
is jobb kerülni. Jól teszed, ha adsz a szervezetednek egy kis alkalmazkodási 
időt. Konkrétabban: •

• Még egy kis ideig kerüld a radikális zsírokat. Emlékeztetőül: radikális 
zsírok a diófélék, magvak, magvajak (például mogyoróvaj), olaj, 
kókuszdió, avokádó, kakaó, csokoládé, olívabogyó, csontleves és 
egyéb állati fehérjék. Ennek az időszaknak a hossza attól függ, hogy 
milyen állapotban voltál, amikor elkezdted a Monotáplálkozás 
tisztítókúrát. Néhány enyhébb tüneted volt, vagy igazán súlyos volt a 
helyzeted? A radikális zsírok fogyasztását mellőzheted, amíg jólesik - 
ne félj, ne pánikolj amiatt, hogy bármiről lemaradsz, amit a radikális 
zsírok nyújthatnak. Ne hagyd magad összezavarni vagy megingatni 
egy jóindulatú gyógyító vagy cikk által, aki/amely szerint az



agyadnak szüksége van zsírokra; ez minden tudományos
bizonyítékot nélkülöző propagandán és elméleteken alapul. Az 
agyunk nagyrészt glükózkészletekből jött létre, és glükózzal 
működik, ami egyfajta cukor. Cukor nélkül nem működnek a 
sejtjeink; a központi idegrendszerünk kikapcsol. Úgyhogy ne aggódj, 
ne siettesd a zsírokat; hagyj elég időt a gyógyulási folyamat 
lezajlására. A 23. fejezetben található receptekből meríts ötletet az 
ételekhez és a nassoláshoz. Ha végül vissza szeretnéd hozni a 
radikális zsírokat, az avokádó a legkíméletesebb az
emésztőrendszered számára. Kezdd egy negyed érett avokádóval, 
amit a nap végén eszel meg salátával vagy gőzölt zöldségekkel.

• Kerüld továbbá az összes problémás élelmiszert a 7. fejezet listáiról. 
Különösen akkor ajánlott örökre elhagyni a problémás 
élelmiszereket, ha nem voltál jó állapotban a Monotáplálkozás 
tisztítókúra előtt. De akkor is jó, ha igyekszel tartózkodni ezektől, ha 
nem volt kritikus az állapotod, mielőtt elkezdted a monotáplálkozási 
programot.

Nagy utat tettél meg!

Ne feledd, hogy a Monotáplálkozás tisztítókúra után még azok az egészséges 
rostos élelmiszerek (például fodros kel, piros kaliforniai paprika, narancs, 
karfiol, brokkoli) vagy zsíros élelmiszerek (például lazac, diófélék, magvak, 
magvajak, és gluténmentes gabonák) is okozhatnak némi kellemetlen érzést, 
amikor visszavezeted őket az étrendedben, amelyek nem szerepelnek a 
problémás élelmiszerek listáján. Az, hogy ezek kényelmetlen érzést keltenek, 
még nem jelenti azt, hogy rosszak. A gyógyulás során néha észre sem veszed, 
hogy müyen sokat javult az állapotod. Lehetséges például, hogy súlyos 
puffadás, kellemetlen érzések, gázképződés és görcsök kínoztak, amikor 
belekezdtél a Monotáplálkozás tisztítókúrába. Amikor fokozatosan elhagyod 
a monotáplálkozási programot, úgy érezheted, hogy az újonnan behozott 
élelmiszerek dörzsölik az emésztőutakat, vagy akár enyhe puffadást is 
tapasztalhatsz. Bár ezek az élelmiszerek nem bajkeverők, megijedhetsz.

Ilyenkor emlékeztesd magad arra, hogy mennyivel jobb a helyzet, mint 
előtte. Jobban rá vagy hangolódva az egészségedre, mint bármikor eddig, 
tudatosabban figyeled az érzékenységeket vagy enyhe eltéréseket. A 
Monotáplálkozás tisztítókúra annyira kényelmessé teszi számodra, hogy 
jobban vagy, hogy amikor elindítod az átállást, akkor is minden eddiginél 
nagyobb eséllyel fogod megérezni, hogy a szervezetednek alkalmazkodnia



kell a különböző ételekhez, ha az emésztésed sokkal jobb - erősebb epét 
termel a májad, és erősebb sósavat a gyomrod -, mint amikor elkezdted. Ezt 
ne téveszd össze azzal, hogy milyen rosszul voltál a monotáplálkozás előtt.

Ha annak ellenére aggodalommal töltenek el a finoman jelentkező 
érzékenységek, hogy milyen nagy utat tettél meg, mindig visszatérhetsz a 
komfortzónádba azokkal az ételekkel, amelyekkel a monotáplálkozás alatt 
jól voltál. Amilyen sokat javultál, maradhatott benned egy enyhe gyulladás a 
visszamaradó kórokozók és méreganyagok miatt. Teljesen normális, ha még 
egy kis időre visszatérsz a monotáplálkozáshoz, amikor elkezdesz változtatni 
az étkezéseden. Vagy megteheted, hogy a saját kísérleti átállásod részeként 
egy másik monotáplálkozási élelmiszer-opcióval próbálkozol a fejezet 
elejéről. És az is lehet, hogy az ebben a fejezetben megismert élelmiszerekkel 
teszed változatosabbá az étkezésedet, és ebben új komfortzónára találsz. Ha 
nem is egyenes út vezet vissza egy változatosabb étrendhez, akkor se feledd, 
hogy milyen hosszú utat tettél meg a gyógyulás felé! Sokkal jobb állapotban 
vagy most, mint azelőtt voltál. Ilyen messzire jutottál a saját erődből.

„Ne feledd, hogy milyen hosszú utat tettél meg 

a gyógyulás felé! Sokkal jobban állapotban vagy 

most, mint azelőtt voltál. Ilyen messzire jutottál 

a saját erődből."

Anthony William, Gyógyító médium
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19. FEJEZET

Mi ajánlott, és mi tilos a tisztítókúra
alatt?

Ebben a fejezetben igen hasznos információkkal látlak el a tisztulási 
folyamattal kapcsolatban. Gondolj rá karbantartási kézikönyvként, melyet 
megismerve a Gyógyító médium tisztítókúrák szakértőjévé válhatsz, és 
amelyből tippeket és megoldásokat kaphatsz a tisztítókúra teljesítményének 
fokozására. De ezen is túlmutat ez a rész. Megtudhatod belőle, hogyan 
teheted a tisztítókúrádat az életben előtted álló változás katalízisévé.

Egy rövid áttekintés, hogy mire számíts a következő oldalakon:

• Ez egy spirituális tisztulás
• Mikor végezd a tisztítókúrát?
• Születésnapi tisztítókúra-titok
• Mikor egyél a tisztítókúra alatt?
• Amikor a tisztítókúra megszakad
• Víz és más italok
• Citromos víz
• Éhség és adagok
• Só, fűszerek, ízesítők, vörös pálmamoszat és méz
• Étrend-kiegészítők és gyógyszerek
• Gyerekek
• Terhesség és szoptatás
• Epehólyag-problémák
• Cukorbetegség
• Nyers kontra főtt
• Organikus kontra hagyományosan termesztett
• Zsírmentes étkezés a tisztítókúrán túl
• Gyógyulási reakciók és további méregtelenítési módszerek
• Vízböjt
• Léböjt és levekkel végzett tisztítókúra



EZ EGY SPIRITUÁLIS TISZTULÁS

Minden Gyógyító médium tisztítókúra túlmutat a fizikai szinten. A 3:6:9 
tisztítókúra spirituális tisztulást kínál. Ahogyan a könyvben és a sorozatban 
bemutatott többi tisztítókúra is. Ennek az az oka, hogy nem ember alkotta 
meg őket. Fentről érkeztek.

Az emberek gyakran gondolják úgy, hogy a Gyógyító médium információi 
juttatták el őket addig, hogy megszűntek a tüneteik, és majd onnan kell 
folytatniuk a spirituális utazásukat Amit nem feltétlenül értenek meg, az az, 
hogy amikor a Gyógyító médiumtól kapott információkat használják a 
gyógyulásra, éppen az indítja el őket a spirituális útjukon. Amint a szervezet 
fizikailag felszabadul a kínlódás, a betegség és gyötrelmek alól, úgy szabadul 
fel a lélek is, és ezáltal könnyebben folytathatod a spirituális fejlődésedet. 
Ugyanaz az információ, ami a testedet meggyógyítja, meggyógyítja a lelkedet 
is.

Azt szoktam javasolni az embereknek, hogy egy kicsit nézzenek vissza, 
hogy meglássák, milyen messzire jutottak mind fizikailag, mind 
spirituálisán, miután befogadták a Gyógyító médium információit. A 
spirituális fejlődésünk egyik legnagyobb tanulsága az, hogy ne vegyük 
magától értetődőnek a csodát. Amikor küzdelmes az életed, mert tünetek és 
betegség gyötörnek, és mindenhol válaszokat keresel, de sehol sem kapod 
meg őket, majd a válaszok megérkeznek hozzád felülről, annál nagyobb 
spirituális ajándékot nem kaphatsz. Pusztán az, hogy itt van egy hírvivő is, 
még nem jelenti azt, hogy a megoldásokat emberek dolgozták ki. Az itt 
található válaszok pedig jóval túlmutatnak a fizikai gyógyuláson. Amikor 
megtisztítod magad a fájdalom igazi forrásától, az a lehető legspirituálisabb 
gyógyulás. A fizikai tünetek gyógyulása a lelkedet is meggyógyítja.

Nem vehetjük magától értetődőnek a 3:6:9 tisztítókúrát és a könyvben 
megismert többi kúrát, amit csak bevetünk a fizikai tüneteink 
elmulasztására, majd félredobjuk, hogy nekivághassunk a válaszokat kutató 
spirituális utazásnak. Arra a spirituális útra bizony máris ráléptünk. A 
spirituális válaszok segítettek a tisztulásban; helyreállították a mentális, 
érzelmi és fizikai egészségünkbe vetett bizalmunkat, helyrehozták a 
lelkünket, és lehetővé tették, hogy visszaköveteljük a szabad akaratunkat, 
hogy a választott utunkat követhessük. Ne téveszd szem elől ezt a kérdést: 
lehetnénk-e valaha ezen a ponton, ahonnan tovább akarunk lépni, ha nincs 
az eddig elért spirituális fejlődésünk?

Ne feledd, hogy ha bármilyen önjelölt szakértő, aki a 3:6:9 tisztítókúrával 
kapcsolatos kurzust hirdet, olyan egészségügyi vagy tisztító tartalommal



turbózza fel azt, amely nem a Gyógyító médiumtól származó információból 
ered, az a tisztítókúra semmisnek tekintendő. Ugyanez vonatkozik arra, ha 
bárki külső forrásból származó spirituális információt próbál a 
tisztítókúrához kötni - azonnal hatástalanná válik. Ezek a fizikai és 
spirituáüs tisztítókúrák az eredeti forrásból származó információn 
alapulnak.

Ha tágítani szeretnéd a 3:6:9 tisztítókúra vagy a könyvben megismert 
bármely más tisztítókúra spirituális jellegét, ajánlom figyelmedbe az 
Egészséges májműködés című könyvben található meditációkat. A Gyógyító 
médium című könyvemben leírt naplemente-meditáció és más lélekgyógyító 
technikák is segíthetnek ebben.

MIKOR VÉGEZD A TISZTÍTÓ KÚRÁT?

Amikor azt akarod eldönteni, hogy mikor vágj bele a 3:6:9 tisztítókúrába, az 
nyom a latba a legtöbbet, hogy nálad mi működhet. Jelöld be azt a kilenc 
napot a naptárban, és igyekezz megoldani, hogy azon a bizonyos kilencedik 
napon ne legyél percre beosztva, mert a szervezeted azon a napon végzi 
majd a kivezetési munka oroszlánrészét. És ne feledd, hogy nem árt néhány 
levezető nappal is számolnod a tisztítókúra után, hogy adhass magadnak egy 
kis időt a változatosabb étrendre való visszatérésre. Más szóval ne a 
tisztítókúra vége utáni napon rendezz kerti partit a barátaidnak.

SZÜLETÉSNAPI TISZTÍTÓ KÚRA-TITOK

Na mármost, ha a nagy egészet nézzük, a máj megújulási ciklusát is illik 
ismerni. Ezt a fogalmat az Egészséges májműködés című könyvemben 
vezettem be. A máj megújulása folyamatosan, napi szinten zajlik. Az 
azonban, hogy új sejteket hoz létre, még nem jelenti azt, hogy ezek tiszta 
sejtek. A régóta szennyezett sejtek beszennyezik az új sejteket is, hacsak nem 
dolgozunk aktívan az olyan bajkeverők eltávolításán, mint a vírusok, vírusos 
melléktermékek és hulladékok, toxikus nehézfémek, kártevők elleni szerek, 
légfrissítők, illatgyertyák, kölnik, parfümök és a többi.

Ha ezeket a mérgeket nem távolítod el a szervezetedből, az új sejtek 
szennyezettségi szintje mindig magas lesz. Képzeld el például, hogy valaki 
kölnit öntött az ingre, ami rajtad volt. Ahelyett, hogy kimosnád, 
visszaakasztod a szekrényedbe. Most már minden frissen mosott ruhadarab, 
amit abba a szekrénybe beteszel, beszennyeződik; felszedi az illatot, és 
legközelebb kölniillatúan fogod előszedni onnan. Ugyanez az elv érvényes



arra, amikor a bajkeverők sokáig megmaradnak a májban, és közben a 
szennyezett sejtekből átkerülnek az új sejtekbe is. És ugyanez az elv 
vonatkozik a tisztításra is: ha új kezdetet akarsz, a szekrényben lévő összes 
ruhadarabot alaposan ki kell mosnod - vagyis ki kell pucolnod a 
bajkeverőket a sejtjeidből - akkor is, ha több körre lesz szükség ahhoz, hogy 
megszabadulj a szennyeződéstől.

Ha így nézzük, minden időpillanat jó lehet arra, hogy átvezesd a májadat a 
3:6:9 tisztítókúrán, mert minden időpillanat alkalmas arra, hogy elindulj az 
úton egy egészségesebb máj felé, ami nagyon fontos az általános közérzeted 
szempontjából. És egy bonusz: minden harmadik évben megnyílik egy ablak 
az életünkben, amikor különösen érdemes a 3:6:9 tisztítókúra elvégzésével 
gondoskodni a májunkról. A születésed óta a májad háromévente 
egyharmad részében megújul. A harmadik születésnapod közeledtével 
elkezd felgyorsulni és komoly munkává válni a rutinszerű sejtmegújulási 
folyamat, melynek során a máj a működő sejtjei egyharmadát 
nagygenerálban részesíti. A hatodik születésnapodhoz közeledve ismét 
megújul a működő sejtek egy másik harmada, majd a kilencedikhez érve a 
harmadik részt is megújítja. Mire a tizenkettedik születésnapod felé haladsz, 
az egész kezdődik elölről. Ez a kilencéves megújulási ciklus azóta is 
folytatódott, és tovább folytatódik az életed végéig.

Az egésznek az a titka, hogy esélyt kell adni a májnak arra, hogy tiszta, 
szennyezetlen, egészséges sejteket újíthasson meg. Ez az évek során végzett 
rendszeres tisztítókúrákkal kezdődik, akár a 3:6:9 tisztítókúrát, a Kórokozók 
elleni tisztítókúrát, a Nehézfém-méregtelenítő kúrát vagy bármelyik másik 
Gyógyító médium tisztítókúrát végzed. Külön turbólöketet adhatsz azzal, ha 
bármelyik hárommal osztható születésnapod előtt nagyjából három 
hónappal különösen odafigyelsz a tisztításra. (Ha koraszülött voltál, a 
születésnapod utáni néhány hónapot is kihasználhatod erre.) Ha éppen 
nemsokára leszel - hogy csak néhányat soroljak fel a „hármas” 
születésnapok közül - 24, 39, 45, 51, 63, 78, 87 vagy 93 éves, ha éppen egy 
hárommal osztható számú születésnapod közeleg, különlegesen jót teszel 
magaddal egy 3:6:9 tisztítókúra elvégzésével, mert fokozottan érezheted a 
hatását.

Látod ennek is a spirituális jellegét? Amikor olyan születésnapokkal és 
számokkal foglalkozunk, amelyek szorosan összefüggenek a szerveink 
működésével, az a megújulásunk fizikai és spirituális órájának ritmusára 
hangol rá minket. Ez a spirituális tisztulás nem csak a sejttisztításról szól. 
Benne van egy spirituális algoritmus és az, ahogyan a számok



beleszövődnek az emberi természetünk, a teremtésünk és a gyógyulásunk 
hogyanjának meghatározásába. Ez növeli a spirituális fejlődés és 
újjászületés tisztító erejét.

A 3:6:9 tisztítókúra maximálisan fokozza az elme-test kapcsolat erősségét, 
mert segít összehozni az elmét, a testtudatot és a fizikai testet. Annak 
lényegéhez kapcsol hozzá, amit mindenki szeretne, aki valamiféle spirituális 
tudást keres: ahhoz kapcsol, aki te magad vagy.

Ha plusz támogatást szeretnél nyújtani a szervezetednek abban a „hármas 
születésnapokat” megelőző néhány hónapban, de éppen nem végzel 
tisztítókúrát, igyál több zellerlevet, egyél kevesebb zsírt, ha tudod, kerüld a
7. fejezetben felsorolt problémás élelmiszereket (különös tekintettel a 
„toplistás” élelmiszerekre), egyél több gyümölcsöt az antioxidáns, vírusölő és 
antibakteriális vegyületeik, nyomelemeik és nélkülözhetetlen 
glükóztartalmuk miatt, folyamatosan hidratálj, és végezd rendszeresebben a 
Reggeli tisztítást.

MIKOR EGYÉL A TISZTÍTÓKÚRA ALATT?

Amikor azon gondolkodsz, hogy hogyan időzítsd a nagy és kis étkezéseidet a 
tisztítókúrák ideje alatt, azt a legfontosabb szem előtt tartani, hogy a 
zellerlevet magában idd, és adj időt neki, hogy tegye a dolgát. Reggel ez azt 
jelenti, hogy várj 15-30 percet a citromos vagy lime-os víz után, mielőtt 
nekilátnál a zellerlének, majd ha megittad, megint várj 15-30 percet a 
reggelivel. Ha olyan típus vagy, aki bizonytalanul érzi magát, ha nem ehet, 
amint felébredt, vagy úgy érzed, hogy szükséged van valamennyi reggeli 
kalóriára, tegyél egy kis nyers mézet az ébredéskor fogyasztott citromos 
vagy lime-os vízbe.

A második adag, délutáni zellerlé megivásával várj legalább 60 percet ebéd 
után, és ha befejezted, utána várj újabb 15-30 percet, mielőtt elővennél 
valamilyen uzsonnanasit. Tudom, hogy nem a legjobb móka folyton észben 
tartani a zellerlé körüli időzítési irányelveket. De tényleg megéri - amikor 
odafigyelsz a zellerlé időzítésére, azzal nagyban fokozhatod az egészségedre 
tett hatását.

Azzal kapcsolatban, hogy az egyéb ételeket és italokat hogyan fogyasztod 
egymáshoz képest, nincsenek valódi szabályok. Ha már kialakult 
emésztőrendszeri érzékenységek is sújtanak, akkor a tisztítókúra alatt is 
szabadon követheted az étkezések addig megszokott, egymáshoz viszonyított 
időzítését. Ha például mindig is nehéznek találtad, hogy rögtön reggel 
valamilyen ételt diktálj magadba, itt sem kell azonnal ledöntened például a



smoothie-t; nyugodtan megvárhatod vele, amíg a tested is „felébred”, és 
felkészül a napra. Ha pedig nagyon is szükséged van egy korai étkezésre, ez 
esetben rögtön ébredéskor idd meg a citromos vagy lime-os vizet (ha 
szeretnéd, nyers mézzel) és a zellerlevet (persze a megfelelő időtávolságra 
egymástól), hogy amint lehet, nekiláthass a reggelinek. Akármilyen krónikus 
emésztési problémához szoktál is hozzá - lehet az emésztésed kényes, 
érzékeny vagy az érzelmekre reagáló, mintha soha nem akarna 
együttműködni, vagy lehet székrekedésed, amit úgy enyhíthetsz, hogy 
konkrét időpontokban eszel - azzal foglalkozz, ahogyan pillanatnyilag érzed 
magad. Dolgozd át a mindennapi túléléshez már kialakult személyes 
stratégiádat úgy, hogy megtarthasd a tisztítókúra alatt is, és akkor egyél és 
igyál, amikor neked kényelmes.

Ha veled nem az a helyzet, hogy folyton oda kell figyelned, mert érzékeny 
az emésztésed, akkor miután túl vagy az adott citromos vagy lime-os víz és 
zellerlé reggeli protokollon, te is szabadon eheted és ihatod azt, ami 
kényelmes neked. Nem kell szélsőségesen hosszú időt hagyni minden ital, 
nassolás és étkezés után egy olyan hitrendszer miatt, amit valahol felszedtél, 
mert nincs is valódi haszna egy ilyen szőrszálhasogató módszernek. Ha 
például azon kapod magad, hogy késő este vacsorázol, mert szigorúan egész 
nap betartottad az étkezések közötti várakozási időt, nem teszel jót 
magadnak az emiatt kiesett alvásidővel. Kezeld egy kicsit lazábban a napi 
rutint, és figyeld meg, hogy milyen étkezési időzítés felel meg neked.

AMIKOR A TISZTÍTÓKÚRA MEGSZAKAD

Ne aggódj, ha valamikor menetközben le kell állnod a tisztítókúrával - nem 
történik semmi baj. Ez a tisztítókúra a májat méltatja, és májbarát. 
Automatikus védelmi rendszerek vannak beleépítve, hogy semmilyen 
negatív következménye ne legyen a szervezetedre.

Rengeteg különböző tisztítókúra létezik az egészségiparban, és sok-sok 
elmélet kering arról, hogy ezek hogyan mehetnek félre - teoretikusan -, ha 
félbehagyod őket. Sok a néphagyomány és a félelem ezen a téren. Hadd 
emlékeztesselek rá, hogy ezek ember alkotta módszerek, és senki nem tudja 
pontosan, hogy mennyire biztonságosak, és megfelelően tisztítják-e az 
emberi szervezetet. Az ember alkotta tisztítókúrák kitalálóinak fogalmuk 
sincs arról, hogy mi okozza a krónikus betegségeket. Ezt tartsd szem előtt!

A 3:6:9 tisztítókúrával, végezd akár az Eredeti, az Egyszerűsített vagy a 
Haladó verziót - és a könyvben leírt más tisztítókúrákkal -, félreteheted 
mindezeket a félelmeket. Ezek a tisztítókúrák az emberi szervezetre



készültek. Fentről érkeztek, és a tisztításra vonatkozó információba be 
vannak építve a válaszok arra a kérdésre, hogy mi okozza a krónikus 
betegségeket. Arra hivatottak, hogy működjenek az életedben, és az élet 
néha kiszámíthatatlan. Ha elkezded a tisztítókúrát, majd a körülmények 
miatt három vagy négy nap múlva abba kell hagynod, nem lesz semmi baj. 
Csak pozitív gyógyulás történik annak a három-négy napnak az 
eredményeképpen - jobban erősítetted a májadat és a szervezetedet, mintha 
el sem kezdted volna. Míg a cél természetesen az, hogy végigcsináld a 3:6:9 
tisztítókúra mind a kilenc napját, semmilyen negatív következménye nincs, 
ha hamarabb leállsz vele.

Amint a II. részben olvastad, a 3:6:9 tisztítókúra szerkezete olyan, hogy a 
májad nem igazán kezdi el kiöblíteni a mérgeket a kúra utolsó három napja 
előtt - a legtöbb méreg pedig éppen a legutolsó, 9. napon ürül ki belőled. Ez 
azt jelenti, hogy ha a 2. napon leállsz a tisztítókúrával, annyit tettél, hogy 
nem hagytad, hogy a szervezeted eléggé megerősödjön az elengedéshez. Ha 
az 5. napon állsz le, akkor állítod meg a kúrát, amikor a májad elkezd még 
jobban megerősödni, hogy kiássa a mérgeket és méreganyagokat - és ez 
teljesen jó és egészséges. Még ha a 8. napon állsz is le, amikor már igazán 
elkezdtél tisztulni, az is rendben van. Bármikor abbahagyhatod, a hatása 
mindig csak annyi lesz, hogy tovább jutottál a gyógyulási folyamatodban.

Ha abban a helyzetben találod magad, hogy menetközben abba kell 
hagynod a tisztítókúrát, nem kell utána plusz dolgokat tenned, például 
rengeteg vizet innod. Az jó, ha másnap reggel is citromos vagy lime-os viszet 
iszol, majd elvégzed a 16. fejezetben megismert Reggeli tisztítást - de 
legalábbis kerülöd a zsírokat ebédig - hogy elősegítsd a mérgek kiürülését. 
Ezen túl semmilyen extra dolgot nem kell tenned. A többi forgalomban lévő 
tisztítókúrával szemben a 3:6:9 tisztítókúra biztonságos. És az összes többi 
Gyógyító médium tisztítókúra is az. (Az egyéb meggondolatlan tisztítókúrák 
visszaütéséről bővebben olvashatsz a Fentről kapott tisztítás című 1. 
fejezetben)

Amikor újra készen állsz a 3:6:9 tisztítókúra elvégzésére, ne ott folytasd, 
ahol abbahagytad. Ilyenkor mindenképpen térj vissza a kúra elejére, és 
kezdd elölről, az 1. nappal.

Ha a Kórokozók elleni tisztítókúrát, a Reggeli tisztítást, a Nehézfém
méregtelenítő kúrát vagy a Monotáplálkozás tisztítókúrát végzed, más a 
helyzet. Ha ezeket egy napra fel kell függesztened, nem kell visszalépned a 
Start mezőre. Inkább végezd három nappal tovább. Ha például három 
hónapon át végzed a Nehézfém-méregtelenítő kúrát, és közben egy reggel



mogyoróvajjal eszed a zabpelyhet, vagy fehérjeturmixot, tojásos-sajtos 
szendvicset vagy sajtkrémes bagelt reggelizel, adj hozzá az egészhez három 
napot, és az előre beütemezett kilencven nap helyett folytasd 
kilencvenhárom napig. Ha három hétig folytatod a Kórokozók elleni 
tisztítókúrát, és a közepén megeszel egy problémás élelmiszert, adj hozzá 
három napot; így a huszonegy napból huszonnégy lesz.

És ne feledd: ha bármelyik tisztítókúrának csak az első napját 
végigcsinálod, már az is nagy teljesítmény. Egy olyan nap, amikor 
együttérzőn bánsz a májaddal, és a gyógyulási folyamatával harmóniában 
dolgozol - és mindaz, amit ez az agyad és a szervezet többi része számára 
jelent -, az máris siker. A Reggeli tisztítás egyetlen napja is segít és fontos. Ne 
hagyd, hogy a bűntudat elködösítse az elmédet. Újabb lehetőségeket fogsz 
teremteni, hogy megint megpróbáld, és minél többször megpróbálkozol vele, 
annál nagyobb lesz a lendületed, és annál több gyógyulási folyamat zajlik 
majd le benned. Egyelőre elég az, hogy valami igazán különleges dolgot tettél 
magadért.

VÍZ ÉS MÁS ITALOK

Amint már említettem, ha máris szoktál aloe verás vagy gyömbéres vizet 
inni a fizikai tüneteid enyhítésére, akkor nyugodtan megtarthatod őket a 
3:6:9 tisztítókúra (vagy a könyv más tisztítókúrái) alatt is, feltéve, hogy 
elszeparálva iszod a zellerlétől. Amikor a tisztítókúrában citromos vagy 
lime-os vizet írok elő, és valamiért ezeket nem tudod meginni, ihatsz 
helyette gyömbéres vizet. Különben csak úgy, minden ok nélkül ne igyál aloe 
verás vagy gyömbéres vizet a tisztítókúra alatt - eleget teszel a többi itallal 
és étellel.

Uborkalevet is csak a zellerlé helyett fogyassz a 3:6:9 tisztítókúra alatt, ne 
ráadásképpen. Ne feledd, hogy akármilyen gyógyhatása van az uborkalének, 
annyit nem tesz érted, mint a zellerlé. Az összes tisztítókúra alatt próbálj 
meg a zellerlére fókuszálni.

Akármilyen logikusan hangzik is, hogy Egészséges májműködés 
zöldséglevest iszogass a 3:6:9 tisztítókúra alatt, tartogasd a kúra utánra 
(hacsak nem látod a 23. fejezetben az egyik ebéd vagy vacsora 
recepthozzávalói között). Ha az előírtakon túl további opciókkal bonyolítod 
a tisztítókúrát, azt kockáztatod, hogy eltereled a figyelmedet arról, amire 
igazán szükséged van. Nem kifizetődő a tisztítókúra kicselezésével 
próbálkozni.

Ami a vizet illeti, a tisztítókúra alatt mennyit kell innod? Igyekezz bevinni



1 liter (körülbelül 4 bögre) vizet a nap során. Ebbe nem tartozik bele a 
reggeli citromos vagy lime-os víz, az esti citromos vagy lime-os víz, illetve az 
esti tea sem - az 1 liter vizet ezeken felül számold; ez az, amit megiszol a kis 
és nagy étkezések között, miközben teszed a dolgod a nap során. Ebbe a 
vízbe is tehetsz citromot vagy lime-ot, ha szeretnél. (A citromos vízre 
nemsokára visszatérünk.) Mint mindig, itt is figyelj oda arra, hogy ne igyál 
vizet a zellerléhez közel - mindenképpen tarts legalább 15-30 perc szünetet a 
kettő között.

Ha az 1 liter vizet még több órára elosztva is soknak érzed, ne erőltesd 
magadba. Másfelől, ha ahhoz szoktál, hogy több vizet iszol, és úgy is elég 
étvágyad marad a tisztító ételekhez, akkor nyugodtan megihatsz a nap során 
1 liternél többet is. A lényeg az, hogy elkerüld a dehidratálódást a 
tisztítókúra alatt, de olyan sok vizet se igyál, ami miatt kevesebbet eszel, és 
ezzel bajt okozol magadnak.

Amint a 3:6:9 tisztítókúrával kapcsolatban már írtam, ne igyál 8,0-nál 
magasabb pH-értékű vizet. Ezt mindenképpen jó betartani, akár tisztítókúrát 
folytatsz éppen, akár nem, illetve akár lúgosító vízgépet használsz, akár 
nem. Az ivóvíz ideális pH-értéke 7,7. A magasabb vagy alacsonyabb pH- 
értékű víz megül a gyomorban, amíg az emésztőrendszer beállítja a pH-ját, 
mielőtt kiengedi a szervezetbe, és ezzel olyan értékes energiát fogyaszt, amit 
a szervezet gyógyulásra is fordíthatna. Az ideális pH-értékű víz 
fogyasztásával megelőzhető az emésztőrendszer gyengülése.

Végezetül, a 3:6:9 tisztítókúra (vagy a könyvben leírt más tisztítókúrák) 
alatt iszogathatsz kókuszvizet - ha nincsenek benne „természetes aromák”, 
illetve nem rózsaszín vagy piros. A rózsaszíntől a pirosig terjedő árnyalatok 
azt jelzik, hogy a kókuszvíz régi, és oxidálódott - csak éppen ezt nem 
tudhatod, mert a színeződést jó dologként tálalják. A monotáplálkozáson 
kívül minden más tisztítókúra alatt ihatsz továbbá Fűszeres meleg almalevet 
(bármilyen hőfokon, a 23. fejezetben található recept szerint készítve). Ne 
feledd, hogy a kókuszvizet vagy a Fűszeres meleg almalevet a nap során 
ajánlott 1 liter víz felett, nem helyette ajánlott fogyasztani.

CITROMOS VÍZ

Létezik egy téveszme, mely szerint a citrom rosszat tesz a fogaknak - hogy a 
citrom savassága gyengítheti a fogzománcot, vagy ínyproblémákat okozhat. 
Ez az elmélet az elmúlt években hódított teret, de nem támasztják alá sem 
kutatások, sem tanulmányok, sem tudományos bizonyítékok. A fogorvosi 
székekben világszerte fogproblémákkal küzdő emberek ülnek, akik nem



esznek naphosszat citromot, vagy isznak folyton citromos vizet. A fog- és 
ínyproblémák ásványi anyagok, nyomelemek, antioxidánsok és sok más 
növényi hatóanyag hiánya miatt jönnek létre. Eleve hiányállapotokkal 
jövünk a világra. Gyerekek millióinak vannak rögtön a kezdetektől 
fogproblémáik, mert eleve nyomelemhiánnyal születnek - és ezek a 
gyerekek nem kezdenek citromos vizet iszogatni, ahogy megszületnek. Nincs 
ennek semmi köze a citromhoz vagy a citromos vízhez!

Ha fogorvosi székbe kényszerülsz, és gyökérkezelést kapsz, fúrják és tömik 
vagy éppen kihúzzák a fogaidat, annak nem az az oka, hogy a citrom 
evésének, ivásának vagy préselésének szentelted az életedet. Az éveken át 
tartó tápanyaghiány vezet a fogzománc gyengüléséhez és az, hogy a 
bélfalakra feltapadó rothadó fehérjék és avasodó zsírok veszélyes anyagot 
képeznek, melyen kórokozók nyüzsögnek lakmározva, miközben 
ammóniagázt eregetnek, ami feljut a fogaidhoz. Az, hogy a stagnáló, renyhe 
máj kevesebb epét termel, és emiatt megavasodhatnak a zsírok. Az, hogy a 
kimerült gyomormirigyek miatt gyengül a gyomor sósavtermelése, és emiatt 
megrothadhatnak az elfogyasztott fehérjék. Az, hogy a kávés italok éveken át 
erodálják a fogakat, tápanyaghiányt okoznak a zománcban, és elvékonyítják 
azt, és ezáltal a baktériumok könnyedén kikezdhetik az anyagát. Az, hogy 
problémás élelmiszerekkel táplálod a kórokozókat, melyek, ismétlem, 
ammóniát termelnek, az pedig felszivárog a fogakhoz, és az évek során 
tönkreteszi azokat. Az, hogy bizonyos vírusok, például a herpesz simplex, az 
övsömör és az EBV gyulladást okoznak az állkapocsban, ínyben és fogakban 
lévő idegekben, amitől azok fájni kezdenek, és érzékenyek lesznek, 
különösen forró vagy hideg folyadékokra reagálva. Nem számít, hogy ezek 
közül melyik okozza valójában a fogproblémádat, könnyű (és hibás) dolog 
ezért az utóbbi napok, hetek vagy hónapok alatt ivott citromos vizet 
hibáztatni. Ha ilyen citromos vízzel vagy citrommal kapcsolatos félelmekkel 
közelítesz ezekhez a tisztítókúrákhoz, akkor félrevezettek. Ez a téves 
információ mára beszivárgott mind az alternatív, mind a hagyományos 
gyógyászatba, és megfoszt az igazi gyógyulás lehetőségétől. A citromos (és 
lime-os) víz tisztít, kimossa, tönkreteszi és elpusztítja a haszontalan 
baktériumokat, ezáltal egészségesebbé teszi a szád belső környezetét.

Az évekkel korábban végzett fluoridos kezelés is okozhat fogromlást, 
mivel gyengíti a fogzománcot. A fluorid az alumínium mellékterméke, és 
nem tesz jót a fogaknak; bántja őket. Ez egy még fontosabb dologhoz vezet: 
ha valamilyen probléma van alakulóban a fogaddal, az nem feltétlenül attól 
van, amit most teszel. Azok a fogproblémák, amelyekről a fogorvostól most



értesülsz, sok-sok évvel ezelőtt kezdődtek.
A citrom senkinek nem a kedvenc étele. Azok közé az élelmiszerek közé 

tartozik, amelyekből az emberek a legkevesebbet fogyasztanak - amikor 
pedig mégis citromot eszik valaki, azt lehet, hogy inkább citromos szelet, 
citromos süti vagy torta formájában teszi. A süteményekben nem a citrom 
tehet arról, ha baj van a fogainkkal. A tej, a tojás, a tejszín, a vaj és a glutén 
az oka. Ha valaki mindennap hamis, szintetikus citromos cukorkát szopogat, 
vagy hamis, szintetikus citromos rágót rág, nyilván az sem tesz éppen jót a 
fogainak. Ennek azonban semmi köze nincs ahhoz a fél vagy egész kifacsart 
citromhoz, amit egy nagy pohár vízzel megiszol, vagy a salátádra facsart fél 
citrom levének. Az ecet sem tesz jót a fogaknak, mégis igen előkelő helyen áll 
azon élelmiszerek között, amelyek a legtöbb ember étrendjében szerepelnek. 
Az ecet nagyon sok receptben megtalálható az összetevők között, és 
mindenki salátáján - pedig az az igazság, hogy bántja és gyengíti a 
fogzománcot. Nagyon kevesen vannak, akik napi szinten fogyasztanak 
citromot. Nagyon kevesen isznak citromos vizet akár havi rendszerességgel. 
És még azok is nagyon kevesen vannak, akik évente egyetlen citromot 
bevisznek a szervezetükbe valamilyen formában. A citrommal kapcsolatban 
tehát azt javaslom neked, hogy tarts ki mellette a téves információk ellenére. 
Ne a citromot okold azért, hogy világszerte több millióan ülnek a fogorvosi 
székekben és szorulnak valamilyen fogkezelésre. Ez a zűrzavar csak 
megfoszt egy nagy erejű tisztító és gyógyító eszköztől. Járd tovább a 
gyógyulás útját, és győzd le a citromtól való rettegést!

ÉHSÉG ÉS ADAGOK

Ha úgy találod, hogy a 3:6:9 tisztítókúra túl sok ételt jelent, nyugodtan 
csökkentsd az adagokat. Az Egészséges májműködés salátánál például 
lefelezheted a receptet, visszavehetsz a feltétek számából, és az alap 8 csésze 
leveles zöldet is 4 csészére változtathatod. Az, hogy mennyivel csökkented 
egy adott főétel vagy snack mennyiségét, attól függ, hogy amúgy mennyit 
szoktál enni.

Figyelj oda, amikor kevesebbet eszel, mint a javasolt ételmennyiség. Olyan 
sokkal csökkented az adagot, hogy később éhes leszel, és úgy érzed majd, 
hogy olyasmit kell keresned, amit nem lenne szabad megenned a 
tisztítókúra alatt? A gyümölcsök, zöldségek és leveles zöldek sok más 
élelmiszernél könnyebbek, és még főzve sem olyan tömények a magas víz- 
és rosttartalmuk miatt. Van bennük valami levegős, szinte táguló minőség. 
Ha megszoktuk, hogy egy keménytojást és egy pirítóst eszünk reggelire vagy



egy darab sajtot, akkor beletelik egy kis időbe, mire megszokjuk, hogy 
valamivel többet együnk, és hogy milyen érzés jóllakni, amikor a 
gyümölcsök, zöldségek és leveles zöldek állnak a középpontban.

Azt is jó tudni, hogy amikor a szervezet méregtelenít, a vércukorszint 
lezuhanhat, mert a test a glükózból gyűjt erőt, hogy legyen energiája és 
tartaléka a mérgek kivezetéséhez. A vérben lévő cukor nem akadályozza a 
szervezet méregtelenítését. Emiatt még fontosabb, hogy eleget egyél a 
tisztítókúra alatt. Ezek a tisztítókúrák úgy vannak kialakítva, hogy védjék a 
mellékvesét, mert ha nincs glükóz a véráramban, a mellékvese adrenalint 
termel, és ezzel a glükózpótlékkal tartja fenn a szervezet működését, hogy ne 
omoljon össze - ennek pedig megvan az ára. Ha azonban eltérsz a 
javaslataimtól - azaz nem eszel eleget vagy elég gyakran -, akkor egy kissé 
gyorsan indulhat be a méregtelenítés, aminek következtében lezuhan a 
vércukorszinted, ez pedig megviseli a mellékvesét. Ezzel éppen hogy a 
gyógyulás ellen fogsz dolgozni, amit a tisztítókúrával el szeretnél érni. Tehát 
ne feledd: a tisztítókúra alatt táplálkozz rendesen! Amikor valaki még 
betegebbnek érzi magát, miután kipróbált egy más forrásból származó 
tisztítókúrát az egészségiparban, annak részben a legyengült vagy akár 
sérült mellékvese az oka. Közben pedig azt mondják neki, hogy azért van 
rosszabbul, mert méregtelenít. Az az igazság, hogy a mellékvese terhelése a 
tisztítókúra miatt olyan nagymértékű lehet, hogy akár hónapokig tartó 
szenvedést hozhat.

Ha úgy veszed észre, hogy az általad végzett Gyógyító médium tisztítókúra 
kicsit kevés étellel lát el, tetszés szerint emelheted is az adagokat. Ez alól az 
egyetlen kivétel az az egy adag megengedett állati fehérje az Eredeti 3:6:9 
tisztítókúra első három estéjén - ebből továbbra is csak egy adagot egyél 
azokon a napokon, és a radikális zsírok fogyasztását is korlátozd vacsorakor 
úgy, hogy a zsírfogyasztásodat legalább ötven százalékkal csökkentsd a 
megszokotthoz képest.

Ha jobban jól akarsz lakni, a gyümölcsök, zöldségek és leveles zöldek 
ajánlott mennyiségeit növeld. Vegyük például az almát. Ha az Eredeti 3:6:9 
tisztítókúrát végezve még éhes maradsz mondjuk az 1-2 almából, 1-3 
datolyából és zellerszárból álló uzsonna után a 4r-6. napon, először azt 
kérdezd meg magadtól, hogy honnan jön az az éhség? Érzelmi típusú? Vagy 
az az oka, hogy az előző nap kihagytad a tisztítókúra bizonyos ételeit - olyan 
tisztítókúra-üzemmódra kapcsolt az elméd, ahol nem ehetsz eleget? Mi a 
helyzet az ebéddel? Néhány salátalevelet ettél egy marék kelbimbóval, vagy 
tápláló feltétekkel készítetted a salátádat, és elég kelbimbót vagy spárgát



ettél hozzá, hogy jóllakj? Ha eleget ettél, az uzsonna után azonban mégis 
éhes maradsz, nincs semmi baj. Ez esetben egyél meg vagy turmixolj le még 
egy almát vagy kettőt, még több zellerrel, ha szeretnéd - ettől csak 
gyorsabban gyógyulsz. (A 3:6:9 tisztítókúra minden változatában korlátozd 
azonban a datolyák számát - akármilyen jótékony hatásúak, azért jó, ha 
hagysz helyet a magas víztartalmú élelmiszereknek is. Ha túl sok datolyát 
eszel, az annyira eltelíthet, hogy kimaradsz más gyógyító élelmiszerek 
jótékony hatásaiból.)

Ugyanez az elv vonatkozik a tisztítókúra más fogásaira és nasijaira. 
Apránként eszegesd őket, kérdezgesd magad, hogy honnan jön az éhség, és 
ha úgy érzed, hogy több kalóriára van szükséged, akkor növeld az 
adagjaidat. Az Eredeti 3:6:9 tisztítókúrában könnyen megteheted ezt a 
reggeli smoothie-val. Teljesen rendben van, és jól teszed, ha készítesz még 
egy teljes adag Egészséges májműködés smoothie-t tízóraira, vagy készítesz 
helyette egy Nehézfém-méregtelenítő smoothie-t, amint a tisztítókúra 
személyre szabásával és a helyettesítésekkel foglalkozó 21. fejezetben 
olvashatod majd.

Az éhség összetett dolog, és az evési vágy néha nem a test kalória utáni 
igényéből ered. Van, hogy puszta stresszreakció, vagy amint az Egészséges 
májműködés című könyv Rejtélyes éhség című fejezetéből kiderül, a 
glükózhiányos máj segélykiáltása. A 3:6:9 tisztítókúra végső soron 
mindkettőn segít.

A tisztítókúra alatt azonban, miközben a tested még gyógyul, általában 
honnan tudhatod, hogy mennyi az „elég”? Ha olyan ember vagy, aki akármit 
eszik, soha nem érzi, hogy igazán jóllakott, itt is tartsd szem előtt, hogy ne 
edd túl magad mondjuk azzal, hogy olyan sok spárgát vagy kelbimbót eszel, 
amiről tudod, hogy később kényelmetlenül fogod majd érezni magad. Kezdd 
inkább egy adag spárgával vagy kelbimbóval, és majd meglátod, hogyan 
érzed magad, miután megetted a salátával. Ha az első adag után repetázni 
szeretnél, akkor rajta - vagy tegyél félre egy kicsit egy későbbi étkezéshez. 
Hallgass a józan eszedre, és tarts szünetet, amikor jóllaktál és tudod, hogy 
észszerű mennyiséget ettél valamiből.

A „jóllakottság” érzése a tisztítókúra alatt eltérhet attól, amit általában 
megszoktál. Ha például nehéz ételekhez vagy szokva, vagy rengeteg 
gabonafélét vagy radikális zsírt fogyasztasz, eltarthat egy ideig, mire 
megtapasztalod, hogy milyen érzés ezek helyett vízzel teli gyümölcsökkel és 
zöldségekkel jóllakni. Mindenki másképpen éh meg ezt. Vannak, akik még 
soha nem érezték ennyire jóllakottnak magukat. Mások sóvárgásokat fognak



tapasztalni. (Erről bővebben olvashatsz a tisztítókúra érzelmi vetületével 
foglalkozó 25. fejezetben.) Ezt jegyezd meg: ez alatt a tisztítókúra alatt a 
májad és a szervezeted eddig nem észlelt mértékben lesz elégedett. 
Megkapják, amire szükségük van, hogy kivezethessék a méreganyagokat, és 
közben bevigyék a tápanyagokat. Ez végső soron nagyobb mértékben 
csülapítja majd az éhséget, és talán teljesen új kapcsolatot alakíthat ki 
benned az étellel.

Még egy fontos gondolat: ha azért van szükséged több ételre, mert nagyon 
aktív életet élsz, figyelj oda arra, hogy tudj lazítani is egy kicsit legalább az 
utolsó napon a 3:6:9 tisztítókúra alatt. A 9. napon a szervezeted rengeteg 
fontos munkát végez, és ezt az segíti elő, hogy egész nap folyadékokon élsz. 
Tiszteld meg ezt azzal, hogy aznap kihagyod a kardioedzést vagy más, 
intenzív megerőltetéssel járó feladatodat.

SÓ, FŰSZEREK, ÍZESÍTŐK, VÖRÖS PÁLMAMOSZAT ÉS MÉZ

A Gyógyító médium tisztítókúrák alatt nagyon oda kell figyelnünk az 
ételízesítésre. íme, néhány vezérelv:

Só: A 3:6:9 tisztítókúra és a könyvben leírt más tisztítókúrák alatt még a 
legjobb minőségű sót is kerüld! Bátran használj citromot (vagy lime-ot vagy 
narancsot) bármire és mindenre az ízük és a citrusfélékben lévő ásványi sók 
miatt.

Fűszerek: A fahéj, a Cayenne-bors és a hasonló tiszta fűszerek használata 
megengedett a 3:6:9 tisztítókúra alatt, de ne használj sót vagy hozzáadott 
ízesítőt tartalmazó keverékeket. Fekete borsot is használhatsz, ha 
megszoktad és szereted, bár vannak, akiknél irritációt okoz. A 
Monotáplálkozás tisztítókúra alatt ne használj fűszereket.

Ízesítők: A tisztítókúra alatt tartsd távol magad az ízesítőktől! Nagyon 
gyakran tesznek ezekbe sót, sörélesztőpelyhet, aromákat vagy más rejtett 
adalékokat. Kerüld a szójaszószt, a tamarit, a nama shoyut és a kókusz 
aminó szószt is. Szorítkozz a tiszta fűszerekre.

Atlanti-óceáni vörös pálmamoszat: Ez a sós atlanti-óceáni tengeri zöldség 
kitűnően használható sóalternatívaként. A 3:6:9 tisztítókúra bármelyik 
változatát végezve megengedett egy kis, összeszorított maréknyi atlanti
óceáni vörös pálmamoszat naponta. A Monotáplálkozás tisztítókúrán kívül a 
könyv bármelyik kúrája alatt használhatod a vörös pálmamoszatot.

Nyers méz: A 3:6:9 tisztítókúra alatt tehetsz 1 teáskanál nyers mézet a 
reggeli citromos vagy lime-os vízbe, illetve egy teáskanálnyit az esti teába



vagy citromos vagy lime-os vízbe, valamint használhatod a tisztítókúrához 
alkalmas, nyers mézet feltüntető recepteknél. A könyv bármelyik más 
tisztítókúrájához is használhatsz maximum napi 1 evőkanál nyers mézet.

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK ÉS GYÓGYSZEREK

íme, a legfontosabb tudnivaló az étrend-kiegészítéssel és a tisztítókúrával 
kapcsolatban: ne szedj olyan étrend-kiegészítőt, amelyet nem a Gyógyító 
médium ajánl. Az olyan népszerű étrend-kiegészítők, mint például a halolaj 
és a kollagén, akadályozzák a gyógyulást.

Ezzel kapcsolatban rengeteg információt és étrend-kiegészítéssel 
kapcsolatos tanácsot találsz a könyv okokkal és protokollal foglalkozó VI. 
részében. Hogy szeded-e ezeket az étrend-kiegészítőket a tisztítókúra alatt is, 
az rajtad áll - nézd át az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos tudnivalókat a 27. 
fejezetben. Ha a 3:6:9 tisztítókúra alatt is szeded a Gyógyító médium által 
ajánlott étrend-kiegészítőket, nagy valószínűséggel úgy tartod majd jónak, 
hogy a 9. napon, amikor olyan rengeteg folyadékot viszel be, kihagyd ezeket.

A könyvben megismert többi tisztítókúrához ugyanúgy szedheted az 
étrend-kiegészítőket, ahogyan eddig, feltéve, hogy azok szerepelnek a 
tünetek és betegségek valódi okaival és a gyógyuláshoz ajánlott dózisokkal 
foglalkozó 29. fejezetben feltüntetett specifikus étrend-kiegészítők listáján. A 
27. fejezetben még részletesebb iránymutatást találsz az étrend
kiegészítőkkel kapcsolatban, akár tisztítókúrát végzel, akár nem.

Ha szedsz valamilyen gyógyszert, mindenképpen beszéld meg a 
kezelőorvosoddal a tennivalókat.

GYEREKEK

A megfelelő tisztítókúra kiválasztásával foglalkozó 8. fejezetben leírtam, 
hogy minden Gyógyító médium tisztítókúra, a 3:6:9 összes változatát 
ideértve, gyerekbarát. Az anyukák vagy gondviselők határozhatják meg a 
gyereknek megfelelő adagokat, és a gyerek étvágyához mérten 
csökkenthetik az eredeti mennyiségeket. Találsz egy gyerekeknek megfelelő 
zellerléadagokat bemutató táblázatot az 508. oldalon.

Ha úgy érzed, hogy a 3:6:9 tisztítókúra folyadékbevitelre összpontosító 9. 
napja túlságosan nagy megpróbáltatást jelentene a gyerek számára, ehelyett 
ismételtesd meg vele a 8. napot.

TERHESSÉG ÉS SZOPTATÁS



Szintén a megfelelő tisztítókúra kiválasztására összpontosító 8. fejezetben 
említettem, hogy az Eredeti és az Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúrák rengeteg 
tápanyagot tartalmaznak, ezért ha terhes vagy, ez támogató és gyógyhatással 
van mind a te szervezetedre, mind a fejlődő babáéra. A terhesség alatt 
mindkét verziónál kielégítőbbnek találhatod, ha a 8. napot ismétled meg a 9. 
napi protokoll helyett.

Ha a Haladó 3:6:9 tisztítókúrát szeretnéd terhesen kipróbálni, az 
valószínűleg annak a jele, hogy van valamilyen tüneted vagy betegséged, 
ami azt jelenti, hogy máris felkerestél egy orvost a problémáddal. Fogadd 
meg a tanácsát azzal kapcsolatban, hogy illeszkedik-e a Haladó 3:6:9 
tisztítókúra a javallataihoz.

Ha bármilyen egészségügyi probléma miatt egy másik tisztítókúrát 
szeretnél kipróbálni a könyvből a terhességed alatt, kérd ki erről az orvosod 
vagy orvosaid tanácsát.

Szoptatás közben is elvégezheted a 3:6:9 tisztítókúra bármelyik változatát, 
vagy bármelyik másik kúrát a könyvből. Segítenek kipucolni a mellszövetből 
a szennyeződéseket, ami tisztább anyatejhez vezet.{9}

EPEHÓLYAG-PROBLÉMÁK

Akkor is elvégezheted a 3:6:9 tisztítókúrát vagy bármelyik más tisztítókúrát 
a könyvből, ha már nincs epehólyagod? Igen. Ha az embernek eltávolítják az 
epehólyagját, a máj gondozásának elsődleges fontosságúvá kell válnia, a 
májról pedig semmi sem gondoskodik úgy, mint a 3:6:9. A stagnáló, renyhe, 
problémás, beteg máj, amely már nem képes epetermelésre, sokkal nagyobb 
gond, mint az epehólyag hiánya. A 3:6:9 tisztítókúra során eszel, és az olyan 
tisztítókúra, ahol lehet enni, mindig jót tesz annak, akinek nincs 
epehólyagja, mert a zsírszegény élelmiszerek segítenek felhígítani és 
felitatni a folyamatosan folydogáló epét, és ezáltal az nem fogja irritálni a 
bélfalat. És ami a legfontosabb, a 3:6:9 tisztítókúra drasztikusan lecsökkenti, 
vagy (az általad választott változattól függően) teljesen elhagyja a radikális 
zsírokat, és ezek a zsírok követelik a májtól a túlzott epetermelést; a 
következetesen zsírdús étrend állandóan nagy mennyiségű epe kisajtolására 
kényszeríti a májat, ez pedig irritációt okozhat annál, aki epehólyag nélkül 
él. Minél kevesebb zsírt tartalmaz az étrend, az annál jobb, komolyan, 
mindenkinek - különösen annak, akinek nincs epehólyagja. A radikális 
zsíroktól megszabadulva a máj felerősödhet és egészségesebbé válhat, azaz 
már kevésbé lesz stagnáló és renyhe, mert kicsit kikapcsolhat a folyamatos 
epegyártási üzemmódból.



CUKORBETEGSÉG

Ha olyan cukorbeteg vagy, akinek inzulint kell alkalmaznia, és érdeklődsz a 
3:6:9 tisztítókúra iránt, beszéld meg az orvosoddal, hogyan csináld. A 
könyvben található tisztítókúrákat cukorbetegek is biztonsággal végezhetik; 
segítenek kipucolni a méreganyagokat a májból, ami javíthat a páciens 
cukorbetegségén is. Mindazonáltal mindenki más. Vannak, akik jobban 
kézben tudják tartani a cukorbetegségüket, míg mások esete nehezebben 
kezelhető. Mindenképpen konzultálj az orvosoddal, hogy mi válhat be a saját 
egyéni protokollod és gyógyszerezésed mellett. Nézd meg továbbá a külön a 
cukorbetegséghez ajánlott étrend-kiegészítőket az okokkal és protokollal 
foglalkozó VI. részben.

ORGANIKUS KONTRA HAGYOMÁNYOSAN TERMESZTETT

Jobb, hogyha organikus élelmiszereket eszel, de teljesen érthető, ha nem 
jutsz hozzájuk, vagy nem engedheted meg magadnak ezt a váltást, és a 
hagyományosan termesztett élelmiszerek mellett kell maradnod.

NYERS KONTRA FŐTT

Ha nyers, növényi alapú étrendet követsz, a Haladó 3:6:9 tisztítókúrát 
választva ezt folytathatod. Ne feledd, hogy minden eddig követett nyers 
étrend valószínűleg tartalmaz radikális zsírokat, dehidratált élelmiszereket, 
sót és más adalékokat, például almaborecetet, tehát a Haladó 3:6:9 
tisztítókúra nem azonos azzal, ahogyan eddig étkeztél. Ne tekintsd 
könnyűnek a Haladó változatot csak azért, mert máris nyers étrendet 
folytatsz. Ettől még ez nagyon is tisztítókúra.

Ezzel szemben, ha te éppen kerülöd a nyers élelmiszereket, mert emésztési 
nehézségeket társítasz hozzájuk, és ezért vigyáznod kell az olyan nyers 
tisztító ételekkel, mint az Egészséges májműködés saláta és más tisztító 
saláták, gondolj erre:

(1) A nyers ételekkel társított kellemetlen élményekről gyakran a nehezen 
emészthető összetevők tehetnek. A nyers sárgarépa például rögtön eszünkbe 
jut a nyers zöldségek kapcsán, és nem ez a legkönnyebben emészthető 
élelmiszer. Ugyanez vonatkozik a nyers cukkinire. Míg a cukkinitészta igen 
népszerű, és más alkalmakkor nagyszerű alternatívát kínál búza helyett, a 
nyers cukkini megfeküdheti a gyomrot, és minél előbbre tartunk a 
tisztítókúránkban, annál kíméletesebben kell bánnunk a bélrendszerünkkel,



hogy a test a kiválasztásra fordíthassa az energiát. Sok más kíméletes opció 
létezik; ilyen például az uborkatészta és a fejes saláta, illetve a könyv nyers 
tisztító fogásaiban szereplő élelmiszerek.

(2) Az emésztőcsatorna érzékeny idegvégződései is okozhatják néhány 
ember fenntartásait a nyers élelmiszerekkel szemben. Amint a 21. fejezetben 
a tisztítókúra személyre szabásánál és a helyettesítéseknél látjuk majd, 
könnyen emésztési problémának tudhatjuk be azt az érzést, amikor a fejes 
saláta hozzádörzsölődik a vastagbél belső falához. A helyzet az, hogy a fejes 
saláta hosszú távon elősegíti azoknak az idegvégződéseknek a gyógyulását, 
tehát a te oldaladon áll.

Ha pedig bármilyen más okból van gondod a nyers élelmiszerekkel, legyen 
az allergia vagy maga a rágás, akkor, amint a 21. fejezetben olvasod majd, 
rengeteg egyéb opció áll a rendelkezésedre.

ZSÍRMENTES ÉTKEZÉS A TISZTÍTÓKÚRÁN TÚL

Mi van akkor, ha annyira jól érzed magad a radikális zsíroktól elszakadva a 
3:6:9 tisztítókúra alatt, hogy kedved támad további hetekig, hónapokig vagy 
akár évekig tartózkodni tőlük? Van rá okod, hogy visszatérj a radikális 
zsírok fogyasztásához? Nagyszerű, gyakran felmerülő kérdések ezek. A 
válasz: a mindennapi életben teljes mértékben kerülhetők a radikális zsírok, 
nem fogsz lemaradni az értékes tápanyagokról.

Amint a problémás élelmiszerekről szóló 7. fejezetben olvashattad, a 
valóságban szinte minden gyümölcsben, zöldségben, leveles zöldben, tengeri 
zöldségben és lágy szárú gyógy- és fűszernövényben vannak természetesen 
előforduló zsírok. Egy kis marék vörös pálmamoszatban is van zsír. 
Nyomokban találhatsz zsírt a vaj salátában, a burgonyában, a banánban, a 
zöldbabban és így tovább, melyek mind sokkal jobban szolgálhatják az 
egészségedet, mint amikor nagy mennyiségben fogyasztod a radikális 
zsírokat. Tehát nem maradsz le semmiről. Hosszú távon, ha akarod, az egész 
életedben „zsírmentes” lehetsz - ami alatt én azt értem, hogy kerülöd a 
radikális zsírokat, azaz dióféléket, magvajakat, magvakat, olajokat, 
olívabogyót, kókuszdiót, avokádót és az állati termékeket - és nem maradsz 
le a tápanyagokról. Jótékony hatású ómega zsírsavak számtalan 
élelmiszerben találhatók, ideértve a bogyós gyümölcsöket, mangót, fejes 
salátát, egyéb leveles zöldeket és a többi.

Az ember csak korlátozott mennyiségű ételt tud megenni. Aki dióféléket és 
magvakat eszik, az ugyanúgy rendszeresen bevisz minden lehetséges 
tápanyagot minden gyümölccsel és zöldséggel? És még csak nem is erről van



szó - aki dióféléket és magvakat eszik, az a diófélék és magvak teljes skáláját 
élvezi, a chia magot, lenmagot, kendermagot és minden egyéb diófélét és 
magot beleértve a világon, vagy mindig ugyanazt a diót teszi a müzlijébe 
vagy mogyoróvajat a zabpehelybe? Senki nem tud megenni minden ételt és 
bevinni mindent a szervezetébe.

Nem az a megoldás, hogy elárasztjuk magunkat a változatossággal. Több 
tápanyagot vihetsz be mindössze néhány különböző élelmiszerrel egy nap 
alatt, mintha az ételek teljes szivárványát bekebeleznéd. A napjaink, az 
étvágyunk, az időbeosztásunk véges; nem tudunk annyi mindent magunkba 
tömni. Aki nem fogyaszt radikális zsírokat, több helyet hagy a 
tápanyagdúsabb élelmiszereknek - vagyis a gyümölcsöknek, zöldségeknek, 
leveles zöldeknek, lágy szárú zöldeknek és tengeri zöldségeknek. Ezek az 
élelmiszerek olyan létfontosságú gyógyító fitokémiai vegyületeket, 
antioxidánsokat, nyomelemeket, vírusölő és antibakteriális vegyületeket, 
nyomelemeket, biológiailag felhasználható fehérjét és ásványi sókat 
tartalmaznak, amelyeket a radikális zsírokban nem találni. Ez általában azt 
jelenti, hogy aki ezeken él, idővel változatosabb tápanyagkészlethez jut.

Az az aggasztó, amikor valaki teljesen kizárja a gyümölcsöt az életéből. 
Gondolj bele, hogy milyen fontos tápanyagokról maradnak le, amikor 
elutasítják például a görögdinnyét, banánt, vadon termő kék áfonyát és 
papáját, és ehelyett inkább csirkét vagy egy marék diót esznek. Ezzel 
szemben gondolj arra a sok béta-karotinra és rengeteg más tápanyagra, amit 
bevisz az ember, amikor leül egy két-három mangóból és leveles zöldekből 
álló fogáshoz.

(Apropó, soha ne aggódj amiatt, hogy esetleg túl sok béta-karotint viszel be 
a gyümölcsökkel, például mangóval és papájával. Ebből soha nem lehet túl 
sok; a béta-karotin a bőr egészségének és az öregedés késleltetésének egyik 
legfontosabb aspektusa.)

GYÓGYULÁSI REAKCIÓKÉS TOVÁBBI MÉREGTELENÍTÉSI 

MÓDSZEREK

Tisztítás közben könnyen kialakulhat az a beállítottság, hogy az ember 
szeretné a lehető legjobban felturbózni a tisztítókúra hatásait - 
párhuzamosan más technikákat is bevetve. Infraszauna, jóga, testmunka - jó 
ezekkel próbálkozni a 3:6:9 tisztítókúra alatt? A test gyógyító erejéről szóló
20. fejezetben található okokból adódóan az a legjobb, ha folyamatosan a 
tisztítókúrára fókuszálsz. A szervezeted rengeteg munkát végez a 3:6:9 alatt, 
és nem a legjobb ötlet további új dolgokat adni neki, amivel zsonglőrködhet.



Abban a fejezetben az általam gyógyulási reakcióknak nevezett 
méregtelenítési tünetek kezeléséhez is találsz támogatást, amelyek a 
tisztítókúra alatt jelentkezhetnek. Nem mindenki érzékel fizikai hatásokat a 
tisztítókúra során. Ha te azonban igen, az természetes, és segít megértened, 
hogy mi zajlik benned a felszín alatt. Az is természetes, hogy amikor 
változtatsz az ételeiden, még ha csak napi egy étkezés erejéig is, akkor 
érzelmek vagy sóvárgások törhetnek a felszínre. A tisztítókúra érzelmi 
oldalával foglalkozó 25. fejezetben találhatsz segítséget a kúra ilyen jellegű 
hatásaival kapcsolatban. És, ismétlem, mivel ez spirituális tisztulás, az 
Egészséges májműködés című könyvben található meditációk is jól jöhetnek.

VÍZBÖJT

Az 1-3 napig tartó vízböjt akut egészségügyi problémákhoz ajánlott - ha 
például ételmérgezést kaptál, epehólyaggörcseid vagy valószínűsíthetően 
vakbélgyulladásod van.{10}

Három napnál hosszabb időre nem javaslom a vízböjtöt; nagyon nagy árat 
fizet érte a szervezet, sokkal nagyobbat, mint a vízböjtszakértők hiszik.

Jó esélye van annak, hogy vízböjtprogramot kezdesz valamilyen krónikus 
egészségügyi problémával. Ha a problémád bármilyen szinten neurológiai, a 
vízböjt inkább rontani fog az állapotodon. A neurológiai állapotok a 
krónikus migréntől a testi fájdalmon és égető bőrérzeteken át a neuropátiás 
bizsergésig és zsibbadásig, végtaggyengeségig, ködös gondolkodásig, 
szorongásig, depresszióig, rángásokig, tikkelésig és görcsökig sokféle módon 
megnyilvánulhatnak, az obszesszív-kompulzív zavart, bipoláris zavart és 
rengeteg más problémát is ideértve. Semmiképpen sem javaslom a vízböjtöt 
szorongásos probléma esetén. A vízböjt azoknak sem jó, akiknek 
poszttraumás stressz tünetei vannak, illetve akiket bármilyen érzelmi 
sérülés ért, mert az evéssel való leállás önmagában is nehéz érzelmi megélés 
lehet. Sok ember számára az is elég érzelmi teher, ha azokkal az 
élelmiszerekkel leáll, amelyek nem tesznek jót, mint például tojás, pizza, 
kávés italok, matcha és a sok csokoládé, hát még amikor mindennel! A 
vízböjt nagyon erősen újra a felszínre hozhat régi érzelmi traumákat, és 
ezáltal ugyanabba a mentális térbe küldi vissza az embert, ahol a sérülést 
átélte.

Amikor a vízböjt mellett döntesz, mindig felmerül a kérdés, hogy jól 
végzed-e. Elég vizet fogyasztasz a vízböjt alatt? Ha igen, az csak sima víz 
lehet. A desztillált víz nem jó a vízböjthöz; nincs benne elég ásványi anyag 
vagy nyomelem, tehát a desztillált vízzel végzett vízböjt súlyos



elektrolitkrízishez vezethet, különösen, ha amúgy is van valamilyen 
neurológiai problémád. Nem vagyok teljesen vízböjtellenes. Időnként 
hasznos lehet. Hosszú távon azonban nem elég erős, alapvető gyógyító és 
tisztító eszköz ahhoz, hogy felépülhess a tüneteidből és a betegségből. Sok 
hibát akkor szoktak elkövetni az emberek, amikor leállnak a vízböjttel - 
azzal, hogy mit és mennyit esznek. A vízböjtnek ráadásul van egy függőséget 
okozó és megszállottsághoz vezető jellege; ha már folytatod egy bizonyos 
ideje, szinte félhetsz elkezdeni enni.

Ha mégis a vízböjt mellett döntesz, ragaszkodj a maximum háromnapos 
időintervallumhoz. Igyál meg egy nagy pohár (fél liter) vizet minden órában 
attól kezdve, hogy felébredtél, egészen lefekvésig. Ezeken a napokon ne 
vezess! Ne menj futni, és ne intézd az ügyeidet. Gondoskodj róla, hogy 
biztonságos helyen legyél, és ha lehetséges, biztosíts telefonos vagy 
internetes kommunikációt egy tanácsadóval. A huszonnégy órás vízböjt jó 
standard eljárás, amikor egy akut állapot ezt kívánja - ha például olyan erős 
hányingered van, mint még soha, fáj a hasad, vagy gyomorhurutod van. Ha 
valóban elkötelezetten a vízböjttel szeretnél pihenőt adni az 
emésztőrendszerednek, kísérletképpen kipróbálhatod havonta egy nappal. A 
vízböjt végeztével ne kezdj azonnal normálisan enni. Az utána következő 
átálláshoz a 16. fejezetben leírt Reggeli tisztítást ajánlom.

LÉBÖJT ÉS LEVEKKEL VÉGZETT TISZTÍTÓKÚRA

Ha úgy érzed, hogy léböjtre vagy lékúrára van szükséged, a szárzeller- 
uborka-alma dzsúszt ajánlom egy-két napra. Kezdd azzal a napokat, hogy 
megiszol V2-I liter citromos vagy lime-os vizet, majd 15-30 perccel később 
igyál meg V2 liter zellerlevet, majd ismét egy 15-30 perces szünetet követően 
elkezdheted iszogatni a szárzeller-uborka-alma dzsúszt. A léadagok 5-6 ell
esek legyenek, és a nap hátralévő részében kétóránként igyál belőle egy-egy 
nagy pohárral. Ha szeretnéd, tehetsz mellé a présbe gyömbért, spenótot vagy 
fodros kelt. Az egyes dzsúszok között eltelt időben vízen kívül ne fogyassz 
semmit - az az ideális, ha minden léadag után egy órával megiszol V2-V2 liter 
vizet. A léböjt idején élj nyugodtabban - ne hajszold magad, és pihenj, 
amikor szükségét érzed. Bár egy-két nap ezzel a léböjttel sokat segíthet, én 
még mindig a könyvben leírt egyéb tisztítókúrákat ajánlom a gyógyulás, a 
méregtelenítés és a testedben lévő szervek kipucolásának elősegítésére.

A léböjtöket vagy lékúrákat nem javaslom hosszú távra, mivel nem 
tisztítják meg a májat, és nem méregtelenítik a szervezetet kellőképpen, 
mert végső soron stresszt jelentenek a szervrendszereinkre. Míg a szárzeller-



uborka-alma keverék tökéletes egyensúlyt hoz létre a glükózszint rövid távú 
stabilizálására, ha két napnál tovább folytatod, a dzsúsz olyan 
glükózhiányhoz vezet, amely súlyos terhet ró az azt igénylő területekre - az 
agyadra, a májadra és a szívedre. Emellett a hosszú távú léböjt vagy lékúra 
nem biztosít elég kalóriát a működésedhez, és túl alacsonyan tartja a 
vércukorszintedet, tehát a méregtelenítés ellened dolgozik, mert a 
mellékvesének rengeteg munkát ad azzal, hogy pótolnia kell a vércukrot. A 
folyamatos adrenalin- (más néven epinefrin-) pumpálás hamis jó közérzetet 
kelthet. Ez az oka annak, hogy a hosszú ideig tartó lékúrák alatt az emberek 
pillanatokra magas energiaszintet tapasztalnak - ez a mellékvese, amint két 
nap elteltével ringbe lép, hogy a védelmed érdekében adrenalint termeljen. 
Ha a mellékvesédet ilyen helyzetbe hozod, az visszaüt. Amint a felesleges 
adrenalin belép az agyba, elkezdi lebontani a neurotranszmitter 
vegyületeket, telíti az idegsejteket és a májat, és az egész idegrendszerre 
roncsoló hatást tesz. A léböjt ötödik, hatodik vagy hetedik napjához érkezve 
már adrenalinon működsz. Jobb ez annál, mintha egész nap csak a kávé 
vinne előre, és nem ennél? Igen, jobb. Ha azonban tisztulni szeretnél, és a 
tisztítókúrát jól akarod csinálni, nem a hosszan tartó léböjtre van szükséged.

Ha ehhez a részhez érve a könyvben azt mondod magadban: „Ó, léböjtölés 
- én éppen ezt szeretném kipróbálni!”, majd felmész az internetre 
léprogramokat keresni, tudnod kell, hogy amire bukkansz, nem lesz olyan 
hasznos, mint amilyennek hirdetik. Ha korábban már végeztél léböjtöt, és 
úgy vetted észre, hogy segített, azt nagy örömmel hallom. A hosszú távú 
léböjtölés miatt azonban később még lehetnek egészségügyi gondjaid - 
például legyengült mellékvese és stagnáló, renyhe máj, mivel a léböjt alatt 
termelt sok-sok adrenalint mind neki kellett felitatni. A léböjt vagy lékúra 
néha felelőtlenül sok méreganyagot pucol ki, amelyek azonban nem lépnek 
ki a szervezetedből, hanem újra visszakerülnek a májba.

A léböjt vagy lékúra maximális időtartama három nap. A háromnapos 
határt átlépve a következőket kockáztatod: glükózhiány, a 
neurotranszmitter- és elektrolit-egyensúly felborulása, a májra tett stressz és 
a mellékvese gyengülése. A kúra egytől három napig hasznos lehet, amíg 
követed az erről szóló rész első bekezdésében lefektetett irányelveket: 
citromos vagy lime-os víz, majd zellerlé, majd szárzeller-uborka-alma dzsúsz 
(és víz) a nap hátralévő részében.



„Az ad erőt, ha megkapod a válaszokat. A tudat, 

hogy a szervezeted nem támadt önmagára. A 

tudat, hogy nem a génjeid vagy hormonjaid 

felelnek a betegségedért, hogy nem vagy 

selejtes. A tudat, hogy rossz ember sem vagy, és 

nem te hoztad létre a betegségedet a lelki 

beállítottságoddal és az érzelmeiddel."

Anthony William, Gyógyító médium



20. FEJEZET

A tested gyógyító ereje

Míg a Gyógyító médium tisztítókúra sokféleképpen hozhat enyhülést - 
amelyet vagy azonnal érzünk, vagy egy kicsivel később tapasztalunk meg - 
az élet közben is megkínálhat a szokásos kihívásokkal. Egy kapcsolat például 
új kórokozó hatásának tehet ki minket, vagy elfelejtünk kezet mosni evés 
előtt, és aztán már csak azt vesszük észre, hogy náthásán szipogunk. Érhet 
érzelmi csapás egy hozzánk közel álló emberrel átélt konfliktus miatt, amitől 
lehangoltak lehetünk, vagy akár fizikai tünetet - például gyomorfájást - is 
észlelhetünk. Lehet, hogy a tisztítókúra előtt még egyszer elmegyünk egy 
barátunkhoz, vagy étterembe vacsorázni, ahol aztán ételmérgezést kapunk, 
ami pont akkor üt be, amikor nekilátnánk a kúrának. Ezeket a 
megpróbáltatásokat nem nehéz a tisztítókúra által okozott problémáknak 
nézni.

A helyzet azonban az, hogy ezekről nem a tisztítókúra tehet. És nem is mi 
magunk. Annak a valóságnak a részei, hogy az élet egyáltalán nem tökéletes. 
És ez rendjén van így! Nem irányíthatunk mindent, ami ér minket. Míg a 
könyvben bemutatott tisztítókúrák hatására tapasztalhatunk enyhe 
gyógyulási reakciókat - azaz a méregtelenítés fizikai és érzelmi jeleit, 
amelyekkel itt és a tisztítókúra érzelmi oldalával foglalkozó 25. fejezetben is 
foglalkozunk majd -, ugyanígy az is lehetséges, hogy szokásos szóváltásokba, 
bosszankodásokba és akadályokba futunk bele. Akinek krónikus betegsége 
van, azt mindez jobban megrázhatja. Az például, aki érzékeny a vegyi 
anyagokra, viszketést és bőrirritációt tapasztalhat, ha vásárlás közben 
gombaölő szerekkel kezelt ruhákat próbál fel, vagy az új ruhát, amit 
megvett, nem mossa ki rendesen, mielőtt először felvenné. Könnyedén 
okolhatnánk a Gyógyító médium tisztítókúrát ezekért a tünetekért, pedig 
semmi köze sincs a dologhoz.

Ugyanez vonatkozik a fokozott munkahelyi vagy otthoni stresszre, 
pénzügyi gondokra, penésszel, kártevők elleni szerekkel vagy gyomirtókkal 
való érintkezésre, illetve a tisztítókúra előtt vagy közben előforduló hasonló 
helyzetekre. Mindenki különböző stressztényezőkre érzékeny, melyek közül



néhányról akár nem is tudjuk, hogy fizikai vagy érzelmi megpróbáltatást 
válthat ki belőlünk. Próbáljuk észben tartani ezt! Próbáljuk ne magunkat 
vagy a tisztítókúrát okolni azért, ha elveszítjük a tisztítókúrába vetett 
bizalmunkat! Ha ez történik, azzal csak magunkat akadályozzuk, és nem 
tudunk elindulni ezen a gyógyulás felé vezető úton.

MIRE SZÁMÍTS A TISZTÍTÓKÚRA ALATT?

A tisztítókúra során átélt tapasztalásaid egyediek. Sőt, minden egyes 
tisztítókúrád egyedi lesz. A könyvben található tisztítókúrák, különösen a 
3:6:9 tisztítókúra különböző változatai éppen a különbözőségeinkre vannak 
kitalálva - mert nagyon sok mindenben nem vagyunk egyformák. Egy ilyen 
nagy erejű gyógyulási folyamat elvégzése után nem biztos, hogy ugyanazt 
tapasztalod, és ugyanúgy érzed magad érzelmileg, fizikailag és spirituálisán, 
mint valaki más. És más lehet az akkor átélt tapasztalásod, amikor először 
végzed el a 3:6:9 tisztítókúrát, mint az, amikor újra megpróbálod, majd újra 
és újra. Hagyj teret a személyenként és tisztítókúránként megélt esetleges 
különbségeknek.

Még több méregtelenítési eljárás

Ha más méregtelenítések vagy módszerek nagy rajongója vagy is, függeszd 
fel azokat a tisztítókúra alatt. Amilyen jótékonyak lehetnek bizonyos 
gyógyító módszerek, például az infraszauna, a jóga, a csontkovácskezelés, a 
masszázs és az akupunktúra, ne a tisztítókúra alatt vezesd be őket, ha még 
nem próbáltad - vagy ha hosszabb kihagyás után akarsz visszatérni 
hozzájuk. Ha megszoktad a heti masszázst vagy akupunktúrát, illetve hogy 
hetente legalább egyszer jógázol, akkor azt folytathatod a tisztítókúra alatt 
is. Amit nem ajánlok, az az, hogy azt mondd: „Jól van, most ezt a 3:6:9 
tisztítókúrát végzem. Beugrók ebbe az izzasztó kunyhóba is” - vagy 
„elmegyek szaunázni”, „beülök egy meleg vizű forrásba”, „nekivágok egy 
elvonulásnak”, vagy „elkezdek spinningedzésre vagy jógaórákra járni, 
életemben először” - mert esélyes, hogy ki fogod meríteni magad, és 
stresszeled a szervezetedet a tisztítókúra alatt. Vagy, ami ugyanilyen fontos, 
azt sem szeretném, hogy ezt mondd: „Belevágok ebbe a 3:6:9 tisztítókúrába. 
Miért ne kezdhetnék újra jógázni is egyúttal, amivel már három hónapja 
leálltam?”

Tudom, hogy nagy lehet a kísértés, hogy egyszerre több különböző 
gyógyulási módszerrel próbálj zsonglőrködni, amikor tisztítókúrába



kezdesz. Valószínűleg csináltál egy kis helyet az életedben, és 
belehelyezkedtél egyfajta tisztítókúra-beállítottságba, ezért logikus, hogy 
teljes gőzzel öngondoskodó üzemmódra kapcsolnál. A legjobbat most azzal 
teszed magadnak, ha ellazulsz, és a 3:6:9 tisztítókúrára fókuszálsz.

Először is azért, mert a gyógyítók nagy valószínűséggel mást is ajánlanak, 
miközben a tisztítókúrát végzed, például bizonyos élelmiszereket vagy 
étrend-kiegészítőket, és ez leterelhet a helyes útról. Például éppen a 3:6:9 
tisztítókúra útját járod, és elmész egy új akupunktúrás orvoshoz, aki 
mondjuk a halolajat javasolja. Ha ez arra vezet, hogy a 3:6:9 tisztítókúra 
közepén elkezded szedni, az egész kúrát rossz útra tereled e miatt a jó 
szándékú, de félrevezető tanács miatt.

Egy másik fontos ok, amiért nem javaslom a tisztítókúra alatt más 
gyakorlat bevezetését vagy újrakezdését az, hogy miközben azon dolgozol, 
hogy kihajtsd a szervezetedből a méreganyagokat és mérgeket, a tested 
próbál egyensúlyi állapotra törekedni. Ha két éve nem jógáztál, és most úgy 
döntesz, hogy egy órát ezzel töltesz, vagy ha jó ideje nem kaptál masszázst, 
de most, a tisztítókúra alatt úgy döntesz, hogy elmész, felboríthatod ezt a 
szervezeted által kialakítani próbált egyensúlyt. Mondjuk, hogy meghúzódik 
egy izmod, amikor hosszú idő óta először jógázol újra - a szervezetednek 
ezért az immunrendszer becses tartalékainak egy részét a helyreállításra és 
gyógyulásra kell fordítania, hogy csökkentse a gyulladást, akármilyen enyhe 
mértékű legyen is az. Minden módszer, akármilyen jótékony hatású, 
megdolgoztatja az immunrendszert az első, átállási szakaszban, és ezzel a 
szervezetedtől vesz el, miközben az a tisztítókúra alatt eleve próbál 
megtenni mindent, amit ilyenkor tennie kell.

Testsúly

A testsúly közel nem olyan egyértelmű dolog, mint ahogyan elhitették 
velünk. Ha túlsúlyos vagy, és a 3:6:9 tisztítókúra alatt azt veszed észre, hogy 
nem fogynak a kilók olyan gyorsan, mint szeretnéd, ez nem azt jelzi, hogy a 
tisztítókúra nem működik nálad. Tudnod kell, hogy ilyenkor a szervezeted a 
tested más, fontosabb aspektusaira fordítja az energiatartalékait, 
amelyeknek gyógyulniuk kell ahelyett, hogy éppen most foglalkozna azokkal 
a plusz kilókkal. A fogyás majd megtörténik később. A szervek helyreállítása 
és a központi idegrendszer javítása előbbre való. Ez nem jelenti azt, hogy a 
szervezeted nem indította el a fogyás folyamatát. Az az igazság, hogy a 
zsírsejtek feloszlásakor - ha azok toxikus zsírsejtek - a test egy kicsivel több 
vizet termel, hogy meg tudja ragadni a kivezetendő méreganyagokat, hogy



azok biztonságosan kiürülhessenek a szervezetből.
A legtöbb ember szervezete tele van visszatartott vízzel és összetömörült 

széklettel. A vastagbelük gyakorlatilag tömve van még akkor is, ha azt hiszik, 
hogy az általuk követett étrend egészséges, kiegyensúlyozott ketogén, paleo, 
növényi alapú, vegetáriánus vagy éppen vegán. Három, három és fél kiló 
plusz székletet hordoznak magukban, vagy akár többet, négy-hat 
kilogrammot is, ha standard, hagyományos étrenden élnek; mindeközben 
azok, akik valamelyest tisztábban étkeznek, csak két-három kilogrammot. 
Mindenki bélrendszerének különböző a befogadóképessége. Vannak nagyon 
szűk vékonybelek és hatalmas, kitüremkedésekkel rendelkező vastagbelek. 
Aztán ott van a puffadás és az összegyűlt víz (ödéma), melyért a toxikus 
hulladékkal túlterhelt nyirokrendszer felel. Vannak, akik kettő-öt 
kilogramm, vagy akár 9 kilogramm plusz vízsúlyt cipelnek magukon, ami 
nagyon hasonlóan néz ki, mint a zsír.

A 3:6:9 tisztítókúra alatt sok ember étkezése könnyebb, mint általában. 
Annak ellenére, hogy olyan mennyiségeket kell megenned, amitől 
jóllakottnak érzed magad, maguk az élelmiszerek sok vizet és glükózt, 
biológiaüag felhasználható fehérjét, vírusölő és antibakteriális anyagokat, 
nyomokban ómega zsírsavakat, nyomelemeket, antioxidánsokat és gyógyító 
fitokémiai vegyületeket tartalmaznak, ami a mérgek elengedésére serkenti a 
szervezetedet. A 3:6:9 tisztítókúra végéhez közeledve még könnyebbé válik 
az étkezésed, ezért amikor WC-re mész, sok mindent kieresztesz abból, ami a 
beleidben van, illetve a testedben meggyűlt folyadékokból. Részben ez 
eredményez fogyást.

Ha nálad nem igazán jellemző a nagy mennyiségű vízvisszatartás vagy 
halmozódó széklet miatti puffadtság, és nincs sok folyadék a testedben, amit 
ki kell engedned, akkor talán azért nem fogsz azonnali fogyást észlelni, mert 
a szervezetednek előbb megfelelően hidratálnia kell magát. Arra gondolok, 
hogy esetleg a tisztítókúra előtt - talán valamilyen kellemetlenség vagy 
érzelmi problémák miatt - nagyon kis adagokat ettél, és nem ittál friss 
dzsúszokat és smoothie-kat, vagy nem ettél friss, lédús gyümölcsöket. Hanem 
ezek helyett mondjuk koffeinnel turbóztad fel az energiaszintedet egész nap 
kávét iszogatva, és ettől krónikusan dehidratálódtál, mert a koffein vízhajtó. 
Aztán amikor elkezded a Gyógyító médium tisztítókúrát, és a magasabb rost- 
és gyümölcshúsbevitel miatt először hidratálódsz, a fogyás nem fog azonnal 
megmutatkozni a mérlegen állva még akkor sem, ha zsírsejteket veszítesz.

Egy másik ember gyorsan fogyni kezd, mert rengeteg visszatartott víz volt 
a szervezetében és ödémásodott, ráadásul sok tömörré összeállt,



visszamaradt székletet is hurcolt magában. Az időzítés is mindenkinél más 
lesz. Sokszor láttam székrekedéssel küszködőket, akik gyorsan ledobtak 
magukról kettő-öt, sőt akár kilenc-tíz kilót is, amint átálltak a tisztító 
élelmiszerekre, mert megszabadultak ettől a visszamaradt széklettől.

Elmondom, milyen sokat számít ez a plusz felhalmozódó anyag a 
beleinkben a testsúly tekintetében: tegyük fel, hogy reggel, miután előző este 
kihagytad a vacsorát, felébredsz, kimész a vécére, és megszabadulsz az előző 
napi ebédtől és reggelitől, majd megméredzkedsz. A mérleg akár két-három 
kilóval is kevesebbet mutathat, mint majd másnap, amikor úgy méred meg 
magad reggel, hogy előtte vacsoráztál az este. Ez tökéletesen természetes és 
egészséges. Az az oka, hogy reggel a beleid még dolgoznak az előző este 
bevitt ételeken.

Most mondjuk, hogy eszel vacsorát, sőt bőségesen bevacsorázol, majd 
másnap felkelsz, és megszabadulsz a tegnapi reggelitől és ebédtől. Aztán 
jöhet a reggeli: kávé, bagel, avokádós pirítós, zabpehely, tojás vagy smoothie; 
erre aztán rájön az ebéd, és délután egy vagy két órakor időpontod van az 
orvosodnál. Ha akkor ráállsz a mérlegre, az három, négy vagy akár öt-hat 
kilóval is többet mutathat, mint a kihagyott vacsora utáni reggelen, mert 
ekkor még három étkezésnyi étel plusz folyadék van benned.

Ez megint csak teljesen normális - és sokakat megzavar, akik a különböző 
tisztítókúrák alatt különböző időpontokban méredzkednek. Akár 
méredzkedési őrületet is kiválthat, amikor az ember azt hallja például az 
orvosától, hogy az egyik nap ennyi volt a súlya, majd ezzel szemben most: 
„Ó, ez három és fél kilóval kevesebb”, vagy „Három kilóval több, mint 
legutóbb”, pedig ez azért lehet ilyen eltérő, mert a nap különböző szakaiban 
mérted, miután különböző mennyiségű ételt és italt vettél magadhoz 
különböző étkezések alkalmával, melyek az emésztés különböző 
szakaszaiban tartottak éppen. Ha szükséged volt még egy jelre, hogy miért 
nem érdemes a mérleg nyelve alapján kialakítani az önbecsülésedet, akkor 
ez az. Egyébként sincsen egyetlen érték; ez folyamatosan változik, ahogyan 
te is - és ennek éppen így kell lennie.

Apropó, ezek a példák mind olyan emberre értendők, akinek a széklete 
teljes és rendszeres. A vécén a legtöbben nem a tegnapi fogásaiktól 
szabadulnak meg. Lehet, hogy még a két vagy három nappal korábbi 
élelmiszereket emészted anélkül, hogy tudnád - ez is része a plusz 
székletnek, amiről beszélek, hogy az emberek magukban hurcolnak. A másik 
része ennek a belekben hurcolt plusz súlynak a bélfalak oldalára van 
tapadva. Amikor kipróbálod a könyvben talált tisztítókúrák valamelyikét,



különös tekintettel az Eredeti vagy a Haladó 3:6:9 kúrára, ez az 
összetömörített széklet elkezd fellazulni, és megindul, hogy végre 
kikerülhessen a szervezetedből, és szó szerint megkönnyebbülj.

Fogyással kapcsolatos aggodalmak

Mi van akkor, ha szó szerint követed a tisztítókúra instrukcióit, és mégsem 
fogysz annyit, mint szeretnél, azaz a szervezetednek még mindig van 
gyógyító munkája? Vagy mi van akkor, ha a tisztítókúra után elkezded 
visszaszedni, amit leadtál - ami megtörténhet, ha visszatérsz a szervezeted 
számára nem annyira előnyös ételekhez, és újra megindul a folyadék- és 
székletvisszatartás, ami fél, egy, kettő vagy még több kilóval is feljebb 
tolhatja a mérleg nyelvét?

A megoldás mindkét esetben - akár mert még többet szeretnél fogyni, akár 
mert meg akarod tartani az elért testsúlyodat - a tisztítókúra megismétlése, 
melynek részleteit hamarosan átvesszük. Ez nagyon fontos: ne próbáld azzal 
kicselezni a Gyógyító médium tisztítókúrát, hogy amikor nem folytatod, 
éhezteted magad! Az éheztetéssel - amikor nem eszel eleget, mert arra vagy 
beállítva, hogy tisztítasz és fogyni szeretnél - csökkented a 
kalóriabeviteledet, és rövid távon változást is mutathat a mérleg, végül 
mégsem fogod elérni azt az eredményt, amire vágysz. Csak adrenalintermelő 
üzemmódra állítod a szervezetedet. Mindkettő az ellen dolgozik, amit a 
tisztítás igyekszik elérni - az adrenalinnal telített máj az egyik olyan 
tényező, ami hozzájárul a súlygyarapodás kialakulásához -, és arra sarkall, 
hogy problémás élelmiszerekkel próbáld enyhíteni az éhségedet, amikor az 
utolér. A felesleges adrenalin ráadásul felperzseli a neurotranszmittereket, 
ami érzelmi éhséget válthat ki.

A startmezőszabály

A másik oka annak, hogy a szervezetednek időbe telhet leadni a túlsúlyt az, 
hogy egy beépített megszakító védelmi mechanizmus működik benned. Ha a 
májad stagnál és renyhe, és méreganyagokkal és kórokozókkal van tele, a 
szervezeted folyamatosan akklimatizálódik és kompenzálja a saját egyéni 
méreganyagszintedet, és folyamatos igazodással próbálja tartani a 
testsúlyodat. Egy ponton aztán a máj annyira telítődik, hogy a tested már 
nem képes fenntartani az egyensúlyt, és a testmozgás és a standard étrend 
változtatásai nem elegendők ahhoz, hogy lent tartsd a testsúlyodat. Ekkor 
próbálkozhatsz még drasztikusabb étrenddel vagy edzéstervvel. Mindennek 
az a hátránya, hogy amikor a szervezetedet manipulálva fogysz, és az



adrenalint használva erre krízist okozol, az hamis és csak ideiglenes 
eredmény, mert nem egészségesen érted el. Mindenkinek megvan a saját 
egyéni megszakító vészkapcsolója arra vonatkozóan, hogy a szervezet 
meddig engedi hajszolni magát ezekben az esetekben.

Elmagyarázom: egyszer hibázhatunk - azaz kipróbálhatunk egy olyan 
technikát, amely manipulálja a szervrendszereinket -, és a testünk 
megbocsát nekünk. Amint megértettük, hogy az a technika nem 
fenntartható, és lemondunk róla, a szervezet visszaigazítja magát egy új 
startvonalhoz - ami azért nem annyira jó, mint amilyen a hiba elkövetése 
előtt volt. Amikor kétszer is elkövetünk egy hibát - megpróbálkozunk még 
egy adrenalintól tocsogó technikával -, a testünk ismét megbocsát, és megint 
visszaáll egy az előzőnél ismét kevésbé jó startvonalra. Ha háromszor 
hibázunk, a testünk még mindig meg tud bocsátani, majd új kezdőpontra 
visz vissza minket - amely megint csak nem olyan jó, mint az azt megelőző. 
A szervezetünk a legtöbb esetben háromszor hagyja, hogy hibázzunk. Néha 
csak kétszer, de az is előfordul, hogy csak egyetlenegyszer. Mindez az adott 
személy toxikus szintjétől és kórokozóitól, valamint a máj állapotától és a 
mellékvese erejétől függ.

A három (vagy kettő vagy egy) engedmény után, amelyet a testnek meg 
kell adnia neked, bekapcsol a megszakító mechanizmus a saját védelmedre. 
Ez a megszakító kapcsoló a tested önvédelmét szolgálja - mert megvan az 
ára a hibáinknak, amelyeket a fogyásért vagy a jobb egészségért küzdve 
elkövetünk. A helyzet az, hogy folyamatosan hibákat követünk el. Erről nem 
tehetünk; az az oka, hogy olyan sok módszer, technika és hitrendszer létezik, 
ami mind csak elmélet, és nem a hasznunkat szolgálja, és honnan 
tudhatnánk, hogy nem tesznek jót, amikor azt halljuk, hogy jóváhagyták 
őket, és észszerűek. A valóságban egyetlen olyan egészségügyi szakember 
sincs, aki tényleg ismerné a testsúlygyarapodás okát. Csak gyártják az 
elméleteket a makrókról, kalóriákról, anyagcseréről és arról, hogy mennyit 
mozogsz, és amikor minden más bedől, azt mondják, hogy nyilván a génjeid 
miatt vagy túlsúlyos. Igazából van oka, mégpedig mindig valamilyen 
egészségügyi probléma áll ezeknek a küzdelmeknek a hátterében. Amíg 
azonban ezért az adott személyt hibáztatják, továbbra is csak a sötétben 
tapogatózunk majd. Csak lépegetünk az egyik elmélettől a másikig és tovább, 
és ez egyre több károsodást, egyre több érzelmi és fizikai sérülést okoz 
azoknak, akik küzdenek a testsúlyukkal. Igenis ártanak nekünk ezek az 
elméletek, hiába vonulunk tagadásba azzal kapcsolatban, hogy ez és ez a 
technika, étrend vagy módszer valamilyen módon ártott nekünk.



A fogyással kapcsolatos egyik gyakori hiba az a tanács, hogy irány az 
edzőterem napi két órán át - csak éppen senki nem fogja fel, hogy ezzel 
kiégetheti a mellékveséjét, különösen, ha már eleve mellékvese
kimerültséggel él. Amikor egyre jobban és egyre keményebben hajszolod a 
mellékvese mirigyeit, legyengülhetnek, ami később még több túlsúlyt jelent 
majd. Aki szénhidrátmentesen él, és semmi mást nem eszik, csak fehérjét és 
zsírt, és így próbál gyorsan lefogyni, az nem tudja, milyen sok kárt okoz ez a 
folyamat. Pedig igen; közben a feldolgozott élelmiszereket is elhagyják, ami 
rövid távon segítséget jelenthet, mindig megvan az ára a zsírdús/fehérjedús 
élelmiszereknek. Senki nem úszhatja meg a galibát, amit a szénhidrátok 
kiiktatásával okoz a szervezetében - az agy és más szervek 
glükózmegvonását és az étrend megemelkedett zsírtartalma miatt a májra és 
a mellékvesére nehezedő nyomást.

Ezeket a különböző téves elképzeléseket tesztelgetve a szervezetünk 
megbocsát, és mindig visszaállít a startmezőre - de a sérülés megvan. Jól 
érted: a „startmező” itt a túlsúly visszaszedését jelentheti. Azaz ha 
meggondolatlanul, a szénhidrátokat kiiktatva fogysz, mely egy olyan 
találgatós fázisban lévő elméleten alapul, amelyet nem azt szem előtt tartva 
alkottak meg, hogy a testednek mit kell kibírnia, vagy hogy eleve miért híztál 
meg, akkor ez azt jelentheti, hogy visszahízhatsz, amikor a szervezeted 
megpróbál újra egyensúlyba hozni. És ne feledkezz meg a három (vagy kettő 
vagy egy) engedményes korlátról. A szervezet egyszer eljut egy pontra, ahol 
nem enged többet, és lehet, hogy ide érve lesz rajta plusz súly - ez az a fázis, 
ahol a biztonsági megszakító kapcsoló bekapcsolt, és a szervezetünk már 
nem enged a hibáinknak, amelyeket a próba-szerencse módszerünkkel 
elkövetünk, hogy egészségesebbé váljunk. A testünk nem bízik a 
döntéseinkben; már nem bízik bennünk - ami, ismétlem, még ha nem a 
legjobb döntést hoztuk is az ételekkel kapcsolatban, és akár túl is ettük 
magunkat, nem a mi hibánk.

Ne feledd, hogy bár mintha mindig lennének olyan emberek, akik bármit 
ehetnek, megússzák hízás nélkül... ez csak évekig tart. Amikor/amíg 
érinthetetlennek tűnnek, az történik, hogy a méreganyagok és kórokozók 
hatására még nem lett stagnáló és renyhe a májuk, és nem csaptak le rájuk a 
nyavalyák az életük korai szakaszában. A magas zsírtartalmú étrendjük - 
még! - nem érte utol őket. Ők is ugyanabban a csónakban eveznek, 
ugyanarra a krónikus hibatényezőre érzékenyek, amelynek oly sok szinten 
köze lehet az egészség érdekében tett kísérleteinkhez. Csak éppen az 
időzítésük még nem hozta őket arra a szintre.



Ha nem követtél el nagyon sok hibát, miközben a segítséget kerested, és 
van rajtad plusz súly, amit leadnál, a 3:6:9 tisztítókúra alatt ezt el kell 
veszítened. Ha tényleg sok hiba elkövetésére vettek rá, miközben a 
különböző elméleteket, fogyásmódszereket és diétákat próbálgattad, 
amelyek nem tettek jót, a tested valószínűleg elveszítette a bizalmat veled 
szemben, és egy kicsivel tovább ragaszkodhat ahhoz a túlsúlyhoz, mielőtt 
átengedné magát a változásnak. Ha ilyen helyzetben vagy, azt javaslom, 
hogy többször is végezd el az Eredeti vagy Haladó 3:6:9 tisztítókúrát, sőt 
többször szoros egymásutánban, azaz a kilenc napot elvégezve rögtön ugorj 
vissza az 1. napra, és megint kezdd elölről. Amint a következő részben 
meglátod, azt is megteheted, hogy az első kör után a 7. nappal kezded újra a 
kúrát.

Miután végeztél a 3:6:9 tisztítókúra ismétléseivel, azt javaslom, hogy 
legalább a következő kilencven napon át alacsony zsírtartalmú, vagy ami 
még jobb, zsírmentes étrendet kövess. Az „alacsony zsírtartalmú” vagy 
„zsírmentes” étrend alatt azt értem, hogy korlátozd vagy teljesen hagyd el a 
radikális zsírokat, például az avokádót, dióféléket, magvakat, magvajakat, 
kakaót, csokoládét, olajokat, csirkét, marhát, csontlevest és halat. Amint 
láttad, az olyan élelmiszerekkel is be tudod vinni a szervezetedbe az összes 
szükséges és hasznos zsírt, mint a gyümölcsök és zöldségek, tehát 
tápanyagfronton nincs miért aggódnod. Javaslom, hogy mondj nemet a 7. 
fejezetben megismert problémás élelmiszerekre is, mivel ezek biztosan 
hízáshoz vezetnek.

Tudom, hogy a radikális zsírok elhagyása igen radikális módszernek 
tűnhet. Viszont azt éred el vele, hogy a szervezet újra bízni fog benned. Azt is 
elhatározhatod, hogy elhagyod a radikális zsírokat kilencven napra azelőtt, 
hogy elkezdenéd a 3:6:9 tisztítókúra ismételt ciklusait, és kilencven napra 
utána is. Ezáltal tényleg visszanyerheted a szervezeted bizalmát.

A tested beléd helyezett bizalma gyorsan helyreállhat, amint a májad 
elkezd feléledni - amit a radikális zsírok nem hagytak neki. Miután a 
második 3:6:9 tisztítókúrát is elkezdted közvetlenül az első után, a fogyás 
általában begyorsul. De az is lehet, hogy ennél is több időre van szükség a 
bizalom kiépüléséhez, és ezért is tesz jó szolgálatot, ha hosszú időre 
lemondasz a radikális zsírokról. A bizalom attól függ, hogy mennyi 
mindenen ment keresztül a tested; hány olyan hibával találkozott, amit sem 
májbarátnak, sem mellékvesebarátnak nem nevezhetünk. Nagyon nagy 
részben függ attól is, hogy mennyire leharcolt, túlterhelt, toxikus és 
problémás a májad. Ha tele van kórokozókkal és méreganyagokkal - és



esetleg nem is tudsz erről -, a tisztítókúrának tovább tarthat a máj 
toxinszintjének csökkentése, mert előfordulhat, hogy ilyenkor a szervezeted 
a te védelmedben lassabban engedi ki azokat a méreganyagokat. Ez azt 
jelenti, hogy a változás hosszabb távon várható, ezért próbálj türelmesnek 
lenni. Amint visszanyered a szervezeted bizalmát, észre fogod venni, hogy a 
te testedbe vetett bizalmad is elkezd helyreállni.

És miközben a fogyáson gondolkodsz, jól teszed, ha abba is belegondolsz, 
hogy az, hogy egy test mitől „ideális” - a testsúlyt illetően -, azon alapuló 
személyes preferenciákon múlik, hogy mit tanultál meg elfogadhatónak 
tekinteni, és mit nem. A világ nem érti a vízsúly kontra testzsír 
kontextusában meghatározott testméreteket. Csak találgatnak ezzel 
kapcsolatban. Honnan tudhatná bárki, hogy mi a standard, amikor senki 
nem tudja, hogy mi okozza a megbetegedést vagy a súlygyarapodást? Mi a 
helyzet azzal, amikor bizonyos nőknél leáll a menstruáció, miután 
elkezdenek igazán jól enni? Ez rossz vagy jó? Sötétben tapogatóznak, és a 
találgatás során általában az alacsony testzsírszintet hibáztatják. És mi van 
azzal, akinek úgy áll le a menzesze, hogy van a testén zsír? Standardokat 
vetnek be és hoznak létre puszta találgatással. Amíg a krónikus betegség 
rejtély marad, ki tudja, hogy mi az, ami igazán egészséges, vagy nem az, és 
mi kell a szervezetnek? Ezért érkeznek fentről az ebben a könyvben 
bemutatott tisztítókúrák: hogy a találgatást kihúzhassuk az öngondoskodás 
képletéből.

A 3:6:9 tisztítókúra megismétlése fogyás céljából

Ha úgy érzed, hogy a testsúlyod még nem olyan, mint szeretnéd az 
egészséged érdekében, a 3:6:9 tisztítókúra ismétlését javaslom. Ezen a téren 
az Eredeti és a Haladó 3:6:9 tisztítókúrák hoznak eredményt a legnagyobb 
valószínűséggel. íme néhány opció ehhez, amelyek közül választhatsz:

• Amint egy komplett 3:6:9 tisztítókúra 9. napját befejezted, 
elkezdheted a kúrát elölről az 1. nappal, és annyi ciklust végezhetsz 
egymás után, ahányat szeretnél; vagy

• ha olyan technikára vágysz, amely igazán a fogyásra fókuszál, amint 
egy teljes 3:6:9 tisztítókúra 9. napját befejezted, kezdheted elölről a 
kúra 7. napjával, és addig ismételgetheted egymás után az utolsó 
három napot, amíg akarod; vagy

• a 3:6:9 tisztítókúrát egyszer elvégezve visszatérhetsz a normál 
életviteledhez, majd beilleszthetsz egy újabb tisztító ciklust a 
következő hónapban, majd a rá következőben, és így tovább, és így



tovább. A 3:6:9 tisztítókúra ciklusai között minden nap végezd a 
Reggeli tisztítást, teljes mértékben tartózkodj a problémás 
élelmiszerektől, és fontold meg, hogy időszakosan visszafogod a 
radikális zsírok fogyasztását.

Akármelyik opció mellett döntesz, az segíteni fog abban, hogy egyre 
egészségesebbé válj, megfiatalítsd a májadat, méregtelenítsd a szervezetedet, 
helyreállítsd az idegeidet, és a tested minden szervének segíts gyógyulni. 
Ennek köszönhetően fogod tudni csökkenteni az ödémát, és így 
szabadulhatsz meg a beleidben összetorlódó széklettől, engedheted ki és 
oszlathatod szét a nemkívánatos zsírokat és toxikus nyirokfolyadékot, és 
fogyhatsz tovább.

A gyors fogyással kapcsolatos aggodalmak

Vannak, akik a szembe jövő csónakban eveznek, és a túlzott súlyveszteség 
miatt aggódnak. Ha te is így érzel, több más szemszögből kell 
megközelítenünk a kérdést. Mennyi köze van az aggodalmadnak ahhoz, amit 
a mérleg mutat? Mennyi köze van a kinézetedhez? Mennyi köze van ahhoz, 
ahogyan érzed magad? Előfordul, hogy valakinek, aki egy ideje krónikus 
betegséggel küzd, legyengültek az izmai, mert nem tudott edzeni, és ez az 
izomtömeghiány az oka annak, hogy soványnak tűnik. Elsőként az egészség 
helyreállításán kell dolgoznia, mégpedig lassan. Amint a tünetei (például 
kimerültség vagy fájdalom) enyhültek, elkezdheti használni az izmait napról 
napra fokozatosan egyre jobban, alapvető feladatokat, kisebb munkákat 
végezve, majd arra is sor kerülhet, hogy újra eddzen, és növelje az izmait 
ahelyett, hogy arra koncentrálna, hogy sokkal többet egyen.

Néha az a helyzet, különösen férfiaknál, hogy nem is tudják, hogy milyen 
mértékű puffadással élnek, ami az összes izmukat egy réteg toxikus 
folyadékkal és egy vékony zsírréteggel fedi. Amikor a test gyógyulni kezd, ez 
a puffadás gyorsan megszűnhet, amint ez a toxikus folyadék kitisztul a 
szervezetből. Ha megszoktad, hogy nagyobb vagy, robusztus és nehezebb a 
tested, ez a folyamat megzavarhat. A helyzet az, hogy már 
belekényelmesedtél, hogy toxikus és puffadt a tested.

Előfordul, hogy egy természetesen kistermetű, vékony csontozatú ember 
megszokta, hogy mindig a soványságát emlegetik, ha ilyen a testfelépítése. 
Ez elbizonytalaníthatja a testsúlyával kapcsolatban. Vannak, akiknek 
régebben étkezési zavara volt, ezért amikor azáltal próbálnak meggyógyulni, 
hogy jobban étkeznek, és végül némi toxikus vízsúlytól, összeállt széklettől 
vagy zsírtól megszabadulnak, a szeretteikben megszólalhat a vészcsengő,



ami aztán a gyógyulni vágyót magát is megijesztheti. Van, akit érzelmileg 
bántottak az emberek testsúlyával kapcsolatos megjegyzései - akár azért, 
mert szerintük túl sok súlyt cipelt magán, akár mert túl soványnak látták. Ez 
stresszt okoz, és akár félelmet is kelthet azzal kapcsolatban, hogy talán nem 
jó döntést hozott a gyógyulása érdekében.

Mindezeket tekintetbe véve igen nehéz lehet kiegyensúlyozottan észlelni a 
súlyt és testméretet azzal szemben, ami valóban aktuálisan zajlik a 
szervezetben - nehéz meglátni ezt, amikor benne vagy. Ez a könyv arról 
szól, hogy megszabadulhatsz a tünetektől, a betegségtől, a kórtól, amivel 
küzdesz. Ha egészségesebb vagy, gyorsabban és könnyebben építheted az 
izmaidat. Visszaterelheted az életedet a helyes útra. Visszanyerheted a 
magabiztosságodat. Magabiztosabb és könnyedebb lehetsz a természetes 
testsúlyoddal való viszonyodban.

Mennyire vagy éhes? Visszafogod magad, naponta csak egy-két banánt és 
egy-két burgonyát eszel többféle gyümölccsel és dzsússzal, és közben éhes 
vagy, és fogysz? Soha nem vagy éhes, ezért nagyon keveset eszel, és csökken 
a testsúlyod? Az emberek ilyen helyzetekbe kerülnek, amikor oda kell 
figyelniük arra, hogy eleget egyenek. Folyamatosan szem előtt kell tartaniuk, 
hogy egyenek a tisztítókúra alatt.

Fontos, hogy közben ne feledkezzünk meg arról a visszamaradó székletről 
sem, amelyet szinte mindenki a bélrendszerében cipel. Különösen az Eredeti 
vagy Haladó 3:6:9 tisztítókúrát végezve érdemes fejben tartani, hogy a kúra 
alatt viszonylag gyorsan képes az ember akár kettő-öt kilót is ledobni, 
amikor megszabadul a felhalmozott széklettől. Röviden: ne ess pánikba, ha 
azt látod, hogy kezdetben észrevehetően csökken a súlyod. Emlékezz arra a 
helyzetre, amikor napközben állítanak rá a mérlegre az orvosi rendelőben, 
és akár néhány kilóval is nehezebb lehetsz, mint más napszakokban. A 
testsúlyunk elég nagy mértékben ingadozik az alapján, hogy mennyi étel és 
folyadék van bennünk az adott pillanatban, és ennek pontosan így kell 
lennie. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ne figyeljük olyan 
megszállottan a mérleg adatait. A 3:6:9 tisztítókúra kiegyensúlyoz, és segít 
odáig jutni a gyógyulás során, hogy végül építhesd az izmaidat, ahogyan 
szeretnéd.

Ha a normálisnál alacsonyabb a testsúlyod, akkor az Eredeti vagy Haladó 
3:6:9 tisztítókúra végzéséhez azt javaslom, hogy először csak az első és 
második három napokat - azaz az 1-6. napokat (A 3-at és A 6-ot) - 
ismételgesd, és az utolsó három napot (A 9) hagyd későbbre, amikor már 
eléggé helyreállítottad az egészségedet, és a teljes kilenc naphoz elég



magabiztosságot érzel. Ezt a módszert követve akárhányszor 
megismételheted az 1-6. napokat, és ezt úgy értem, hogy amikor a 6. nappal 
végeztél, rögtön térj vissza újra a kúra 1. napjához.

Azt is megteheted, hogy elvégzed az 1-6. napokat egyszer, vársz néhány 
hetet, majd újra elvégzed az 1-6. napokat, és ezt a szisztémát folytatod addig, 
amíg végül úgy érzed, hogy jöhet a teljes kilenc nap.

Nem kell siettetned, hogy végigcsináld a 3:6:9 kilenc napját. A kúra első hat 
napjának minden újabb ismétlésével is méreganyagoktól szabadulsz meg, 
kórokozókat éheztetsz halálra, tisztítod és gyógyítod a szerveidet, és javítod 
a májadat, hogy amikor eljön az ideje, még több mérget pucolhass ki. Közben 
is zajlik a gyógyulásod.

Székletürítés

Teljesen normális, ha azt veszed észre, hogy a könyvben megismert 
tisztítókúrákat végezve többet ürítesz. A 3:6:9 tisztítókúra hidratálás és 
rostbevitel szempontjából valószínűleg jobban ellát, mint amit a 
mindennapjaidban megszoktál, a napi zellerléadag pedig helyreállítja a 
sósavtermelést és a májműködést, miközben pusztítja az igen toxikus 
kórokozókat, és mindez javíthat a székletürítéseden. Ráadásul az Egészséges 
májműködés smoothie-ban lévő pitaja (sárkánygyümölcs) enyhe hashajtó 
hatásának köszönhetően hajlamos gyorsan végighaladni a rendszeren.

Ezek alatt a tisztítókúrák alatt életedben először nem lesz székrekedésed. 
Ha mégis ezt tapasztalnád, az annak a jele, hogy eleve székrekedéssel 
kezdted el a tisztítókúrát, vagy előtte az volt. Ez esetben az sem szokatlan, ha 
a tisztítókúra alatt székrekedésed van, mivel a beleid még mindig az 
újrakalibrálás és gyógyulás folyamatánál tartanak.

GYÓGYULÁSI REAKCIÓK

Amikor tisztítjuk vagy méregtelenítjük a testünket, ne felejtsük el azt az 
alapvető tényt, hogy mérgekkel állunk szemben - különböző mérgekkel, 
melyek mindenkinek a szervezetében más-más mennyiségben halmozódtak 
fel. Bizonyos változatok toxikusabbak a többinél. Vannak, akiket több 
expozíció ért a mindennapi életük során: például benzin ömlött a kezükre 
fűnyírás vagy tankolás közben, vagy rendszeresen lélegeztek be káros 
háztartási tisztítószereket, légfrissítőket, kölniket, parfümöket vagy 
illatgyertyákat, illetve sokat érintkeztek kártevők elleni szerekkel, 
gyomirtókkal, gombaölőkkel vagy akár beltéri rovarirtó szerekkel az



otthonukban.
Meg sem tudnám mondani, hányszor hallottam olyat, hogy amint valaki 

meglátta, hogy egy bogár kel át a konyhapultján, azonnal rovarölő sprayt 
ragadott, és ott helyben lefújta a pókot vagy hangyát, ahol az ételeket készíti, 
miközben be is lélegezte, és a bőrére is jutott belőle. Olyan világban élünk, 
ahol folyamatosan ilyen hatásoknak vagyunk kitéve. Ezek a mérgek 
összegyűlnek a szervezetünkben, és sokkal többet hurcolunk belőlük 
magunkban, mint bárki gondolná.

Ugyanez vonatkozik a kórokozókra. Rengeteg olyan vírust és baktériumot 
cipelünk, amelyek aztán a testünkben felhalmozódó méreganyagokon 
lakmároznak. Ez a kombináció indítja el az első tüneteinket, amelyekkel 
élünk, és emiatt kezdünk el megoldások után nézni.

Tehát ismétlem, amikor arról beszélünk, hogy legyünk jobban, akkor 
csatározásokról beszélünk. A szervezetünknek időbe telhet, mire elengedi a 
sok méreganyagot és kórokozót, és helyrehozza az évek során keletkezett 
károkat. Hogy ez a folyamat hogyan működik és hogyan fest, az mindenkinél 
más. Az elengedés néha olyan, mintha a tüneteid azonnal enyhülni 
kezdenének. Néha egy kicsivel tovább tart, és tisztában kell lennünk vele, 
hogy ez is rendben van.

Ne feledd, hogy mielőtt bármilyen kényelmetlenséggel kapcsolatban úgy 
döntenél, hogy az a 3:6:9 tisztítókúra hibája (vagy bármelyik másiké a 
könyvből), néhány kérdést tegyél fel magadnak: Nem egy természetes ritmus 
része ez is a korábban létező tünettel? Nem tapasztaltál olyan kiváltó okot, 
amelynek semmi köze nincs a tisztítókúrához? Nincs bármi, ami éppen 
ellentmondásos az életedben? Nem lettél influenzás közvetlenül a 
tisztítókúra előtt, és most azt hiszed, hogy a kúra okozza a tüneteket? Nem 
éltél át érzelmi csapást vagy stresszes eseményt közvetlenül a tisztítókúra 
előtt? Nem lélegeztél be légfrissítőt, parfümöt vagy kölnit például egy 
taxiban, amikor elkezdted a tisztítókúrát? Nem ettél problémás ételeket a 
tisztítókúra előtt? Nem lehet, hogy túlfeszítetted a húrt, és most ez csapott 
vissza?

Az utolsó kérdés nagyon fontos: nem buliztál, mielőtt elkezdted a 
tisztítókúrát? A tisztítókúrába kezdő emberek kilencven százaléka jól 
elengedi magát előtte; iszik, és olyan ételeket eszik, amelyekről tudja, hogy 
egy időre le kell majd mondania, ételeket, amelyeket normálisan nem enne, 
hogy még egyszer kirúgjon a hámból, mielőtt nekilát a tisztulásnak. Akár 
előre megfontolt szándékkal, akár spontán, az emberek elköltenek néhány 
búcsúfogást, majd a tisztítókúrába fogva elfeledkeznek erről. Amikor



megjelenik egy tünet - ez a 4. vagy az 5. napon is lehet nem tudják, hogy ez 
nem a méregtelenítés tünete, hanem a tisztítókúra előtti bulizás egyenes 
következménye. Amint a 7. fejezetben olvashattad, ezek a partyitalok és 
-ételek elidőznek a szervezetünkben.

Könnyen hibáztatjuk magát a tisztítókúrát mindenért, ami közben vagy 
utána üti fel a fejét - ahogyan sokkal könnyebb bármilyen tünetért azt 
hibáztatni, ami új az életedben, és nem a régi problémákat, amelyek csak 
nőttek és nőttek észrevétlenül. Amikor valakire életében először csap le a 
migrén, amit aznap csinált, az fog okként bevésődni az elméjébe. Ha például 
évek óta akkor evett először kókuszdiót, amikor migrénje lett, a kókusz lesz 
a hibás. Az is lehet, hogy valakinek akkor lesz először migrénje, amikor 
belekezd a 3:6:9 tisztítókúrába - amúgy is elkapta volna -, és a tisztítókúra 
könnyedén válik bűnbakká. Nem tudja, hogy a migrént a szervezetben 
gyülekező számos probléma bonyolult interakciója váltja ki, és hogy a 
migrén valójában azért alakult ki nála, mert a mája stagnáló és renyhe lett, 
ami miatt a szervezete idővel túlságosan toxikussá vált. Amint hamarosan 
olvasod majd, néha egy bizonyos szinten - akár tudat alatt - érzed, hogy 
közeleg egy tünet, és akkor kezded el a tisztítókúrát, amikor ezt a belső jelet 
megkapod. Nyilvánvalóan nem a tisztítókúra okozta; éppen a saját ösztönös 
lépésed adta meg a szervezetednek a plusz törődést, hogy átvészelje. A 
Gyógyító médium tisztítókúrák gyógyulni segítenek, és ahhoz visznek 
közelebb, hogy kivezethesd a tüneteidet az életedből.

Ha igazán jól felkészültél, és az itt felsoroltak egyike sem magyarázza a 
tünetedet, és tényleg úgy érzed, hogy amit tapasztalsz, az a tisztítókúra miatt 
van, akkor tudd, hogy gyógyulási reakcióról van szó - ez jelzi, hogy a 
tisztítókúra során rengeteg méreg kerül elő, és sok kórokozó elpusztul. 
Amint a kúra során tisztul a májad és a többi szerved, néhány méreganyag 
eljut az idegekhez, és a bőrben jut felszínre, miközben távozik a 
szervezetedből. Az ezáltal okozott tünetek általában enyhék, mivel a 
Gyógyító médium tisztítókúrával nagyon jól kontrollált méregtelenítés 
érhető el. Ha azonban nagyon sok méreganyag van benned, és a gyógyulási 
reakciód már túl kényelmetlen, a kúrát bármikor leállíthatod, szünetet 
tarthatsz, és valamikor később újrakezdheted. Ha az Eredeti 3:6:9 
tisztítókúrát akartad elvégezni, legközelebb, amikor készen állsz, próbáld az 
Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúrát, és majd valamikor később térj vissza az 
Eredeti 3:6:9 tisztítókúrára. Ha a Haladó 3:6:9 tisztítókúrával próbálkoztál, 
térj át az Eredetire. Vagy bármikor megpróbálkozhatsz a Monotáplálkozás 
tisztítókúrával.



A folyamat során ez segít értelmezned, hogy mit tesz a szervezeted, és 
ezért készítettem el neked ezt a részt is a gyógyulási reakciókról. Amellett, 
hogy értelmezzük a gyakori gyógyulási reakciók jelentését, arra is 
magyarázatot kapsz majd, hogy egy adott tapasztalás mikor nem gyógyulási 
reakció, hanem inkább annak a jele, hogy a szervezetednek még dolgoznia 
kell a gyógyuláson.

Fellobbanások és érzelmi epizódok

Ha a 3:6:9 tisztítókúra során bármilyen tünet vagy állapot fellobbanását 
tapasztalod, amivel korábban bajlódtál, először tedd fel magadnak a kérdést, 
hogy általában müyen gyakoriak a fellobbanásaid. Legyen szó pattanásról, 
ekcémáról, fibromialgiáról, fülzúgásról, fájdalmakról, kimerültségről vagy 
bármiről, az milyen gyakran üti fel a fejét az életedben? Odafigyeltél ezekre 
eddig is, és feljegyezted, hogy mikor jelennek meg? Tíznaponta, kéthetente, 
havonta? Ha az ekcémád a 3:6:9 tisztítókúra alatt is kijön, az lehet, hogy 
éppen a fellobbanásaid természetes ciklusosságának köszönhető - és ha 
szorgalmasan és elég gyakran elvégzed a tisztítókúrát, ez végül elhal majd.

Ha a 3:6:9 tisztítókúra alatt vagy után találkozol üyen fellobbanással, és az 
nem esik egybe a normál ciklusossággal, akkor kell elgondolkodni a 
következő kérdéseken: Találkoztál mostanában kiváltó okokkal? Az azt 
megelőző héten, hogy elkezdted a tisztítókúrát, történt valami az életedben, 
ami megérintett érzelmüeg? Ért erős stresszhatás? Nem engedélyeztél 
magadnak egy tisztítókúra előtti bulizást, aminek a hatása most jön ki 
rajtad?

Mondjuk, hogy megállapítottad, hogy ez nem esik egybe a tüneteid normál 
fellángolási ciklusával, és kiváltó okot sem tudsz beazonosítani. Akkor igen, 
előfordul, hogy néhányan gyógyulási reakcióként átélhetik a korábbi 
egészségügyi problémáik tüneteit, miközben a tisztítókúra éppen a mélyben 
gyökerező okait kezeli.

Erre jó példa lehet valamilyen bőrprobléma, például az ekcéma vagy a 
pikkelysömör. Az enyhébb változatoknál nem gyakori a tisztítókúrához 
kapcsolható fellobbanás, mert a 3:6:9 tisztítókúra nagyon kontrolláltan 
vezeti ki a méreganyagokat a májból és a szervezetből. Amikor azonban 
valakit hosszan tartó és súlyos ekcéma vagy pikkelysömör gyötört, és akár 
gyógyszereket is szedett, hogy könnyebben átvészelje a dolgot, 
előfordulhatnak bőrtüneti fellobbanások a tisztítókúra után. Ez azért van, 
mert ezek a hangsúlyos bőrproblémák azt jelzik, hogy a májban nagyon 
nagy a méreganyag-terhelés, és az érzékeny bőrön irritáció jelentkezhet,



különösen amikor a dermatoxinok elkezdenek kiürülni, még ha kontrollált 
mértékben is. Ilyenkor azt fontos szem előtt tartani, hogy - sok elődödhöz 
hasonlóan, akik a Gyógyító médiumtól kapott információt alkalmazták - egy 
lépéssel ismét közelebb jutottál az ekcéma, pikkelysömör vagy más 
bőrprobléma végső gyógyulásának célvonalához.

A fellobbanásoknál a kórokozókra is oda kell figyelnünk. Amikor 
megfosztjuk a vírusokat a kedvelt táplálékuktól, éhségükben kétségbeesetté 
válhatnak. Azelőtt kényelmesen elvoltak a testünkben egy őket támogató 
környezetben. Nem a mi hibánk, hogy a kórokozók boldogan virultak; az az 
oka, hogy bizonyos ételek fogyasztására tanítottak minket, és ezzel egy 
időben azt nem tanították meg, hogy miért vagyunk betegek, vagy hogy mi 
okozza a mai idők betegségeit. Amikor valakinek a szervezetében nincs jelen 
egy bizonyos kórokozó, a standard, „normál” étkezést követve normálisan 
érzi magát. Amikor azonban egy olyan ember, akiben ott van az adott vírus 
vagy baktérium, megeszi ugyanazt, csak egyre betegebb lesz, mert a 
kórokozót táplálja azzal az étellel, és egyáltalán nincs fogalma arról, hogy mi 
történik. Csak a zűrzavar marad a fejében: „Az a másik ember megeheti 
ugyanezt az ételt úgy, hogy nála nem jelentkezik ez a hatás. Én miért nem?” 
Már ha rájön egyáltalán, hogy az étel van rá ilyen hatással. És még ha rájön 
is, azt gondolhatja, hogy allergiás vagy érzékeny, és a szervezetét 
hibáztathatja ahelyett, hogy magát az élelmiszert tekintené bajkeverőnek. 
Mindenesetre a kórokozók kényelmesen élnek az olyan környezetben, ahol 
etetik őket, amikor pedig elveszik tőlük a táplálékukat, bizony 
felháborodhatnak. A gyógyászati rendszerünk még nem ismeri ezeket a 
tényeket az élelmiszerekkel kapcsolatban, ezért nem képes átadni a 
létfontosságú információt ahhoz, hogy védekezhessünk.

Ahhoz hasonló dolog történik üyenkor, mint amikor megpiszkálsz egy 
méhkast. A szerveinket és testrészeinket megszálló vírusok és haszontalan 
baktériumok akkor boldogok, amikor növekedhetnek és szaporodhatnak, és 
élhetik az életciklusukat. Amikor változtatunk ezen a környezeten azáltal, 
hogy elvesszük tőlük az üzemanyagot, kétségbe esnek. Élelemért kutatnak, 
és még a rosszabb időkre tartalékolt élelmiszerkészleteikhez is hozzá kell 
nyúlniuk a sejtjeinkben és szerveinkben. Amikor kiéheztetünk egy 
baktériumot vagy vírust - márpedig a 3:6:9 tisztítókúrával ezt tesszük -, az 
nem él sokáig. A kórokozókolóniák gyorsan pusztulásnak indulnak, és ennek 
köszönhetően jelenhet meg ideiglenesen az a tünetünk, amelyet korábban e 
miatt a kórokozó miatt átéltünk. Ha az adott vírus toxikus, és olyan 
élelmiszerforrásokból töltekezett, mint például a higany, a tojás fehérjéje



vagy hormonjai vagy egy toxikus vegyület, amelyre a májunkban talált rá, és 
már nem tápláljuk többé, amikor kezd éhen veszni, kiadja magából azt a 
mérget. Vannak vírusok, amelyek egyenesen felrobbannak, amikor elhalnak. 
Az a kiürülő méreg váltja ki aztán a tüneteket, amelyeket akkor 
tapasztaltunk, amikor a kórokozó még élt, és boldogan eregette ugyanazokat 
a mérgeket és neurotoxinokat.

Ha tehát érzékeny vagy az övsömör okozta fájdalomra, melyet az 
övsömör{11} víruscsalád által termelt neurotoxinok okoznak, és a 3:6:9 
tisztítókúrát végezve elkezded kiölni az övsömörvírussejteket azáltal, hogy 
megfosztod őket a táplálékforrásaiktól, a vírus pusztulni kezd, és ezalatt 
ugyanazt a mérget bocsáthatja ki, amelyet „fénykorában”, dőzsölés közben. 
Miközben a szervezet kivezeti ezeket a vírusmérgeket, azok hozzáérhetnek 
az idegekhez, vagy az övsömörre jellemző gennyes pattanásokként 
feljuthatnak a bőrfelszínre, amitől úgy tűnhet, hogy a vírus ismét aktív, 
pedig mindez valójában csak az elhalását jelzi.

Szintén lényeges, hogy mielőtt a vírussejtek a tisztítókúra során 
elpusztulnának, az utolsó erejükkel elindulnak élelmet keresni. A keresés 
sikeréhez fel kell élniük minden energiakészletet, amit valahogyan 
eltároltak magukban, ami azt jelenti, hogy menetközben ezt a mérgező 
energiaforrást fogják kieregetni magukból. Ez olyan, mint amikor 
verejtékezni kezdesz, és valószínűleg hamarosan a vécére is ki kell majd 
menned, mert a kanapéról felkelve ki kellett rohannod az utcára, mivel a 
mozgással a szervezeteden belül is mindent megmozgatsz. Amikor éhezteted 
a kórokozót, annak is fel kell kelnie a „kanapéról”, ahol addig boldogan 
henyélt a kényelmes környezetében, és ki kell rohannia az „utcára” - 
alapvetően a vérereidbe - élelemforrások után kutatva. A túlélésért 
folytatott rohanásban a vírus energiát fogyaszt, és hatalmas mennyiségű 
mérget választ ki. Annak ellenére, hogy előbb-utóbb belehal ebbe, az 
élelemért folytatott kutatása során kieresztett méreg számodra kisebb 
fellobbanást jelenthet. Ez a fellobbanás megmutatkozhat mindössze abban, 
hogy fáradtabb vagy, kevesebb az energiád, és esetleg puffadsz egy kicsit, 
meg érzékelhetsz némi neurológiai fájdalmat is.

Ezt arra az esetre mondom, ha jó régóta hordozod magadban a vírust, és 
ezért rengeteg vírusos méreganyag halmozódott fel és raktározódott a 
szervezetedben. Tudnod kell, hogy nem mindenki tapasztal tüneteket a 
kórokozók elhalása kapcsán. Mindenkiben különböző kórokozók vannak, és 
ezek közül sok nem annyira toxikus. Azaz semmiképpen sem kell 
félelemmel a szívedben belekezdened a tisztítókúrába. Könnyen lehet, hogy



kíméletesebb kórokozókat vagy méreganyagokat hordozol magadban, és 
meg sem érzed a hatásukat, miközben elhagyják a szervezetedet. Ezzel 
szemben ha történetesen egy enyhébb fellobbanás zűrzavarát érzékeled a 
tisztítókúra alatt vagy után, lapozz majd vissza ehhez a részhez, hogy 
megnyugtasd magad: amin a szervezeted éppen keresztülmegy, az normális 
- és minden ideiglenes kényelmetlenség gyógyulási reakció, tehát nem ok az 
aggodalomra.

Ha a korábban már átélt, normálisan rád törő kimerültséget, ködös 
gondolkodást vagy más tüneteket tapasztalsz, vagy ha a mostani tüneteid a 
tisztítókúra alatt is folytatódnak, az nem jelenti azt, hogy nem lettél 
egészségesebb a kúra után, vagy hogy nem jutottál közelebb ahhoz, hogy 
végleg megszabadulj a tüneteidtől. Néha egynél több 3:6:9 tisztítókúra
ciklusra van szükség ahhoz, hogy elég méreganyagot, vírust és haszontalan 
baktériumot pucolj ki magadból, és végül tünetmentesen élhess.

Arról se feledkezz meg, hogy ha éppen egy ilyen fellobbanáson mész 
keresztül - még ha a tüneteket régóta nem tapasztaltad is -, az azt jelenti, 
hogy a tüneteket okozó probléma vagy betegség nem múlt el teljesen. Vagy 
az is lehet, hogy menet közben új kórokozót szedtél össze, és most új 
tüneteket észlelsz, csak ezek nagyon hasonlítanak a korábbiakhoz. Akárhogy 
is, a tisztítókúra elengedhetetlen ahhoz a munkához, melynek során leásol 
az állapotod gyökeréhez, hogy az később ne fordulhasson át egy súlyosabb 
betegségbe. A tisztítókúrával végzett munka segít megszabadulnod a 
kórokozóktól. Időbe telhet a vírus szelídítése, hogy meggyógyulhass. A 3:6:9 
tisztítókúra egyes ciklusai között étrend-kiegészítőkkel számos különböző 
krónikus tünet és betegség enyhíthető. Erre a plusz lépésre gyakran szükség 
van a vírusos helyzetből való gyógyuláshoz és javuláshoz, éppen ezért 
szántam az okokkal és protokollal foglalkozó teljes VI. részt az egészségügyi 
problémákhoz javasolt gyógynövényekre és étrend-kiegészítőkre.

Mi a helyzet az érzelmi epizódokkal? Ez is normális a 3:6:9 tisztítókúra 
után? Az lehet, mégpedig ugyanazon okból, mint a fellobbanás. Az azonban 
nem normális, ha a korábban tapasztaltaknál súlyosabb szorongásos, 
depressziós vagy mániás epizódot élsz át, kivéve, ha a tisztítókúra előtt, alatt 
vagy után érzelmi konfrontálódásban vagy megpróbáltatásban volt részed, 
vagy ha váratlan veszteséget vagy nehéz érzelmi stresszt kellett átélned. 
Ezek az epizódok normál esetben enyhébbek lesznek amiatt, hogy a 
tisztítókúrával csökkent a mérgek, toxikus nehézfémek és neurotoxinok 
szintje a szervezetedben. A szorongásos rohamoktól például akár teljes 
mértékben el is búcsúzhatsz a tisztítókúra után.



Az is normális, ha a Gyógyító médium tisztítókúrának köszönhetően 
bármilyen új folyamat elindulását tapasztalod. Ha a 3:6:9 tisztítókúra vagy a 
könyvben megismert más kúrák alatt vagy után olyan új tünet jelentkezik 
nálad, ami még soha, az már úton volt egy ideje. Amikor az ember krónikus 
egészségügyi gondokkal küzd, gyakori, hogy idővel új tünet jelenik meg nála. 
Nem a tisztítókúra hozza elő ezt a tünetet vagy gyorsítja meg a kialakulását. 
Véletlen egybeesés történt, vagy - és ezt nagyon fontos tudnod - valamilyen 
szinten érezted, hogy meg fog jelenni az adott tünet, és tudat alatt ez 
késztethetett arra, hogy éppen akkor tisztítókúrába kezdj, hogy jobban 
gondoskodj a testedről. Erről részletesebben olvashatsz a következő részben. 
Nem kell amiatt aggódnod, hogy valamilyen módon a tisztítókúra okozta a 
problémát; a Gyógyító médium tisztítókúra kizárólag véd a jövőben 
jelentkező tünetektől, miközben segít átvészelned azt, ami jelenleg zajlik 
benned.

Szipogás, köhögés, arcüregi fertőzések, migrénes 

fejfájások, árpa, húgyúti fertőzések, torokfájás, 

lepedékes nyelv és kimerültség

Előfordulhat, hogy éppen a 3:6:9 tisztítókúra alatt vagy után jelenik meg 
nálad valamilyen akut tünet, például szipogás, köhögés, arcüregi fertőzés, 
migrén, árpa, húgyúti fertőzés, torokfájás, lepedékes nyelv vagy kimerültség. 
Ez nem azért van, mert a tisztítókúra okozta a tünetet, vagy betegített meg. 
Gyakran inkább az a helyzet, hogy az embernek van egy intuitív, ösztönös 
megérzése, hogy valami rossz dolog zajlik a szervezetében, és ez hozza a 
gondolatot, hogy eljött az ideje a tisztításnak. Lehet, hogy egy hónapja 
olvastad a 3:6:9 tisztítókúráról szóló részt, majd egyszer csak, mintegy a 
semmiből, felmerül benned, hogy elkezdhetnéd. Talán nem is annyira a 
semmiből jön ez. Akár teljesen tudat alatt, akár egy finom fizikai szinten 
valamüyen módon befolyásolt az érzés, hogy leteperhet valami. Amúgy is 
megjelent volna, és egy belső ösztön bekapcsolt, hogy próbáljon védelmezni 
a tisztítókúrával, mint amikor szükségét érzed a felkészülésnek egy vihar 
előtt.

Ez az intuíció évezredek óta ott van bennünk. Ugyanez az ösztön 
kapcsolhatott be, hogy leküldjön a folyópartra fürdeni azon a napon, amikor 
az a káros baktérium elkezdett gennyedző kelést okozni a testeden, még ha 
nem tudtál is róla. A fürdőzés - a külső tisztálkodás - velünk született 
késztetés, mely akkor jelentkezik, amikor valamilyen plusz segítségnek 
érezzük szükségét. Ugyanilyen a belülről indított megtisztulás.



Modern világunkban az influenza szünet nélkül jelen van a bolygó minden 
pontján, hasonlóan más kórokozókhoz, amelyeket összeszedhetünk, ha 
étteremben eszünk, a nyüvános mosdókat használva, vagy ha osztozunk az 
evőeszközökön, tányérokon és poharakon. Fogékonyak vagyunk 
baktériumok, sőt vírusok felszedésére és továbbadására a meghitt 
kapcsolatainkban. És mielőtt megéreznénk bármelyik ilyen kórokozó 
támadását, mielőtt tüneteket észlelnénk magunkon, a szervezetünk üzen 
nekünk. Általában az ilyen üzenetek vesznek rá, hogy egy kicsivel több vizet 
vagy herbateát igyunk - vagy hogy belevágjunk egy tisztítókúrába.

Lehet, hogy ez a könyv már hónapok óta csücsült a polcodon, amikor 
egyszerre elővetted, és elhatároztad, hogy kipróbálod a 3:6:9 tisztítókúrát. 
Ha mindeközben elkezdenek leteperni az influenza tünetei, egy arcüregi 
fertőzés, a migrén vagy hasonlók, ne feledd, hogy ezeket nem a tisztítókúra 
okozta. Épp ellenkezőleg, a tisztítókúra fog segíteni átvészelned az egészet.

Vegyianyag-érzékenység

Ha érzékeny vagy a vegyi anyagokra, nagy valószínűséggel máris rengeteg 
méreganyaggal és olyan vírusos méreggel van dolgod, mint például az 
Epstein-Barr neurotoxinjai. A vegyianyag-érzékenységről részletesen írok az 
Egészséges májműködés című könyvben, ennek a könyvnek a VI. részében 
pedig azoknak az étrend-kiegészítőknek a listáját láthatod, amelyek 
segíthetnek a gyógyulásban. Mielőtt egyáltalán elkezdenéd a mérgek 
kipucolását, máris többféle módon is érzékenyen reagálsz rájuk. Ha például 
olyan fogkrémmel mosod a fogadat, amelyikben egy picit sok az illóolaj, és te 
érzékeny vagy bizonyos vegyületekre, akkor ez irritálhatja a szád 
nyálkahártyáját. A vegyianyag-érzékenységgel küzdők sok esetben mind a 
szintetikus, mind a legtöbb természetes vegyülettől szenvednek, mert a 
szervezetük annyira túl van terhelve, hogy egyszerűen nincs helye további 
expozíciónak. Ezt persze úgy értem, hogy a tisztítókúra elkezdése előtti 
életükben.

Vannak, akiknek a kémiai érzékenysége erősebb, ezért az ő tisztulási 
tapasztalásuk más lesz. A különböző emberek által hordozott méreganyagok 
egyedi variációinak köszönhetően pedig a méreganyagok rájuk tett hatása is 
eltérhet, miközben kipucolódnak a májból és más szervek sejtjeiből. Vannak, 
akiknél hozzájárulhat a tünet ideiglenes erősödéséhez. A 3:6:9 tisztítókúra 
azonban a legérzékenyebb emberekhez van igazítva. A tisztítókúra egyik 
verziója sem kemény, nem egyszerre pucolja ki az összes mérget. Azt 
célozza, hogy a mérgek fokozatosan hagyják el a szervezetet - és hogy



tényleg elhagyják, ne szívódjanak fel újra, hogy később aztán csak még több 
bajt okozzanak.

Mivel a tisztítókúra ilyen kíméletes, ha közben a vegyianyag-érzékenység 
tüneteinek erősödését észleled, esélyes, hogy ennek külső oka van, és ez 
véletlenül esik egybe a kúrával. Mi mással foglalkoztál még a tünetek 
jelentkezését megelőző napokban és órákban? Nem lélegeztél be dízelgőzt, 
amikor egy teherautó mellett mentél el a parkolóban? Nem kísérleteztél új 
fogkrémmel? Nem mentél be olyan üzletbe, ahol illatgyertyák, konnektorba 
dugható légfrissítő, kölni vagy parfüm illata érződött a levegőben? Nem volt 
kártevőirtás valamelyik szomszédodnál, a lakóparkban vagy társasházban, 
miközben nyitva volt az ablakod, és a tudtod nélkül belélegezted a 
vegyszereket? Nem kaptál csomagot, amelyet egy olyan ember kézbesített, 
aki parfümöt használt, és emiatt a bejáratod környékét átjárták az 
illatmolekulák? Nem vásároltál gombaölő szerekkel kezelt új ruhát? Nem 
vezettél olyan kocsit, amelyben titkon tenyészik a penész - nem lehet, hogy 
többször ültél ilyen autóban, mint általában? Nem próbáltál ki új smink
vagy hajápoló terméket? Nem beszélgettél órákon át olyan barátokkal, 
akiknek a ruhájából csak úgy dőlt a mosószer vagy öblítő illata - és az ezt 
követő napon volt a fellobbanásod? Végtelen sok ilyen tényező létezik, 
amelyekre gondolnunk kell, mielőtt a 3:6:9 tisztítókúrát okolnánk valamiért.

Okozhat a 3:6:9 tisztítókúra bármilyen vegyianyag-érzékenységhez 
kapcsolódó fellobbanást? Igen, enyhe tünet formájában lehetséges - ha így 
van, az a méregtelenítés tünete, a gyógyulás és kiürítés pozitív jele. Ez a 
tisztítókúra bánik a legkíméletesebben a vegyianyag-érzékenyekkel, mert 
nagyon vigyáz a májra. A 3:6:9 és a könyvben leírt többi tisztítókúra 
segítségével megszabadulhatsz a vegyianyag-érzékenységtől. Ha még nem 
állsz készen a 3:6:9 teljes kilenc napjára, olvasd el a 3:6:9 tisztítókúra 
ismétlési opcióit bemutató 13. fejezetben a Vissza a startmezőre című részt. 
Ezenkívül a 18. fejezetben megismert Monotáplálkozás tisztítókúra is kitűnő 
megoldás ilyen esetekre.

Ödéma, vízvisszatartás és puffadás

Ha máris hajlamos vagy valamilyen jellegű puffadásra - például a 
nyiroködémára, amikor a nyirokerek megtelnek folyadékkal és kitágulnak, 
amivel puffadást, felfúvódást vagy feszülést okoznak különböző testtájakon, 
például bokán, vádiin, lábszáron, kézen, mellen, karon, arcon vagy has 
tájékon -, akkor az azt jelzi, hogy a májad nagyon toxikus, gyulladt, renyhe 
és stagnáló a különböző mérgek miatt, amelyeket magába gyűjtött, hogy



védjen téged. Akkor is hajlamosabb leszel a puffadásra, ha súlyos mértékű a 
vírusterhelésed, és ez gyakran vezet testsúlynövekedéshez, melyről 
nagyrészt a vízvisszatartás tehet.

A nyiroködémában lévő és a vízvisszatartással visszamaradó folyadék 
nem tiszta víz. Gennyszerű, opálos folyadék ez, mely megtöltötte a 
nyirokrendszert és a szerveket, és amely a testben zajló kórokozóaktivitás 
közvetlen eredménye. Az EBV több mint hatvan változata közül sok például 
rengeteg vírusos mellékterméket hoz létre. Ez folyadéktermelésre készteti a 
testet, hogy csapdába ejtse a mellékterméket, és ezáltal védje meg az embert 
például még több neurológiai vagy a fibromialgiás tünet kialakulásától. 
Bizonyos még súlyosabb helyzetekben ez a folyadéktermelés akár az életed 
megmentésére tett kísérlet is lehet. Amikor létrejött ez a folyadék, még tiszta 
volt, csak akkor változtatta meg a színét, amikor magába fogadta a 
méreganyagokat. Ennek a folyadék-visszatartásnak az előfordulása lehet 
szórványos. A hónap vagy a hét különböző szakaszaiban hangsúlyosabb 
lehet. Előfordulhat kéthetente vagy minden nap. Lehet, hogy reggelre 
leapad, majd egész nap növekszik, és estére egészen felgyűlik, különösen, ha 
az ember érzékeny a gluténre, tojásra, tejtermékre, kukoricára vagy akár a 
túl sok sóra.

Mindez akkor kap szerepet, amikor valaki megpróbálkozik valamelyik 
Gyógyító médium tisztítókúrával, például a 3:6:9-cel, vagy, ami azt illeti, 
bármilyen más tisztítókúrával. Ha az ember már eleve hajlamos az 
ödémára, azt tapasztalhatja, hogy a tisztítókúra alatt a puffadás jön és megy. 
Néha, amikor a máj nagyon toxikus, és rengeteg felhalmozott vírusos 
mellékterméket tartalmaz, a szervezet a te védelmedre hozhatja létre a 
folyadékot, mialatt a tisztítókúra kiűzi a mérgeket, méreganyagokat és 
virális hulladékot a májból, és kimossa őket a testből. Aki az ennek 
eredményeképpen kialakult puffadást tapasztalja, ezt zavarónak találhatja. 
Úgy tűnhet, mintha a tisztítókúra nem működne, vagy mintha egyenesen 
visszafelé haladna. Valójában ez egy gyógyulási reakció.

Ha a 3:6:9 ciklusok közötti szünetekben is meg szeretnéd zabolázni a 
vízvisszatartást, akkor a kúra előtt és után is tartózkodj a 7. fejezetben 
felsorolt problémás élelmiszerek mindegyikétől. Ezzel kiéhezteted a 
kórokozókat, és hagyod, hogy a mérgek és méreganyagok folyamatosan 
könnyedén el tudják hagyni a testedet. Ha elég sokáig nem nyúlsz ezekhez az 
élelmiszerekhez, egyre kevesebb puffadást fogsz tapasztalni.

Felfúvódás



A Gyógyító médium tisztítókúrák a legtöbbször enyhítik a felfúvódást. Ha 
mégis tapasztalsz puffadást vagy felfúvódást ezek alatt a kúrák alatt, és még 
soha nem történt veled ilyesmi, az a belekben lévő haszontalan baktériumok 
pusztulását jelezheti. Annak a következménye is lehet, hogy a tisztítókúra 
olyan méreganyagokat pucol ki a májból, amelyek kifelé haladva enyhe 
gyulladást okoznak a béltraktusban. Amint túlléptél a gyógyulásnak ezen a 
szakaszán, valószínűleg kevesebb puffadást fogsz majd észlelni a 
tisztítókúra után.

Az is lehet, hogy a tisztítókúra előtt is előfordult már, hogy felfúvódtál. Ez 
esetben beletelik egy kis időbe, mire helyreáll a sósavtermelésed, felerősíted 
az epetartalékaidat, és kipusztítod a felfúvódást okozó baktériumokat. 
Próbálj türelmesnek lenni, és ne feledd, hogy máris elindultál a gyógyulás 
útján.

Rendetlen gyomorműködés vagy émelygés

Amint a felsorolásban minden más tételnél láttuk, alapvetően a gyomor 
rendetlenkedése vagy az émelygés sem a tisztítókúra következménye. A 3:6:9 
tisztítókúrában bizonyos rugalmassággal választhatod ki az ételeket. Ez azt 
jelenti, hogy az Eredeti 3:6:9 tisztítókúra első három napja és az 
Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúra szinte teljes ideje alatt lehetőséged van a 
saját ételeid közül is választani. Megpróbáltad feszegetni a határaidat, és 
esetleg olyan problémás élelmiszerhez nyúltál, ami felboríthatta az 
emésztésedet?

Azt is jó átgondolni, hogy nem szedhettél-e össze valamilyen 
gyomorbacilust, mielőtt belefogtál a Gyógyító médium tisztítókúrába, vagy 
hogy nem ettél-e étteremben a kúra alatt, és ezáltal nem kaphattál-e 
ételmérgezést - vagy hogy nem rendeltél-e olyan ételt, ami egészségesnek 
tűnt, de volt benne egy problémás összetevő, amiről nem tudtál. Nyitott 
szemmel kell járnunk még a bioboltokban kapható készételek esetében is. 
Ezek a készételek gyakran tartalmazhatnak nátrium-glutamát alapú 
összetevőket, például sörélesztőpelyhet, ízesítőket és természetes aromákat. 
Ha étteremben étkezünk, a repceolajra is oda kell figyelnünk. A konyhákban 
gyakran használnak olyan olajkeveréket, amelyet csak „olívaolaj” címkével 
láttak el.

Ha az embernek a 3:6:9 tisztítókúra alatt hányingere van, de nem ezen 
okokból, akkor neki amúgy is szokott időnként problémát okozni az 
émelygés, erről pedig gyakran a bolygóideg gyulladását okozó vírusok és 
toxikus nehézfémek tehetnek. A tisztítókúra nem okoz émelygést - csak



akkor, ha valaki finnyás, és nagyon utálja a tisztítókúra alatt fogyasztott 
élelmiszereket, ami nem gyakori. Inkább olyanoknak szokott a tisztítókúra 
alatt is hányingere lenni, akik eleve érzékenyek. Kiválthatja ezt ételszag vagy 
más illatok és kölni. Ez a tisztítókúra alatt is folytatódhat, bár nem a kúra 
hibája. A 3:6:9 tisztítókúra igazság szerint idővel inkább segít az olyan 
állapotok enyhítésében, mint az émelygés.

Ami a rendetlenkedő gyomrot illeti, ha nem lehetséges, hogy valamilyen 
bacilust szedtél össze, féktelenül vásároltál be, érzelmi konfrontációt vagy 
felfokozott érzelmeket éltél meg, akkor lehetséges, hogy az emésztőutakban 
lévő érzékeny idegeket érzed. Amikor a fejes saláta vagy más leveles zöldek 
és nyers zöldségek elhaladva odadörzsölődnek ezekhez a még gyógyuló 
idegekhez a beleidben, az okozhat kellemetlenséget. Fontos, hogy fejben 
tartsd, hogy azok az élelmiszerek olyan tápanyagokat biztosítanak, amelyek 
elősegítik az idegek gyógyulását, az a finom dörzsölés pedig segít a 
béltraktus kitakarításában. Ennek ellenére még mindig úgy találhatod, hogy 
ez egyelőre túl darabos neked, mely esetben a tisztítókúra iránymutatásait 
követve összeturmixolhatod a különböző fogásokat.

Ha az Eredeti vagy a Haladó 3:6:9 kúrával kezded, és kellemetlenséget 
tapasztalsz - legyen az a gyomrod rendetlenkedése vagy hányinger akár egy 
összeszedett kórokozó, akár bármi más miatt - menetközben bármikor 
áttérhetsz az Egyszerűsített 3:6:9-re. Teljesen abba is hagyhatod a 
tisztítókúrát, és megpróbálhatod a Monotáplálkozás tisztítókúrával kezelni a 
helyzetet. Amint jobban leszel, és készen állsz egy újabb nekifutásra, megint 
megpróbálkozhatsz a 3:6:9 tisztítókúra bármelyik változatával.

Hasi diszkomfortérzés

A tisztítókúra alatt az emberek olykor-olykor átélhetnek kellemetlenséget 
általában a máj területén, és aggódhatnak amiatt, hogy ez mit jelenthet. 
Ilyenkor az egyik lehetőség az, hogy érzékeny az a vékony- vagy vastagbél 
körüli terület, ami éppenséggel a máj közelében található. Lehet, hogy ez egy 
olyan „aktív pont”, amellyel a normál életük mindennapjaiban 
megküzdenek, a tisztítókúra alatt azonban a fájdalom vagy más tünet 
tudatosodik bennük, mert elkezdtek jobban a szervezetükre hangolódni. 
Ezeknek az aktívabb helyeknek különböző okai lehetnek. Okozhatják őket 
baktériumok, például a vastagbélgyulladást okozó E. coli vagy Streptococcus. 
A vékonybélben is alakulhat ki gyulladás kórokozók, például vírusok és 
baktériumok miatt. Ezek a kórokozók gázképződést okoznak, a gáz pedig a 
béltraktuson végighaladva ingerli ezeket az érzékeny helyeket, mert



nyomást fejt ki a gyulladt területekre - ez aztán bélgörcsöket okozhat. Szinte 
mindenki bajlódik gázképződéssel. A kórokozók és toxikus melléktermékeik 
gyulladást okozhatnak a szervek és a béltraktus körüli idegekben is. Mivel 
ezeknek a problémáknak a kezelése és gyógyítása időigényes, az ember még 
a tisztítókúra alatt is érezhet kellemetlenséget. A könyvben leírt tisztítókúrák 
végül ezeken az érzékeny pontokon is enyhíteni fogják a tüneteidet.

Annak is megvannak az okai, hogy miért lehet valakinek konkrétan a 
májához köthető diszkomfortérzése a tisztítókúra alatt. A 3:6:9 tisztítókúra 
felébreszti a májat. Sok embernek annyira stagnáló és renyhe a mája, hogy 
gyakorlatilag alszik - egyszerűen ki kellett kapcsolnia magát a saját túlélése 
érdekében. A mérgekkel, méreganyagokkal és zsírlerakódásokkal teli máj 
munkája minden téren küzdelmes - túl sok energiát használ, és 
túlmelegszik. A vér nem képes szabadon, tisztán és könnyedén áthaladni 
rajta. A korábbi étrendek nem azzal táplálták, amire szüksége van a 
töltekezéshez, ezért úgy próbálja megőrizni és fenntartani magát, hogy 
gyakorlatilag szunnyadó üzemmódba kapcsol, miközben elvégzi a kritikus 
fontosságú funkciókat, hogy életben tartson - így véd téged. Amikor 
elkezded a 3:6:9 tisztítókúrát, az olyan, mintha egy alvó óriást ébresztgetnél. 
Azt mondod a májadnak: „Hahó, most már biztonságosan megtisztulhatsz. 
Meg fogok adni neked mindent, hogy helyreállíthasd magad és 
feltöltekezhess.” És mintha hatalmas, öreg oroszlán lenne, aki most ébredt a 
szunyókálásából egy forró napon, nagyot nyújtózik és ásít, majd megrázza 
magát egy kicsit - életre kel. Amikor a tisztuló máj kezdi megérteni, hogy 
szabad tisztító munkát végeznie, az sok ember életében nagyon új érzés. És 
amikor ez először tudatosodik bennük, azt diszkomfortérzésként 
azonosíthatják. Az ébredező máj azt is jelenti, hogy a sejtjei - az epetermelő 
sejteket is ideértve - elkezdtek regenerálódni és megújulni. Ez a 
májsejtmegújulás önmagában is okozhat finom összehúzódást. Mint amikor 
egy régi motor pöfögve és töfögve visszatér az életbe.

Aranyér

Amint már említettem a székletürítésről szóló részben, ha azáltal változtatsz 
az étrendeden, hogy egy nagyon egészséges tisztítókúrát végzel, 
megfigyelheted, hogy gyakrabban fogsz üríteni. Ha van aranyered, a 
szokásosnál gyakoribb vécére járás - és a májból kiáradó mérgek és 
méreganyagok elhaladása, illetve a húgyutakon és a béltraktuson keresztüli 
távozása - miatt a máris gyulladásban lévő végbélterület, ahol érzékenyek a 
vénák és a nyálkahártya, fellobbanhat.



Az embereknek gyakran megvan a maguk egyedi székelési ritmusa. Ha 
csak naponta egyszer ürítenek székletet, azzal esetleg féken tarthatják az 
aranyerüket. Azzal, hogy hirtelen több gyümölcsöt, zöldséget és leveles 
zöldet esznek, több rost és enzim tolja előre az élelmiszereket, kergeti ki a 
mérgeket a májból, és söpri ki mindezt a vastagbélen keresztül, ami napi 
többszöri székletürítést eredményezhet. Míg ez nem mindenkinél súlyosbítja 
az aranyérhelyzetet, ha ez történik, akkor azért azok az áthaladó 
gyulladáskeltő mérgek és méreganyagok felelnek.

Ez ideiglenes, mert pontosan azoktól a mérgektől szabadít meg, amelyek 
benned lakoztak, és okozták a fellobbanásokat és csendesebb időszakokat, 
ami éveken át tartó székrekedést és megerőltető ürítést hozott, amitől csak 
rosszabbodtak az aranyerek. A 3:6:9 tisztítókúra végül segít eljutnod addig, 
hogy már nem lobbannak majd be az aranyeres szövetek. Amint a 
gyulladáskeltő mérgek és méreganyagok kitakarodtak a májból és a 
béltraktusból, az aranyér tényleg a múlté lehet - ráadásul azt veheted észre, 
hogy könnyen megy az ürítés, nincs székrekedésed, és ez már önmagában 
elég változás ahhoz, hogy megkönnyebbülést hozzon.

Kábaság

Néhány érzékenyebb embernél jelentkezhet enyhe szédülés vagy kábaság a 
3:6:9 tisztítókúra 9. napján. Ennek ilyenkor általában az az oka, hogy az 
adott személy nem szokott hozzá a könnyű étkezéshez, és ezzel egy időben 
mérgeket ürít ki a szervezete. Vannak, akikben több kipucolásra váró 
méreganyag van. Vannak, akik hosszú ideje krónikus betegek, érzékeny a 
központi idegrendszerük, és erős szorongás gyötri őket, és ők sok méregtől 
szabadulnak meg, például vírusos neurotoxinoktól, más vírusos 
melléktermékektől, kórokozóktól, méreganyagoktól és toxikus 
nehézfémektől, melyek gyulladást okoznak a bolygó- és rekeszidegekben, és 
főleg ez okozza a szédülést és kábaságot.

Ezért javaslom a lassabb, nyugodtabb tempót, és hogy ne menj messzire az 
otthonodtól a 3:6:9 tisztítókúra 9. napján. Tervezz előre, hogy ez ne olyan 
napra essen, amikor rengeteg elintézendő vagy egy teljes napi munka vár 
rád. A legtöbb hiperérzékeny ember hajlik rá, hogy amúgy is többet legyen 
otthon, és okosan alakítják a napirendjüket. Ők már tudják, hogyan 
igazíthatják az időbeosztásukat a szükségleteikhez, ezért náluk 
természetesen adódik, hogy a 9. napot, amikor könnyebben étkeznek, 
félretegyék a nyugodt kikapcsolódásra.



Fájdalmak

A lehetséges vírusos vagy neurológiai fellobbanási tüneteken túl, melyekről 
eddig szó volt, jellemzően nem jelentkeznek fájdalmak gyógyulási 
reakcióként a Gyógyító médium tisztítókúrák alatt. Fontos szem előtt tartani, 
hogy amit a tisztítókúra alatt tapasztalsz, az nem mind a tisztítókúra 
következménye. Valószínű, hogy az a bizonyos fájdalom már korábban is 
létezett - azaz valószínűleg érezted már azelőtt is. Ne feledd, hogy még az is 
lehet, hogy éppen kialakulóban van nálad egy vírusfertőzés egy hónapokkal 
vagy akár évekkel korábban összeszedett kórokozó miatt, és hogy ez a 
vírusfertőzés okozza a fájdalmas gyulladást az idegekben. Ha ez a helyzet, 
ideális döntés volt elkezdened a Gyógyító médium tisztítókúrát, mert 
segítséget nyújt a megbújó kórokozó kezelésében. Azt se felejtsd el, hogy 
fájdalmak a normális, napi életmenet során is jelentkezhetnek például 
amiatt, hogy nehéz a cipelt bevásárlószatyor, vagy a kukába kivitt 
szemeteszsák, vagy akár a házhoz rendelt csomag, vagy hogy egy 
bútordarabot áthelyezel a lakásban, vagy hosszú idő óta először edzel.

Fejfájás

Ha eleve hajlamos vagy a fejfájásra és migrénre, ez a tisztítókúra alatt is 
jelentkezhet, ha bármelyik nálad normálisan előforduló kiváltó okkal 
találkozol. Amint a fájdalmaknál leírtam, fejfájás is csak akkor fordul elő a 
Gyógyító médium tisztítókúra alatt, ha az már eleve része az életednek; az 
erős fejfájás nem méregtelenítési tünet.

Száraz bőr

Bőrszárazság a méregtelenítés során - ez normális? Hogy ezt a kérdést 
megválaszolhassuk, egy kicsit le kell bontanunk.

Először is, amikor stagnál és renyhe a máj, és tele van neurotoxinokkal és 
más vírusos melléktermékkel, az eredményezheti a bőrszárazság tünetét. 
Van, hogy egyszerűen csak a tisztítókúra idején alakul ki - amúgy is ez 
történt volna, mert a túlcsorduló vírusos méreganyagok kiszárítják a bőrt. 
(Amikor a méreganyagok kilépnek a májból, néha nem mind hagyják el a 
véráramot elég gyorsan, és a méreganyagok egy része a bőrszövetbe jutva a 
bőrön keresztül próbál távozni a szervezetből.) Azaz bizonyos emberek 
eleve a bőr kiszáradása felé haladtak az állapotukkal - csak éppen nem 
tudtak róla.

Vannak olyanok is, akik éppen akkor kezdenek tisztítókúrába, amikor



észreveszik, hogy kezd szárazabbá válni a bőrük, vagy már ki is száradt 
addigra amiatt, hogy a májuk tele lett méreganyagokkal. Arról se 
feledkezzünk meg, hogy a klóros víz, a beltéri meleg és bizonyos időjárási 
tényezők, például a hideg, a hőség, a páratartalom és a szárazság mind 
szerepet játszanak a bőrirritáció fokozásában, ami bőrszárazságot 
eredményezhet. Ha a tisztítókúra elkezdésével egy időben az időjárás
változás szárazabb levegőt hoz, az előidézhet bőrszárazságot, ami véletlenül 
éppen akkor csap le, amikor a tisztítókúrába belevágsz. És a tisztítókúrát 
okolod majd - mert, ismétlem, hajlamosak vagyunk azon elverni a port a 
problémáinkért, ami új az életünkben.

Néha nem tekinthető puszta véletlen egybeesésnek a tisztítókúra idején 
jelentkező bőrszárazság. Míg maga a tisztítókúra nem okozza a bőr 
kiszáradását, felgyorsítja a vírusos méreganyagok távozását a bőrön át, ezért 
a tünetek hamarabb jelentkeznek, mint egyébként. Mivel a méreganyagok a 
méregtelenítési folyamat részeként kerülnek ki a bőrfelszínre, ez végső 
soron hasznos; a cél az, hogy amikor túl vagy mindezen, a bőröd 
hidratáltabb legyen, mint amilyen a 3:6:9 vagy a könyvben megismert más 
tisztítókúrák elvégzése nélkül lenne.

Előfordul, hogy amikor valaki elvégzi a tisztítókúrát, fogy is egy kicsit, több 
különböző szempontból jobban érzi magát, és továbblép - majd két vagy 
három hónap múlva jelentkezik nála a bőrszárazság. Mivel a tisztítókúrát 
nem olyan régen végezte el, felmerülhet benne, hogy ez valamilyen módon a 
kúra következtében alakulhatott ki. Ilyenkor a valóságban az a helyzet, hogy 
a bőrszárazság amúgy is megjelent volna, csak a tisztítókúra nem hagyta 
súlyosbodni.

Az ekcéma, pikkelysömör, dermatitisz, rosacea, vitiligo és hasonló 
bőrproblémák esetén a tisztítókúra nem súlyosbítja az állapotot. Ezek a 
bőrproblémák főleg a testben lakozó és elsősorban toxikus nehézfémekkel 
táplálkozó vírus által termelt dermatoxinok következtében alakulnak ki. 
Amint a fellobbanásokkal és érzelmi epizódokkal kapcsolatban láttuk, a 3:6:9 
tisztítókúra kipucolhatja a dermatoxinokat a májból, amelyek ezt követően a 
bőrön át is távozhatnak a gyógyulási folyamat során. Ez a kiválasztási 
folyamat - amint azt a közösségi média felületein a gyógyulási történetekben 
olvashatod - elősegítheti a bőrproblémák tüneteinek csökkentését, a 
bőrbajok gyógyulását és egy hidratáltabb bőrállapot kialakulását.



21. FEJEZET

Személyre szabás és helyettesítések 
a tisztítókúra alatt

A 3:6:9 tisztítókúra során törekedj az előírt élelmiszerek fogyasztására. Ez 
különösen az Eredeti és a Haladó 3:6:9 tisztítókúrák alatt fontos, ahol a 
fogyasztandó élelmiszerek étkezésenként meg vannak adva. Próbáld követni 
a tisztítókúra előírásait ahelyett, hogy módosítanál rajtuk akár azáltal, hogy 
például több dzsúszt iszol az ajánlottnál, banánt eszel vacsora után, vagy 
gőzölt zöldségeket majszolsz elalvás előtt.

Mindezek mellett nem szeretném, ha pánikba esnél amiatt, hogy a 
tisztítókúrához ajánlott valamelyik ételt nem tudod beszerezni, vagy nem 
szereted. Azon esetekben, ahol az irányelvek követése nem működik az 
egyes előírt ételeknél, a rendelkezésedre állnak bizonyos módosítási és 
helyettesítési lehetőségek, melyeket a fejezetben később át is veszünk.{12}

Az Eredeti vagy az Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúra fokozására is van 
lehetőség, ha érdekel, mégpedig a Nehézfém-méregtelenítéses módosítással. 
(A Haladó 3:6:9 tisztítókúra felturbózására nincs szükség, mivel ebbe eleve 
be van építve a nehézfém-méregtelenítés.) Kezdjük a sort ezzel a 
módosítással.

NEHÉZFÉM-MÉREGTELENÍTÉSES MÓDOSÍTÁS

Ha konkrétan a toxikus nehézfémek kipucolása foglalkoztat, először is azt 
kell tudnod, hogy a bajkeverők szélesebb csoportja kezelésének a részeként 
a 3:6:9 tisztítókúra néhány nehézfém eltávolítását is elősegíti - és erre nem 
képes akármelyik tisztítókúra. Először is szeretném leszögezni, hogy a 3:6:9 
bármelyik változata egyéb mérgeket és méreganyagokat hoz ki a májból, 
hogy ezt követően már sokkal hatékonyabban távolíthasd el a toxikus 
nehézfémeket. A tisztítókúra után az egyéb bajkeverők hatása alól 
felszabadított májad és más testrészeid már a mélyebben rejlő fémekhez is 
hozzá tudnak engedni, hogy kiásd őket - olyan redőkből, amelyekhez azelőtt 
nem tudtál volna hozzáférni. Az egyik lehetőség tehát az, hogy az Eredeti



vagy Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúra előírás szerinti elvégzése után kezded 
el a III. részben leírt Nehézfém-méregtelenítő kúrát, abban a tudatban, hogy 
most hatékonyabb lesz, mint bármikor.

Egy másik lehetőség a Haladó 3:6:9 tisztítókúra, melybe be van építve a 
nehézfém-méregtelenítés.

A harmadik lehetőség pedig a következő módosítás, mely az Eredeti vagy 
Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúrába veszi bele a célzott nehézfém
méregtelenítést.

Hogyan zajlik a módosítás?

Délelőtt megiszod a Nehézfém-méregtelenítő smoothie-t (a receptjét 
megtalálod a 23. fejezetben). Ez ennyire könnyű. Dönthetsz úgy, hogy 
beleveszed a smoothie-t az első nyolc napba, de kezdheted A 6-tal is - azaz a
4. naptól a 8. napig iszod. A 9. napon mindkét esetben hagyd ki a Nehézfém
méregtelenítő smoothie-t, és szorítkozz az aznapra előírt instrukciókra. (Erre 
hamarosan visszatérünk még.)

Ha az Eredeti 3:6:9-et végzed, az nem jelenti azt, hogy a Nehézfém
méregtelenítő smoothie-t az Egészséges májműködés smoothie helyett kell 
innod. Nem; az a jó, ha az Egészséges májműködés smoothie mellett iszod. Jó 
ötlet a Nehézfém-méregtelenítő smoothie-t tízóraira fogyasztani, amikor az 
Egészséges májműködés smoothie-n már túl vagy. Ha sok neked a délelőtt 
folyamán a két teljes adag smoothie, a receptben előírtnál valamivel kisebb 
adagokat is készíthetsz. Ezek közé az italok közé nem kell szünetet 
beiktatnod, tehát a Nehézfém-méregtelenítő smoothie-t közvetlenül az 
Egészséges májműködés smoothie után is ihatod, ha szeretnéd.

A hiányzó hozzávalókkal kapcsolatban lásd a Nehézfém-méregtelenítő 
kúráról szóló 17. fejezetet. Azt is megteheted, hogy a smoothie-összetevőket 
külön eszed, egészben - abban a fejezetben erről is szólok.

A 9. nap kezelése

Ne aggódj amiatt, hogy a 3:6:9 tisztítókúra 9. napján nem iszol Nehézfém
méregtelenítő smoothie-t. Ez a nap nem kifejezetten a nehézfémek 
kipucolásáról szól, hanem arról, hogy mindent kipucolj a májból és más 
szerveidből, ami eddigre „felkészült” a távozásra. Az a lényege, hogy kihajtsd 
az összes mérget, méreganyagot, feloldott zsírt és régóta tárolt 
adrenalinadagokat a májsejtekből és a véráramból, és a vesén és a 
béltraktuson keresztül kivezesd őket. Ebben természetesen azok a toxikus



nehézfémek is benne vannak, amelyek a tisztítás folyamata során kilazultak, 
és máris távozni kezdtek a többi napon fogyasztott Nehézfém-méregtelenítő 
smoothie-nak köszönhetően. És azok miatt a nemrég elfogyasztott smoothie- 
k miatt még mindig ott vannak a szervezetedben az öt kulcsfontosságú elem 
- spirulina, korianderzöld, árpafűlépor, atlanti-óceáni vörös pálmamoszat és 
vadon termő kék áfonya - maradványai, ami elég ahhoz, hogy a 9. napon a 
kilakoltatott toxikus nehézfémek is kikerüljenek. Tehát ne feledd: ahhoz, 
hogy a célnak megfelelően kitisztíthasd a véráramodat, a 9. napon ne igyál 
Nehézfém-méregtelenítő smoothie-t, hanem - akármelyik 3:6:9 tisztítókúra
változatot választottad is - koncentrálj a nap folyadékokra összpontosító 
protokolljára.

(Az egyetlen kivétel ez alól az, ha a tisztítókúra alatt ajánlatos és tilos 
dolgokkal foglalkozó 19. fejezetben említett valamely oknál fogva azon a 
napon is a 3:6:9 8. napját ismétled. Ez esetben megihatod a délelőtti 
Nehézfém-méregtelenítő smoothie-dat. A smoothie elhagyását különösen a 9. 
napra előírt folyadékprotokollt követve ajánlom.)

ÉLELMISZER- ÉS RECEPTMÓDOSÍTÁSOK, HELYETTESÍTÉSEK

Nem mindig könnyű beszerezni a 3:6:9 tisztítókúrához előírt élelmiszereket, 
de az is előfordulhat, hogy gondod van a rágással vagy emésztéssel, vagy van 
valamilyen ételérzékenységed. Olvass tovább az iránymutatásokért.

Gyümölcs

Vannak, akik úgy érzik, hogy érzékenyen reagálnak a gyümölcsökre. Olvasd 
el az almára vonatkozó gondolatokat, melyek segítségével megértheted a 
gyümölccsel kapcsolatos általánosabb kételyeidet. Kicsivel később, az 
Egészséges májműködés smoothie címszó alatt a smoothie-összetevők 
helyettesítéséről lesz szó.

Ha még mindig bizonytalan vagy, emlékezz vissza arra, amit a 3:6:9 
tisztítókúra ismétlésével foglalkozó 13. fejezetben olvastál az első három nap 
ismétléséről, hogy segíts a szervezetnek annyira meggyógyulni, hogy újra 
több gyümölcsöt ehess, és hasznosíthasd a tisztító erejüket. A gyümölcsökre 
vonatkozó aggodalmak hátteréről részletesebben olvashatsz még az 
Egészséges májműködés Vegyszer- és élelmiszer-intoleranciák című, 
valamint a Gyógyító médium A rettegett gyümölcs című fejezetében.

Alma



Ha valamiért kerülöd az almát, vannak más lehetőségek is. Először is, ha az 
az oka, hogy nehezen tudod megrágni - például a hármas idegek 
érzékenysége, állkapocsízületi diszfunkció vagy valamilyen fogprobléma 
miatt -, aprítógépbe dobva felapríthatod vagy nyers almaszósszá 
pépesítheted. Az is előfordul, hogy valakinek a nyers almával gondja van, de 
ha megfőzi, meg tudja enni. Ez esetben készíthetsz magadnak egyszerű főtt 
almaszószt, vagy vásárolhatsz is üyet az üzletben - ha boltban veszed, figyelj 
oda rá, hogy jó minőségű, organikus almaszósz legyen, amiben nincsenek 
adalékok, például citromsav, hozzáadott cukor vagy természetes aromák.

Olyan is van, hogy valaki úgy érzi, hogy ki nem állhatja az almaszószt. 
Szeretné harapni az almát, de bizonyos fizikai okokból nem képes rá; 
szeretné megenni a pépesített almát, erre viszont érzelmi okokból képtelen. 
Ha ez a helyzet, helyettesítheted az almát friss almalével. Tudnod kell 
azonban, hogy ez nem ugyanaz a helyzet, mint a zeller kontra zellerlé 
esetében (ahol a szárzeller préselésével érjük el a lehető legjobb hatást és 
működést). Az almánál a gyümölcshús és a pektin is nagyban hozzájárul a 
gyümölcs gyógyító erejéhez. Ráadásul ha csak almaié formájában fogyasztod 
az almát, éhes maradsz - nem lesz meg az a telítő hatása, ami nagyon fontos 
a tisztítókúra alatt. Tegyük fel, hogy egy kollégád bagelt hoz be az irodába 
reggelire, miközben te a 3:6:9-et folytatod, és a végén el is csábulsz, mert az 
üres gyomrod azt üzeni, hogy a bagel ellenállhatatlan - ez pedig azt jelenti, 
hogy kezdheted a kúrát elölről, az 1. naptól. Ha egy egész almát megettél 
volna a gyümölcshússal, pektinnel és a benne lévő lével együtt, jó eséllyel 
ellenálltál volna a bagelkísértésnek. Csak a legvégső esetben helyettesítsd 
friss almalével az almatízórait vagy -uzsonnát - ha nem bírod megenni az 
almát, az almaszószt vagy az érett körtét (mely utóbbira hamarosan 
visszatérünk még).

A 3:6:9 tisztítókúra alatt olyan sok almát ehetsz, amennyit csak szeretnél. 
Ha két almától nem laksz jól uzsonnára, egyél meg hármat vagy akár négyet. 
Az emberekben néha felmerül, hogy nem vihetik-e túlzásba - hogy van-e 
korlátja az almaevésnek. A válaszom az, hogy csak úgy tudsz túl sok almát 
enni, ha annyit erőltetsz magadba, hogy már rosszul érzed magad. Az alma 
önkorlátozó, azaz igen nehéz túlenni magad belőle. Még a legédesebb, 
leglédúsabb fajták esetében is elég egyértelmű jelet küld a szervezeted: 
„Pillanatnyilag ennyi almát tudok befogadni.” Engedd, hogy vezessen!

Bizonyos almafajtákat a fanyarságuk miatt nehéz nagy mennyiségben 
fogyasztani. A Pink Lady például néha savanyú, száraz vagy kemény. 
Hasonlóképpen általában a zöldalma sem elég lédús vagy édes ehhez a



tisztítókúrához - elég hamar eleged lehet belőle. A Fuji fajta azonban kitűnő 
választás lehet, de nincs egyedül - biztosan vannak olyan megfelelő fajták is, 
amelyek a te régiódra jellemzők. Kóstolgasd aktívan a különböző fajtákat, 
amíg legalább egy olyat találsz, ami igazán ízlik. Irány a zöldséges vagy a 
piac - nézegesd a különböző színpompás fajtákat, válassz ki néhányat, 
vizsgáld meg őket, olvasd el a leírásukat, és figyelj, hogy melyik tetszik meg. 
Próbáld ne beskatulyázni magad egyféle almára - kóstolj meg több 
különböző fajtát. Keresd meg a számodra legízletesebbet - mindenkinek más 
az ízlése. Az almaevés ne feladat legyen, hanem élvezet!

Ha a kedvenc almafajtád történetesen piros, még szerencséd is van, mert a 
piros héjúakban van a legtöbb jótékony hatású antioxidáns és vírusölő, 
antibakteriális és fitokémiai vegyület, ami egy almában csak lehetséges. 
Ráadásul a legtöbbször a piros almák a legédesebbek is, szóval ebben is 
szerencsés vagy. A piros almák extra glükóztartalma még többet segíthet a 
májadnak, miután az évek során folytatott zsírdús étrend lemerítette a 
glükózkészleteit.

Ne feledd, hogy az emberek néha azért félnek az almától, mert azt 
mondták nekik, hogy „almaintoleranciájuk” van, pedig az allergiatesztelés 
sokszor pontatlan eredményeket mutat. Egy egyáltalán nem tévedhetetlen 
allergiatesztnek köszönhetően a jóindulatú orvos általában egy egész listát 
ad a páciensének arról, hogy mire allergiás - az almával együtt -, amikor 
valójában soha nem mutatott üyen reakciót az almára. Ha magadra ismertél 
- azaz sosem volt rossz érzésed az almaevéssel kapcsolatban, csak azért 
kerülöd, mert ezt mondták neked -, akkor ne tagadd meg magadtól az 
almában rejlő gyógyulási lehetőséget.

Ha pedig valóban reagálsz az almára, és pont, akkor fogyassz helyette érett 
körtét a tisztítókúra alatt. Ehhez egy kis előre tervezésre lesz szükséged - 
lehet, hogy néhány nappal A 3 elkezdése előtt be kell vásárolnod, hogy mire 
szükséged lesz rá, elég puha legyen a körte, és aztán a tisztítókúra közben is 
fel kell majd frissítened a készleteidet, hogy időre megérjen a gyümölcs. Az 
érett körte emésztése könnyebb, mint az éretlené.

Ugyanakkor azt is tudnod kell, hogy az almaérzékenység oda vezethető 
vissza, hogy egyszer mosatlanul beleharaptál egy viasszal és kártevők elleni 
szerekkel kezelt almába. Ilyenkor a nyelved azonnal felszedi a vegyszereket, 
és a szájhoz kapcsolódó érzékeny hármas- és bolygóidegek olyan reakciót 
váltanak ki, amely jelentkezhet viszketés, bizsergés, zsibbadás vagy égető 
érzés formájában. Azoknak a vegyi anyagokra érzékeny embereknek, akik 
sokszor átélték ezt, egy ideig távol kell tartaniuk magukat az almától, majd



néhány hónap múlva, ha az idegeik lecsillapodtak, azt vehetik észre, hogy 
egy organikus termesztésű almát - ha kell, hámozva - megkóstolva már nem 
reagálnak így.

Spárga és kelbimbó

Amint az Eredeti 3:6:9 tisztítókúráról szóló fejezetben olvastad, a spárgát 
vagy kelbimbót, ha kell, helyettesítheted cukkinivel vagy zsenge tökkel. 

Néhány további tudnivaló a spárgával és kelbimbóval kapcsolatban:
Ha nehezen tudod megrágni, a gőzölt vagy nyers spárgát vagy kelbimbót 

(vagy akár cukkinit) megpróbálhatod pépesíteni, aprítani vagy turmixolni. 
Akár össze is turmixolhatod őket az Egészséges májműködés zöldségleves 
összetevőivel (vagy egyszerűen a leveles zöldekkel a levesből), és így 
megihatod.

Vagy vízben (illetve akár Egészséges májműködés zöldségalaplében) meg 
is főzheted a spárgát vagy kelbimbót (vagy cukkinit), majd meleg 
krémlevessé turmixolhatod az egészet. Ez egy végletekig lecsupaszított 
alapopció. Ha jobban szereted az igazi recepteket, keresd meg a Spárgaleves 
vagy a Kelbimbós zöldségleves leírását a 23. fejezetben.

Ha nagyon érzékeny vagy, és úgy érzed, hogy ezek az alternatívák nem 
működnének nálad, ki is préselheted a spárga vagy kelbimbó levét. Ez 
esetben kövesd az Egészséges májműködés dzsúsz receptjét.

Dinnyeturmix, friss görögdinnyedzsúsz, papájaturmix, 

érettkörte-turmix és frissen facsart narancslé

Ezek az italok elég változatosak ahhoz, hogy bőven ellássanak 
turmixlehetőségekkel az egész 9. napra. Tőled függ, hogy kiválasztasz-e egyet 
egész napra, vagy, ha szeretnéd megkóstolni, mondjuk dinnyeturmixot iszol 
délelőtt, papájaturmixot pedig valamikor később a nap során. Ha váltogatni 
szeretnéd, tartsd észben, hogy ne turmixold őket össze egymással (ne készíts 
például narancs-körte turmixot). Mindegyiket magában fogyaszd!

Ha szeretnél egy kis zöldet adni a gyümölcshöz, árpafűléport vagy 
spirulinát keverhetsz hozzájuk. Más porokkal azonban ne kísérletezz! A 
papája esetében pedig, bár máskor hasznos lehet a magját is leturmixolni a 
gyümölcs húsával, a 3:6:9 alatt ne tedd!

Datolya

Ha nem szereted a datolyát, nem tudod beszerezni, vagy szeretnél egy kis



változatosságot, az aszalt vagy friss szeder, mazsola, szőlő és az aszalt vagy 
friss füge - ebben a sorrendben - helyettesítheti jótékony májmelegítőként. 
Akármelyiket választod, egy-egy marékkai helyettesítheted vele a datolyát. 
Ezeket mind eheted az almával együtt nasiként akár felszeletelve, akár 
turmixolva.

Zellerszár- és uborkanasi

Amikor bizonyos napokon szárzellert eszel az alma mellé a kis étkezések 
alkalmával, ilyenkor a zeller helyett is ehetsz uborkát, ha fogytán van a 
készleted. És fordítva, az uborkát is helyettesítheted plusz zellerszárakkal. És 
ne feledd: ha nehézséget okoz a zeller (vagy az uborka) megrágása, vágd 
apróra az aprítógépben, vagy turmixold össze az almával.

Zellerlé

Ha nem kapsz szárzellert a zellerléhez, és friss, tiszta zellerlevet sem tudsz 
beszerezni egy közeli lébárból, akkor se ess kétségbe. Ez esetben az uborkalé 
ideális helyettesítőül szolgál. Bár azokat a speciális gyógyító tulajdonságokat 
nem hozza, amelyeket a zellerlé, ez is egyedi jótékony hatásaival - például 
hidratálás - támogatja az egészségedet. Bánj vele úgy, ahogyan a zellerlével 
tennéd - tisztán idd (csak uborka legyen benne) éhgyomorra, a többi ételtől 
és italtól elkülönítve.

A gyömbéres víz, az Aloe verás víz és a citromos vagy lime-os víz is 
alternatívák lehetnek, ha sem zellerléhez, sem uborkaléhez nem jutsz hozzá.

Uborka-alma dzsúsz

Amint a 3:6:9 tisztítókúrát leíró II. részben olvastad, ezzel az Eredeti és 
Egyszerűsített kúrákban javallott 9. napi uborka-alma dzsússzal 
kapcsolatban az az alapszabály, hogy fele-fele arányban keverd őket. Ha 
jobban szereted az almát az uborkánál, vagy fordítva, a kedvező irányba 
torzított 75-25 százalékos keverési arány is rendben van. Ha a nyers almát 
nem bírod, helyettesítheted uborka-körte dzsússzal.

Az sem a világ vége, ha tiszta uborkalevet iszol. Bár ebben nem lesz annyi 
kalória, a 9. nap további részében fogyasztott egyéb gyümölcsturmixokkal 
beviheted a szükséges glükóz- és kalóriamennyiséget.

Ha pedig valamiért nem kapsz uborkát, édesköménygumóval 
helyettesítheted azt az uborka-alma dzsúszban.



Hibiszkusz-, citromfű- vagy chaga tea

Ha valamilyen kifejezett okból nem tudod meginni sem a hibiszkusz-, sem a 
citromfű-, sem a chaga teát - például orvosi javallatra kerülnöd kell a 
gyógynövényeket, vagy fizikai diszkomfortérzést keltenek benned -, az esti 
teát elhagyhatod a tisztítókúra alatt.

Ha azonban csak azért akarod kihagyni a teaivást a tisztítókúrából, mert 
nem nagyon szereted a hibiszkusz-, a citromfű- vagy a chaga tea ízét, vagy 
nincs hozzá hangulatod, akkor azt javaslom, hogy mégis tarts ki mellette. 
Találd meg azt, amelyik a legjobban ízlik, és igyál meg egy bögrével lefekvés 
előtt. (Tehetsz a teába nyers mézet, ha szeretnél.) Egy-két nap után, ha 
hozzászoktál, meglátod, hogy még jobban is ízlik majd, mint gondoltad.

Citrom és lime

Ha vannak félelmeid a citrommal és a savasságával kapcsolatban, olvasd el a 
citromos vízről szóló részt a tisztítókúra alatt ajánlott és nem ajánlott 
dolgokkal foglalkozó 19. fejezetben. Ez megnyugtat majd a citromos vagy 
lime-os víz kapcsán, különös tekintettel a fogak egészségére.

Ha valamilyen okból nem bírod a citromot vagy lime-ot, vagy nem tudod 
beszerezni, készíthetsz helyette gyömbéres vizet reggel és este is, vagy ihatsz 
sima vizet.

Ha szeretnéd, nyugodtan tegyél egy teáskanál nyers mézet a reggeli 
citromos vagy lime-os vizedbe.

A citrom- vagy lime- (illetve narancs-) lé alternatívájaként az Egészséges 
májműködés salátára tehetsz apróra vágott gyümölcsöt a felsorolt feltétek 
közül az íze kedvéért, öntet helyett.

Saláták

Vannak emberek, akiknek nehézséget okoz a nyers zöldségek megrágása. Ez 
esetben egészen apróra vághatod a salátádat az aprítógépben, vagy akár 
pépesre is turmixolhatod az összetevőit. Az Egészséges májműködés 
zöldségleves pontosan így készül: egy könnyű turmixolt saláta annak, aki 
igényli az Eredeti vagy Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúra alatt (vagy a 
mindennapi életében).

Ha a Haladó 3:6:9 tisztítókúrát végzed, foghatod a Fodroskel-saláta, a 
Karfioltál zöldekkel, a Paradicsomos-uborkás gyógysaláta vagy a Zöld leveles 
noritekercsek összetevőit, és nyers levessé turmixolhatod őket, vagy 
választhatod a Spenótlevest.



Nagy segítséget jelenthet ez azoknak, akik úgy érzik, hogy nehezen 
emésztik meg a nyers zöldségeket vagy a rostanyagukat. Ha az Eredeti 3:6:9 
tisztítókúrát végzed, és tényleg nagyon érzékeny vagy, elkészítheted a nyers 
Egészséges májműködés zöldséglevest az Egészséges májműködés saláta 
helyett, és az is lehetséges, hogy a külön fogásként javasolt gőzölt spárgát 
és/vagy kelbimbót is beleturmixold az Egészséges májműködés 
zöldséglevesbe. Az Eredeti 3:6:9 tisztítókúrát végezve végső mentsvárként 
léprésbe is teheted a saláta összetevőit az Egészséges májműködés dzsúsz 
receptjét használva, és így is beviheted a tápanyagokat. Ha az emésztésed 
problémás, lehetséges, hogy jobbnak látod a 18. fejezetben leírt 
Monotáplálkozás tisztítókúrával kezdeni.

Tudd, hogy a nyers zöldségek emésztése során észlelt enyhe 
kellemetlenség nem feltétlenül azt jelzi, hogy jobb lenne kerülnöd őket. 
Amint az Egészséges májműködés című könyvem Az ételérzékenység titkai 
című részében leírtam, könnyen megijedünk, amikor a különböző 
élelmiszerek hozzádörzsölődnek a bélfalhoz, és az érzékeny idegekhez 
hozzáérve kényelmetlenségérzetet okoznak. Emiatt mondhatja valaki, hogy 
„nem ehetek salátát, mert nem bírja a gyomrom, de a tojással, sajttal vagy 
kenyérrel semmi gond”. A helyzet iróniája, hogy a saláta valójában 
átmasszírozza a bélfalakat, fellazítja a törmeléket és más salakanyag- 
lerakódásokat, így azok ahelyett, hogy a vírusokat táplálnák, kiürülhetnek a 
szervezetből. Ezzel szemben a tojás, a sajt és a glutén táplálja az EBV-t és a 
hasonló kórokozókat, ami több neurotoxin termelődéséhez, majd végül 
erősebb vegyszer- és ételintoleranciához vezet. Azért jó érzés tojást, sajtot és 
kenyeret enni, mert az sima, folyékony ragasztószerű anyaggá átalakulva a 
bélcsatorna közepén halad át. A fejes saláta ezzel szemben kiéhezteti az EBV- 
t. Csodás erejének egy része éppen abban rejlik, hogy a bélfalakat súrolja, az 
ott lévő irritált idegi receptorok miatt azonban azt érezheted, hogy érzékeny 
vagy rá. Valójában azonban a saláta csillapítja az idegeket; a belsejében lévő 
tejszerű anyagnak általános nyugtató, csillapító hatása van.

Egészséges májműködés smoothie

Ezek a helyettesítések és módosítások kifejezetten az Egészséges 
májműködés smoothie-ra vonatkoznak. A Nehézfém-méregtelenítő 
smoothie-val kapcsolatban lásd a Nehézfém-méregtelenítő kúrát leíró 17. 
fejezetet.

Ha nem vagy nagy banánrajongó, használhatsz helyette maradói papáját, 
vagy ki is hagyhatod a plusz gyümölcsöt, és egyszerűen csak a pitaját



turmixold össze az általad választott smoothie -opcióban látott többi 
összetevővel vagy összetevőkkel.

Ha nem kapsz pitaját, vagy erős ellenérzéseid vannak vele szemben, 
használhatsz helyette vadon termő kék áfonyát, vagy, ha elkerülhetetlen, 
fekete szedret, termesztett áfonyát vagy fagyasztott meggyet. Ha meg akarod 
adni a májadnak azt, amire a gyógyuláshoz szüksége van, így vagy úgy 
biztosítanod kell az antociánok bevitelét.

Ha tapasztaltad a pitaja olykor kifejtett enyhe hashajtó hatását (ettől 
fantasztikus élelmiszer székrekedés esetén), és nincs kedved ehhez, 
csökkentsd a mennyiségét a smoothie-ban, és pótold ki banánnal vagy 
papájával.

Ha nem szereted összeturmixolni a gyümölcsöket, azt is megteheted, hogy 
készítesz egy gyümölcstálat a smoothie gyümölcsösszetevőiből.

Ha szoktál és szeretsz porokat és étrend-kiegészítőket tenni a smoothie- 
dba, itt is használhatod a könyv VI. részében ajánlott étrend-kiegészítőket, 
pontosabban az árpafűléport és a spirulinát. De mindenképpen szorítkozz az 
ajánlott étrend-kiegészítőkre! Ne adj hozzá fehérjeporokat (a tejsavófehérje- 
port is ideértve), lenolajat, kollagént, kókuszdióolajat, moringaport, 
dióféléket, magvakat, magvajat, zúzott kakaóbabot vagy kakaóport, 
mandulatejet, kókusztejet, kendertejet, zabtejet, kecsketejet, joghurtot vagy 
egyéb általános smoothie-hozzávalót.

Bár nagy lehet a kísértés, hogy további gyümölcsöket tegyél a smoothie-ba, 
jobban teszed, ha ragaszkodsz a recepthez és ezekhez a helyettesítési 
lehetőségekhez, kivéve, ha nincs más lehetőséged. Azzal segíted elő a 
legjobban, hogy az összetevői teljesen kifejthessék a gyógyerejüket, ha a 
maga egyszerűségében fogyasztod a smoothie-t.

Spenótleves

A Spenótleves receptjének alapösszetevői, amint a 23. fejezetben láthatod, a 
spenót és a paradicsom. Ha nem bírod a spenótot, használhatsz helyette 
vajsalátát. Ha a paradicsommal van problémád, van néhány lehetőséged. 
Elsőként használhatsz helyette mangót. Ha nehezen találsz friss, édes 
mangót, vegyél fagyasztottat, és olvaszd ki. A paradicsomot banánnal is 
helyettesítheted - csak nagyon figyelj arra, hogy ne turmixold össze a banánt 
a paradicsommal, mert a kettő együtt bajosan emészthető.

Az Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúra 9. napján hagyd el az uborkatésztát a 
Spenótlevesből. Más napokon a Spenótleves ajánlott tálalási módja az, hogy 
uborkatésztára - spirálvágóval vagy julienne szeletelővel nagyon vékony



szeletekre vágott uborkára - szeded rá. Ez belevisz egy kis ropogós elemet és 
érdekességet az ételedbe. (Ha érdekel, miért nem ajánlok inkább 
cukkinitésztát, lapozz a tisztítókúra alatt ajánlott és tilos dolgokról szóló 19. 
fejezetben a Nyers kontra főtt részhez. Bele is turmixolhatod a levesbe az 
uborkát ahelyett, hogy tésztaként ennéd? Természetesen!

Sütőtök, édesburgonya (a japán fajta is), jamgyökér és 

burgonya

Ha valamilyen oknál fogva az Eredeti 3:6:9 tisztítókúra 7. napi vacsoraopciói 
közül egyik sem működik nálad, helyettesítheted olyan puhára gőzölt 
kelbimbóval, hogy a villa simán átszúrja.

„Még mindig itt vagy. És mivel előtted az élet, 

határozhatsz úgy, hogy egy hatalmas gyógyító 

mozgalom részesévé válsz."

Anthony William, Gyógyító médium



22. FEJEZET

Minta menüsorok 
a 3:6:9 tisztítókúrákhoz

„Kinek, milyen egészségügyi vagy más 

szakembernek áll jogában kijelenteni, hogy nem 

kiegyensúlyozott az étrended, vagy 

kiegyensúlyozott étrendet ajánlani neked, 

amikor csak a sötétben tapogatózik az összes 

többi kutatással és az orvostudománnyal együtt 

azzal kapcsolatban, hogy miért lesz beteg 

valaki, és hogyan gyógyulhat meg? A 

feldolgozott élelmiszerek kerülése és a 

zöldségek, diófélék és magvak bevitele az 

étrendbe puszta találgatás, nem válasz. Mielőtt 

bárki előhozakodhatna egy a kiegyensúlyozott 

étrend melletti nyomós érvvel, meg kellene 

értenie a krónikus betegséget"

Anthony William, Gyógyító médium



EREDETI: A 3

1. NAP 2. NAP 3. NAP

ÉBREDÉS
Vi liter citromos vagy 

lime-os víz
Vi liter citromos vagy 

lime-os víz

1/2 liter citromos vagy 
lime-os víz

REGGELI ELŐTT 
(legalább 15-30 
perccel később)

1/2 liter zellerlé Vi liter zellerlé Vi liter zellerlé

REGGELI 
(legalább 15-30

Nyers almás-banános
7Ahi<Ác:A"

Pitaja smoothie-tál Gyümölcsös müzli
perccel később)

TÍZÓRAI
Opcionális, ha éhes 
vagy: alma vagy 

almaszósz

1-2 alma vagy 
almaszósz

1-2 alma vagy 
almaszósz

EBÉD

Burgonyasaláta
+

Paradicsomos-uborkás
gyógysaláta

Karfiolszusi
+

Gőzölt cukkini vagy 
zsenge tök

+

Gőzölt cukkini vagy 
zsenge tök

Gőzölt cukkini vagy 
zsenge tök

UZSONNA 1-2 alma vagy 1-2 alma vagy 1-2 alma vagy
(1-2 órával ebéd almaszósz almaszósz almaszósz
után) 1-2 datolyával 1-2 datolyával 1-2 datolyával

Édesburgonya-cukkini „Cheddar sajtos"

VACSORA
paprikás

+
Currys karfiol és borsó

brokkolileves
+

Zöldlevél-saláta Zöldlevél-saláta

Alma vagy almaszósz Alma vagy almaszósz Alma vagy almaszósz
(ha éhes vagy) (ha éhes vagy) (ha éhes vagy)

LEFEKVÉS ELŐTT 
EGY ÓRÁVAL

+

Vi liter citromos vagy 
lime-os víz

+

Vi liter citromos vagy 
lime-os víz

+

1/2 liter citromos vagy 
lime-os víz

+ + +

Hibiszkusztea Hibiszkusztea Hibiszkusztea



EREDETI: A 6

4. NAP 5. NAP 6. NAP

ÉBREDÉS
Vi liter citromos vagy 

lime-os víz
Vi liter citromos vagy 

lime-os víz

1/2 liter citromos vagy 
lime-os víz

REGGELI ELŐTT 
(legalább 15-30 
perccel később)

1/2 liter zellerlé Vi liter zellerlé Vi liter zellerlé

REGGELI 
(legalább 15-30 
perccel később)

Egészséges Egészséges 
májműködés smoothie májműködés smoothie

Egészséges
májműködés

smoothie

TÍZÓRAI

Opcionális, ha éhes Opcionális, ha éhes 
vagy: Egészséges vagy: Egészséges 

májműködés smoothie májműködés smoothie 
vagy vagy 

Nehézfém- Nehézfém
méregtelenítő méregtelenítő 

smoothie smoothie

Opcionális, ha éhes 
vagy: Egészséges 

májműködés 
smoothie 

vagy
Nehézfém

méregtelenítő
smoothie

EBÉD

Gőzölt spárga 
+

Egészséges 
májműködés saláta

Gőzölt spárga 
+

Egészséges 
májműködés saláta

Saláta gyalult 
kelbimbóval, 

spárgával, retekkel és 
almával vagy 
Gőzölt spárga 

+

Gőzölt kelbimbó 
+

Egészséges 
májműködés saláta

UZSONNA 
(1-2 órával ebéd 
után)

Nyers almás pite 
tortácskák 

+

zellerszár

Almás pite töltelék 
+

zellerszár

Fahéjas almával töltött 
datolya 

+

zellerszár

VACSORA

Spárgaleves
+

Egészséges 
májműködés saláta

Citromos-fokhagymás 
gőzölt kelbimbó 

+

Egészséges 
májműködés saláta

Gőzölt kelbimbó és 
spárga Cayenne- 

borsos juharsziruppal 
+

Egészséges 
májműködés saláta

Alma vagy almaszósz 
(ha éhes vagy)

Alma vagy almaszósz 
(ha éhes vagy)

Alma vagy almaszósz 
(ha éhes vagy)



+ + +LEFEKVÉS ELŐTT 
EGY ÓRÁVAL

1/2 liter citromos vagy 
lime-os víz 

+

chaga tea

1/2 liter citromos vagy 
lime-os víz 

+

chaga tea

1/2 liter citromos vagy 
lime-os víz 

+

chaga tea



EREDETI: A 9

ÉBREDÉS

REGGELI ELŐTT 
(legalább 15-30 
perccel később)

REGGELI 
(legalább 15-30 
perccel később)

TÍZÓRAI

EBÉD

UZSONNA 
(1-2 órával ebéd 
után)

VACSORA

LEFEKVÉS ELŐTT 
EGY ÓRÁVAL

7. NAP 8. NAP 9. NAP

Vz liter citromos vagy Vzliter citromos vagy liter citromos vagy
lime-os víz lime-os víz lime-os víz

Vz liter zellerlé Vzliter zellerlé

Egészséges Egészséges
májműködés smoothie májműködés smoothie

Opcionális, ha éhes 
vagy:

Egészséges
májműködés smoothie 

vagy
Nehézfém

méregtelenítő
smoothie

Spenótleves
uborkatésztával

Vz liter zellerlé

Opcionális, ha éhes 
vagy: Egészséges 

májműködés smoothie 
vagy

Nehézfém
méregtelenítő

smoothie

Spenótleves
uborkatésztával

Vz liter zellerlé

(legalább 15-30 perccel (legalább 15-30 perccel
később) Alma 
uborkával és 
szárzellerrel

Sütőtöktészta
+

Egészséges 
májműködés saláta 

(ha szeretnéd)

Alma vagy almaszósz 
(ha éhes vagy)

+
Vz liter citromos vagy 

lime-os víz 
+

később) Alma 
uborkával és 
szárzellerrel

Gőzölt spárga 
+

Gőzölt kelbimbó 
+

Egészséges 
májműködés saláta 

(ha szeretnéd)

Alma vagy almaszósz 
(ha éhes vagy)

+

Vz liter citromos 
vagy lime-os víz 

+

+ +

A nap folyamán 
fogyaszd:

Kétszer 5-6 dl zellerlé 
(egyet délelőtt, egyet 

kora este)
+

Kétszer 5-6 dl uborka
almaié (bármikor)

+
Dinnyeturmix

vagy
Papájapuding

vagy
Körteszósz

vagy
Görögdinnyedzsúsz

vagy
Frissen facsart 

narancslé annyiszor, 
ahányszor jólesik 

+

Víz (igény szerint)

Vz liter citromos vagy 
lime-os víz 

+

citromfűtea

citromfűtea citromfűtea





EMLÉKEZTETŐ

AZ EREDETI 3:6:9 TISZTÍTÓKÚRÁHOZ

Az Eredeti 3:6:9 tisztítókúrát bemutató 10. fejezetben található teljes leírásra hivatkozva.
MIT EGYÉL ÉS IGYÁL?• A neked megfelelő adagokat fogyaszd. Ne éheztesd magad,de semmiképpen ne is erőltesd az evést!• Ragaszkodj a táblázatban leírt ételek receptjéhez és a tisztítókúra iránymutatásaihoz a 10. fejezetből.• Ha szereted az állati termékeket, szorítkozz napi egy adag sovány, organikus, szabadon tenyésztett vagy vadhúsra, szárnyasra vagy halra (ez lazac, pisztráng vagy szardínia legyen), és ezeket csak vacsorára edd, az első három napon.• Hidratálj! Igyál meg körülbelül 1 liter (4 bögre) vizet a nap során a reggeli és késő esti citromos vagy lime-os vízadagok között. Emellett igyál bátran, bármilyen hőfokon Fűszeres meleg almalevet (a receptet megtalálod a 316. oldalon) vagy kókuszvizet (olyat keress, amelyben nincsenek „természetes aromák”).
MIT NE EGYÉL VAGY IGYÁL?• Az első három nap során korlátozd a radikális zsírokat (diófélék, magvak, olaj, olívabogyó, kókuszdió, avokádó, állati fehérjék stb.) - ha szeretnél ilyet enni egyáltalán - a vacsorára, és legalább ötven százalékkal csökkentsd a normál napi zsírbeviteledet. A tisztítókúra hátralévő napjaiban teljesen kerüld a radikális zsírokat. A babféléket mind a kilenc napon hanyagold.• A tisztítókúra alatt kerüld a következőket: tojás, tejtermékek, glutén, szénsavas üdítőitalok, só és ízesítők, sertéshús, kukorica, olajok (mind az élelmiszeriparban használatos, mind az egészségesebb fajták), szója, bárányhús, tonhal és egyéb halak és tenger gyümölcsei



(az első három napon vacsorára ehetsz lazacot, pisztrángot és szardíniát), ecet (az almaborecetet is ideértve), koffein (a kávét, matcha teát, kakaót és csokoládét is ideértve), gabonafélék (az első három napon ehetsz kölest és zabot), alkohol, természetes/mesterséges aromák, erjesztett ételek (ideértve a kombucha teát, savanyú káposztát és kókusz aminó szószt is), sörélesztőpehely, citromsav, nátrium-glutamát, aszpartám, egyéb mesterséges édesítők, formaldehid és tartósítószerek.
HELYETTESÍTÉSEK ÉS MÓDOSÍTÁSOK• Kövesd a receptek instrukcióit, és csak a tisztítókúra személyre szabásával és a helyettesítésekkel foglalkozó 21. fejezetnek megfelelően helyettesítsd az összetevőket! Ha az egyszerű kis és nagy fogások híve vagy, az Eredeti 3:6:9 tisztítókúrát leíró 10. fejezetben megtalálod az ételekkel kapcsolatos általános iránymutatásokat. Egy olyan fogás helyett például, mint a Gőzölt kelbimbó és spárga Cayenne-borsos juharsziruppal, ehetsz egyszerűen gőzölt kelbimbót és spárgát.• Ha nem kapsz friss vagy fagyasztott spárgát vagy kelbimbót, ehetsz helyette gőzölt zöld és/vagy zsenge tököt.• Csak gőzölve készítsd a zöldségeket, vagy a tisztítókúra során ajánlott levesekben és ragukban főzve. Mind a kilenc napon kerüld a sütőben és roston sütött ételeket.• Ha nincs időd a salátaevésre, vagy nem szereted, gondot okoz a rágás, vagy érzékeny az emésztőrendszered, az Egészséges májműködés saláta helyett nyugodtan készíthetsz Egészséges májműködés zöldséglevest. Ha ezt is soknak érzed, helyettesítheted Egészséges májműködés dzsússzal.• Ha nem tudod megenni az almát, használj helyette érett körtét.• A helyettesítésekkel kapcsolatban további iránymutatást találsz a tisztítókúrát leíró 10. fejezetben és a tisztítókúra személyre szabásával és a helyettesítésekkel foglalkozó 21. fejezetben.





MINTA MENÜSOROK
AZ EGYSZERŰSÍTETT 3:6:9 TISZTÍTÓ KÚRÁHOZ 

EGYSZERŰSÍTETT: A 3

1. NAP 2. NAP 3. NAP

ÉBREDÉS
1/2 liter citromos vagy 1/2 liter citromos vagy 1/2 liter citromos vagy

lime-os víz lime-os víz lime-os víz

REGGELI ELŐTT
(legalább 15-30 1/2 liter zellerlé 1/2 liter zellerlé 1/2 liter zellerlé
perccel később)

REGGELI
(legalább 15-30 Áfonyás zabkása Spagettitöktócsni Banános-zabos süti
perccel később)

Opcionális, ha éhes Opcionális, ha éhes Opcionális, ha éhes

TÍZÓRAI
vagy: Alma vagy: Alma vagy: Alma

vagy vagy vagy
almaszósz almaszósz almaszósz

Édesburgonya-

EBÉD Töltött sütőtök
mártogatós Meleg, fűszeres

+ sültzöldség-saláta
Zöldlevél-saláta

Opcionális, ha éhes Opcionális, ha éhes Opcionális, ha éhes
vagy: Fahéjas almával vagy: Almás pite vagy: Nyers almás pite

UZSONNA töltött datolya töltelék tortácskák
(1-2 órával ebéd + + +

után) Zellerszár és Zellerszár és Zellerszár és
uborkaszeletek uborkaszeletek (ha uborkaszeletek
(ha szeretnéd) szeretnéd) (ha szeretnéd)

Burgonyapogácsa-
Sütőtökfalafel Cukkinilasagna

VACSORA
pizzácskák + +

+
Zöldlevél-saláta Zöldlevél-saláta

Zöldlevél-saláta

Alma vagy almaszósz Alma vagy almaszósz Alma vagy almaszósz
(ha éhes vagy) (ha éhes vagy) (ha éhes vagy)

+ + +
LEFEKVÉS ELŐTT 1/2 liter citromos vagy 1/2 liter citromos vagy 1/2 liter citromos vagy
EGY ÓRÁVAL lime-os víz lime-os víz lime-os víz

+ + +



hibiszkusztea hibiszkusztea hibiszkusztea



EGYSZERŰSÍTETT: A 6

4. NAP 5. NAP 6. NAP

ÉBREDÉS
Vi liter citromos vagy 

lime-os víz
Vi liter citromos vagy 

lime-os víz

1/2 liter citromos vagy 
lime-os víz

REGGELI ELŐTT 
(legalább 15-30 
perccel később)

7 deciliter zellerlé 7 deciliter zellerlé 7 deciliter zellerlé

REGGELI 
(legalább 15-30

Almás-fahéjas
smoothie

Mangóssmoothie- 
parfé bogyós

Egészséges
májműködés

perccel később) gyümölcsökkel smoothie

Opcionális, ha éhes Opcionális, ha éhes Opcionális, ha éhes

TÍZÓRAI
vagy: Alma vagy: Alma vagy: Alma

vagy vagy vagy
almaszósz almaszósz almaszósz

Sült paprika és

EBÉD
Édesburgonya rósejbni 

spenótpestóval

paradicsomleves
+

Egészséges

Zöldfűszeres 
burgonyapürével 
töltött paprika

májműködés saláta

Opcionális: Fűszeres Opcionális: Fűszeres Opcionális: Fűszeres
UZSONNA meleg almaié meleg almaié meleg almaié
(1-2 órával ebéd vagy vagy vagy
után) Alma uborkával és Alma uborkával és Alma uborkával és

zellerrel zellerrel zellerrel

Gombagulyás
+ Sárgarépa-cukkini- Pizzás

VACSORA
Gőzölt spárga burgonya fasírt burgonyacsónakok

vagy + +

gőzölt zöld vagy Zöldlevél-saláta Zöldlevél-saláta
zsenge tök

Alma vagy almaszósz Alma vagy almaszósz Alma vagy almaszósz
(ha éhes vagy) (ha éhes vagy) (ha éhes vagy)

LEFEKVÉS ELŐTT 
EGY ÓRÁVAL

+

Vi liter citromos vagy 
lime-os víz

+

Vi liter citromos vagy 
lime-os víz

+
1/2 liter citromos vagy 

lime-os víz
+ + +

chaga tea chaga tea chaga tea



EGYSZERŰSÍTETT: A 9

ÉBREDÉS

REGGELI ELŐTT 
(legalább 15-30 
perccel később)

REGGELI 
(legalább 15-30 
perccel később)

TÍZÓRAI

EBÉD

UZSONNA 
(1-2 órával ebéd 
után)

VACSORA

LEFEKVÉS ELŐTT 
EGY ÓRÁVAL

7. NAP 8. NAP 9. NAP

Vi liter citromos vagy Vi liter citromos vagy 1/2 liter citromos vagy
lime-os víz lime-os víz lime-os víz

1 liter zellerlé 1 liter zellerlé 1 liter zellerlé

Nehézfém-
méregtelenítő

smoothie
Görögdinnyehasábok Dinnyesmoothie

vagy
Görögdinnyedzsúsz

Opcionális, ha éhes Opcionális, ha éhes vagy
vagy: Alma vagy: Alma Frissen facsart

vagy
almaszósz

vagy
almaszósz

Édesburgonya-tészta
Fokhagymás

narancslé

Sült cukkini és zsenge 
tök karfiolrizzsel

paprikával és 
spárgával 

+

Zöldlevél-saláta

Spenótleves 

Vi liter zellerlé
Opcionális: Fűszeres Opcionális: Fűszeres +

meleg almaié meleg almaié (legalább 15-30
vagy vagy perccel később)

Alma uborkával és Alma uborkával és Papájapuding
zellerrel zellerrel vagy

Körteszósz

Kelbimbód .

zöldségleves Citromos spárga
Spargaleves

+ Sültparadicsom- és
vayy

Bazsalikomos
Egészséges spenótsalátával

cukkinileves
majmuködes salata

Alma vagy almaszósz Alma vagy almaszósz
(ha éhes vagy)

+

Vi liter citromos vagy 
lime-os víz 

+

citromfűtea

(ha éhes vagy)
+

Vi liter citromos vagy 
lime-os víz 

+

citromfűtea

1/2 liter citromos vagy 
lime-os víz 

+

citromfűtea





EMLÉKEZTETŐ

AZ EGYSZERŰSÍTETT 3:6:9 TISZTÍTÓKÚRÁHOZ

Az Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúrát bemutató 11. fejezetben található teljes leírásra hivatkozva.
MIT EGYÉL ÉS IGYÁL?• A neked megfelelő adagokat fogyaszd. Ne éheztesd magad, de semmiképpen ne is erőltesd az evést!• Ragaszkodj a táblázatban leírt ételek receptjéhez és a tisztítókúra iránymutatásaihoz a 11. fejezetből.• Mire elérkezel A 6-hoz, szoktasd rá magad a gyümölcsön alapuló reggelire, A 9-hez érve pedig a friss gyümölcsből készült reggelire (a fagyasztott gyümölcs megengedett). További iránymutatást találsz a 167. oldalon.• Figyeld meg, hogy a zellerléadag háromnaponta emelkedik. Ha érzékeny vagy rá, a 11. fejezetben találsz egy táblázatot az alternatív mennyiségekkel.• Hidratálj! Igyál meg körülbelül 1 liter (4 bögre) vizet a nap során a reggeli és késő esti citromos vagy lime-os vízadagok között. Emellett igyál bátran, bármilyen hőfokon Fűszeres meleg almalevet (a receptet megtalálod a 316. oldalon) vagy kókuszvizet (olyat keress, amelyben nincsenek természetes aromák).
MIT NE EGYÉL VAGY IGYÁL?• A kilenc nap alatt teljes mértékben kerüld a radikális zsírokat (diófélék, magvak, olajok, olívabogyó, kókuszdió, avokádó, kakaó, csontleves, állati fehérjék és a többi.) A babféléket is hagyd el az egész kúra időtartamára.• A tisztítókúra alatt végig kerüld a következőket: tojás, tejtermékek, glutén, szénsavas üdítőitalok, só és ízesítők, sertéshús, kukorica, olajok (mind az élelmiszeriparban használatos, mind az egészségesebb fajták), szója, bárányhús, tonhal és egyéb halak és tenger gyümölcsei, ecet (az almaborecetet is ideértve), koffein (a kávét,



matcha teát és csokoládét is ideértve), gabonafélék (az első nyolc napon ehetsz kölest és zabot), alkohol, természetes/mesterséges aromák, erjesztett ételek (ideértve a kombucha teát, savanyú káposztát és kókusz aminó szószt is), sörélesztőpehely, citromsav, nátrium- glutamát, aszpartám, egyéb mesterséges édesítők, formaldehid és tartósítószerek.
HELYETTESÍTÉSEK ÉS MÓDOSÍTÁSOK• Kövesd a receptek instrukcióit, és csak a tisztítókúra személyre szabásával és a helyettesítésekkel foglalkozó 21. fejezetnek megfelelően helyettesítsd az összetevőket. Ha az egyszerű kis és nagy fogások híve vagy, az Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúrát leíró 11. fejezetben megtalálod az ételekkel kapcsolatos általános iránymutatásokat.• Ha érzésed szerint eleve tiszta étrendet követsz, lehet, hogy azokat a recepteket részesíted előnyben, amelyekben sok a nyers gyümölcs, leveles zöld és zöldség vagy gőzölt zöldség, illetve a leveseket és ragukat. Míg az Egyszerűsített kúrához ajánlott minta menüsorban több sütőben készült étel is található a változatosság kedvéért és inspirációképpen, tartsd szem előtt, hogy a sütőben sütött ételek lassítják a méregtelenítés folyamatát. Ettől eltekintve fantasztikus és finom választás annak, aki először végzi a tisztítókúrát.• Ha nincs időd a salátaevésre, nem szereted, gondot okoz a rágás, vagy érzékeny az emésztőrendszered, nyugodtan összeturmixolhatod az adott saláta összetevőit.• Ha nem bírod megenni az almát, használj helyette érett körtét.• A helyettesítésekkel kapcsolatban további iránymutatást találsz a tisztítókúrát leíró 11. fejezetben és a tisztítókúra személyre szabásával és a helyettesítésekkel foglalkozó 21. fejezetben.



MINTA MENÜSOROK A HALADÓ 3:6:9 TISZTÍTÓ KÚRÁHOZ

A 3 A6 A 9

1-3. napok 4-6. napok 7-8. napok 9. nap

ÉBREDÉS
1 liter citromos 
vagy lime-os víz

1 liter citromos 
vagy lime-os víz

1 liter citromos 
vagy lime-os víz

1 liter citromos 
vagy lime-os víz

REGGELI
ELŐTT
(legalább
15-30
perccel
később)

7 deciliter 
(vagy 1 liter)* 

zellerlé
1 liter zellerlé 1 liter zellerlé

A nap folyamán

REGGELI
(legalább
15-30
perccel
később)

Nehézfém
méregtelenítő

smoothie

Nehézfém
méregtelenítő

smoothie

Nehézfém
méregtelenítő

smoothie

fogyaszd: 
Kétszer 1 liter 
zellerlé (egyet 

délelőtt, egyet kora 
este)

TÍZÓRAI

Opcionális, ha 
éhes vagy: 

Alma 
vagy

almaszósz

Opcionális, ha 
éhes vagy: 

Alma 
vagy

almaszósz

Opcionális, ha 
éhes vagy: 

Alma 
vagy

almaszósz

+

Kétszer 5-6 dl 
uborka-almaié 

(bármikor)
+

Dinnyeturmix vagy

EBÉD
Spenótleves 

uborkatésztával 
vagy anélkül

Egészséges
májműködés

smoothie

Spenótleves 
uborkatésztával 

vagy anélkül

Papájapuding vagy 
Körteszósz vagy 

Görögdinnyedzsúsz 
vagy Frissen facsart 

narancslé 
annyiszor, 

ahányszor jólesik 
+

Víz (igény szerint)

UZSONNA 
(1-2 órával 
ebéd után)

Opcionális, ha 
éhes vagy: 

Alma 
vagy

almaszósz

Opcionális, ha 
éhes vagy: 

Alma 
vagy

almaszósz

1 liter zellerlé
+

(legalább 15-30 
perccel később, 
csak ha éhes 
vagy) Alma

VACSORA

Fodroskel-saláta
vagy

Karfioltál
zöldekkel

Paradicsomos 
uborkasaláta zöld 

füvekkel

Zöld leveles 
noritekercsek 

vagy
Spenótleves

LEFEKVÉS 
ELŐTT EGY

Alma vagy 
almaszósz (ha 

éhes vagy)
+

Vi liter citromos

Alma vagy 
almaszósz (ha 

éhes vagy)
+

Yz liter citromos

Alma vagy 
almaszósz (ha 

éhes vagy)
+

Vi liter citromos

Vi liter citromos 
vagy lime-os víz 

+



ÓRÁVAL vagy lime-os víz 
+

hibiszkusztea

vagy lime-os víz 
+

chaga tea

vagy lime-os víz 
+

citromfűtea

citromfűtea



EMLÉKEZTETŐ A HALADÓ 3:6:9 TISZTÍTÓKÚRÁHOZ

A Haladó 3:6:9 tisztítókúrát bemutató 12. fejezetben található teljes leírásra hivatkozva.
MIT EGYÉL ÉS IGYÁL?• A neked megfelelő adagokat fogyaszd. Ne éheztesd magad, de semmiképpen ne is erőltesd az evést!• Ragaszkodj a táblázatban leírt ételek receptjéhez és a tisztítókúra iránymutatásaihoz a 12. fejezetből. Az összes kis és nagy étkezés alatt kizárólag nyers gyümölcsöket, zöldségeket és leveles zöldeket fogsz fogyasztani. (A fagyasztott gyümölcs rendben van.)• Hidratálj! Igyál meg körülbelül 1 liter (4 bögre) vizet a nap során a reggeli és késő esti citromos vagy lime-os vízadagok között. Emellett igyál bátran, bármilyen hőfokon Eűszeres meleg almalevet (a receptet megtalálod a 316. oldalon) vagy kókuszvizet (olyat keress, amelyben nincsenek természetes aromák). Ha a 7. naptól kezdve a plusz délutáni zellerlé miatt valamivel kevesebb vizet iszol, az nem baj.* A 3 alatt fogyasztott reggeli zellerléadagokkal kapcsolatosrészleteket megtalálod a 174. oldalon.
MIT NE EGYÉL VAGY IGYÁL?• A kilenc nap alatt teljes mértékben kerüld a radikális zsírokat (diófélék, magvak, olajok, olívabogyó, kókuszdió, avokádó, kakaó, csontleves, állati fehérjék és a többi.) A babféléket is hagyd el az egész kúra időtartamára.• A tisztítókúra alatt ne egyél főtt ételeket!• A tisztítókúra alatt végig kerüld a következőket: tojás, tejtermékek, glutén, szénsavas üdítőitalok, só és ízesítők, sertéshús, kukorica, olajok (mind az élelmiszeriparban használatos, mind az egészségesebb fajták), szója, bárányhús, tonhal és egyéb halak és tenger gyümölcsei, ecet (az almaborecetet is ideértve), koffein (a kávét,



matcha teát és csokoládét is ideértve), gabonafélék (a kölest és zabot is ideértve), alkohol, természetes/mesterséges aromák, erjesztett ételek (ideértve a kombucha teát, savanyú káposztát és kókusz aminó szószt is), sörélesztőpehely, citromsav, nátrium- glutamát, aszpartám, egyéb mesterséges édesítők, formaldehid és tartósítószerek.
HELYETTESÍTÉSEK ÉS MÓDOSÍTÁSOK• Kövesd a receptek instrukcióit, és csak a tisztítókúra személyre szabásával és a helyettesítésekkel foglalkozó 21. fejezetnek megfelelően helyettesítsd az összetevőket.• Ha azt olvasod a leírásban, hogy smoothie vagy leves, akkor eldöntheted, hogy egészben vagy turmixolva fogyasztod az összetevőket. Ugyanígy, amikor salátát ajánlok, ennek az összetevőit is összeturmixolhatod, ha úgy tetszik.• Ha nem bírod megenni az almát, használj helyette érett körtét. Az alma vagy érett körte is pürésíthető magában tiszta, nyers alma- vagy körteszósszá.• Ha intenzív tisztító hatást tapasztalsz a zellerlétől, csökkentsd a felére a mennyiségét, majd innen tornázd vissza fokozatosan az adagot az előírt szintre.• A helyettesítésekkel kapcsolatban további iránymutatást találsz a tisztítókúrát leíró 12. fejezetben és a tisztítókúra személyre szabásával és a helyettesítésekkel foglalkozó 21. fejezetben.



23. FEJEZET

Receptek a tisztító kúrához

Amikor dzsúszokat és más ételeket készítesz almával, uborkával és más, 
ehető héjú gyümölcsökkel és zöldségekkel, nem kell meghámoznod őket, ha 
a recept nem írja, és organikus élelmiszerrel dolgozol - de meg is 
hámozhatod, ha szeretnéd. Ha hagyományosan termesztett az adott 
élelmiszer, hámozd meg, és dobd el a héját, vagy ha nem tudod meghámozni 
az adott gyümölcsöt vagy zöldséget, használat előtt jó alaposan mosd meg.



CITROMOS VAGY LIME-OS VÍZ

1 adag

Akármilyen egyszerűnek tűnik, ne becsüld le a citromos vagy lime-os vizet, 
mert a napi rutinod igen hatékony eleme. Ennek a könnyű hidratálási 
forrásnak az elkészítése mindössze egy percet vesz igénybe, fantasztikusan 
jót tesz mindenkinek, és életre kelti a vizet, amit iszol!

• 1/2 citrom vagy 2 Nme frissen felvágva

• 2 bögre víz

Csavard bele a frissen felvágott citrom vagy Nme levét a vízbe - ha 
szükséges, szűrd ki a magokat.

Várj legalább 15-20, ideális esetben 30 percet, miután megittad a citromos 
vagy lime-os vizet, mielőtt a zellerléhez vagy bármi máshoz hozzálátnál.

TIPPEK

• Ha jobban szeretsz rögtön 1 liter (4 bögre) citromos vagy lime-os vizet 
inni ébredéskor, azzal még jobban hidratálhatod magad, és támogatod a 
tisztulásodat. Egyszerűen duplázd meg a recept hozzávalóit, és már 
ihatod is!

• A mindennapokban az a legjobb, ha legalább kétszer közel Vi liter 
citromos vagy lime-os vizet iszol a nap során. Nagyszerű szokás, ha az 
elsőt ébredéskor, a másodikat valamikor a délután folyamán, a 
harmadikat pedig egy órával lefekvés előtt iszod meg.

• Ha kételyeid vannak a citromos víz ivásával kapcsolatban, lapozz a Mi 
ajánlott és mi tilos a tisztítókúra alatt? című 19. fejezethez, ahol 
megnyugtatlak a citromos vízzel és a fogaid egészségével kapcsolatban.

• A lime-ok mérete és a levük mennyisége változó. Ha száraz, csavarj bele 
kettőt a két bögre vízbe, hogy elég lé kerüljön bele. Ha nagy és lédús 
lime-hoz jutottál, az is lehet, hogy a fele is elég.





MÉZES-CITROMOS-GYÖMBÉRES VÍZ

1 adag

Kitűnő frissítő és hidratáló ez a Mézes-citromos-gyömbéres víz. Tökéletes 
napindító ital, csodálatosan összeszed délután, de bármikor jó iszogatni a 
nap során. (Ha ezzel kezded a napot, próbálj 15-20, ideális esetben 30 
percet vagy akár többet várni utána a zellerlével.) Ha ébredéskor iszod ezt a 
gyógyitalt, segít kiüríteni a májadnak az éjszaka során eltávolításhoz 
összegyűjtött méreganyagokat, és egyben megadja a májadnak és az 
szervezetnek a napindításhoz szükséges hidratálást és glükózforrást.

• 2,5-5 cm friss gyömbér

• 2 bögre víz

• 1/2 citrom leve

• 1 teáskanál nyers méz

Reszeld bele a gyömbért 2 bögre vízbe, és hagyd legalább 15 percig - 
ideális esetben még hosszabban - ázni. Ha akarod, a hűtőszekrénybe is 
beteheted ázni egész éjszakára. Közvetlenül mielőtt megiszod, szűrd le 
vizet a gyömbérről, tedd bele a citrom levét és a nyers mézet, és jól keverd 
el.

TIPPEK

• A gyömbért nem csak reszelheted; próbáld meg kisebb darabokra aprítva 
átpréselni egy fokhagymanyomón. Pont olyan hatást érhetsz el így, 
mintha lenne egy zsebprésed. A maradék „húst" is szedd ki utána a 
nyomóból, aprítsd fel, és azt is tedd bele a vízbe ázni. Ilyenkor is szűrd le, 
mielőtt megiszod.

• Jól teszed, ha előre elkészítesz egy nagy adag gyömbéres vizet, hogy 
kéznél legyen, ha kedved támad hozzá. Úgy a legjobb, ha a mézet és a 
citromot csak közvetlenül fogyasztás előtt adod hozzá.

• Nagyon fontos, hogy ehhez az italhoz nyers mézet használj. A 
felmelegített és feldolgozott mézzel nem fogod elérni ugyanazt a 
jótékony gyógyhatást.





ZELLERLÉ

Ez az egyszerű gyógynövénykivonat hihetetlen módon képes elsöprő 
javulást hozni mindenféle egészségügyi problémára, ha megfelelőképpen 
fogyasztod. Ezért olyan fontos eleme a zellerlé a 3:6:9 és a könyvben 
megismert minden más tisztító kúrának. Ideális napindító akkor is, ha 
éppen nem végzel tisztítókúrát.

• 1 csokor szárzeller

Ha gondolod, vágj le 1/2-1 centit a szárcsokor tövéből, hogy elváljanak 
egymástól a szárak.

Mosd meg.

Nyomd át a szárakat a lépréseden. Ha szükséges, szűrd le, hogy ne 
maradjon benne homok vagy pépdarabkák. Az optimális hatás érdekében 
azonnal, éhgyomorra idd meg. Miután megittad, várj legalább 15-30 
percet, mielőtt bármi mást ennél vagy innál.

Ha nincs léprésed, turmixgépben is elkészítheted a zellerlevedet. íme, a 
recept:

Ha gondolod, vágj le 1/2-1 centit a szárcsokor tövéből, hogy elváljanak 
egymástól a szárak. Mosd meg. Tedd ki egy tiszta vágódeszkára, és vágd fel 
az egészet 2,5-3 centis darabokra. Az összevágott szárakat tedd bele egy 
nagy sebességű turmixgépbe, és dolgozd homogén állagúra. (Ne adj hozzá 
vizet.) Ha szükséges, segíts rá a tömőkarral. Jól szűrd le az így keletkezett 
folyadékot. Egy magtejszűrő zsák tökéletesen megfelel erre a célra. Az 
optimális hatás érdekében azonnal, éhgyomorra idd meg. Miután 
megittad, várj legalább 15-30 percet, mielőtt bármi mást ennél vagy innál.

TIPPEK

• Állj ellen a kísértésnek, és ne adj semmi mást - citromot, almát, gyömbért 
vagy leveles zöldeket - a zellerlevedhez. Bár ezek is nagyszerű 
élelmiszerek, a zellerléből tisztán fogyasztva hozhatod ki a legtöbbet.

• Ha nem fogod tudni egyszerre, azonnal meginni a teljes zellerléadagodat, 
a legjobb lezárt üvegedényben betenni a hűtőszekrénybe. A frissen 
facsart szárzeller körülbelül huszonnégy órán keresztül tartja meg

1 adag



gyógyhatását. A hatóereje óráról órára fogy, tehát a huszonnégy órán túli 
fogyasztása nem ajánlott.





UBORKALÉ

A frissen préselt uborkalé alternatív fiatalító gyógyital. Erős lúgosító és 
hidratáló hatása miatt az uborkalé képes az egész szervezet tisztítására és 
méregtelenítésére. Enyhén édes ízének köszönhetően könnyen meg lehet 
inni.

• 2 nagy uborka

Mosd meg az uborkát, és nyomd át a lépréseden. Az optimális hatás 
érdekében azonnal, éhgyomorra idd meg.

Ha nincs léprésed, így is készíthetsz uborkalevet:

Mosd meg az uborkát, aprítsd össze, és egy nagy sebességű turmixgépben 
dolgozod homogénre. (Ne adj hozzá vizet.) Alaposan szűrd le az 
uborkafolyadékot. Egy magtejszűrő zsák ideális erre a célra. Az optimális 
hatás érdekében azonnal, éhgyomorra idd meg.

TIPPEK

• A friss uborkalé jó alternatívát kínál a zellerlé helyett, ha nem kapsz 
szárzellert, vagy nem szereted az ízét. Ugyan az uborkalé hihetetlen 
gyógyerővel rendelkező ital, de a zellerlé gyógyító tulajdonságait nem 
hozza, ezért nagyon fontos, hogy a lehető legtöbb zellerlevet idd 
mindennap. A legtöbb ember esetében, aki következetesen issza, a 
zellerlé íze megszelídül.

• Állj ellen a kísértésnek, és ne adj semmi mást - citromot, almát, gyömbért 
vagy leveles zöldeket - az uborkalevedhez. Bár ezek is nagyszerű 
élelmiszerek, az uborkaléből is tisztán fogyasztva hozhatod ki a legtöbbet.

1 adag





UBORKA-ALMA DZSÚSZ

Ez a finom dzsúsz olyan jól csúszik, hogy azon kaphatod magad, hogy 
rendszeresen megkívánod. Az uborka és az alma együttműködnek a 
szervezeted mély hidratálásán és kíméletes tisztításán, ezért 
kulcsfontosságú eleme ez az ital az Eredeti és a Haladó 3:6:9 tisztítókúra 9. 
napjának.

• 1 nagy uborka

• 3 alma

A hozzávalókat nyomd át a léprésen. Az optimális hatás érdekében azonnal 
idd meg. A maradékot tedd be a hűtőszekrénybe egy légmentesen záródó 
edényben.

Az is jó, ha a hozzávalókat felvágod, és egy nagy sebességű turmixgépben 
(víz hozzáadása nélkül) addig dolgozol rajta, amíg folyadékállagú lesz, majd 
egy magtejszűrő zsákon vagy túrózsákon átszűröd.

TIPPEK

• A dzsúszban az ideális uborka-alma arány körülbelül 50-50 százalék, és a
recept szerinti mennyiségekkel dolgozva nagyjából 1/2 liter lesz. Az uborka 
vagy alma méretétől függően igazíts a mennyiségeken a kívánt arányhoz.

• Ha az uborkát nem szereted annyira, használhatsz több almát. Ha az
almát nem szereted annyira, használhatsz több uborkát.

• A piros almafajtákban van a legtöbb tápanyag, ezért, ha teheted, ilyet
használj.

• Ha muszáj helyettesítened az almát, a körte jó alternatíva.

1 adag





ZÖLD DZSÚSZ

A csupa zöld hozzávalóból készített dzsúsz csak úgy itatja magát 
meglepően kellemes és lágy íze miatt, miközben a gyógyhatása táplál, 
egyensúlyba hoz és feltölt energiával.

• 5 zellerszár

• 1 közepes uborka

• % tömött bögre petrezselyem

• V/2 tömött bögre spenót vagy 2 tömött bögre felaprított római saláta

Az összes hozzávalót nyomd át a léprésen. Az optimális hatás érdekében 
azonnal idd meg. A maradékot tedd be a hűtőszekrénybe egy légmentesen 
záródó edényben.

Az is jó, ha a hozzávalókat felvágod, és egy nagy sebességű turmixgépben 
(víz hozzáadása nélkül) addig dolgozol rajta, amíg folyadékállagú lesz, majd 
egy magtejszűrő zsákon vagy túrózsákon átszűröd.

TIPPEK

• Ihatod így, a recept szerint, de ha szeretnél, tehetsz bele még több 

spenótot vagy salátát.

1 adag





EGÉSZSÉGES MÁJMŰKÖDÉS DZSÚSZ

1-2 adag

Az Egészséges májműködés dzsúsz tökéletes opció azoknak, akiknek 
valamilyen súlyos emésztési gondjuk van, és ezért kényelmetlennek vagy 
nehéznek találják a rostos salátákat vagy leveseket. Szükség szerint ihatod 
ezt a frissítő dzsúszt az Egészséges májműködés saláta és az Egészséges 
májműködés zöldségleves helyett a 3:6:9 tisztítókúra alatt.

1. VÁLTOZAT SPÁRGÁVAL

• 3 közepes piros alma

• 1 lazán megpakolt bögre friss korianderzöld

• 2 tömött bögre spenót

• 45 dkg levágott végű spárga

• 1 uborka

2. VÁLTOZAT KELBIMBÓVAL

• 3 közepes piros alma

• 1 lazán megpakolt bögre friss korianderzöld

• 2 tömött bögre spenót

• 90 dkg levágott végű kelbimbó

• 1 uborka

3. VÁLTOZAT SPÁRGÁVAL ÉS KELBIMBÓVAL

• 3 közepes piros alma

• 1 lazán megpakolt bögre friss korianderzöld

• 2 tömött bögre spenót

• 45 dkg levágott végű kelbimbó

• 22,5 dkg levágott végű spárga

• 1 uborka

A hozzávalókat nyomd át a léprésen. Az optimális hatás érdekében azonnal 
idd meg. A maradékot tedd be a hűtőszekrénybe egy légmentesen záródó 
edényben.



Az is jó, ha a hozzávalókat felvágod, és egy nagy sebességű turmixgépben 
(víz hozzáadása nélkül) addig dolgozol rajta, amíg folyadékállagú lesz, majd 
egy magtejszűrő zsákon vagy túrózsákon átszűröd.

TIPPEK

• Nagyon jól teszed, ha beveszed ezt a dzsúszt a mindennapi életedbe, akár 
folytatsz éppen 3:6:9 tisztítókúrát, akár nem. Nagyszerű második dzsúsz 
lehet a reggeli zellerlé után, vagy akár délutáni frissítőként is ihatod.

• Ha muszáj helyettesítened az almát, a körte jó alternatíva.





GOROGDINNYEDZSUSZ

1-2 adag

Az édes, frissítő dzsúszok világában semmi sem eshet jobban a friss 
görögdinnyedzsúsznál. A görögdinnyedzsúsz mélyen hidratál és tisztító 
hatású, ezért tökéletes reggeli ital 15-20, ideális esetben legalább 30 
perccel a zellerlé elfogyasztása után. Minden dinnye különleges, ezért más 
fajtákat is megpróbálhatsz kipréselni, hogy kiderítsd, melyik a kedvenced.

• 1 kisebb, felkockázott görögdinnye (kb. 2 kg; helyettesítheted 
ugyanennyi másfajta dinnyével)

Nyomd át a görögdinnyét a léprésen. Ha kell, még egy finom lyukú szűrőn 
is passzírozd át, hogy ne maradjon benne pép. Azonnal tálald.

A felkockázott dinnyét nagy sebességű turmixgépben is folyadékállagúvá 
dolgozhatod, majd egy magtejszűrő zsákon vagy túrózsákon átszűrheted.





FRISSEN FACSART NARANCSLÉ

1-2 adag

A frissen készített és 30 percen belül elfogyasztott narancslében rengeteg 
vírusölő és antibakteriális vegyület, vitamin, ásványi anyag, antioxidáns és 
gyógyító növényi hatóanyag van. Ezzel a finom gyógyító dzsússzal több 
napsütést varázsolhatsz a napjaidba.

• 10 narancs

Ha kézi citromfacsaród van, vágd félbe a narancsokat, és facsard ki a 
levüket és a pépet a szokott módon.

Ha elektromos lépréssel dolgozol, a meghámozott narancsokat nyomd át a 
gépen. Már ihatod is.

TIPPEK

• Ha nagyon kemények a narancsok, görgesd őket egy kicsit a tenyered 
alatt a konyhapulton, mielőtt felvágod vagy meghámozod őket. Ez segít 
elszakítani egymástól a gerezdeket, ígyjobban kiengedi a levét.

• Ha jobban szereted a gyümölcspépmentes narancslevet, szűrd át, mielőtt 
megiszod.

Ha nem tudod meginni a narancslevet 30 percen belül, tedd be a hűtőbe 
egy légmentesen zárható üvegedényben. Az a legjobb, ha néhány órán 
belül, de mindenképpen huszonnégy órán belül megiszod.





FŰSZERES MELEG ALMALE

Ha egy nagy bögre színtiszta, kuckós kényelemre vágysz tele gyógyító 
fűszerekkel egy szuperfinom almadzsúszban, ne keress tovább, 
megtaláltad: ez a Fűszeres meleg almaié. Hamar azt veheted észre, hogy a 
recept rögzül a heti rutinodban. Akár melegen, akár forrón iszod, 
mindenképpen csillapítja és ellazítja a májat. Ha inkább hidegen szeretnéd 
inni, arra is van lehetőség!

• 10 kicsumázott és felkockázott alma (3 bögre dzsúsz lesz belőle)

• 3A teáskanál őrölt fahéj

• 1/2 teáskanál őrölt gyömbér vagy 1 teáskanál apróra reszelt friss 
gyömbér

• 1 csipet szerecsendió (elhagyható)

• 1 csipet szegfűszeg (elhagyható)

• 1/2 teáskanál reszelt narancshéj

Nyomd át az almákat egy elektromos léprésen.

Add hozzá a fahéjat, gyömbért, szerecsendiót, szegfűszeget és 
narancshéjat.

Ha hidegen tálalod, legalább 10 percig hagyd ázni. Szűrd át egy finom 
lyukú szűrőn, mielőtt megiszod.

Ha forrón tálalod, öntsd bele egy nyeles kis lábosba, és hevítsd annyira, 
hogy gyöngyözni kezdjen. Kapcsold le a tűzhelyet, és hagyd állni 5-10 
percig. (Ha el tudod kerülni, hogy mikrohullámú sütőben melegítsd, az 
csodás.) Szűrd át egy finom lyukú szűrőn, mielőtt megiszod.

2-3 adag



•
 •



HIBISZKUSZTEA

1 adag

A hibiszkusztea gyógyhatása az ital szépségét és vibráló színét is felülmúlja. 
Az egyedi antocianin, melynek a hibiszkusz a piros színét köszönheti, segít 
a máj megfiatalításában, ezért nagyon jó választás a 3:6:9 tisztítókúra alatt.

• 1 evőkanál szárított hibiszkusz, vagy 2 filter hibiszkusztea

• 1 bögre víz

• 1 teáskanál nyers méz (elhagyható)

Tedd a hibiszkuszt egy bögrébe vagy teáskannába. Öntsd le forrásban lévő 
vízzel, és áztasd 10-15 percig. Keverd bele a nyers mézet (ha szereted). 
Szűrd le (ha szükséges), és ihatod is.

TIPP

• Ahhoz, hogy a gyógynövény gyógyító tulajdonságait kiaknázhasd, fontos, 
hogy rászánd a teljes 10-15 percet az áztatásra.





CITROMFUTEA

1 adag

A citromfű sokoldalú kedvenc, mely mind a gyógyhatásai, mind az íze miatt 
népszerű. Könnyű, frissítő tea készíthető belőle, ami még élvezetesebb, ha 
tudod, hogy ez a különleges gyógynövény a vírusok és egyéb kórokozók 
kipusztításán munkálkodik a szervezetedben. Nyugtató hatással van 
továbbá a máj idegeire, aminek köszönhetően az kevésbé lesz görcsös, 
nyugtalan és dühös.

• 1 bögre forró víz

• 2 evőkanál friss vagy 1 evőkanál szárított citromfű, vagy 2 filter 
citromfűtea

• 1 teáskanál nyers méz (elhagyható)

Tedd a citromfüvet egy bögrébe vagy teáskannába. Öntsd le forrásban lévő 
vízzel, és áztasd 10-15 percig. Keverd bele a nyers mézet (ha szereted). 
Szűrd le (ha szükséges), és ihatod is.

TIPP

• Ahhoz, hogy a gyógynövény gyógyító tulajdonságait kiaknázhasd, fontos, 
hogy rászánd a teljes 10-15 percet az áztatásra.





CHAGATEA

1 adag

Ebből az erősítő gyógygombából gazdag, földes karakterű tea készíthető, 
néhányak szerint halványan a kávéra emlékeztető ízzel. A hozzáadott nyers 
méz segít a mélyebb, nehezebben elérhető helyekre is eljuttatni a gyógyító 
tulajdonságait, melyekkel javítja a szervrendszerek működését.

• 1 bögre forró víz

• 1 teáskanál chaga por

• 1 teáskanál nyers méz (elhagyható)

Tedd bele a chaga port egy bögrébe. Adj hozzá forrásban lévő vizet, és jól 
keverd el. Tegyél bele nyers mézet (ha akarsz), és már ihatod is.





EGÉSZSÉGES MÁJMŰKÖDÉS SMOOTHIE

1-2 adag

Az első smoothie gyors, egyszerű, antioxidánsban gazdag tonik, amely 
mélyen tisztítja a májad. A második változat az első könnyű, vidám 
alternatívája, amely összehozza a zöldeket és a gyümölcsöket. Ha eddig 
még nem jutott eszedbe csírát adni a turmixodhoz, hát itt az ideje 
kipróbálni! Hatalmas gyógyerejével és enyhe ízével tökéletesen illik ehhez a 
selymes, trópusi ínyencséghez.

A VÁLTOZAT

• 2 banán vagy V2maradói papája felkockázva

• 1/2 bögre friss, 1 csomag fagyasztott vagy 2 evőkanál porított vörös 
pitaja (sárkánygyümölcs)

• 2 bögre friss vagy fagyasztott vagy 2 evőkanál porított vadon termő kék 
áfonya

• 1/2 bögre víz (elhagyható)

B VÁLTOZAT

• 1 banán vagy % maradói papája felkockázva

• 1 mangó

• 1/2 bögre friss, 1 csomag fagyasztott vagy 2 evőkanál porított vörös 
pitaja (sárkánygyümölcs)

• 1 zellerszár

• 1/2 bögre csíra (bármilyen fajta)

• 1/2 lime

• 1/2 bögre víz (elhagyható)

Turmixold össze az alapanyagokat. Addig dolgozz rajta, amíg homogén 
állagú lesz. Ha szükséges, hígítsd V2 bögre vízzel, vagy amíg el nem éred a 
kívánt állagot.

TIPP

• Ha be szeretnéd iktatni a Nehézfém-méregtelenítő smoothie-t (lásd a



következő receptet) a 3:6:9 tisztítókúrába, ihatsz kevesebbet az 
Egészséges májműködés smoothie-ból, és a délelőtt folyamán később 
megihatsz a Nehézfém-méregtelenítő smoothie-ból is egy kisebb adagot.





NEHÉZFÉM-MÉREGTELENÍTŐ SMOOTHIE

1 adag

Ebben a smoothie-ban tökéletesen keveredik a nehézfém-méregtelenítés 
öt kulcsfontosságú összetevője, hogy biztonságosan eltávolíthasd a 
nehézfémeket az agyadból és a testedből. Csodálatos életadó áldás, mely 
rengeteg tünet elmulasztásában segít.

• 2 banán

• 2 bögre friss vagy fagyasztott vagy 2 evőkanál porított vadon termő kék 
áfonya

• 1 bögre friss korianderzöld

• 1 teáskanál árpafűlépor

• 1 teáskanál hawaii spirulina

• 1 evőkanál atlanti-óceáni vörös pálmamoszat

• 1 narancs

• 1/2-1 bögre víz (elhagyható)

Nagy sebességű turmixgépben dolgozd homogén állagúra a banánt, az 
áfonyát, a korianderzöldet, az árpafűléport, a spirulinát és vörös 
pálmamoszatot egy narancs kifacsart levével. Ha hígabban szereted, adj 
hozzá legfeljebb 1 bögre vizet. Egészségedre!

TIPP

• Ha az árpafűlépor és a spirulina ízét túl erősnek érzed, kezdd kisebb 
adagokkal, és fokozatosan növeld a mennyiségüket.





DINNYESMOOTHIE

1 adag

Ez a recept tiszta egyszerűség a maga legjobb formájában! Választhatsz 
bármilyen fajta dinnyét, és csak annyi a dolgod, hogy magában finom, édes 
nektárrá turmixolod, aminek az emésztésén már nem lehet tovább 
könnyíteni. Mindegy, milyen dinnyére esik a választásod, hihetetlen 
gyógyhatással lesz a szervezetedre.

• 3-4 bögre felkockázott dinnye, például piros vagy sárga belű 
görögdinnye, illetve a számtalan sárgadinnyefajta bármelyike

Tedd bele a dinnyét a turmixgépbe, és körülbelül 1-2 perc alatt dolgozd 
homogén állagúra.

Öntsd ki pohárba, és azonnal fogyaszd.

TIPPEK

• A dinnyét a legjobb éhgyomorra vagy a citromos vagy lime-os víz és a 
zellerlé után fogyasztani. Várd ki a szokásos 15-20, ideális esetben 30 
percet a zellerlé után, mielőtt a dinnyesmoothie-hoz hozzálátnál.

• Bátran duplázd vagy triplázd meg az adagot az étvágyadnak 
megfelelően.

• Minden érett dinnyéből csoda finom smoothie készíthető, melynek 
rengeteg jótékony gyógyhatása van, tehát válogass kedved szerint a 
dinnyefajták között. Arra azonban figyelj oda, hogy egy adag smoothie- 
hoz csak egyféle dinnyét használj! Idővel kikísérletezheted a különböző 
változatok közül, hogy melyiket szereted a legjobban.





ZÖLD SMOOTHIE

1 adag

Ezzel az egyszerű smoothie-val gyorsan és könnyen rengeteg leveles zöldet 
vihetsz be anélkül, hogy egy nagy adag salátát kellene magadba tömnöd. A 
banán vagy a mangó nemcsak az édességet viszi bele a smoothie-ba, 
hanem ellát létfontosságú glükózzal is, hogy elszállíthassa a leveles 
zöldekben lévő tápanyagokat oda, ahol a testedben szükség van rájuk.

• 3 közepes banán nagyobb darabokra vágva, vagy 3 bögre felkockázott 
mangó

• 1-2 zellerszár összevágva

• 4 tömött bögre spenót vagy 4 tömött bögre római saláta

• 1 bögre víz a turmixoláshoz

Az összes hozzávalót tedd bele a turmixba, és dolgozd homogén állagúra. 
Azonnal tálald.





PAPÁJAPUDING

1 adag

Ennek a vibráló, gyógyító pudingnak az a titka, hogy hagyni kell a papáját 
rendesen megérni. Az érett papája édes és nagyon finom, és élvezetesen 
krémes, sűrű pudinggá turmixolható.

• 1/2 nagy maradói papája felkockázva

Tedd bele a papáját a turmixba, és dolgozd homogén állagúra. Azonnal 
tálald.

TIPPEK

• Nagyon fontos, hogy csak olyan papáját használj, amelyik nem 
génmódosított. A maradói papája széles körben ismert, nem 
génmódosított fajta.

• Figyelj oda, hogy csak érett papáját egyél - a belsejének kikanalazhatónak 
kell lennie. Az érettségét általában a külsejéről is meg lehet állapítani - ha 
a héja narancsos vagy sárgás árnyalatú, és ha a hüvelykujjaddal 
megnyomod, az érett avokádóhoz hasonlóan benyomódik.





ALMÁS-FAHÉJAS SMOOTHIE

1 adag

Ebben a mennyei smoothie-ban az almás pite finom ízkavalkádját 
élvezheted. Olyan krémes, finom és édes, hogy úgy fogod érezni, mintha 
süteményt ennél, csak itt nem kell számolnod a hagyományos almás 
pitében megszokott búza, tojás, vaj, zsír és finomított cukor hátrányaival. Ez 
a nyalánkság csak gyógyító összetevőkből áll, ezért jó érzésekkel 
készítheted el magadnak és a családodnak újra és újra.

• 2 közepes piros alma, kicsumázva és feldarabolva

• 11/2 fagyasztott banán

• 1 bögre víz

• 1 teáskanál tiszta juharszirup vagy 1 medjoul datolya (elhagyható)

• 3á teáskanál őrölt fahéj

• % teáskanál őrölt gyömbér

• 1 csipet szerecsendió

Az összes hozzávalót tedd bele a turmixba, és dolgozd homogén állagúra. 
Azonnal tálald.





GOROGDINNYEHASABOK

1-2 adag

Milyen jó móka a sült krumplit ezzel a tökéletes, édes csemegével, a 
görögdinnyével helyettesíteni! Ez az étel hidratál, gyógyít, és nagyon finom. 
A lime-lé és héj, valamint a chilipor úgy feldobja az ízét, hogy nem fogod 
tudni abbahagyni. Fogyaszd reggelire egymagádban, vagy készíts jó sokat, 
hogy megoszthasd a családoddal vagy a barátaiddal. Olyan étel, amelyet 
könnyedén össze is csomagolhatsz, hogy magaddal vidd egy piknikre vagy 
akár a strandra.

• 1 kis görögdinnye, hasábokra vágva

• 1 lime héja

• 1 evőkanál lime-lé

• 1/2-1 teáskanál chilipor

Rendezd el a görögdinnyehasábokat egy tányéron vagy tálcán. Locsold 
meg a lime levével, és szórj rá chilit. Fogyaszd egészséggel!





ALMASZÓSZ

Ne tévesszen meg ennek a receptnek az egyszerűsége - az almaszósz az 
egyik legmélyrehatóbban regeneráló étel a májsejtjeid számára, ez pedig 
az egész szervezetedre nézve csodákat jelent. És mindennek tetejében még 
édes és ízletes is, és bármikor pillanatok alatt összeütheted.

• 1-2 piros alma felkockázva

• 1-3 medjoul datolya kimagozva (elhagyható)

• 1 zellerszár összevágva (elhagyható)

• % teáskanál fahéj (elhagyható)

Pépesítsd a felkockázott piros almát a többi tetszőleges hozzávalóval egy 
turmixgépben vagy aprítógépben, amíg homogén, egyenletes almaszószt 
kapsz.

Tálald és fogyaszd azonnal, vagy facsarj egy kevés citromlevet a tetejére, és 
légmentesen lezárva tedd el későbbre.

TIPP

• Ha azért készíted, hogy a 3:6:9 tisztítókúra alatt az almát helyettesítsd 
vele, és teszel bele datolyát is, figyelj oda rá, hogy mennyit. Nézd meg, 
hogy az adott kis étkezésben szerepel-e datolya, és ehhez igazítsd a 
mennyiségét az almaszószban. Akármilyen egészséges a datolya, az is 
fontos, hogy a többi, magas víztartalmú étel még beléd férjen. Ha túl sok 
datolyát eszel, az annyira eltelíthet, hogy lemaradsz a többi tisztító 
élelmiszer jótékony hatásairól.

1 adag





KÖRTESZÓSZ

Ez az almaszószrecept csodálatos változata arra az esetre, ha valaki nem 
szereti az almát, vagy egyszerűen csak egy kis változatosságra vágyik.

• 3 érett körte felkockázva

Pépesítsd a felkockázott körtét egy turmixgépben vagy aprítógépben, amíg 
homogén, egyenletes körteszószt kapsz.

Azonnal tálalhatod és fogyaszthatod, vagy szorosan lefedve elteheted 
későbbre is.

1 adag

TIPPEK

• Ha megvárod, amíg a körte puha és lédús lesz, könnyebben szósszá 
tudod turmixolni, a szósz pedig kíméletesebben bánik majd az 
emésztőrendszereddel.

• A 3:6:9 tisztítókúra 9. napján nagyon fontos, hogy csakis körte 
felhasználásával készítsd; máskülönben bátran kísérletezz más 
összetevőkkel, például datolyával, fahéjjal, citromlével, kardamommal 
vagy szerecsendióval a tisztítókúra után.





PITAJÁS SMOOTHIE-TÁL

Engedd, hogy ennek a smoothie-tálnak a színei és tápanyagai fényt 
vigyenek a reggeledbe. A pitajában lévő szupertöltésű antioxidánsok - az 
antioxidánsok egy eddig felfedezetlen változata, melyeket én hiper- 
antioxidánsoknak nevezek - miatt kiemelkedő összetevője ez a gyümölcs 
ennek a receptnek. És kétségkívül gyönyörű!

• 2 fagyasztott banán vagy 2 bögre fel kockázott, fagyasztott mangó

• 1 bögre friss, 2 csomag fagyasztott vagy 2 evőkanál porított vörös pitaja 
(sárkánygyümölcs)

• %-1/2 bögre friss narancslé vagy víz a turmixoláshoz 

FELTÉTEK

• 2-3 friss eper felvágva

• 2 evőkanál friss áfonya és/vagy friss málna

• % bögre szeletelt banán

• % bögre felkockázott mangó

Tedd a smoothie összetevőit egy nagy sebességű turmixgépbe, és keverd 
homogén állagúra. Öntsd ki egy tálkába, és díszítsd a kívánt feltétekkel. 
Már eheted is!

1 adag





DINNYETÁL

1 adag

Semmi sem fogható igazán ahhoz, amikor egy nagy adag dinnyét ehetsz 
reggelire a kedvenc fajtádból. Legyen az akármilyen színű görögdinnye, 
vagy a sokféle alakban és színben pompázó sárgadinnyék bármelyike, a 
tested hálás lesz érte - ahogyan az ízlelőbimbóid is.

• Fél kicsi, Va nagy görögdinnye vagy 1/2-1 kis sárgadinnye bármelyik 
fajtából

Edd meg ott helyben, miközben aprítod, vagy helyezd el szépen egy 
tányérra vagy tálkába. Jó étvágyat hozzá!

TIPPEK

• A dinnyét magában a legjobb enni, nem más gyümölcsökkel.

• Sokan ahhoz vagyunk szokva, hogy egyszer-egyszer bekapunk egy szelet 
görögdinnyét vagy egy cikk sárgadinnyét. Ha a dinnye a főfogás, 
gondoskodj róla, hogy eleget készíts magadnak, hogy jóllakj vele.



V



FRISS REGGELI GYÜMÖLCSTÁL

1 adag

Amilyen sokféle gyümölcsből lehet választani, ez az egyszerű reggeli 
bármennyi változatban elkészíthető. Csak válaszd ki a kedvenc 
gyümölcseidet, és ess nekik. Az optimális emésztés kedvéért egyféle 
gyümölcsöt válassz, például papáját vagy banánt, és egyél belőle annyit, 
hogy jóllakj. Vagy választhatsz csak két- vagy háromféle gyümölcsöt - 
például bogyós gyümölcsöket és banánt - egy egyszerűbb reggeli 
gyümölcstálhoz.

• Jó nagy adag bármilyen friss gyümölcs, amit szeretsz, például papája, 
bogyós gyümölcsök, banán, nektarin, szőlő, narancs, őszibarack, füge, 
mangó, kajszibarack, alma, körte vagy más kedvenc friss gyümölcs

Edd meg őket úgy, ahogy vannak, vagy helyezd el szépen egy tányérra vagy 
tálkába. Jó étvágyat hozzá!

TIPPEK

• Gondoskodj róla, hogy elég gyümölcsöt készíts magadnak, hogy jóllakj 
vele. Egy-két alma, egy banán, egy bögre bogyós gyümölcs vagy néhány 
kivi magában a legtöbb ember számára általában nem elég reggelire. Ha 
kis adagokat szeretsz enni, figyelj oda rá, hogy a délelőtt folyamán 
minden órában vagy másfél órában egyél még egy kis friss gyümölcsöt.





GYÜMÖLCSÖS MÜZLI

1 adag

Szereted a müzlit? Ez az édes, ínycsiklandozó gyümölcsös müzli a 
hagyományos gabonapehely csodálatos alternatíváját kínálja. Ez a darabolt 
mangóval és édes bogyós gyümölcsökkel készült reggeli, melyet hideg, 
krémes banántejjel öntünk nyakon, ugyanazt az élvezetet hozza a friss, 
tápanyagdús összetevőivel.

• 1 bögre vegyes bogyós gyümölcs

• 1 mangó felkockázva

• 1 friss banán

• 1 fagyasztott banán

• 1 evőkanál aszalt faeper (elhagyható)

Tedd a bogyós gyümölcsöket és a mangót egy tálkába.

A banántejhez turmixolj össze 1 friss és 1 fagyasztott banánt 1 bögre vízzel. 
Öntsd rá a gyümölcstálra, ha szereted, szórd meg aszalt faeperrel, és láss 
hozzá!





MANGÓS SMOOTHIE-PARFÉ

1 adag

Ez a fantasztikus parfé egyszerre lakatja jól a szemet és a testet. Meglátod, 
hogy a ragyogó narancsszín smoothie-rétegek között mélyvörös és kék 
színekben pompázó bogyós gyümölcsök kombóját jóval a tisztítókúra után 
is követelni fogják tőled otthon és a baráti társaságodban is.

• 2 bögre felkockázott, fagyasztott mangó

• 2-3 evőkanál friss narancslé vagy víz a turmixoláshoz

• 1/2 bögre eper, málna, áfonya és/vagy szeder

• friss menta a díszítéshez (elhagyható)

Tedd bele a mangót és a narancslevet (vagy vizet) a turmixba, és dolgozd 
homogén állagúra.

Önts ki egy réteg mangó-narancs smoothie-t egy kisebb befőttesüvegbe 
vagy tálkába. (A turmix oldalára kenődött részt is kapargasd ki, ha kell.) 
Szórd rá a bogyós gyümölcsök felét. Ismételd meg ugyanezt még egy réteg 
smoothie-val és bogyós gyümölccsel.

Ha szereted, díszítheted néhány friss mentalevéllel. Egészségedre!





KARAMELLÁS ALMAFAGYI

1 adag

Erre a mennyei, krémes, gyümölcsös csodára cserélheted le a tejes csavart 
fagylaltot. Ez a banánból, almából és datolyából készült fagyi olyan 
vírusölő, májgyógyító kényeztetés, amit akárhányszor ehetsz, mégsem kell 
bűntudatot érezned miatta.

• 1 felkockázott, fagyasztott alma

• 1 fagyasztott banán

• 2-3 medjoul datolya kimagozva

• 1 teáskanál alkoholmentes vaníliaaroma vagy 14 teáskanál vaníliapor 
(elhagyható)

• 2-3 evőkanál víz a turmixoláshoz, ha szükséges

Az összes hozzávalót tedd bele egy nagy sebességű turmixgépbe, és 
dolgozd homogén állagúra. A lehető legkevesebb víz hozzáadásával 
készítsd, és kapard vissza a többihez az edény oldalára kicsapódott részt. 
Egészségedre!





NYERS ALMÁS-BANÁNOS „ZABKÁSA" 
SZEDERREL

1 adag

Egészséges reggeli választás lehet egy tál gluténmentes, tejmentes 
zabkása. Ha még egészségesebb reggelire vágysz, próbáld ki ezt az alma, 
banán és fűszerek felhasználásával készült „zabkását"! Krémes és nagyon 
finom, és nagyszerű alternatívát kínál annak, aki kerüli a gabonaféléket, 
vagy korlátozza a fogyasztásukat.

• 2 alma fel kockázva

• 1 nagy érett banán nagy darabokra vágva

• Va teáskanál fahéj

• Ys teáskanál kardamom

• 1/2 bögre szeder

OPCIONÁLIS

• mazsola vagy aszalt vörös áfonya

Tedd bele az almát, banánt, fahéjat és kardamomot egy aprítógépbe, és 
dolgozd az egészet sűrű, kicsit darabos, mégis krémes állagúra.

Öntsd át egy tálkába, és szórj rá szedret és mazsolát vagy vörös áfonyát, ha 
szereted. Egészségedre!

TIPPEK

• Ha más bogyós gyümölcsöt szeretnél beletenni, például epret, málnát, 
vadon termő kék áfonyát vagy faepret, csak rajta. Minden bogyós 
gyümölcs antioxidánsokkal és más jó dolgokkal teli gyógyító élelmiszer.



/



AFONYAS KASA

Ez a Nyers almás-banános „zabkásánál" hagyományosabb kása kölessel 
vagy gluténmentes zabpehellyel készül, egy titkos csodafegyver, a vadon 
termő kék áfonya hozzáadásával. Ez a kis sötétlila ékkő igazi ízrobbanással 
kényeztet, a máj és az egész szervezet számára kínált gyógyító 
tulajdonságai pedig valódi csudabogyóvá teszik.

• 1 bögre köles vagy gluténmentes zab

• 2 bögre vagy igény szerint több víz

• 1/2 teáskanál fahéj

• 1/2 bögre vadon termő kék áfonya

• 2 evőkanál friss vadon termő vagy termesztett kék áfonya, vagy 
fagyasztott vadon termő kék áfonya a díszítéshez

• tiszta juharszirup vagy nyers méz ízlés szerint

Egy kis nyeles lábosban forrald fel a vízben a fahéjjal ízesített és megkevert 
kölest. Ha szükséges, adj még hozzá vizet. Vedd le a hőfokot, fedd le, és 
gyöngyözve, körülbelül 10-15 perc alatt főzd puhára. Közben időnként 
keverd meg. Ha elkészült, vedd le a láboskát a lapról, fedd le, és hagyd így 
pár percig.

Vagy egy kis nyeles lábosban forrald fel a vízben a fahéjjal ízesített zabot. 
Ha szükséges, adj még hozzá vizet. Gyöngyözve, körülbelül 5-10 perc alatt 
főzd puhára.

Keverd bele a vadon termő kék áfonyát és ízlés szerint juharszirupot. 
Tálkába szedve, két evőkanál áfonyával megszórva tálald.

1-2 adag





SPAGETTITÖKTÓCSNI

Ez a különleges tócsniváltozat úgy hozza vissza gyerekkorunk egyik 
kedvencét, hogy közben a májunk és szervezetünk is gyógyulhat tőle. Ezt a 
tócsnit kínálhatod magában, vagy vágott paradicsommal, illetve friss 
paradicsomsalsával.

• 1 nagy spagettitok fele (főzve körülbelül 2 bögrényi lesz belőle)

• 1 teáskanál szárított zöldfűszer, például rozmaring vagy kakukkfű

• 1 marék apróra vágott zöldhagyma vagy petrezselyem a díszítéshez

Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra.

Kanalazd ki a magokat a tökből. A vágott felével lefelé tedd bele egy 
sütőpapírral kibélelt tepsibe, és szürkéid meg néhányszor egy villával. Süsd 
puhára körülbelül 30-40 perc alatt. Ha kész, vedd ki, és teljesen hűtsd ki.

Ha kihűlt, egy villával szedegesd ki a héjából a „spagettiszálakat", és tedd 
bele egy tálba. Add hozzá a zöldfűszereket. Jól keverd össze. Formázz lapos 
fasírtokat a keverékből, tedd be őket két konyhaipapírtörlő-lap közé, és 
nyomd ki belőlük a vizet.

Tegyél egy tapadásmentes kerámiaserpenyőt egy közepes hőfokra 
bekapcsolt lapra, és tedd bele a tócsnikat. Süsd barnára oldalanként 5-6 
perc alatt. Tálald azonnal apróra vágott zöldhagymával vagy 
petrezselyemmel.

1-2 adag

TIPPEK

• Ha szeretnél időt spórolni az elfoglalt reggeleken, előre megsütheted a 
spagettitököt, így bármikor gyorsan elkészítheted belőle a tócsnikat.

• Bármilyen étel mellé kínálhatod, nem csak reggelire. Nagyon jó párost 
alkot a Zöldlevél-salátával, friss paradicsomból, bazsalikomból és 
spenótból készült salátával vagy akár salsával. Úgy is nagyon finom, ha 
egy kis citromlével és nyers mézzel meghintett saláta mellé fogyasztod.





GLUTÉNMENTES BANÁNOS-ZABOS REGGELI
SÜTI

8 süti

Ez a nagyon kevés összetevőből elkészíthető Reggeli süti nem is lehetne 
egyszerűbb ennél - de ez nem megy az ízhatás rovására. Elkészítheted 
előre, ha sietned kell reggel, vagy csomagolhatsz belőle az ebéd mellé akár 
az egész családnak.

• 1 nagy érett banán (összetörve körülbelül V2 bögre)

• 1 bögre gluténmentes zab

• 1 teáskanál fahéj

• % bögre vörös áfonya vagy mazsola (elhagyható)

Melegítsd elő a sütőt 180 °C-ra. Bélelj ki egy tepsit sütőpapírral.

Tedd a banánt egy közepes keverőtálba, és nyomkodd össze egy villával. 
Add hozzá a zabot, a fahéjat és a vörös áfonyát vagy mazsolát, ha szereted. 
Keverd össze alaposan.

Púpozott evőkanállal mérve - körülbelül 8 sütit kell kapnod - kanalazd ki a 
keveréket a tepsibe, és lapítsd le őket egy kicsit, hogy korongokat kapj.

Tedd be a sütőbe 15-20 percre - akkor van kész, ha az oldala megbámul. 
Tedd félre hűlni, mielőtt nekilátsz.





NYERS ALMÁSPITE-TORTÁCSKÁK

6-8 tortácska

Ezek a csinos minitorták fantasztikus nyalánkságként töltik fel a máj és a 
szervezet glükóz-üzemanyagraktárait a gyógyuláshoz és működéshez. Edd 
őket uzsonnára, a maradékot pedig tedd be a hűtőbe vagy akár a 
mélyhűtőbe, hogy a barátokat és a családot is megörvendeztethesd.

TÉSZTA

• 2 bögre magozott medjoul datolya

• 1 bögre faeper

TÖLTELÉK

• 3 alma kicsumázva és felkockázva

• 2-3 medjoul datolya kimagozva

• Ys teáskanál fahéj

• 1 csipet szerecsendió

• 2 teáskanál friss narancs- vagy citromlé

FELTÉTEK

• Yi alma nagyon vékonyra szeletelve

• Yiteáskanál fahéj

• 1-2 teáskanál nyers méz (elhagyható)

A tésztához tedd aprítógépbe a datolyát és a faepret, és addig dolgozz 
rajta, hogy jól összeálljon a massza.

Bélelj ki egy muffinsütőformát sütőpapírral úgy, hogy túllógjanak a 
széleken, hogy könnyű legyen kiemelni. Nyomkodd bele a masszát az 
aljába és az oldalára - készíts ily módon 6-8 tortácskaalapot. Tedd félre.

A töltelékhez turmixold homogén állagúra az almát, datolyát, fahéjat, 
szerecsendiót és a narancs vagy citrom levét. Kanalazd bele az alapokba, és 
tedd be 30 percre a mélyhűtőbe.

Vedd ki a tortácskákat a muffinformából, és szedd le róluk a sütőpapír
burkolatot. Tedd ki őket egy tányérra vagy tálra, és díszítsd az



almaszeletekkel. Szórd meg fahéjjal, és csurgass rá egy kis nyers mézet, ha 
szereted.

Azonnal tálalhatod, vagy el is teheted későbbre a hűtőbe vagy a 
mélyhűtőbe.





FAHÉJAS ALMÁVAL TÖLTÖTT DATOLYA

2 adag

Bár a datolya tökéletes, könnyű nyalánkság önmagában is, ez a Fahéjas 
almával töltött datolya az ízvilágával új szintre emeli a nassolás fogalmát. 
Zellerszárral és uborkaszeletekkel fogyasztva tökéletes édes-sós, hidratáló 
uzsonnafogás.

• 1 alma

• 1/2 teáskanál fahéj

• 6 medjoul datolya

A kicsumázott almát vágd fel nagyon vékony cikkekre. Terítsd ki a 
szeletkéket egy tányéron vagy tálon, és szórd meg fahéjjal.

A datolyákat vágd be az egyik oldalán, és szedd ki a magjukat. Nyisd ki őket 
a vágásnál, és nyomj be egy-egy fahéjas almacikket a közepükbe.

Ha készen vagy velük, már eheted is.





ALMÁSPITE-TÖLTELÉK

2 adag

Ezen a nagyszerű és aranyos módon is kiélvezheted az almás pite ízvilágát. 
Mindössze néhány hozzávalóval juttatja a mennyekbe az ízlelőbimbóidat ez 
a recept. Ráadásul a hűtőszekrényben több napig is eláll, ezért jól teszed, 
ha nagyobb adagot készítesz, hogy maradjon a hét hátralévő részére is.

• 1/2 bögre medjoul datolya kimagozva

• V2 bögre víz

• % teáskanál fahéj

• 1 csipet szerecsendió

• 3 közepes alma felkockázva

Turmixold homogén masszává a datolyát, a vizet, a fahéjat és a 
szerecsendiót. Tedd át egy tálba, és add hozzá az almakockákat. Jól keverd 
össze. Vagy láss hozzá azonnal, vagy tedd el későbbre a hűtőszekrényben 
egy légmentesen záródó edényben.



#



EGÉSZSÉGES MÁJMŰKÖDÉS SALÁTA

1-2 adag

Ez a rendkívül jól variálható saláta bővelkedik a májadat éltető 
gyógyhatásokban. Mindenképpen nagyszerű választás, ha könnyebb ételre 
vágysz, illetve kitűnő körete lehet olyan főtt fogásoknak is, mint a gőzölt 
spárga, kelbimbó, cukkini és zsenge tök a 3:6:9 tisztítókúra alatt. Ha 
kipróbálod a zsírmentes „narancsecetöntetet", biztosan beveszed a 
konyhád állandó trükkjei közé. ízgazdag, édes és bárki számára megfelelő.

• 8 lazán megpakolt bögre tetszőleges leveles zöldség (spenót, rukkola, 
vajsaláta, római saláta, fodros kel, madársaláta stb.)

• 1 citrom, lime vagy narancs kifacsarva

VÁLASZTHATÓ FELTÉTEK

• alma

• szőlő

• mangó

• papája

• narancs

• mandarin

• bogyós gyümölcsök

• banán (csak ha nem teszel a salátába paradicsomot, mert együtt nem 
könnyen emészthetők)

• friss füge

• uborka

• zellerszár

• paradicsom

• spárga

• káposzta (vörös vagy zöld)

• sárgarépa

• csírák

• mikrozöldek



• friss zöldfűszerek (korianderzöld, petrezselyem, bazsalikom, kapor, 
menta, oregánó, kakukkfű, rozmaring stb.)

• atlanti-óceáni vörös pálmamoszat

• fokhagyma

• hagyma (például póré, lila, édes fehér, vörös, zöld stb.)

• retek

• kaliforniai paprika (érett, nem zöld)

• zsenge cukorborsó

• hóborsó

• nyers karfiol

• napon szárított paradicsom (sómentes, olajmentes, kénmentes)

• gőzölt zöldbab

VÁLASZTHATÓ „NARANCSECETÖNTET"

• 1 bögre narancslé

• 1 gerezd fokhagyma

• 1 teáskanál nyers méz

• % bögre víz

• Vs teáskanál Cayenne-bors (elhagyható)

Helyezd a kívánt leveles zöldeket és a listáról választott feltéteket egy tálba, 
majd keverd össze őket, hogy vegyes salátát kapj.

Csepegtesd rá ízlés szerint a friss citrom-, lime- vagy narancslevet.

Vagy ha úgy tetszik, készítsd el a „narancsecetöntetet". Ehhez turmixold 
homogén állagúra az összes hozzávalót. Jól keverd bele a salátádba, és 
fogyaszthatod is.

TIPPEK

• Az Eredeti 3:6:9 tisztítókúra alatt megkísérthet a gondolat, hogy kihagyd 
az Egészséges májműködés salátát, ha a spárgát és/vagy kelbimbót 
annyira szereted, hogy azokkal laksz jól délben vagy este. Próbálj 
odafigyelni, hogy ez ne fordulhasson elő - kivéve, ha a 7. vagy 8. napi 
vacsoráról van szó, amikor a saláta opcionális.

• Ha nem vagy képes megenni az egész adag salátát a tisztítókúra által



előírt más ételek mellett, akár el is felezheted az adagot, hogy minden 
beléd férjen.

• Ha igazán érzékeny vagy, elkészítheted helyette a nyers Egészséges 
májműködés zöldséglevest. Az Eredeti 3:6:9 tisztítókúrát végezve végső 
mentsvárként az Egészséges májműködés dzsúszt is választhatod. Ha az 
emésztésed problémás, lehetséges, hogy jobbnak látod a 18. fejezetben 
leírt Monotáplálkozás tisztítókúrával kezdeni.





SPENÓTLEVES 1 adag
Az egyik legfantasztikusabb előnye annak, ha több gyümölcsöt, zöldséget 
és leveles zöldet viszünk az étrendünkbe az, ahogyan az ízlelőbimbóink 
változnak, és idővel elkezdünk egyre inkább ezekre a friss hozzávalókra 
vágyni. Ha azon kapod magad, hogy leveles zöldségekre és a jótékony 
hatásukra vágysz, ezzel a könnyen elkészíthető, gazdagon ízesített levessel 
ügyesen, könnyen emészthető formában illesztheted be őket a napodba.• 2 bögre koktélparadicsom• 1 zellerszár• 1 gerezd fokhagyma• 1 narancs kifacsart leve• 4 lazán megpakolt bögre bébispenót• 2 bazsalikomlevél vagy néhány szál friss korianderzöld

• 1/2-1 uborka (elhagyható; az Egyszerűsített tisztítókúra 9. napján hagyd 
ki az uborkatésztát)

A paradicsomot, zellerszárat, fokhagymát és narancslevet tedd nagy 
sebességű turmixgépbe, és dolgozd homogén állagúra.Add hozzá a spenótot maréknyi adagonként, amíg teljesen homogénre dolgozod.
Add hozzá a bazsalikomot vagy korianderzöldet, majd dolgozd homogén 
állagúra.

Ha szereted, készítsd el az uborkatésztát egy spirálvágóval, julienne 
szeletelővel vagy zöldséghámozóval. (A nem organikus termesztésű 
uborkát hámozd meg, ha lehet, és dobd el a héját.) Tedd bele a tésztát egy 
levesestálba.

Öntsd rá a turmixolt levest, és azonnal tálald.

TIPPEK

• Ha nem tudsz spenótot használni, helyettesítheted vajsalátával.

• Ha nem tudsz paradicsomot használni, helyettesítheted érett mangóval.



Ha nem kapsz friss, édes mangót, helyettesítheted fagyasztott mangóval, 
amit kiolvasztasz.

• Ha sem a paradicsom, sem a mangó nem lehetséges opció, banánt is 
turmixolhatsz helyette a leveles zöldekhez. Arra figyelj oda, hogy ne 
használj egyszerre banánt és paradicsomot, mert együtt nehezen 
emészthetők.

• Az angol uborka nagyon jó választás az uborkatésztához, mert picik a 
magjai.

Már volt róla szó, hogy ha Spenótlevest eszel az Egyszerűsített 3:6:9 
tisztítókúra 9. napján, uborkatésztát ne tegyél bele. Hozzáturmixolhatod 
azonban az uborkát a leveshez, ha szeretnéd. Azon a napon csak préselt 
leveket vagy turmixolt folyadékokat fogyassz!





EGÉSZSÉGES MÁJMŰKÖDÉS ZÖLDSÉGLEVES

Ha nem vagy oda a salátaevésért, az Egészséges májműködés zöldségleves 
az Egészséges májműködés saláta fantasztikus gyógyító alternatívája, mert 
így is beviheted a fontos tisztító és gyógyító élelmiszereket a 
szervezetedbe. Ez a nyers leves szintén kitűnő választás annak, aki nehezen 
tud rágni, kevés ideje van az evésre, vagy érzékeny az emésztőrendszere.

• 2 bögre koktélparadicsom

• 1 bögre uborka felkockázva

• 2 zellerszár

• % tömött bögre friss korianderzöld

• % tömött bögre petrezselyem

• 4 lazán megpakolt bögre leveles zöldség (spenót, rukkola, vajsaláta stb.)

• 2 evőkanál friss citrom-, Nme- vagy narancslé

• 1 bögre spárga felaprítva

• 1-2 medjoul datolya vagy 1-2 teáskanál nyers méz (elhagyható)

• 1/2 bögre víz

Tedd az összetevőket nagy sebességű turmixgépbe, és keverd homogén 
állagúra. Azonnal tálalhatod.

1-2 adag

TIPP

• Ha nem igazán ízlik az Egészséges májműködés zöldségleves, válassz 
enyhébb ízű leveles zöldeket, például spenótot, az olyan erősebb ízűek 
helyett, mint a rukkola és a fodros kel.





RESZELT KELBIMBÓS SALÁTA

1-2 adag

Ha még soha nem kóstoltad a nyers reszeltkelbimbó-salátát, 
meglepetésként érhet, hogy milyen finom tud lenni, különösen, ha minél 
vékonyabbra tudod szeletelni, reszelni vagy gyalulni, és öntettel kínálod. 
Ebben az ételben a hagyományos reszelt káposztasalátából ismerős 
összetevők, a sárgarépa és a káposzta kísérik a főszereplő kelbimbót, mely 
a tisztulás és gyógyulás ajándékát hozza el neked. Ha friss zöldfűszerekkel 
és egy nagyon finom, egyszerű öntettel eszed, azon kaphatod magad, hogy 
a nyers kelbimbó iránti új szerelem jelent meg az életedben! Frissen 
fogyasztva, de előre elkészítve is nagyon finom!

• V/2 bögre vékonyra szeletelt kelbimbó

• 1 bögre reszelt sárgarépa (elhagyható)

• 1 bögre vékonyra szeletelt lila káposzta

• 1/2 bögre friss, aprított korianderzöld

• % bögre zöldhagyma felaprítva

• 1 gerezd fokhagyma finomra vágva

• 2 evőkanál citrom- vagy lime-lé

• 1 teáskanál nyers méz vagy tiszta juharszirup (elhagyható)

Tedd egy nagy keverőtálba a kelbimbót, a reszelt sárgarépát (ha teszel 
bele), a lila káposztát, a korianderzöldet és a zöldhagymát. Keverd össze.

Add a salátához az apróra vágott fokhagymát, citromlevet és nyers mézet 
(ha használsz). Jól keverd össze.

Kóstold meg, és ha szükséges, fűszerezd tovább ízlés szerint. 
Egészségedre!





GYALULTKELBIMBÓ-, SPÁRGA-, RETEK- ÉS 
ALMASALÁTA

1-2 adag

Ez a kicsit édes, kicsit csípős saláta tiszta és ízletes. A nyers kelbimbó, 
spárga, alma és retek mind energiabombaként támogatják a májat és a 
többi szervet. Ha marad belőle, a hűtőben kitűnően eláll.

• 45 dkg kelbimbó a végeitől megtisztítva, zöldséggyalun vagy késsel 
vékonyra szeletelve

• 45 dkg spárga a végeitől megtisztítva, vékony karikákra vágva

• 1/2 bögre vékonyra szeletelt retek

• 1 közepes alma nagyon vékonyra szeletelve

SZÓSZ

• 1 gerezd fokhagyma finomra reszelve

• 1 teáskanál finomra reszelt lila hagyma

• 11/2 teáskanál nyers méz vagy tiszta juharszirup

• 3 evőkanál frissen facsart citromlé

A gyalult kelbimbót, spárgát, retket és almát tedd egy nagy keverőtálba. Jól 
keverd össze, és tedd félre.

A szószhoz egy kisebb tálban vagy befőttesüvegben elegyítsd a reszelt 
fokhagymát, lila hagymát, nyers mézet vagy juharszirupot és citromlevet. 
Öntsd rá a salátára, és keverd össze vele.

Tálkákba osztva tálald.





ZÖLDLEVÉL-SALÁTA

Ezt a salátát olyan egyszerűen vagy olyan változatosan készítheted el, 
ahogy kedved tartja. Ha csak ennyire futja, egyszerűen szórj be némi 
leveles zöldet egy tálba, facsarj rá egy kis citrom- vagy lime-levet, és már 
kész is. Ha köretként eszed a salátát, néha tényleg csak ennyi kell. Ha 
további összetevőkkel szeretnéd gazdagítani, jó ötlet a paradicsom, az 
uborka, a hagyma vagy bármilyen zöldség, amit szeretsz.

• 4 lazán megpakolt bögre leveles zöldség (például spenót, rukkola, 
vajsaláta stb.)

• 2 evőkanál citrom- vagy lime-lé

VÁLASZTHATÓ TOVÁBBI ÖSSZETEVŐK

• % bögre félbevágott koktélparadicsom vagy felaprított paradicsom

• 1/2 bögre uborka felaprítva

• % bögre vékonyra szeletelt lila káposzta

• % bögre vékonyra szeletelt retek

• % bögre vékonyra szeletelt lila hagyma

• 1 teáskanál nyers méz vagy tiszta juharszirup

Tedd a kedvenc leveles zöldeidet egy tálba, és facsarj citromlevet a tetejére. 
Jól keverd össze.

Tedd rá, amit még szeretnél, és már eheted is.

1-2 adag





KARFIOLSZUSI

Nyers karfiolrizzsel nagyszerűen imitálható a fehér rizs élménye, csak 
ebben több a gyógyerő! A karfiolrizst kedved szerint párosíthatod 
zöldségekkel, lágy szárú zöldekkel és gyümölccsel (például mangó, maradói 
papája vagy narancs), csak arra ügyelj, hogy zsírmentes maradjon a szusid. 
Noritekercsekké tekerve finom és különleges étkezési élményt nyújthat.

• 45 dkg karfiolvirág

• 2-3 norilap

• 1 piros kaliforniai paprika vékonyra szeletelve

• 1/2 uborka vékony rudakra vágva

• 1-2 sárgarépa vékony rudakra vágva

• 1 bögre vékonyra szeletelt lila káposzta

• 1-2 evőkanál zöldhagyma a díszítéshez

• wasabipor vízzel elkeverve, a tálaláshoz (elhagyható)

PLUSZ MÁRTOGATÓS SZÓSZ

• 2 teáskanál tiszta juharszirup

• 2 evőkanál lime-lé

• % teáskanál Cayenne-bors

• 1/2 teáskanál reszelt gyömbér

Aprítógépben, pulzáló üzemmódban dolgozz a karfiolvirágokon addig, 
amíg rizsre emlékeztető állagot kapsz. Tedd félre.

Tegyél egy norilapot a vágódeszkára a fényes felével lefelé. Kanalazz a 
norilap hozzád közelebb eső végére körülbelül 3/4 bögrényit a 
karfiolrizsből, majd oszd el egyenletes rétegben a norilap alsó felén. A 
kiválasztott zöldségeket és/vagy gyümölcsöket helyezd el a karfiol rizsréteg 
közepén.

Óvatosan emeld meg a norilap hozzád közel eső oldalát, és kezdd el 
szorosan feltekerni az üres oldala felé. Mielőtt a végére érnél, vizezd be az 
ujjadat, és húzd végig a norilap felső sávján.

Egy éles késsel vágd egyenlő karikákra a szusitekercseket.

2 adag



A mártogatós szószhoz keverd össze a juharszirupot, a lime-levet, a
Cayenne-borsot és a gyömbért.

A mártogatós szósszal és wasabival kínáld a sushit, ha szereted.

TIPP

• Az általában kapható wasabi helyett keress tiszta, százszázalékos 
wasabiport vagy tormával készült wasabiport. Egy nagyon kis vízzel 
összekeverve elkészítheted a saját tiszta wasabipasztádat. Ha érzékeny az 
emésztésed, ne feledd, hogy a wasabi nagyon erős.



1



FODROSKEL-SALÁTA

Ha megszoktad, hogy sok avokádóval, olajjal vagy öntetekkel eszed a 
fodroskel-salátát, meglephet, hogy milyen finom ez a zsírmentes recept - 
semmit nem veszítesz az ízélményből, főleg, ha teszel hozzá fokhagymát, 
chilit és datolyát is. Ha általában kerülöd a nyers fodros kelt, mert nagyon 
rostosnak látod, itt a lehetőség ezzel a fantasztikus étellel, hogy így is 
megkóstold. Ha aprítógépben vágod-kevered az összetevőket, még jobban 
elkeverednek az ízek, és egyúttal könnyen fogyaszthatóvá válik mind a 
fodros kel, mind a receptben szereplő egyéb gyógyító élelmiszerek.

• 1/2 csokor fodros kel a szárától leválasztva, durvára aprítva

• 1/2 csokor zöldhagyma durvára aprítva

• 1 uborka durvára aprítva

• 3 zellerszár durvára aprítva

• 2 nagy paradicsom durvára vágva

• 3á bögre spárga felaprítva

• 1-2 narancs leve

• 1 gerezd fokhagyma finomra zúzva (elhagyható)

• 1 chilipaprika finomra vágva (elhagyható)

• 1-2 datolya finomra vágva (elhagyható)

A felaprított fodros kelt és zöldhagymát egyenletes rétegben helyezd el az 
aprítógépben, és nagy sebességfokozaton aprítsd finomra. Az oldaláról is 
kapard vissza, ha kell, majd tedd át egy nagy tálba.

Az uborkát pulzáló üzemmódban, körülbelül 3 másodperc alatt aprítsd fel 
az aprítóval. Add hozzá a fodros kelhez és a zöldhagymához.

Most fogd a szárzellert, és ezt is pulzáló üzemmódban aprítsd fel az 
aprítógéppel. Mehet a tálba.

Most jöhet a paradicsom; pulzáló üzemmódban aprítsd fel az aprítógéppel. 
Mehet a tálba.

Most tedd vissza az aprítógépbe a saláta összes hozzávalóját az aprított 
spárgával, narancslével és a további opcionális összetevőkkel. Egy-két 
pulzáló gombnyomással keverd jól össze.

1-2 adag



Egészségedre!





KARFIOLTÁL ZÖLDEKKEL

Ez az étel néhány perc alatt, könnyedén elkészíthető. Eheted magában, 
vagy tacoszerűen fejessaláta-levelekre halmozva. Mindenképpen finom, és 
majd' szétfeszíti a sok tápanyag. Bátran szabd személyre a saját ízlésed 
szerint az opcionális összetevőkkel vagy más tiszta zöldfűszerekkel és 
fűszerekkel a saját ízlésed szerint.

A KARFIOLHOZ

• 1 közepes fej karfiol rózsáira szedve

• 1 bögre zöldhagyma felaprítva

• 1 bögre paradicsom felaprítva

• Va tömött bögre friss korianderzöld finomra vágva

• 3á bögre spárga felaprítva

• 1/2 teáskanál gyömbérpor (elhagyható)

• 2 teáskanál szárított bazsalikom (elhagyható)

• 1 gerezd fokhagyma finomra zúzva (elhagyható)

• 1/2-1 teáskanál chilipaprika-pehely ízlés szerint (elhagyható)

• 1 teáskanál vagy ízlés szerinti atlanti-óceáni vöröspálmamoszat-pehely 
(elhagyható)

• 2 közepes narancs leve vagy 2 datolya kimagozva 

A SALÁTAALAPHOZ

• 8 lazán megpakolt bögre tetszőleges leveles zöld (például római saláta, 
vajsaláta, spenót és/vagy madársaláta stb.) felaprítva

• 1 narancs vagy Vi citrom leve

Aprítógépben, pulzáló üzemmódban dolgozz a karfiolvirágokon és a 
datolyán (ha teszel bele) addig, amíg rizsre emlékeztető állagot kapsz. Tedd 
bele egy nagy tálba. Add hozzá az aprított zöldhagymát, paradicsomot, 
korianderzöldet, spárgát és (ha teszel bele) gyömbért, valamint a szárított 
bazsalikomot, fokhagymát, chilipaprika-pelyhet és vöröspálmamoszat- 
pelyhet, plusz a narancslevet. Jól keverd össze.

1-2 adag



A levélsalátát oszd tálkákba, és locsold meg frissen facsart narancslével. 
Halmozd rá a karfiolos keveréket, és már tálalhatod is.





PARADICSOMOS UBORKASALÁTA ZÖLD
FÜVEKKEL

2 adag

A friss zöldfűszerek és a vékonyra szeletelt uborka és paradicsom teszi 
különlegessé ezt az egyszerű salátát. Akár többféle színű paradicsomot, 
akár nagyon piros fajtákat használsz, ennek a receptnek a szépsége a 
szemed előtt fog kibontakozni. Bár a saláta a Haladó tisztítókúra egyik 
vacsoraopciójaként szerepel a könyvben, az is lehet, hogy még jóval a 
tisztítókúra után is hetente elkészíted majd magadnak.

• 4-5 közepes paradicsom (bármilyen színű) nagyon vékonyra szeletelve

• 1 közepes uborka nagyon vékonyra szeletelve

• 1/2 lila hagyma nagyon vékonyra szeletelve

• 1 gerezd fokhagyma finomra reszelve

• 1 bögre felaprított spárga

• 1 lazán megpakolt bögre friss bazsalikom finomra vágva

• 1 lazán megpakolt bögre friss petrezselyem finomra vágva

• 1/2 lazán megpakolt bögre friss kapor finomra vágva

• 1 evőkanál citromlé

• 3 evőkanál narancslé

• 1 teáskanál vagy ízlés szerinti atlanti-óceáni vöröspálmamoszat-pehely 
(elhagyható)

A SALÁTAALAPHOZ

• 6 lazán megpakolt bögre leveles zöld (például római saláta, vajsaláta, 
spenót és/vagy madársaláta)

• 2 evőkanál frissen facsart narancs- vagy citromlé

Tedd egy közepes tálba a paradicsomot, uborkát, hagymát, fokhagymát, 
spárgát és zöldfűszereket. Keverd össze. Add hozzá a citromlevet, a 
narancslevet és a vöröspálmamoszat-pelyhet. Ismét keverd össze, és tedd 
félre. Tedd a tetszőleges leveles zöldeket egy nagy tálba, és öntözd meg a 
frissen facsart narancs- vagy citromlével. Halmozd rá az uborkás- 
paradicsomos mixet. Azonnal feltálalhatod, vagy el is teheted későbbre a



hűtőbe.





ZÖLD LEVELES NORITEKERCSEK

1-2 adag

Ezekkel a noritekercsekkel pezsdítően új módon és könnyedén 
fogyaszthatsz nagy adag leveles zöldeket, ha éppen nem szeretnél villával 
legyőzni egy hatalmas tál salátát. Ebben a receptben nem véletlenül 
kerültek fókuszba a leveles zöldek. Bár jó móka más összetevőkkel is 
feldobni a noritekercseket, ha el szeretnéd érni a Haladó tisztítókúra 
vacsoráinak célját, fontos, hogy betartsd a receptekben meghatározott 
leveles zöldek mennyiségét.

• 4 norilap

• 6 lazán megpakolt bögre leveles zöld (például római saláta, vajsaláta, 
rukkola, spenót stb.)

• 1 közepes paradicsom 10 centis csíkokra vágva

• 1/2 közepes uborka 10 centis hasábokra vágva

• 8 (vagy 4 nagyon nagy) szál spárga a végétől megtisztítva

• 2 újhagyma 10 centis hasábokra vágva, vagy % édes hagyma vékonyra 
szeletelve (elhagyható)

• % bögre csíra

• 4 atlanti-óceáni vöröspálmamoszat-szalag vagy 2-3 teáskanál -pehely 
(elhagyható)

• % bögre friss narancs- vagy citromlé

Helyezz egy norilapot a fényes felével a vágódeszkára úgy, hogy a 
hosszabb oldala legyen feléd. Rendezd el a leveles zöldeket, az előkészített 
zöldségeket, csírákat és vörös pálmamoszatot (ha teszel bele) a lap egyik 
végén. A másik végére kenj narancs- vagy citromlevet, és szorosan tekerd 
fel. Félbevágva azonnal tálalhatod.





SÜLTPADLIZSÁN-MÁRTOGATÓS NYERS 
ZÖLDSÉGEKKEL

2 adag

Ez a krémes, kényeztető mártogatós a nyers zöldségek tökéletes, 
zsírmentes kísérője. Rendezd egy tányérra a kedvenc zöldségeidet, és 
mártogass kedvedre! Ez a fogás a családi és baráti összejöveteleken is 
csodásán megállja a helyét.

• 2 közepes padlizsán

• 4 egész gerezd fokhagyma

• 1 teáskanál pirospaprika

• 1 teáskanál őrölt római kömény

• V/2 evőkanál citromlé

• 1/2 teáskanál hagymapor

• % medjoul datolya

• % tömött bögre friss petrezselyem vagy korianderzöld

NYERS ZÖLDSÉGEK

• 2 sárgarépa hasábokra vágva

• 1/2 uborka csíkokra vágva

• 3 zellerszár hasábokra vágva

• 1 piros kaliforniai paprika csíkokra vágva

Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra.

Vágd félbe a padlizsánokat, és szürkéid meg őket egy villával. Tedd be őket 
egy tepsibe a fokhagymagerezdekkel együtt, és süsd 40-45 percig, hogy a 
padlizsán mindenütt megpuhuljon. Vedd ki a sütőből, és hagyd egy kicsit 
lehűlni.

Ha kihűlt annyira, hogy meg tudod fogni, kanalazd át a padlizsán belsejét 
egy aprítógépbe vagy turmixgépbe, és dobd el a héját. Hámozd meg a sült 
fokhagymákat, és ezeket is tedd be a gépbe a pirospaprikával, római 
köménnyel, citromlével, hagymaporral és datolyával együtt. Pulzáló 
üzemmódban finoman dolgozd egyenletesre, de még haraphatóra.



Tedd át egy kínálótálkába, és szórd meg friss petrezselyemmel vagy 
korianderzölddel. A nyers zöldségekkel együtt tálald.





CITROMOS SPÁRGA SÜLTPARADICSOM= ÉS 
SPENÓTSALÁTÁVAL

1-2 adag

Ez a recept csodálatosan bizonyítja, hogyan alkothatsz néhány egyszerű 
élelmiszer kombinálásával egyszerre gyógyító és ízletes fogást. A sült 
koktélparadicsom, az illatos bazsalikom, a spárga földes jellege és a világos 
citromhéj visz mélységet ennek az ételnek az egyszerűségébe.

A SALÁTÁHOZ

• 3 bögre koktélparadicsom vagy bébiszilva-paradicsom

• 1/2 teáskanál szárított kakukkfű

• 4 lazán megpakolt bögre spenót

• 1 lazán megpakolt bögre bazsalikom durvára aprítva

• 1 evőkanál frissen facsart citromlé

A SPÁRGÁHOZ

• 45 dkg spárga a végeitől megtisztítva

• 2 evőkanál citromlé

• 1/2 teáskanál citromhéj

Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Bélelj ki egy tepsit sütőpapírral.

Tedd bele a paradicsomot, és szórd meg kakukkfűvel. Süsd 15-20 percig, 
hogy kidurranjanak. Tedd félre.

Míg a paradicsomok sülnek, önts 6-7 centiméter vizet egy közepes lábasba, 
forrald fel, és tegyél fölé egy gőzölőkosarat. Tedd a spárgát a kosárba, fedd 
le, és a szárak vastagságától függően 6-9 perc alatt gőzöld puhára.

Vedd ki, és tedd bele egy tálba. Add hozzá a citromlevet és -héjat, és keverd 
össze, hogy mindenütt érje. Tedd félre.

A salátához tedd bele a spenótot és a bazsalikomot egy keverőtálba. Öntsd 
rá a citromlevet. Keverd össze, hogy mindenütt érje, és oszd tálkákba.

Halmozd rá a sült koktélparadicsomot és a gőzölt spárgát. Azonnal 
tálalhatod.





GŐZÖLT SPÁRGA

1-2 adag

Ennek a gyógyító ételnek nagyon egyszerű az elkészítése, és újra és újra 
előveheted. A gőzölt (vagy nyers) spárga hihetetlen erejű tisztító élelmiszer. 
Méregtelenítő képességének és annak köszönhetően, hogy támogatja a 
máj gyógyulását, kulcsszerepet kap az Eredeti 3:6:9 tisztítókúrában. Rendet 
rak a kaotikus, beteg májban, és azonnal elkezdi erősíteni a máj 
immunrendszerét, hogy segítsen megvédelmezni a szervezeted többi 
részét.

• 45 dkg spárga a végeitől megtisztítva

Önts 6-7 centiméter vizet egy közepes lábosba, forrald fel, és tegyél fölé 
egy gőzölőkosarat. Tedd a spárgát a kosárba, fedd le, és a szárak 
vastagságától függően 6-9 perc alatt gőzöld puhára.

Ha kész, azonnal tálalhatod.

TIPPEK

• Ha nem kapsz friss spárgát, keresd a fagyasztott élelmiszerek között, és 
spejzolj be belőle, hogy bőven legyen otthon kéznél. Ne aggódj, ha csak 
hagyományosan termesztett spárgát találsz; annyira jót tesz a májnak, 
hogy ez ellensúlyozza a nem organikus spárga hátrányait. Gőzölheted 
közvetlenül étkezés előtt, de előre is elkészítheted. Hidegen vagy 
melegítve (de mindenképpen vaj vagy olaj nélkül) is nagyon finom.

• A spárgát nyersen is eheted, nem kell meggőzölnöd, ha úgy jobban 
szereted. Egyszerűen csak mosd meg, vágd le a végét, és rágcsáld el. A 
3:6:9 tisztítókúra végére előfordulhat, hogy minden eddiginél jobban 
értékeled majd ezt a megújító erejű zöldséget, mely valóban a fiatalság 
kútja!





GŐZÖLT KELBIMBÓ

A spárgához hasonlóan a kelbimbó is az Eredeti 3:6:9 tisztítókúra fontos 
szereplője. Rá jellemző, egyedi kéntartalmának köszönhetően képes 
fellazítani a májban ücsörgő, örökölt bajkeverő méreganyagok 
megkeményedett börtöncelláit, majd a mérgekhez tapadva biztonságosan 
kivezetni őket a testedből, hogy végre enyhülhessenek a tüneteid és az 
állapotod. Akár máris az egyik kedvenced az egyszerű gőzölt kelbimbó, 
akár nem, meglátod, hogy idővel rákapsz ennek a gyöngyszemnek az ízére, 
és már keresed is majd, hiszen hihetetlen gyógyerővel rendelkezik, és 
emellett nagyon tápláló is.

• 45 dkg levágott végű kelbimbó

Öblítsd le a kelbimbót hideg vízben. Ha barna levélkéket látsz, azokat vedd 
le, és egy éles késsel mindegyiknek vágd le a tövét (csak a végét), majd 
dobd ki. Vágd félbe őket.

Önts 6-7 centiméter vizet egy közepes lábosba, forrald fel, és tegyél fölé 
egy gőzölőkosarat. Tedd a kelbimbót a kosárba, fedd le, és a méretétől 
függően 6-8 perc alatt gőzöld puhára.

Ha kész, azonnal tálalhatod.

1-2 adag

TIPPEK

• Itt is ugyanúgy érvényes, mint a spárgánál, hogy ha nem kapsz frisset, 
szerezz fagyasztottat, és spejzolj be belőle, hogy bőven legyen otthon 
kéznél. Ne aggódj, ha csak hagyományosan termesztettet találsz; annyira 
jót tesz a májnak, hogy ez ellensúlyozza a nem organikus kelbimbó 
hátrányait. Gőzölheted a zöldséget közvetlenül étkezés előtt, de előre is 
elkészítheted. Hidegen vagy melegítve (de mindenképpen vaj vagy olaj 
nélkül) is nagyon finom.





GOZOLT CUKKINI VAGY ZSENGE TOK

1 adag

Az egyszerű gőzölt cukkini vagy zsenge tök fontos szereplője az Eredeti 
3:6:9 tisztítókúra első, bevezető három napjának. Ráadásul ha nem kapsz 
vagy nem bírod a gőzölt spárgát vagy kelbimbót, amikor a tisztítókúrában 
azt ajánlom, a gőzölt cukkinivel vagy tökkel nagyszerűen helyettesítheted 
ezeket a zöldségeket is. Gyengéden tisztítja a májat, miközben kitolja a 
kórokozókat a bélfalakból.

• 1 közepes cukkini felszeletelve

• 1 közepes zsenge tök felszeletelve

Önts 6-7 centiméter vizet egy közepes lábosba, forrald fel, és tegyél fölé 
egy gőzölőkosarat. Tedd a cukkinit és a tököt a kosárba, fedd le, és a 
méretétől függően 6-8 perc alatt gőzöld puhára. Ha kész, azonnal 
tálalhatod.





SÜLTPAPRIKA- ÉS PARADICSOMLEVES

1 adag

Ez a vibráló leves pont olyan gazdag ízekben, mint színben, és nagyon 
egyszerű az elkészítése. Dobálj bele mindent egy tepsibe a sütéshez, és ha 
megsült, egyszerűen turmixold össze - kész is a hívogató leves. Ezt az ételt 
fogyaszthatod frissen készítve, de később is, amikor szeretnéd - 
mindenképpen fantasztikus az íze.

• 45 dkg durvára vágott piros kaliforniai paprika

• 45 dkg szilvaparadicsom

• 1 bögre hagyma kockákra vágva

• 3 gerezd fokhagyma összevágva

• 1/2 bögre aprított zellerszár

• 1 teáskanál szárított kakukkfű

• 1/2 teáskanál pirospaprika-pehely (elhagyható)

• V/2 bögre víz vagy Egészséges májműködés zöldségalapié (recept a 420. 
oldalon)

• friss bazsalikom a tálaláshoz

Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Bélelj ki egy tepsit sütőpapírral. Tedd bele 
az összevágott paprikát, paradicsomot, felkockázott hagymát, fokhagymát, 
zellerszárat, kakukkfüvet és pirospaprika-pelyhet (ha szereted). Jól keverd 
össze. Tedd be a sütőbe, és 20-25 perc alatt süsd puhára - amíg 
megbámul.

Szedd ki a sütőből, turmixold össze vízzel vagy Egészséges májműködés 
zöldségalaplével. Addig dolgozz rajta, amíg homogén állagú lesz. Öntsd ki 
egy lábosba, és melegítsd forrásig. Merd tányérokba, és friss 
bazsalikommal díszítve tálald. Egészségedre!

TIPP

• Amikor a víz és az Egészséges májműködés zöldségalapié közül 
választasz, ne feledd, hogy a levessel gazdagabb ízhatást érhetsz el. Bolti 
zöldségleveskockát ne használj, mert nagyon nehéz olyat találni, 
amelyben nincs sem olaj, sem só, sem természetes aromák és/vagy egyéb 
adalékanyagok. Kényelmes megoldás, ha előre elkészítesz egy nagy adag



Egészséges májműködés zöldségalaplevet, és lefagyasztod (ha a 
jégkockatartóba teszed, könnyű lesz kiolvasztani), hogy mindig legyen 
kéznél az ilyen receptekhez.





GŐZÖLT KELBIMBÓ ÉS SPÁRGA CAYENNE- 
BORSOS JUHARSZIRUPPAL

1-2 adag

A kelbimbót és a spárgát végtelen sokféleképpen ízesítheted és 
elkészítheted, hogy a változatosságban élvezetedet lelve eleget tudj enni 
ezekből a hihetetlen gyógyító élelmiszerekből a 3:6:9 tisztítókúra alatt. Van, 
hogy elég megöntözni egy finom szósszal, és máris új szerelem 
bontakozhat ki benned ezek iránt a zöldségek iránt. Ez az egyszerű 
Cayenne-borsos juharszirup csodálatosan példázza, hogyan alakítható át 
igen könnyedén egy normál gőzölt zöldség valami igazán különleges 
fogássá.

• 45 dkg kelbimbó a végétől megtisztítva és félbevágva

• 45 dkg spárga a végétől megtisztítva és 5 centis darabokra aprítva

SZÓSZ

• 1 teáskanál tiszta juharszirup

• 1/2-1 teáskanál Cayenne-bors

• 1 gerezd fokhagyma finomra reszelve

• 1 evőkanál frissen facsart citromlé (elhagyható)

Önts 6-7 centiméter vizet egy közepes lábosba, forrald fel, és tegyél fölé 
egy gőzölőkosarat. Tedd a kelbimbót és a spárgát a kosárba, fedd le, és 5
10 perc alatt gőzöld puhára. Vedd ki, és tedd bele egy tálba.

A szószhoz keverd össze a juharszirupot, a Cayenne-borsot, a reszelt 
fokhagymát és a citromlevet, ha teszel hozzá. Öntözd meg vele a gőzölt 
spárgát és kelbimbót. Keverd össze, hogy mindenhol érje. Tálkákba osztva 
tálald.

TIPP

• Ha nem kapsz friss kelbimbót és spárgát, vagy nincs időd az 
előkészítésre, ehhez a recepthez használhatsz helyette fagyasztottat.





GŐZÖLT SÜTŐTÖKTÉSZTA

Ezt az egyszerű sütőtökreceptet elkészítve a gyógyerejű étel 
fogyasztásának új, különleges módját fedezheted fel - tésztaként! Akár 
néhány egyszerű összetevővel fogyasztod, és hagyod, hogy az ízek 
magukért beszéljenek, akár friss paradicsomsalsával, mindenképpen finom 
és élvezetes fogás.

• 1 nagy (körülbelül 2 kilós) kanadai sütőtök - nagyjából 6 bögre tészta 
jön ki belőle

• 2 evőkanál finomra vágott petrezselyem

• V/2 gerezd fokhagyma finomra reszelve

• 2 teáskanál frissen facsart citromlé

A tésztához vágd le a tök felső, száras és alsó, kiöblösödő végét, hogy csak 
a középső része maradjon, amelyben általában nincsenek magok. Hámozd 
meg egy éles késsel vagy zöldséghámozóval, és vágd könnyebben 
kezelhető negyedekre. Spirálvágóval készíts belőle vastag tésztacsíkokat.

Önts 6-7 centiméter vizet egy közepes lábosba, forrald fel, és tegyél fölé 
egy gőzölőkosarat. Tedd a sütőtököt a kosárba, fedd le, és 3-5 perc alatt 
gőzöld puhára. Vigyázz, hogy ne főzd túl, mert nagyon hamar megpuhul.

Tedd át egy tálba, és add hozzá a petrezselymet, a fokhagymát és a 
citrom levet. Jól keverd össze, és azonnal tálald.

1-2 adag





CHILIS-FOKHAGYMÁS KELBIMBÓ ÉS SPÁRGA

1-2 adag

Ha imádod a fokhagymát, hagymát és chilit, akkor lehet, hogy ez lesz a 
kedvenc kelbimbós-spárgás recepted. A szósz elkészítése mindössze 
néhány percet vesz igénybe, és ízrobbanással bolondítja meg ezt az 
egyszerű gőzölt zöldségételt. Emellett a nyers fokhagyma, hagyma, chili, 
lime-lé és méz számtalan gyógyító hatását sem nélkülözi.

• 45 dkg kelbimbó a végétől megtisztítva és félbevágva

• 45 dkg spárga a végeitől megtisztítva és felaprítva

• 1 evőkanál friss, apróra vágott chilipaprika

• 1 evőkanál apróra zúzott fokhagyma

• 2 evőkanál finomra vágott újhagyma

• 3 evőkanál lime-lé

• V/2 teáskanál nyers méz

Önts 6-7 centiméter vizet egy közepes lábosba, forrald fel, és tegyél fölé 
egy gőzölőkosarat. Tedd a kelbimbót és a spárgát a kosárba, fedd le, és 5
10 perc alatt gőzöld puhára. Vedd ki, és tedd bele egy tálba.

Add hozzá a chilit, a fokhagymát, a zöldhagymát, a lime-levet és nyers 
mézet. Keverd össze, hogy mindenhol érje. Tálkákba osztva tálald.

TIPP

• Ha nem kapsz friss kelbimbót és spárgát, vagy nincs időd az 
előkészítésre, ehhez a recepthez használhatsz helyette fagyasztottat.





BAZSALIKOMOS CUKKINILEVES

2 adag

Ez a mutatós leves olyan finom, hogy meglátod, újra és újra elcsábíthat. A 
cukkini mélységet és krémességet, a bazsalikom pedig olyan ragyogást visz 
bele, ami igazán egyedivé és különlegessé teszi.

• 1 bögre hagyma kockákra vágva

• 3 gerezd fokhagyma összezúzva

• 3 közepes cukkini (közel 1 kg) feldarabolva

• 21/2 bögre víz vagy Egészséges májműködés zöldségalapié (recept a 420. 
oldalon)

• 1 teáskanál szárított kakukkfű

• 1 evőkanál citromlé

• 11/2 bögre friss bazsalikom, plusz egy kicsi a díszítéshez

Egy nagy, tapadásmentes kerámiaserpenyőt hevíts közepes hőfokra, és 
tedd bele a hagymát és fokhagymát. Pirítsd 3-5 percig, amíg a hagyma 
üveges lesz. Ha szükséges, önts alá egy evőkanál vizet.

Tedd bele a cukkinidarabokat, és főzd még 5 percig, amíg a zöldség 
puhulni kezd.

Add hozzá a vizet vagy az Egészséges májműködés zöldségalaplevet, a 
kakukkfüvet és a citromlevet. Hevítsd forrásig, és gyöngyözve főzd 10-15 
percig, hogy a cukkini teljesen megpuhuljon.

Merd át a levest a turmixgépbe, add hozzá a bazsalikomot, és turmixold 
homogén állagúra (lehet, hogy ezt több részletben kell elvégezned). Vagy 
használhatsz botmixert is.

Öntsd vissza a levest a lábasba, és forrald fel. Kóstold meg, és ha 
szükséges, fűszerezd tovább ízlés szerint. Tálkákba osztva tálald.

TIPP

• Amikor a víz és az Egészséges májműködés zöldségalapié közül 
választasz, ne feledd, hogy a levessel gazdagabb ízhatást érhetsz el. Bolti 
zöldségleveskockát ne használj, mert nagyon nehéz olyat találni, 
amelyben nincs sem olaj, sem só, sem természetes aromák és/vagy egyéb



adalékanyagok. Kényelmes megoldás, ha előre elkészítesz egy nagy adag 
Egészséges májműködés zöldségalaplevet, és lefagyasztod (ha a 
jégkockatartóba teszed, könnyű lesz kiolvasztani), hogy mindig legyen 
kéznél az ilyen receptekhez.





CITROMOS-FOKHAGYMÁS GŐZÖLT 
KELBIMBÓ

1-2 adag

Ebben a receptben a friss fokhagyma és a citrom emelik egy magasabb 
szintre az egyszerű gőzölt kelbimbót. Ezt a fantasztikus fogást saláta vagy 
más zöldségételek mellé fogyaszthatod a 3:6:9 tisztítókúra alatt vagy után.

• 45 dkg kelbimbó a végétől megtisztítva és félbevágva

• 2 gerezd fokhagyma finomra reszelve

• 1 teáskanál citromhéj

• 2 evőkanál citromlé

Önts 6-7 centiméter vizet egy közepes lábosba, forrald fel, és tegyél fölé 
egy gőzölőkosarat. Tedd a kelbimbót a kosárba, fedd le, és a méretétől 
függően 6-8 perc alatt gőzöld puhára. Vedd ki, és tedd bele egy tálba.

Add hozzá a reszelt fokhagymát, valamint a citrom héját és levét. Keverd 
össze, hogy mindenhol érje. Tálkákba osztva tálald.

TIPPEK

• Ha nem kapsz friss kelbimbót, vagy nincs időd az előkészítésre, ehhez a 
recepthez használhatsz helyette fagyasztottat.





KARFIOL- ÉS BORSÓCURRY

2 adag

Ennek a currynek a kiválóságát a ragyogó szín, az élénk íz és illat adja. Extra 
bonuszként gyorsan és könnyen elkészíthető; pillanatok alatt odaülhetsz e 
mellé a finom és szépséges étel mellé! Fogyaszthatod egymagában vagy 
salátával, például a Zöldlevél-salátával.

• 1 közepes fej karfiol rózsáira szedve

• 3á bögre friss vagy fagyasztott zöldborsó

• 1/2 bögre zöldhagyma apróra vágva

• 2 gerezd fokhagyma összezúzva

• 1 teáskanál friss, reszelt gyömbér

• 3 teáskanál currypor

• 1/2 teáskanál őrölt kurkuma

• 1/2 teáskanál őrölt római kömény

• 1/2 teáskanál őrölt koriander

• % teáskanál chilipor (elhagyható)

• % tömött bögre friss korianderzöld durvára vágva a díszítéshez

Önts 6-7 centiméter vizet egy közepes lábosba, forrald fel, és tegyél fölé 
egy gőzölőkosarat. Tedd a karfiolt és a borsót a kosárba, fedd le, és 3-4 
perc alatt gőzöld roppanósra. Vedd le a tűzhelyről.

Egy nagy, tapadásmentes kerámiaserpenyőt hevíts közepes hőfokra, és 
tedd bele a zöldhagymát, a fokhagymát és a gyömbért. Pirítsd 2-3 percig, 
amíg a hagyma puhulni kezd. Ha szükséges, önts alá egy evőkanál vizet.

Vedd lejjebb a hőfokot, és add hozzá a curryport, a kurkumát, a római 
köményt, az őrölt koriandert és a chiliport (ha teszel bele). Pirítsd 2-3 
percig. Ha elkezd odaragadni a serpenyőhöz, vagy ég, adj hozzá egy kis 
vizet.

Tedd bele a gőzölt karfiolt és borsót, és Vi bögre vizet. Keverd el jól, hogy 
mindenhol érjék a fűszerek. Ha az összes víz elpárolgott, és a borsó 
megpuhult, vedd le a tűzhelyről. Friss korianderzölddel meghintve tálald.





„CHEDDAR SAJTOS" BROKKOLILEVES

2-3 adag

A leves természetes krémességét a burgonya adja anélkül, hogy tejszínt, 
vajat vagy tejet használnál, a brokkoli pedig az állagát teszi izgalmassá. 
Akkor készíts belőle magadnak egy nagy tállal, amikor valamilyen 
kényeztető fogásra vágysz. Ehetsz hozzá Zöldlevél-salátát vagy Egészséges 
májműködés salátát.

• 3 bögre felkockázott burgonya

• 1 bögre felkockázott sárgarépa

• V/2 teáskanál kurkuma

• 2 teáskanál fokhagymapor

• 1 evőkanál hagymapor

• 1 teáskanál pirospaprika

• 21/2 evőkanál frissen facsart citromlé

• 1 bögre víz vagy Egészséges májműködés zöldségalapié (recept a 420. 
oldalon)

• 1 közepes fej brokkoli falatnyi darabokra vágva (körülbelül 4 bögrényi)

Önts 6-7 centiméter vizet egy közepes lábosba, forrald fel, és tegyél fölé 
egy gőzölőkosarat. Tedd a burgonyát és a sárgarépát a kosárba, fedd le, és 
8-12 perc alatt gőzöld puhára.

Ha megfőtt, vedd ki a zöldségeket, és tedd át őket a turmixgépbe a 
kurkumával, fokhagymaporral, hagymaporral, pirospaprikával és 
citromlével, majd öntsd rá a vizet vagy Egészséges májműködés 
zöldségalaplevet. Dolgozd homogén állagúra. Öntsd át egy lábosba, és 
forrald fel.

A brokkolit gőzöld 5-10 percig - legyen puha, de ne főjön szét, hogy szépen 
mutasson a levesben. Keverd bele a levesbe. Tálkákba szétosztva tálald.

TIPPEK

• Ha nem szereted a brokkolit, használhatsz helyette karfiolt vagy spárgát.

• Amikor a víz és az Egészséges májműködés zöldségalapié közül 
választasz, ne feledd, hogy a levessel gazdagabb ízhatást érhetsz el. Bolti



zöldségleveskockát ne használj, mert nagyon nehéz olyat találni, 
amelyben nincs sem olaj, sem só, sem természetes aromák és/vagy egyéb 
adalékanyagok. Kényelmes megoldás, ha előre elkészítesz egy nagy adag 
Egészséges májműködés zöldségalaplevet, és lefagyasztod (ha a 
jégkockatartóba teszed, könnyű lesz kiolvasztani), hogy mindig legyen 
kéznél az ilyen receptekhez.



. j



KELBIMBÓS ZÖLDSÉGLEVES

2-3 adag

Ha szereted az illatos, finom alaplében főtt gazdag zöldség leveseket, 
ajánlom a figyelmedbe ezt a receptet. Könnyű, finom, és tele van 
tápanyagokkal. Egyél belőle annyit, amennyit csak szeretnél, a többit pedig 
tedd el későbbre a hűtőbe vagy a mélyhűtőbe.

• 1 bögre aprított hagyma

• 2 zellerszár szeletekre vágva

• 1/2 bögre sárgarépa feldarabolva

• 4 gerezd fokhagyma összezúzva

• 1 teáskanál reszelt gyömbér

• 1 bögre paradicsom összevágva

• 1 teáskanál szárított kakukkfű

• 1 teáskanál szárított oregánó

• 1 teáskanál citromlé

• 6 bögre víz vagy Egészséges májműködés zöldségalapié (recept a 420. 
oldalon)

• 1 bögre karfiol összevágva

• 3 bögre szeletelt kelbimbó

• 1 evőkanál friss, aprított petrezselyem

Egy nagy, tapadásmentes kerámialábost hevíts közepes hőfokra a 
tűzhelyen. Tedd bele a hagymát, és pirítsd 3-5 percig, hogy megpuhuljon. 
Ha szükséges, önts alá egy evőkanál vizet. Add hozzá a zellert, a 
sárgarépát, a fokhagymát és a gyömbért, és pirítsd még 2-3 percig.

Most jöhet bele a paradicsom, a kakukkfű, az oregánó, a citromlé és a víz 
vagy az Egészséges májműködés zöldségalaplé. Jól keverd össze, és forrald 
fel. Vedd lejjebb a hőfokot, és 15 perc alatt gyöngyözve főzd majdnem 
készre a sárgarépát és a szárzellert.

Keverd bele a karfiolt és a vékonyra szeletelt kelbimbót. Főzd még 3-5 
percig, hogy megpuhuljon. Ha szükséges, adj hozzá egy kevés vizet, hogy 
pótold, ami elpárolgott. Merd ki levesestálakba, és friss petrezselyemmel 
díszítve tálald.



TIPPEK

• Ha gondolod, ezt a levest akár össze is turmixolhatod. Ha így döntesz, 
kövesd a következő recept, a Spárgaleves végső instrukcióit.

• Amikor a víz és az Egészséges májműködés zöldségalapié közül 
választasz, ne feledd, hogy a levessel gazdagabb ízhatást érhetsz el. Bolti 
zöldségleveskockát ne használj, mert nagyon nehéz olyat találni, 
amelyben nincs sem olaj, sem só, sem természetes aromák és/vagy egyéb 
adalékanyagok. Kényelmes megoldás, ha előre elkészítesz egy nagy adag 
Egészséges májműködés zöldségalaplevet, és lefagyasztod (ha a 
jégkockatartóba teszed, könnyű lesz kiolvasztani), hogy mindig legyen 
kéznél az ilyen receptekhez.





SPÁRGALEVES

2 adag

Ha a spárga elkészítésének további módjait keresed a változatosság 
kedvéért, próbáld ki ezt a tápláló levesreceptet. Itt a spárga teljesen 
önmagát adja, miközben hagyja, hogy a citrom és a zöldfűszerek 
kihangsúlyozzák a saját természetes ízét. Nagyszerű, könnyű étel 
önmagában, vagy akár egy ízletes saláta vagy más, tetszőleges fogások 
mellett a 3:6:9 tisztítókúra után.

• 1 bögre aprított hagyma vagy póréhagyma

• 3 gerezd fokhagyma összezúzva

• 90 dkg spárga a végeitől megtisztítva és felaprítva

• 3 bögre víz vagy Egészséges májműködés zöldségalapié (recept a 420. 
oldalon)

• 1 teáskanál szárított kakukkfű

• 1 evőkanál citromlé

• 1/2 teáskanál citromhéj

• spárgaszalagok a díszítéshez (elhagyható)

Egy nagy, tapadásmentes kerámiaserpenyőt hevíts közepes hőfokra, és 
tedd bele a hagymát és fokhagymát. Pirítsd 3-5 percig, amíg a hagyma 
üveges lesz. Ha szükséges, önts alá egy evőkanál vizet. Tedd bele a 
spárgadarabokat, és főzd még 3 percig, amíg a zöldség puhulni kezd.

Add hozzá a vizet vagy az Egészséges májműködés zöldségalaplevet, a 
kakukkfüvet, valamint a citrom levét és héját. Hevítsd forrásig, és 
gyöngyözve főzd 10-15 percig, hogy a spárga teljesen megpuhuljon.

Merd át a levest turmixgépbe, és turmixold homogén állagúra (lehet, hogy 
ezt több részletben kell elvégezned). Közben, ha szükséges, engedd ki a 
gőzt. Vagy használhatsz ehhez botmixert is.

Öntsd vissza a levest a lábosba, és forrald fel. Kóstold meg, és ha 
szükséges, fűszerezd tovább ízlés szerint. Oszd szét levesestálkákba. Ha 
gondolod, egy zöldséghámozóval készíthetsz spárgaszalagokat a 
díszítéshez. Jó étvágyat hozzá!



TIPPEK

• Ha az Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúra 9. napján fogyasztod ezt a levest, a 
spárgaszalagos díszítést hagyd el, és csak a turmixolt levest edd.

• Amikor a víz és az Egészséges májműködés zöldségalapié közül 
választasz, ne feledd, hogy a levessel gazdagabb ízhatást érhetsz el. Bolti 
zöldségleveskockát ne használj, mert nagyon nehéz olyat találni, 
amelyben nincs sem olaj, sem só, sem természetes aromák és/vagy egyéb 
adalékanyagok. Kényelmes megoldás, ha előre elkészítesz egy nagy adag 
Egészséges májműködés zöldségalaplevet, és lefagyasztod (ha a 
jégkockatartóba teszed, könnyű lesz kiolvasztani), hogy mindig legyen 
kéznél az ilyen receptekhez.





EGÉSZSÉGES MÁJMŰKÖDÉS ZÖLDSÉGALAPLÉ

Ez a leves testet-lelket átmelegítő folyékony arany. Ideális ahhoz, hogy 
előre elkészítsd, majd lefagyaszd (próbáld ki a jégkockatartót), hogy mindig 
kéznél legyen ez az ízbomba a többi recepthez.

• 1 csokor zellerszár felaprítva

• 6 sárgarépa kockára vágva

• 1 sütőtök (például kanadai) felkockázva

• 2 vöröshagyma felkockázva

• 2,5 cm gyömbér meghámozva és lereszelve

• 2,5 cm kurkumagyökér meghámozva és lereszelve

• 1 bögre bojtorjángyökér meghámozva és szeletekre vágva

• 1 lazán megpakolt bögre korianderzöld

• 6 gerezd fokhagyma meghámozva

• 12 bögre víz

Az összes hozzávalót tedd bele egy nagy fazékba.

Fedd le, majd magas hőfokozaton forrald fel. Vedd vissza a hőfokot, majd 
1-4 órán keresztül gyöngyözve főzd.

Szűrd le, és már eheted is.

2-4 adag

TIPPEK

• Az is jó alternatíva, ha krémlevessé turmixolod a levet a zöldségekkel.

• Sűrű zöldséglevesként is nagyon finom, ha nem veszed ki a zöldségeket, 
hanem együtt fogyasztod.



ISLY



EDESBURGONYA-TESZTA FOKHAGYMÁS 
PAPRIKÁVAL ÉS SPÁRGÁVAL

1-2 adag

A cukkinitésztáról vagy akár a sütőtöktésztáról lehet, hogy hallottál már, 
vagy talán kóstoltad is... de mit szólnál egy édesburgonya-tésztához? 
Nagyon finom és izgalmas étel! Ebben a receptben spárgával, 
fokhagymával és piros kaliforniai paprikával szerepel együtt, hogy szemet 
gyönyörködtető ételként lássa el a szervezetedet minden jóval.

• 70 dkg édesburgonya (körülbelül 4 bögre tészta lesz belőle)

• 25 dkg spárga a végeitől megtisztítva és felaprítva

• 2 gerezd fokhagyma összezúzva

• 1/2 teáskanál pirospaprika-pehely (elhagyható)

• 1 közepes piros paprika kicsumázva és vékonyra szeletelve

• 1 evőkanál citromlé

Hámozd meg és vágd félbe az édesburgonyákat, és spirálvágóval készíts 
belőlük vastag tésztaszalagokat. Tedd félre.

Egy közepes méretű serpenyőt hevíts közepes hőfokra a tűzhelyen, majd 
tedd bele a tésztát, a spárgát, a fokhagymát és a pirospaprika-pelyhet. 
Pirítsd-párold 3-5 percig, ha szükséges, egy kis víz hozzáadásával, óvatosan 
kevergetve. Ha kell, finoman told vissza a serpenyő oldalára tapadt 
darabokat.

Tedd bele a felszeletelt piros paprikát, és önts alá 2-3 evőkanál vizet. Fedd 
le, és párold 3-5 percig, hogy a tészta megpuhuljon. Vigyázz, hogy ne főzd 
túl, mert nagyon gyorsan mállósra puhul.

Citromlével ízesítsd, és azonnal tálald.





SÜLT CUKKINI ÉS ZSENGE TÖK 
KARFIOLRIZZSEL

2 adag

Ez a friss, könnyű és mégis tápláló étel kihozza a cukkini és a zsenge tök 
ragyogását. Akár főtt, akár nyers karfiolrizzsel is fogyaszthatod. Akármelyik 
változat mellett döntesz, biztosíthatlak, hogy nagyon finom.

KARFIOLRIZS

• 45 dkg karfiolvirág

• Va bögre víz

SÜLT ZÖLDSÉG

• 1 közepes zöld cukkini

• 1 közepes zsenge tök

• 2 gerezd fokhagyma összezúzva

• Va bögre apróra vágott újhagyma

• 1 teáskanál pirospaprika-pehely

• 1 teáskanál tiszta juharszirup vagy nyers méz

• 1 evőkanál citrom- vagy lime-lé

A karfiolrizshez tedd a karfiolvirágokat aprítógépbe, és pulzáló 
üzemmódban dolgozz vele addig, amíg durva szemcsés, rizsre emlékeztető 
állagot kapsz.

Tegyél egy serpenyőt a tűzhelyre, és melegítsd közepes hőfokra. Ha 
felforrósodott, öntsd bele a vizet, majd add hozzá a karfiolrizst. Lefedve 
főzd puhára körülbelül 2-3 perc alatt. Tedd félre.

A sült zöldséghez a cukkinit, a tököt, a fokhagymát, az újhagymát és a 
pirospaprika-pelyhet tedd bele egy nagy, tapadásmentes 
kerámiaserpenyőbe vagy wokba, és melegítsd közepes hőfokon. Pirítsd 5-6 
percig, amíg a tök puhulni kezd.

Add hozzá a juharszirupot vagy nyers mézet és a citromlevet. Süsd puhára.

A karfiolrizsre halmozva tálald.





BURGONYASALÁTA

2 adag

Egy jó burgonyasalátát nehéz felülmúlni. Akár a 3:6:9 tisztítókúra alatt 
fogyasztod, akár utána veszed be a repertoárodba, ez az étel 
mindenképpen tápláló és kényeztető. A burgonyasalátában lévő friss 
zöldfűszerek, valamint az uborka és a retek ízt és ropogósságot 
kölcsönöznek neki, és egyben segítenek a burgonya jobb emésztésében. 
Ezzel a salátával mindenki nyer!

• 90 dkg burgonya meghámozva és kockára vágva

• 1 gerezd fokhagyma apróra vágva

• % bögre durvára vágott friss petrezselyem

• 2 evőkanál finomra vágott újhagyma

• 1/2 teáskanál mustárpor

• 2 teáskanál frissen facsart citromlé

VÁLASZTHATÓ TOVÁBBI ÖSSZETEVŐK

• 1/2 bögre vékonyra szeletelt retek

• 1/2 bögre vékonyra szeletelt uborka

• 1/2 bögre aprított spárga gőzölve vagy nyersen

Önts 6-7 centiméter vizet egy közepes lábasba, forrald fel, és tegyél fölé 
egy gőzölőkosarat. Tedd a burgonyát a kosárba, fedd le, és 5-10 perc alatt 
gőzöld puhára.

Vedd ki, és tedd bele egy tálba. Add hozzá a fokhagymát, petrezselymet, 
újhagymát, mustárport és citromlevet. Jól keverd össze. Tedd hozzá, amit 
még szeretnél.

Tálkákba osztva tálald.

TIPP

• Ha nem szereted a petrezselymet, kedved szerint helyettesítheted más 
zöldfűszerrel, például bazsalikommal, kaporral vagy korianderzölddel.





ZÖLDFŰSZERES BURGONYAPÜRÉVEL 
TÖLTÖTT PAPRIKA

2-3 adag

Ez a töltött paprika káprázatosán mutat, és még annál is finomabb. Ha 
nagy burgonyapüré-imádó vagy, valószínűleg szeretni fogod ennek a régi 
családi kedvencnek ezt az új, izgalmas változatát. Friss Zöldlevél-saláta 
mellé tökéletes főfogás.

• 90 dkg burgonya meghámozva és kockára vágva

• V/2 teáskanál hagymapor

• 1 teáskanál fokhagymapor

• 1/2 teáskanál pirospaprika

• 2 evőkanál finomra vágott petrezselyem, plusz a díszítéshez

• 2 evőkanál finomra vágott metélőhagyma, plusz a díszítéshez

• 1 evőkanál citromlé

• 3 sárga, piros és/vagy narancsszínű kaliforniai paprika 

Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra.

Önts 6-7 centiméter vizet egy közepes lábosba, forrald fel, és tegyél fölé 
egy gőzölőkosarat. Tedd a burgonyát a kosárba, fedd le, és 5-10 perc alatt 
gőzöld puhára. Vedd le a tűzhelyről, és hűtsd ki.

Tedd át a burgonyát egy nagy tálba vagy lábasba. Add hozzá a 
hagymaport, a fokhagymaport, a pirospaprikát, a vágott petrezselymet és 
metélőhagymát, valamint a citromlevet. Burgonyanyomóval dolgozd 
homogén állagúra. Ha a burgonya nagyon száraz, szükség szerint adhatsz 
hozzá néhány evőkanál vizet.

Vágd félbe és csumázd ki a paprikákat. Tedd bele őket egy tepsibe. Oszd 
szét a burgonyapürét a paprikafelek között.

Tedd be a sütőbe, és süsd 20-25 percig, amíg a teteje megbámul. Ha kész, 
azonnal tálalhatod. Vágott petrezselyemmel és metélőhagymával 
díszítheted.

TIPP



• Fontos, hogy a kaliforniai paprika, amit használsz, ne legyen zöld. A zöld 
azt jelenti, hogy éretlen, és ez kellemetlenséget okozhat. A piros, narancs, 
sárga és lila paprikák a legjobbak.





ÉDESBURGONYA-CUKKINI PAPRIKÁS

2 adag

A pörköltek és gulyások igazi kényeztető ételek. Az édesburgonya és a 
cukkini együttese ínycsiklandozó, májgyógyító fogást alkot ebben a 
receptben, melyet mind te, mind a szeretteid jóízzel fogyaszthatnak. 
Fantasztikus étel magában, de ehetsz mellé friss salátát is.

• 1 bögre hagyma összevágva

• 21/2 bögre felkockázott édesburgonya

• 3 gerezd fokhagyma összezúzva

• 21/2 bögre durvára aprított cukkini

• 1 teáskanál őrölt római kömény

• 1 teáskanál őrölt koriander

• 1/2 teáskanál kurkuma

• 1 teáskanál pirospaprika

• 1/2 teáskanál pirospaprika-pehely

• 1 bögre felkockázott paradicsom

• 2 evőkanál tiszta paradicsompüré (olyat keress, amiben nincsenek 
adalékanyagok)

• 1 bögre forró víz

• % tömött bögre friss korianderzöld durvára vágva, a tálaláshoz

Tegyél a tűzhelyre egy nyeles lábost közepes hőfokon, és tedd bele a 
hagymát, az édesburgonyát és a fokhagymát. Pirítsd 3-5 percig, hogy a 
hagyma megpuhuljon. Ha a zöldségek odaragadnak a serpenyőhöz, adj 
hozzá egy kevés vizet.

Tedd bele a cukkinit a római köménnyel, őrölt korianderrel, kurkumával, 
pirospaprikával, pirospaprika-pehellyel, paradicsommal,
paradicsompürével együtt, és önts alá egy bögre vizet. Jól keverd el. Fedd 
le, vedd lejjebb a hőfokot, és gyöngyözve főzd 10 percig.

Vedd le róla a fedőt, és főzd még 10 percig, amíg az édesburgonya jól átfő, 
és a leve besűrűsödik.

Friss korianderzölddel meghintve tálald.





MELEG, FŰSZERES SÜLTZÖLDSÉG-SALÁTA

1-2 adag

A meleg, sült zöldségekre szórt friss rukkola és spenót mennyei párosítás. 
Ezzel a Meleg, fűszeres sültzöldség-salátával beviheted az összes fontos 
leveles zöldet, miközben a sült zöldségek kényeztető, laktató élvezetében is 
részesülhetsz.

• 1 bögre felkockázott sárgarépa

• 2 bögre felaprított kanadai sütőtök

• 1/2 bögre fel kockázott lila hagyma

• 2 bögre durvára aprított cukkini

• 1 teáskanál őrölt koriander

• 1/2 teáskanál őrölt római kömény

• 1 teáskanál pirospaprika

• 1 teáskanál nyers méz

• 2 lazán megpakolt bögre spenót

• 2 lazán megpakolt bögre rukkola

• % tömött bögre friss, aprított korianderzöld

AZ ÖNTETHEZ

• 3 evőkanál frissen facsart narancslé

• % teáskanál finomra reszelt narancshéj

• 1/2 gerezd finomra reszelt fokhagyma

• 1 teáskanál nyers méz

• 1 evőkanál citromlé

Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Bélelj ki egy nagy tepsit sütőpapírral.

Tedd bele a kockára vágott sárgarépát, sütőtököt, lila hagymát és cukkinit. 
Szórd meg őrölt korianderrel, római köménnyel és pirospaprikával, és 
hintsd meg a nyers mézzel. Keverd össze, hogy mindenhol érjék a fűszerek.

Tedd be a sütőbe, és 20-25 perc alatt süsd puhára és barnára.

Amíg a zöldségek sülnek, készítsd el az öntetet: keverd össze a



narancslevet és -héjat, a fokhagymát, a nyers mézet és a citromlevet.

A spenótot, rukkolát és korianderzöldet tedd bele egy nagy tálba, vagy oszd 
kétfelé. Halmozd rá a sült zöldségeket, és hintsd meg az öntettel. Tálald 
azonnal!





SÁRGARÉPÁS-CUKKINIS BURGONYAFASÍRT

8 fasírt /3-4 adag

Ez a zöldségfasírt olyan hihetetlenül sokoldalú, hogy anélkül veheted bele a 
rendszeres ebéd- vagy vacsoramenüdbe, hogy megunnád. Fogyaszd saláta 
mellé, gőzölt zöldségekhez, salsával megöntözve, fejessaláta- vagy 
káposztalevélbe tekerve, természetes ketchupba mártogatva (recept a 446. 
oldalon) vagy bárhogy... a fantáziádra bízom.

• 2 burgonya

• 2 sárgarépa

• 1 cukkini

• 1 teáskanál fokhagymapor

• 1 teáskanál hagymapor

• 1 teáskanál szárított oregánó

• 1 teáskanál pirospaprika

Önts 6-7 centiméter vizet egy közepes lábosba, forrald fel, és tegyél fölé 
egy gőzölőkosarat. Tedd a burgonyát és a sárgarépát a kosárba, fedd le, és 
15-20 perc alatt gőzöld puhára. Vedd le a tűzhelyről, és teljesen hűtsd ki.

Melegítsd elő a sütőt 180 °C-ra. Bélelj ki egy tepsit sütőpapírral.

Reszeld le a cukkinit, és egy muszlinkendő vagy magtejszűrő zsák 
segítségével préseld ki belőle a vizet. Fontos, hogy a cukkini nagyon száraz 
legyen, különben tovább kell a sütőben tartanod a fasírtokat ahhoz, hogy 
ropogósak legyenek. Tedd bele egy keverőtálba. Reszeld le a burgonyát és 
a sárgarépát, és ezeket is tedd a cukkini mellé a tálba. Add hozzá a 
fokhagymaport, hagymaport, oregánót és pirospaprikát, majd jól keverd 
össze.

A keverékből gyúrj nyolc fasírtot, és rakd őket a sütőpapírral bélelt tepsibe. 
Tedd be a tepsit a sütőbe, és süsd 45-60 percig. Félidőben forgasd meg 
őket. Akkor vannak készen, ha megbámulnák és ropogósra sülnek. Hagyd 
hűlni 10-15 percig, mielőtt feltálalod, hogy megszilárduljanak.





TOLTOTT SUTOTOK

2 adag

Az édes és pikáns ízek egyesülnek ebben a Töltött sütőtökben. Kövesd az 
instrukcióimat, vagy válaszd a töltelékhez a saját kedvenc zöldségeidet, és 
kísérletezz a kedvenc fűszereiddel - csak arra vigyázz, hogy tartsd a 
receptet zsírmentesen. A Töltött sütőtök néhány napig jól eláll a hűtőben; 
ha megkívánod, könnyedén felmelegítheted a sütőben, majd 
megszórhatod friss petrezselyemmel.

• 1 nagy kanadai sütőtök félbe vágva és kimagozva

• 2% bögre karfiol rózsa

• 1/2 bögre hagyma kockákra vágva

• 2 gerezd fokhagyma összezúzva

• % bögre felkockázott sárgarépa

• 1 bögre gomba összevágva

• 1 zellerszár finomra vágva

• 1/2 teáskanál szárított kakukkfű

• 1/2 teáskanál tiszta juharszirup

• 1 evőkanál aprított petrezselyem, plusz a díszítéshez

• 1/2 evőkanál citromlé

Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Bélelj ki egy tepsit sütőpapírral.

Tedd rá a tökfeleket. Süsd a sütőben 40-50 percig a méretüktől függően. 
Tűpróbával ellenőrizd, hogy igazán puhák-e.

A karfiolrózsákat tedd aprítógépbe, és pulzáló üzemmódban dolgozz rajtuk 
addig, amíg durva szemcsés, rizsre emlékeztető állagot kapsz. Tedd félre.

Tegyél egy serpenyőt a tűzhelyre, és melegítsd közepes hőfokra. Tedd bele 
a kockákra vágott hagymát, és 3-5 perc alatt pirítsd üvegesre. Ha 
szükséges, önts alá egy kevés vizet.

Add hozzá a fokhagymát, a sárgarépát, a gombát és a zellert. Pirítsd 5-10 
percig, hogy a gomba és a sárgarépa megpuhuljon. Vedd ki, és tedd bele 
egy tálba.

Add hozzá a karfiolrizst a zöldség- és gombaegyveleghez a kakukkfűvel,



juharsziruppal, petrezselyemmel és citromlével együtt. Jól keverd össze.

Ha a sütőtökfelek elkészültek, karimáig töltsd meg őket a töltelékkel. Tedd 
vissza a sütőbe még 5-10 percre.

A tökfeleket egy nagy kínálótálon vagy külön tányérokon, petrezselyemmel 
meghintve tálalhatod.





PIZZÁS BURGONYACSÓNAKOK

2-3 adag

A szerény kis krumpli változékonysága lenyűgöző. Gőzölve, sütve, 
salátákban, pizzához, töltve és törve - és még hosszan sorolhatnám - 
végtelen sok módon támaszkodhatunk a rugalmasságára. A burgonyának 
gyakran keltik rossz hírét az őt kísérő egyéb összetevők miatt. Ha vaj, 
tejszín, sajt vagy szalonnadarabkák nélkül készítjük, hihetetlen gyógyerővel 
rendelkező zöldséget kapunk, amely segíthet leteperni a szervezet 
vírusterhelését. Ezekkel a pizzacsónakokkal egy újabb finom 
burgonyareceptet ajánlok a figyelmedbe.

• 4 nagy sütnivaló burgonya

SZÓSZ

• 1/2 bögre tiszta paradicsompüré (olyat keress, amiben nincsenek 
adalékanyagok)

• 1 teáskanál szárított oregánó

• 1/2 teáskanál szárított kakukkfű

• 1 teáskanál nyers méz

• Va bögre víz

VÁLASZTHATÓ FELTÉTEK

• Va bögre cukkini feldarabolva

• Va bögre piros kaliforniai paprika feldarabolva

• Va bögre koktélparadicsom félbevágva

• Va bögre hagyma összevágva

• friss bazsalikom a tálaláshoz

Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Bélelj ki egy tepsit sütőpapírral.

Szürkéid meg a burgonyákat egy villával, és tedd bele őket a tepsibe. Süsd 
puhára körülbelül 45-60 perc alatt. Vedd ki, és hűtsd le.

Miközben a burgonya sül, készítsd el a paradicsomszószt: keverd össze a 
paradicsompürét az oregánóval, kakukkfűvel, nyers mézzel és bögre 
vízzel. Tedd félre.



Ha eléggé kihűltek, hogy hozzájuk tudj nyúlni, hosszában vágd félbe a 
krumplikat, és mindegyik félből kanalazd ki a felső réteget, hogy 
csónakokat készíts belőle. Tegyél mindegyikbe néhány evőkanál 
paradicsomot, és halmozd rá a tetszőleges feltéteket.

Tedd vissza a sütőbe még 15-20 percre, hogy a feltétek is átsüljenek. Ha 
készen van, azon melegében tálalhatod!





ÉDESBURGONYA-HASÁBOK
SPENÓTPESTÓVAL

2 adag

A boldog békeidőket idéző forró édesburgonya-hasábokat ínycsiklandozó, 
zsírmentes zöldfűszeres spenótpesto hűti le a szádban. Amellett, hogy a 
spenót krémesebbé teszi a pestót, tápanyagokkal pakolja meg ezt az ételt. 
Jól teszed, ha plusz adagot is készítesz belőle, hogy a többi éhes szájnak is 
jusson a házban!

• bő 1 kg édesburgonya (lila, japán vagy narancsszín fajta) hasábokra 
vágva

• 1 teáskanál szárított oregánó vagy kakukkfű

SPENÓTPESTO

• 3 lazán megpakolt bögre bébispenót

• 1 lazán megpakolt bögre friss bazsalikom vagy petrezselyem

• 2-3 evőkanál frissen facsart citromlé ízlés szerint

• V/2 fokhagymagerezd

• 3 evőkanál víz vagy Egészséges májműködés zöldségalapié (recept a 
420. oldalon)

• 1/2 teáskanál nyers méz

Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Két nagy tepsit bélelj ki sütőpapírral.

Oszlasd el az édesburgonya-hasábokat egy rétegben a tepsikben, és szórd 
meg az oregánóval vagy a kakukkfűvel.

Süsd 40-45 percig, vagy amíg aranysárga színt kap és átsül.

Míg a rósejbni sül a sütőben, a pesto összetevőit tedd turmixgépbe vagy 
aprítóba, és dolgozd össze, de ne legyen teljesen pépes. Ha kell, kotord 
vissza, ami kicsapódik az edény oldalára. Kóstold meg, és ha szükségét 
érzed, fűszerezd után.

Ha kész az édesburgonya, vedd ki a sütőből, és tálald fel a pestóval.

TIPPEK



• Amikor a víz és az Egészséges májműködés zöldségalapié közül 
választasz, ne feledd, hogy a levessel gazdagabb ízhatást érhetsz el. Bolti 
zöldségleveskockát ne használj, mert nagyon nehéz olyat találni, 
amelyben nincs sem olaj, sem só, sem természetes aromák és/vagy egyéb 
adalékanyagok. Kényelmes megoldás, ha előre elkészítesz egy nagy adag 
Egészséges májműködés zöldségalaplevet, és lefagyasztod (ha a 
jégkockatartóba teszed, könnyű lesz kiolvasztani), hogy mindig legyen 
kéznél az ilyen receptekhez.



>1.00*0. >1,



SÜTŐTÖK FALAFELSALÁTÁVAL

2 adag

A csicseriborsó helyett sütőtökből készült aranybarna falafelgolyók viszik a 
főszerepet ebben a receptben. Zsenge leveles zöldekkel tálalva, és frissen 
facsart citromlével felélénkítve nagyon finom, egyszerűen elkészíthető 
fogás, melyben az összetevők önmagukért beszélhetnek.

• 31/2 bögre sütőtök kockákra vágva

• 1 bögre lila hagyma felkockázva

• 2 gerezd fokhagyma meghámozva és durvára vágva

• 1 lazán megpakolt bögre friss korianderzöld vagy petrezselyem

• 1 teáskanál őrölt koriander

• 1 teáskanál őrölt római kömény

• 1/2 teáskanál őrölt gyömbér

• 1 evőkanál frissen facsart citromlé

ZÖLD SALÁTA

• 2 lazán megpakolt bögre spenót

• 2 lazán megpakolt bögre rukkola

• 1 evőkanál frissen facsart citromlé

Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Bélelj ki egy tepsit sütőpapírral; 
semmiképpen se hagyd ki ezt, mert a falafelkeverék nagyon ragacsos. Tedd 
bele a felkockázott sütőtököt a tepsibe, és 20-25 perc alatt süsd 
roppanósra.

Hagyd hűlni 10 percig, majd tedd aprítógépbe a hagymával, fokhagymával, 
friss korianderzölddel vagy petrezselyemmel, római köménnyel, őrölt 
korianderrel, gyömbérrel és a citromlével. Dolgozz rajta 1-2 percig, hogy 
szinte teljesen homogén legyen, néhány nagyobb darabkával.

Gyúrj 12, nagyjából golfladba méretű golyót a keverékből, majd miután 
áttetted a sütőpapírral bélelt tepsibe, picit lapogasd meg őket. Süsd a 
falafeleket 30 percig, vagy amíg aranybarnára vált a színük, majd fordítsd 
meg, és adj nekik még 10 percet a sütőben.

Készítsd el a zöld salátát: keverd össze a spenótot és a rukkolát egy tálban.



Add hozzá a citromlevet, és forgasd át, hogy mindenütt érje. Szedd ki a 
salátát egy tálkába, és halmozz rá néhány falafelt. Már tálalhatod is!





CU KKINILASAG NA

Zöldséges lasagna tejtermék, gabona vagy zsír nélkül? Ez nemcsak 
lehetséges, hanem nagyon finom is! Az ízletes paradicsomszósz, a krémes 
burgonyabesamel és a sült cukkini rétegei teszik igazán különlegessé és 
nagyon egészségessé ezt az ételt.

A LASAG NÁHOZ

• 4 kis vagy közepes cukkini

• 5-6 friss, aprított bazsalikomlevél (a díszítéshez)

A BURGONYA- BESAMELHEZ

• 6 közepes burgonya (körülbelül 70 dkg) meghámozva és felkockázva

• 1 evőkanál hagymapor

• Va bögre nyílgyökér-keményítő

• 1 evőkanál frissen facsart citromlé

• 3A bögre víz

A MARINARA SZÓSZHOZ

• 4 bögre tört vagy kockára vágott paradicsom

• 1 kockára vágott hagyma

• 3 gerezd fokhagyma összezúzva

• 1 teáskanál szárított oregánó

• 1 teáskanál szárított kakukkfű

• Va tömött bögre friss, aprított bazsalikom

Melegítsd elő a sütőt 180 °C-ra.

Vágd le a cukkini végeit, majd vágd fel körülbelül fél centi vastag 
szalagokra. Ehhez a zöldséggyalu a legjobb. Rendezd el két vagy három 
nagy, sütőpapírral bélelt tepsin, és süsd 20-25 percig. Vedd ki a sütőből, és 
hagyd teljesen kihűlni.

A burgonyabesamelhez önts 6-7 centiméter vizet egy közepes lábasba,

6-8 adag



forrald fel, és tegyél fölé egy gőzölőkosarat. Tedd a burgonyát a kosárba, 
fedd le, és 15-25 perc alatt gőzöld puhára. Tedd át a turmixgépbe a 
hagymaporral, nyílgyökér-keményítővel és a citromlével, és öntsd fel a 
vízzel. Addig dolgozz rajta, amíg homogén állagú lesz. Tedd félre.

A marinara szószhoz tedd bele az összetört vagy felkockázott 
paradicsomot, a hagymát, a fokhagymát, az oregánót és a kakukkfüvet egy 
közepes nyeles lábosba, és magas hőfokon pirítsd-párold 15-20 percig, 
hogy jól besűrűsödjön. Add hozzá a bazsalikomot. Hagyd hűlni 10 percig.

Most jöhet a lasagna összeállítása: az edény aljára, amelyben majd 
megsütöd, rendezz el egy réteg sült cukkinit. Öntsd rá a marinara szósz 
negyedét - épp csak annyit, hogy ellepje a szeleteket. Ezután halmozd rá a 
burgonyabesamel negyedét - épp csak annyit, hogy elfedje a 
paradicsomszósz-réteget. Ismételd meg a cukkini, szósz és 
burgonyabesamel lerakását úgy, hogy összesen négy réteg feküdjön 
egymáson.

A sütő középső rácsára helyezve süsd 45-50 percig, amíg megbámul a 
teteje, a cukkini pedig megpuhul. Legalább 20 percig hagyd hűlni, mielőtt 
szeletelni kezded, hogy a szósz besűrűsödhessen. Friss, vágott 
bazsalikommal megszórva tálald.





ÉDESBURGONYA-KROKETT HÁZI 
KETCHUPPAL

2 adag

íme, gyerekkorunk egyik kedvence egyedi, gyógyító köntösben! Salátával 
vagy Spenótpestóval (a receptet megtalálod a 440. oldalon) is nagyon 
finom.

• 2 közepes édesburgonya

• 1 teáskanál szárított zöldfűszer, például oregánó, kakukkfű vagy 
rozmaring

VÁLASZTHATÓ KETCHUP

• 3A bögre tiszta paradicsompüré (olyat keress, amiben nincsenek 
adalékanyagok)

• 1/3 bögre almaié

• 2 evőkanál frissen facsart citromlé

• 2 teáskanál nyers méz

• Va teáskanál hagymapor

• Va teáskanál fokhagymapor

• Va teáskanál szárított oregánó

• Va teáskanál Cayenne-bors (elhagyható)

Melegítsd elő a sütőt 180 °C-ra.

Önts 6-7 centiméter vizet egy közepes lábosba, forrald fel, és tegyél fölé 
egy gőzölőkosarat. Tedd az édesburgonyát a kosárba, fedd le, és 20-25 
percig gőzöld, hogy kívül megpuhuljon, belül azonban még kemény 
maradjon. Vedd le a tűzhelyről, és teljesen hűtsd ki.

Ha kihűlt, hámozd meg, és reszeld le egy nagylyukú reszelőn. A reszelt 
édesburgonyát tedd bele egy tálba, és add hozzá a zöldfűszereket. Jól 
keverd össze. Evőkanálnyi adagokat szaggass ki belőle, majd kézzel gyúrj 
belőle kis köpcös, henger alakú rudacskákat.

Rendezd el őket egy sütőpapírral bélelt tepsiben, és süsd 40-45 percig, 
amíg megbámul. Félidőben forgasd meg őket. Ha ropogósabbra szeretnéd 
sütni, az utolsó 10 percre tekerd feljebb, 200 °C-ra a sütő hőfokát. Mielőtt



nekilátsz, adj neki 5-10 percet, hogy lehűlhessen.

A ketchuphoz tedd bele az összes hozzávalót egy tálba, és keverd ki 
egyenletesre. Kínáld a mártogatós rudacskák mellé.





GOMBAGULYÁS

A portobello gomba, a sárgarépa, a burgonya, a hagyma és a friss 
zöldfűszerek egy nagyon finom, sűrű lében találkoznak. Nagyszerű fogás, 
ha éhes barátokat vagy rokonokat vársz, de a maradékot a hűtőben vagy a 
mélyhűtőben is eltarthatod.

• 1 hagyma durvára aprítva

• 2 zellerszár felaprítva

• 45 dkg portobello vagy csiperkegomba a szárától megtisztítva és 
feldarabolva

• 4 gerezd fokhagyma összezúzva

• 2 sárgarépa durvára aprítva

• 70 dkg burgonya négyfelé vágva

• 2 evőkanál friss kakukkfűlevél

• 1 evőkanál friss, aprított rozmaring

• 3 bögre víz vagy Egészséges májműködés zöldségalapié (recept a 420. 
oldalon)

• 1 evőkanál tiszta paradicsompüré (olyat keress, amiben nincsenek 
adalékanyagok)

• 2 evőkanál nyílgyökérpor plusz 3 evőkanál hideg víz a sűrítéshez 
(elhagyható)

• 2 evőkanál friss, aprított petrezselyem a díszítéshez

Hevíts egy nagy, tapadásmentes kerámialábost közepes hőfokra, és tedd 
bele a hagymát. Pirítsd 3-5 percig, amíg puhulni kezd. Ha szükséges, önts 
alá egy evőkanál vizet. Tedd bele a szárzellert, és pirítsd tovább még 2 
percig. Add hozzá a gombát, és pirítsd tovább még körülbelül 5-7 percig, 
amíg megpuhul és megbámul. Most jöhet bele a fokhagyma, a sárgarépa, 
a burgonya, a kakukkfű és a rozmaring. Jól keverd el. Öntsd fel a vízzel és a 
paradicsompürével, és forrald fel. Főzd fedő nélkül 15-20 percig, hogy a 
burgonya és a sárgarépa megpuhuljon.

Ha szeretnéd, keverd el a nyílgyökérport a hideg vízzel egy kis tálkában a 
habaráshoz. Folyékony pépet kell kapnod. Öntsd bele a gulyásba, és jól 
keverd el. Főzd még 2-3 percig, hogy besűrűsödjön a leve.

4-6 adag



TIPPEK

• Amikor a víz és az Egészséges májműködés zöldségalapié közül 
választasz, ne feledd, hogy a levessel gazdagabb ízhatást érhetsz el. Bolti 
zöldségleveskockát ne használj, mert nagyon nehéz olyat találni, 
amelyben nincs sem olaj, sem só, sem természetes aromák és/vagy egyéb 
adalékanyagok. Kényelmes megoldás, ha előre elkészítesz egy nagy adag 
Egészséges májműködés zöldségalaplevet, és lefagyasztod (ha a 
jégkockatartóba teszed, könnyű lesz kiolvasztani), hogy mindig legyen 
kéznél az ilyen receptekhez.

Vedd le a tűzhelyről, és friss petrezselyemmel megszórva tálald.





BURGONYÁSPOGÁCSA-PIZZÁCSKÁK

8 burgonyapogácsa/2-3 adag

Ezek az élvezetes kis pizzácskák úgy elégítik ki a pizza utáni sóvárgásodat, 
hogy utána nem kell úgy érezned, mintha lelassulna az emésztésed. Jól 
pakold meg a burgonyapogácsa-alapokat paradicsomszósszal és a kedvenc 
zöldségeiddel, és láss neki!

• 90 dkg burgonya meghámozva és kockára vágva

• 1 teáskanál fokhagymapor

• 1 teáskanál hagymapor

• 1 teáskanál szárított oregánó

SZÓSZ

• Va bögre tiszta paradicsompüré (olyat keress, amiben nincsenek 
adalékanyagok)

• 1/2 teáskanál szárított oregánó

• Va teáskanál szárított kakukkfű

• 1/2 teáskanál nyers méz

VÁLASZTHATÓ FELTÉTEK

• 3-4 sárga és piros koktélparadicsom

• Va kis lila hagyma vékonyra szeletelve

• 2-3 gomba vékonyra szeletelve

• 3-4 cukkini- vagy zsengetök-szelet

• egy kis marék rukkola

• egy kis marék bazsalikom

Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Bélelj ki egy tepsit sütőpapírral.

A burgonyaalaphoz önts 6-7 centiméter vizet egy közepes lábosba, forrald 
fel, és tegyél fölé egy gőzölőkosarat. Tedd a burgonyát a kosárba, fedd le, 
és 5-10 perc alatt gőzöld puhára. Vedd le a tűzhelyről, és teljesen hűtsd le.

Tedd bele a burgonyát egy tálba a fokhagymaporral, hagymaporral és 
szárított oregánóval. Egy villával vagy burgonyanyomóval törd-pépesítsd



homogén állagúra.

Egy % bögrés mércével formálj a keverékből nyolc, körülbelül Vh -2 centi 
vastag és 7-10 centi átmérőjű pogácsát. Tedd be a sütőbe, és süsd 20 
percig.

Miközben a pogácsák sülnek, készítsd el a szószt: keverd össze a 
paradicsompürét a szárított oregánóval, kakukkfűvel, nyers mézzel és 2 
evőkanál vízzel.

Vedd ki a burgonyapogácsákat a sütőből, és mindegyiket kend meg 1-2 
evőkanál paradicsomszósszal. Rendezd el a feltéteket az egyes 
pogácsapizzácskák tetején, és tedd vissza a sütőbe még 15-20 percre, amíg 
barnára sülnek és megszilárdulnak.

Vedd ki a sütőből, és szórd meg rukkolával és bazsalikommal. 
Egészségedre!
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24. FEJEZET

Élő szavak az elesettekért, és 
megjegyzés a kritikusoknak

Erőszakoskodók: nem ezt érdemied. Akármin mentél is keresztül, 
akármilyen gyűlölködőkkel hozott össze a sors, akárki próbált is 
visszatartani attól, hogy a jó úton haladj: nem ezt érdemelted. Lehet, hogy 
azért kellett végigszenvedned az egészet, mert veszélyes volt felszólalni. 
Talán soha nem mondhattad vagy tehetted azt, amit szerettél volna. Talán 
csak évekkel később igazolódott be, hogy egy olyan helyzet miatt 
panaszkodtál, ami nem volt rendben. Talán megmentettél valakit azzal, hogy 
felszólaltál. Talán magadat mentetted meg. Valahogyan túlélted. Még mindig 
itt vagy. És mivel előtted az élet, határozhatsz úgy, hogy egy hatalmas 
gyógyító mozgalom részesévé válsz.

Mind tudjuk, hogy a terrorizálásnak nincs vége azzal, hogy felnőttünk. 
Éppen az egészségügy az egyik olyan terület, ahol ez teljesen világos. 
Előfordulhat, amikor valaki haladó információt terjeszt a gyógyulásról, 
előfordulhat, amikor valaki úgy dönt, hogy ezt az információt alkalmazva 
fog meggyógyulni, és még akkor is előfordulhat, amikor tényleg meg is 
gyógyul. Ki gyötörne egy olyan embert, akit már amúgy is jó ideje bénító 
kimerültség és őrjítő fájdalom kínoz, de most végre megtalálta az utat afelé, 
hogy újra élőnek érezhesse magát? Sajnos azt kell mondanom, hogy nagyon 
sokan. Ami a szenvedést és a jó közérzetet illeti - különös tekintettel a nők 
szenvedésére és jóllétére -, a kétely és a szégyen hosszú történetére 
tekinthetünk vissza. A közösségi média felbukkanásával még könnyebb 
célponttá válhattak azok a bátrak, akik meg merik osztani a történeteiket. 
Hála istennek ugyanakkor a krónikus egészségügyi gondokkal küszködök 
számára is könnyebbé vált a források és egymás felkutatása.

Kritikus gondolkodás: erre van szükségünk ebben a zavarodott vüágban. 
Gyűlölködők: rájuk nincs. A kritikusok tanulni akarnak. Képzik magukat 
azzal kapcsolatban, amit kritizálnak, és arra törekszenek, hogy mellőzzék a 
személyes véleményüket, ami teret ad annak, hogy változzon a 
hozzáállásuk. A gyűlölködők minden változtatási szándék nélkül adják le a



voksaikat. Az a terrorizálás, amelyhez ez vezet, nagyon nincs jól. Ennek 
ellenére meg kell találnunk a módját, hogy megbirkózzunk vele és a 
jelenlétében se veszítsük el a talajt a lábunk alól, és hogy információval 
szolgáljunk a gyűlölettel, és együttérzéssel a rossz szándékkal szemben. 
Mindenekfelett magunkat kell megóvnunk.

Az élet nagyon nehéz lehet. Ha az emberek fájdalmas érzelmeket élnek át, 
és akár fizikai fájdalmakkal is küszködnek az életük során elszenvedett 
sérüléseik miatt, néhányan gyűlölködőkké válnak. A szenvedésükből 
adódóan beveszik magukba a gyűlöletet. Igen, az ilyen emberekkel szemben 
is kell hogy legyen bennünk együttérzés. Ugyanakkor azt is tudnunk kell, 
hogy nagyon sok olyan ember él a világban, aki szintén élt át érzelmi vagy 
fizikai szenvedéseket, és mégsem fordul gyűlölettel mások felé. Ezek az 
emberek soha nem erőszakoskodnának senkivel, és nem próbálnák letörni 
őket. Nem bocsáthatunk meg és menthetünk fel minden gyűlölködőt 
annyira, hogy ezzel azok ellen kövessünk el tiszteletlenséget, akik a 
legsúlyosabb szenvedések közepette sem bántanának másokat soha. Ha nem 
teszünk különbséget a gyűlölködők - akik a sötétség és fájdalom csapdájában 
vergődve próbálnak másokat is behúzni a saját rémálmukba - és azon 
szenvedők között, akik csak enyhülést kívánnak a többi szenvedőnek, akkor 
a gyűlölködők megúszhatják.

Igen, együttérzéssel kell élnünk. De nem mehetünk annyira messzire ezzel, 
hogy magunknak ártsunk vele. Ha abban hiszünk, hogy mindenki jó, akkor 
végül azt fogjuk hinni, hogy valami rosszat teszünk. Ha nem értjük meg, 
hogy léteznek gyűlölködők, akik árthatnak nekünk a gyógyulási 
folyamatunk során, akkor azt az önbecsülésünk fogja megszenvedni, és 
magunkban kezdünk kételkedni a küszködésünk és gyógyulási törekvéseink 
közepette. A sötétség így működik. A jó emberek hajlamosak saját magukat 
ostorozni és büntetni még akkor is, ha nem tettek semmi rosszat. Ha nem 
értjük meg, hogy vannak bizonyos emberek, akik a gyűlöletben dagonyázva 
nem engedik be a fényt a szívükbe és a lelkűkbe, még többet sérülhetünk az 
életben, és ez pusztító lehet a gyógyulási folyamatunkra nézve. Úgy 
védekezhetsz, ha tudod, hogy jó ember vagy, és ez nem a te hibád, és nem 
tettél semmi rosszat, amivel kiérdemelted volna a fájdalmat.

Azt tanuljuk, hogy mindenki eredendően jó ezen a világon. Az én dolgom 
az, hogy eláruljam az igazságot, hogy megóvhasd magad. Ha naivan azt 
hisszük, hogy mindenki a legjobbat akarja nekünk és eszerint cselekszik, a 
gyűlölködők sokféleképpen okozhatnak nekünk lelki és fizikai sérüléseket. 
Ez nem jelenti azt, hogy minden gyűlölködő reménytelen eset. Egy-egy



csodaszámba menő esemény megváltoztathatja az embert. Mindig van 
remény a visszafordulásra, ahol a fény és a jóság be tud lépni az ember 
szívébe, és fel tudja ébreszteni. Ennek ellenére mennyi sérülést szerezhettél 
menet közben? Hány ember sérülhetett érzelmüeg, mire felébredt, és 
hányán és meddig fognak még szenvedni ezek az önzetlen emberek azért, 
mert feláldozták a saját jóllétüket?

Ez az üzenet azoknak szól, akiknek küzdelmes az életük, és szeretnének 
meggyógyulni. Ez az üzenet nem a gyűlölködőnek szól, akinek nem 
tetszenek a könyvben olvasottak, vagy nem hiszi el azokat, sem azt, hogy ez 
az információ olyan sokaknak segített. A kritikusokat szívesen látom. Ha te is 
az vagy, tudom, hogy jó ember vagy. Itt most az a lényeg, hogy egy újabb 
szintre vigyük a párbeszédet; hogy felnyissam a szemed, és végre túlláthass 
a körülményeiden. Nekem az a dolgom, hogy vigyázzak az elesettekre, akik 
már megjárták a poklot. Ezekkel az emberekkel erőszakoskodtak, és 
bántották őket, ami rémisztő. Ha veled is ez a helyzet, engedd, hogy ezek az 
élő szavak megtanítsanak neked valamit a gyűlölködőkről, hogy a jövőben 
ne bánthassanak azok, akik be akarnak rángatni téged a saját fájdalmukba. 
Gondolj terrorizáláselhárító eszköztárként ezekre az élő szavakra; 
menedéket nyújtanak, amikor felszínre tör benned az az iskolaudvarról 
ismerős régi érzés.

BETEGEK ÉS NEM ANNYIRA BETEGEK

Akit még soha nem kényszerítettek térdre az egészségügyi gondjai, talán 
gyorsan ítélkezik afelett, akit már igen. Nagyon más megtapasztalni egy kis 
puffadást, enyhe mitesszeres bőrt, alkalmanként csökkenő energiaszintet 
vagy egy kis súlygyarapodást, mint amikor igazán beteg vagy, és hosszú 
éveken át járod az orvosi rendelőket segítségért olyan súlyos tünetek miatt, 
amelyek akadályozzák a rendes működésedet. Az a beteg, aki hosszú, 
kimerítő utat tett meg, miközben megpróbálta legyőzni a súlyos 
kimerültséget, fájdalmakat és ködös gondolkodást, és mind hagyományos, 
mind alternatív módszerekkel próbálkozott, aki nagyon is jól tudja, hogy 
milyen, ha sokszor láthatatlan küzdelmek terítik le, igazi áldásként élné meg 
az alkalmanként jelentkező puffadást vagy pattanásokat, ha csak ennyi 
lenne a gondja. A nem annyira betegek, akik csak rutin-laborvizsgálatok 
vagy olykor egy-egy kontroll miatt jelennek meg az orvosnál, még a krónikus 
szenvedés valódiságában is kételkedhetnek.

Ez az a különbség, amely miatt a nem annyira betegek sokkal 
kritikusabban fogadhatják az egészséggel és gyógyulással kapcsolatos



válaszokat - például a tisztítókúra szükségességét. Toxikus nehézfémek 
okoznának károsodásokat a szervezetünkben? Különböző kórokozók, 
például vírusok felelnének a sok betegségért és tünetért? Tényleg olyan 
hatalmas orvosság a zellerlé mindenki számára? Könnyű kinevetni vagy egy 
legyintéssel elintézni ezt az életmentő tudást, ha még nem tett alázatossá a 
szenvedés.

Úgy gondolom, hogy ez az, ami megkülönbözteti a betegeket a nem 
annyira betegektől. Mert nézzünk szembe a valósággal: a mai világban 
szinte mindenki küzd valamüyen egészségügyi problémával, még ha az 
olyan is, hogy tud élni vele, mert nem okoz törést az életében... egyelőre. A 
nem annyira betegek pillanatnyilag azt az előjogot élvezhetik, hogy az 
egészségügyi problémáik nem húzzák be a vészféket az életükben. Ez nem 
jelenti azt, hogy ez örökre így is marad, különösen, ha most éppen kinevetik 
azokat a megoldásokat, amelyek egy napon megmenthetik majd az életüket.

Vigyáznak mindnyájunkra

Amikor valaki nincs jól, és nem jön helyre gyorsan, abba a környezete 
hamar belefárad. Egy gyerekéért aggódó anyával talán nem ez a helyzet. A 
nem annyira betegek között is van, akiben van annyi alázat, hogy megértse: 
az, hogy ő nem tudja, müyen napi szinten szenvedni, még nem jelenti azt, 
hogy amit mások átélnek, az nem valódi. Ezzel szemben néhányan a nem 
annyira betegek közül a látszólag jó egészségük szerencséjét összetévesztik 
valamiféle felsőbbrendűséggel. Megtalálják a módját, hogy ne gondoljanak a 
saját sebezhetőségükre. Ehelyett úgy vélik, hogy ők egyszerűen jobban 
tudják és jobban élnek, és ez jogosítja fel őket arra, hogy az emberek 
szenvedésről és gyógyulásról szóló történeteit semmisnek tekintsék. 
Valamiféle önelégültség övezheti a nem annyira betegeket; az az érzés, hogy 
ők jobban értik az életet a maga teljességében, mint a betegek. Az elmúlt 
évtizedekben a krónikus betegségek előfordulási arányainak emelkedésével 
párhuzamosan egyre kevesebb együttérzést mutattak a krónikus betegekkel 
szemben.

Néhány nem annyira beteg fogja azt, ami pillanatnyilag jó egészségnek 
tűnik, és ahogy emelkedik a népszerűsége, abból él meg, hogy ezt lengeti 
„bizonyítékként” arra, hogy egy bizonyos életmód jelenti a megoldást. Még a 
füllentés is egyre népszerűbbé válik - előfordul, hogy valaki elhíreszteli a 
közösségi médiában, hogy valamilyen tünete van, majd az így kelt hírét 
használja arra, hogy kirakatba tegyen egy adott életmódot mint megoldást, 
amely megmentette, miközben ezt a felületet használja a cégei vagy



termékei értékesítésére. Ez a jelenség - nem annyira betegek, akik csak úgy 
tudják megmozgatni a közösségi médiát, ha tüneteket tettetnek - egyre 
népszerűbbé válik, ami sértő azokra nézve, akiket igaziból tünetek 
gyötörnek. Manipulációval hívják fel magukra a figyelmet. így aknázzák ki a 
krónikus betegek régóta zajló küzdelmét, melynek során azt próbálják 
elérni, hogy komolyan vegyék őket. Ha beteg vagy, szenvedsz, és azt hallod, 
hogy valaki más hasonló dolgokat élt meg, mint te, úgy érezheted, hogy 
igazoltak. Légy óvatos azzal kapcsolatban, hogy mit etetnek meg veled. 
Bizonyosodj meg róla, hogy nem a nem annyira betegek szépen kirakatba 
tett életmódjáról van-e szó a betegek tőrbecsalására.

Amikor valaki, aki igazán beteg, és a krónikus betegsége 
megoldáskeresésének körhintáján ül, azzal találja szemben magát, hogy az 
orvostudomány és kutatás még nem tudja a válaszokat. Sem a hagyományos, 
sem a funkcionális, integratív, holisztikus és alternatív orvoslás nem ért még 
célba. Míg ez szentségtörésnek hangozhat a nem annyira betegek fülének, 
akik még az alternatív orvoslás határait sem tapasztalták meg - és legyenek 
akármilyen jó szándékúak azok a szakemberek, akik orvoslással 
foglalkoznak, és legyenek olyan haladók, mint oly sok területen az 
egészségügyben - az igazság egyszerűen az, hogy a gyógyászok nem kapnak 
képzést a krónikus betegségek gyógyítására.

Ha valaki, aki beteg volt, rátalál egy olyan megoldásra, mint például a 
zellerlé, és elkezdi mindennap inni, tudja, hogy milyen igazságra lelt. Tudja, 
hogy milyen visszaesést él át azokon a napokon, amikor nem iszik belőle. 
Tiszteletben tartja, hogy bár a gyógyulásnak igen sok vetülete lehet, ennek 
az egy eszköznek olyan különleges ereje van, ami - akármilyen egészségügyi 
állapotban legyen is - előremozdítja. Tisztában van vele, hogy az Együttérzés 
szelleme mindnyájunkra vigyáz, ha nem hagyjuk, hogy az ipar, a kétkedők, 
az elbizonytalanító „energiavámpírok” vagy akár mi magunk is a saját 
utunkban álljunk.

Keresd az aranyat!

Nagyon sok elmélet kering az egészség helyreállításáról. A betegek és nem 
annyira betegek két teljesen különböző hozzáállással közelítenek ehhez. A 
nem annyira betegek számára móka vagy könnyed szórakozás lehet a 
legújabb trendek próbálgatása. A betegeknél mindez a túlélésről szól. Aki 
krónikus beteg, az tudja, hogy legyen egy étrend-kiegészítőben 
szarvasagancs, kombucha, kollagén, probiotikumok, kolosztrum, 
almaborecet vagy neem fa, nem fog igazán hatni. Ezek a holisztikus



módszerek - azokhoz hasonlóan, amelyekkel már találkoztunk, és amelyek 
várhatóan még ezután is megjelennek majd - nem lendítik előre a krónikus 
tünetektől szenvedőt. A zellerlé azonban - ez az orvosság, melyről egy egész 
könyvet írtam, és amely minden itteni tisztítókúrában szerepel - a sok millió 
fogyasztó által megosztott gyógyulási történetek révén bizonyította, hogy 
más szinten működik.

íme, egy fontos különbség a betegek és nem annyira betegek között: a 
„lusta” sztereotípiától távol állva a betegek igenis beleteszik magukat a 
gyógyító protokollokba. Valaki, aki nem annyira beteg, esetleg adhat egy 
esélyt a zellerlének egy hétre az irányelvekre nem is annyira figyelve, mert 
nem olvasta el a Gyógyító médium könyveket, és nem látja a nagy egészet. 
Hibásan citromot, kollagént vagy almaborecetet tesznek a zellerlébe, magas 
nyomáson (HPP-eljárással) pasztörizált zellerlevet vásárolnak, az ételük 
elfogyasztásával egyszerre isszák meg a zellerlevet, vagy csak öt-hét napig 
isszák, hogy feltölthessenek egy videót a közösségi médiába, ugyanakkor egy 
új étrend-kiegészítővel is játszanak, vagy éppen csak azokon a napokon 
hagyják ki a glutént, amikor ezt nem érzik túl nehéznek. Mivel csak félig- 
meddig ragaszkodnak a lényegi dolgokhoz, lemaradhatnak az igazi 
jótéteményeiről, és azzal az érzéssel hagyhatják abba, hogy kipróbáltak még 
egy jó kis trendet, ami nem vált be. A nem annyira betegeket ráadásul nem 
fogja vissza egy-egy tünet vagy betegség, ezért azt sem tapasztalják meg, 
hogy müyen gyorsan haladást érhetnek el az üres, sima, frissen préselt és 
éhgyomorra fogyasztott szárzellerrel ahhoz képest, ahogyan szenvedtek, és 
hogyan mozdíthatja ez előre a gyógyulásukat, amikor semmi más nem segít. 
Aki beteg, az gondosan oda fog figyelni a helyes protokoll betartására. 
Behatóan tanulmányozza a Gyógyító médium információit, a szakértőjévé 
válik, és megteszi, amit a helyes alkalmazás kíván - emiatt pedig változni fog 
az élete.

Mindkettőjüket meghallgatva könnyű azt hinni, hogy a nem annyira beteg 
és a beteg is ugyanolyan munkát végzett; könnyű azt hinni, hogy a nem 
annyira beteg is tényleg igazán megpróbálta. Ha azonban rendesen 
megvizsgálod a dolgot, meglátod, hogy két teljesen eltérő helyzetről van szó: 
az egyik ember a felszínt is alig kapargatta meg, a másik azonban igazán 
mélyre ásott, és megtalálta az aranyat. Odafigyeléssel és odaadással ez a 
gyógyító információ a legsúlyosabb egészségügyi problémákból is 
kigyógyíthat valakit.

KRÓNIKUS ÉS REJTÉLYES BETEGSÉGEK: VALÓDI JÁRVÁNY



Az egyik nagyon fontos eszköz, amellyel védekezhetsz az erőszakosság ellen, 
az az említett igazságban gyökerező tudás. Ezzel a tudással felfegyverkezve 
nem kételkedsz majd magadban, ha olyan erőszakos emberekkel találkozol, 
akik azzal fenyegetnek, hogy gyengítik a hozzáállásodat és 
meggyőződésedet. Most pedig nézzük meg közelebbről, hogy miért fontos a 
Gyógyító médium gyógyító információjával rendelkezned, amely eltér a 
megszokott és bevett alternatív és hagyományos orvoslástól: azért, mert a 
krónikus betegségek soha nem támadtak ilyen nagy erőkkel. Csak 
Amerikában több mint 250 millióan betegek vagy küszködnek rejtélyes 
tünetekkel, és a számuk egyre nő. Ezek az emberek olyan beszűkült életet 
élnek, amelyre sem a hagyományos, sem az alternatív orvostudomány vagy 
kutatás nem ad magyarázatot, vagy olyan magyarázatokat ad, amely nem 
állja meg a helyét, esetleg amelytől csak rosszabbul lesznek, mint például az 
autoimmun elmélet (mely szerint a szervezeted saját immunrendszere 
pusztító csapást mér a mirigyeidre és más szerveidre, és neked magyarázat 
nélkül kell élned), vagy a génelmélet (mely szerint a génjeid hibásak és 
mutálódtak, ami egyenesen a saját fizikai valód lényegét kérdőjelezi meg), 
vagy a hormonelmélet (amikor az általad tapasztalt tünetekért a 
hormonjaidat teszik felelőssé). Talán te is közéjük tartozol. Ha így van, te is 
tanúsíthatod, hogy az orvostudomány még ma sem látja tisztán, hogy mi áll 
a rejtélyes tünetek és szenvedés járványának hátterében.

Miért hagyjuk, hogy a rendszer hamis magyarázatokkal traktáljon olyan 
elméletek alapján, amelyeket eleve soha nem bizonyítottak? Mert az 
orvostudomány és kutatás olyan erőszakos rendszert hozott létre a krónikus 
betegség arénájában, amely megtöri a szellemet, és még a lelket is 
megsértheti azzal, hogy hazugságokat mond nekünk a testünkről, amelyek 
soha nem voltak igazak. Nem azokról a jó emberekről beszélek, akik 
orvosnak állnak, és a legjobb szándék vezérli őket, amikor a krónikus 
betegségeket tanulmányozzák. Olyan rendszerekről beszélek, amelyek az ő 
szellemüket is megtörik. Ezt az erőszakleszerelő eszköztárat bevetheted a 
rendszer ellen és azokkal a nem annyira beteg emberekkel szemben is, akik 
megvették az orvostudomány és kutatás testszégyenítő hazugságait. Most 
már meg tudod védeni magad a hamis elméletekkel szemben, melyek szerint 
a szervezeted hibás, vagy saját maga ellen támad.

Egy terület, melyet finanszírozással tartanak vissza

Hadd szögezzem le ismét, hogy a jó orvoslást mélységesen tisztelem. 
Hihetetlenül tehetséges és jó képességű orvosok, sebészek, nővérek, orvosi



asszisztensek, technikusok, kutatók, kémikusok (és még sorolhatnám) 
vannak, akik kitűnő munkát végeznek mind a hagyományos, mind az 
alternatív orvoslásban. Abban a privilégiumban van részem, hogy sokukkal 
együtt dolgozhatok. Hálát adok Istennek ezekért az együttérző gyógyítókért. 
Az elképzelhető legmagasabb szintű törekvések egyike a világunk precíz, 
szisztematikus feltárása és megismerése.

A legtöbb orvos olyan veleszületett bölcsességgel és intuícióval 
rendelkezik, amely megsúgja neki, hogy az orvosszakma nem ad meg 
mindent ahhoz, hogy a legjobb diagnózissal és kezelési tervvel állhassanak 
elő a krónikus betegségekkel szemben. Hányszor hallottad már, hogy „Nincs 
ismert gyógymód a/az [helyettesítsd be a betegséged]-ra/-re”? Beírhatod ide, 
hogy ekcéma, pikkelysömör, lupus, szklerózis multiplex, ALS, Alzheimer-kór, 
Hashimoto-pajzsmirigygyulladás, PCOS, endometriózis, fibromialgia, vagy 
megnevezheted akármelyik autoimmun betegséget, most már akár a Lyme- 
kórt is, és még hosszan folytathatnám a sort. Még a legjobb, elit orvosi 
egyetemeken, az osztályelsőként végzett orvosok között is vannak olyanok, 
akik őszintén bevallják: a tanultak nem készítették fel őket a krónikus 
betegségben szenvedő páciensek gyógyítására. A saját szakállukra kellett 
szakértővé válniuk. Aztán ott vannak azok az orvosok, akik meg vannak 
győződve arról, hogy az egyetemen minden választ átadtak nekik, és 
valamiért azt hiszik, hogy a képzésük feloldja a krónikus betegség rejtélyét; 
hiszik, hogy minden más badarság és hókuszpókusz, ami sajnálatos, mert 
tagadásban élnek azzal a több milliónyi emberrel szemben, akik valódi 
válaszok hiányában szenvednek.

Akárhogy is, az egyik esetben sem az orvosok vagy a kutatók hibája, hogy 
a gyógyászati ipar nem képes megfejteni a krónikus betegség rejtélyét. A 
tudomány elképesztő, zseniális elméi nap mint nap olyan felfedezésekre 
bukkannak, amelyhez a befektetők és döntéshozók engedélyére van 
szükségük, hogy továbbmehessenek. Olyan felfedezések ezreit tartják vissza, 
amelyek valóban pozitív irányban változtatnának az emberek életén, és a 
tudomány területén meg van kötve az emberek keze.

Ideális kontra realitás

Néha úgy tekintünk az orvostudományra, mintha az puszta matematika 
lenne, melyet kizárólag a logika és az észérvek vezérelnek. Bár vannak 
átfedések, a matematika és az orvostudomány nem azonos egymással. A 
matematika definitív; a tudomány nem az. Az igazi tudomány egy-egy 
kimenetelre vonatkozik, az alkalmazott elmélet eredményére. A matematika



alkalmazható az orvostudományban; használhatod például egy gyógyszer 
előállításához, bár a szert addig nem lenne szabad életképes tudományos 
opciónak ítélni, amíg nem bizonyított az eredménye, és a számok a végén 
logikusak. A tudományos laborok gyakran olyan nagyon intelligens emberek 
játszóházai, akik módszeresen csapkodnak egymáshoz különböző anyagokat 
a különféle elméleteik tesztelésére, miközben a befektetők nyomást 
gyakorolnak rájuk a számukra kedvező eredmény kihozatalára. Az 
elméleteket igen gyakran már azelőtt tényként kezelik, hogy esélyt kaptak 
volna a helytállásuk - vagy a helytelenségük - bizonyítására. A krónikus 
betegség esetében ez különösen igaz. A krónikus betegségek orvoslásának 
területén hihetetlenül ritka a helyes, egyenes válasz.

Nem lenne jó, ha a tudomány néha megfelelne annak az ideális képnek, 
amelyet alkotunk róla? Ha olyan törekvés volna, ahol soha nem a pénz 
számít, és mindig az igazság nyerne? Minden más emberi kereséshez 
hasonlóan az orvostudomány is folyamatosan alakul. Gondolj csak arra, 
hogy a bélfodrot nemrég ismerték el külön szervként. Vegyük ezt az aktív, 
hálószerű kötőszövetet, mely folyamatosan itt bujkált a szemünk előtt a 
belekben, és még el is ismertük, de csak most kezdjük ténylegesen a helyén 
kezelni. Ezzel még nincs vége; naponta fordulnak elő az új áttörések. A 
tudomány folyamatosan fejlődik, ezért azokról az elméletekről, amelyek ma 
látszólag hatalmas felfedezésekhez vezetnek, holnapra kiderülhet, hogy 
elavultak vagy akár károsak. Elképzelésekről, amelyeket egy nap 
megmosolyognak, másnap bebizonyosodhat, hogy életmentők. Ez pedig 
annyit jelent, hogy a tudomány sem tudja még a választ minden kérdésre.

Máris több mint száz éve várunk az orvosok valódi felismeréseire arra 
vonatkozóan, hogy a krónikus egészségügyi problémákkal élők hogyan 
lehetnének jobban, de mindezidáig hiába. Nem kellene még ötven vagy akár 
még több évet várnod arra, hogy a tudományos kutatások végre a megfelelő 
embereknek adják a kilincset, hogy valódi megoldásokat találhassanak. Nem 
kellene egy életen át várakoznod arra, hogy az orvostudomány és kutatás 
végre belássa, hogy még nem tudják a megoldást a krónikus betegségre, és 
ne olyan köntösbe öltöztetett megalapozatlan elméletekbe kapaszkodjanak 
folyamatosan, amelyek válaszoknak tűnnek, miközben továbbra is 
tehetetlen sötétségben tartják az embereket. Ha ágynak dőltél, ha csak 
vonszolod magad napról napra, vagy úgy érzed, hogy oda az egészséged, 
nemhogy évtizedekkel, de egyetlen nappal sem kellene tovább tűrnöd ezt az 
állapotot! És azt sem kellene végignézned, hogy a gyerekeid is átmennek 
ugyanezen - mégis millióan tanúi ennek.



EGY MAGASABB FORRÁS

Ez az oka, hogy a Legmagasabb Szellem, az együttérzés isteni kifejeződése, 
akit én az Együttérzés szellemének nevezek, négyéves koromban belépett az 
életembe: hogy megtanítson meglátni az emberek szenvedésének valódi 
okait, majd a világ tudomására hozzam ezt az információt. Ha szeretnél 
többet tudni arról, hogy honnan ered a tudásom, elolvashatod a 
történetemet a Gyógyító médium: A krónikus és gyógyíthatatlan betegségek 
mögött rejlő titkok című könyvben. íme, a rövid változat: az Együttérzés 
szelleme folyamatosan, tisztán és pontosan beszél a fülembe, mintha egy 
barátom állna mellettem, és tájékoztat a körülöttem lévők tüneteiről. 
Emellett az Együttérzés szelleme már gyerekként elkezdte megtanítani 
nekem, hogyan „világíthatom át” az embereket, mint valami szuper-feltöltött 
MRI-berendezés, hogy meglássam a blokkokat, betegségeket, fertőzéseket, 
problémás területeket és régi bajokat.

Látunk téged. Tudjuk, hogy mivel küzdesz éppen. Azt szeretnénk, hogy egy 
perccel se kelljen tovább szenvedned. Az én életfeladatom az, hogy 
eljuttassam hozzád ezt az információt, hogy a zavaros tenger - a mai 
egészségőrületek és -trendek zaja és szónoklatai - fölé emelkedhess, 
visszanyerhesd az egészséged, és a saját feltételeid szerint járhasd az 
életutadat.

A könyv anyaga hiteles - igazi tudás, és a javadat, a gyógyulásodat 
szolgálja. Más, mint a többi egészségügyi témájú könyv. Annyi minden van 
benne, hogy esetleg újra és újra előveszed majd, hogy biztosan a magadévá 
tegyél minden információmorzsát annak érdekében, hogy meggyógyíthasd 
és megvédelmezhesd magadat és a szeretteidet. Lesz, hogy amit megtudsz, 
ellentétesnek tűnhet mindazzal, amit eddig hallottál, néha pedig - finom és 
kritikus különbségek mellett - közelíthet más információforrásokhoz.

Az az oka annak, hogy amit itt olvasol, más egészségügyi témájú 
információkra emlékeztethet, hogy mielőtt elkezdtem kiadni a Gyógyító 
médium sorozat köteteit, harmincvalahány évet azzal töltöttem, hogy 
emberek tízezreinek adjam át ezt a haladó orvosi és spirituális tudást, akik 
közül sokan egészségügyi területen dolgoznak, és a legproblémásabb 
eseteikhez volt szükségük segítségre. A sok év alatt a krónikus betegek - az 
orvosokkal, nővérekkel és egészségtanácsadókkal együtt - megtanulták 
mindezt az előadásaimon és az Együttérzés szellemével végzett személyes 
iránymutatásaimból, és más forrásokhoz is eljuttatták azt. Észre fogod venni 
ezt, mert ezek az egyéb források menet közben hiteltelen elképzelésekkel 
keverték össze ezt az információt, és amikor ennek az egészségügyi



információnak a verzióit hallod a világban, azok nem állnak majd össze. 
Ebben a könyvben és a sorozat többi részében végre eljutottál az eredeti, 
valódi forráshoz. Itt a teljes igazságot megtalálod. Nem valami újracsomagolt 
vagy visszaforgatott elmélet ez, amelyet kipofoztak, hogy újdonságnak 
hasson a krónikus tünetek és betegségek szakterületén. Az itt található 
információ nem vezethető vissza bizonytalan tudományra, 
érdekcsoportokra, irányított orvosi finanszírozásra, összecsapott 
kutatómunkára, lobbistákra, belső összecsapásokra, az embereket győzködő 
hitrendszerekre, véleményvezérekre, hasznot ígérő egészségügyi területekre 
vagy trendi csapdákra.

Az igazság nyomában

Ezek az akadályok - melyeket az érdekcsoportoktól kezdve a trendeken át a 
haszonig bármi okozhat - mind az orvostudomány és kutatás útját állják, és 
ezzel erősen hátráltatják a krónikus betegségek megértéséhez szükséges 
kutatófolyamatot. Gondolj bele: ha tudós vagy, és van egy elméleted, amint 
kidolgoztad az elméletedet, befektetőkre lesz szükséged. Ez azt jelenti, hogy 
oda kell csalogatnod őket. Ha a befektetőknek tetszik a sztorid, az általában 
azért van, mert egy bizonyos eredményt akarnak látni, és ezért 
finanszírozzák a vállalkozásodat. Ez felmérhetetlen nyomással jár annak 
érdekében, hogy kedvező, kézzel fogható eredményekkel és olyan 
bizonyítékkal álljanak elő, amely igazolja a befektetők által odaáramoltatott 
pénzösszeget. Ilyen helyzetben a tudósok félnek attól, hogy ha elszúrják, 
soha nem sikerül majd befektetőt szerezniük a további elméleteik 
támogatásához, és a nevüknek nem lesz súlya a szakmában.

Ez nem hagy túl nagy teret a kutatónak vagy a labortechnikusnak ahhoz, 
hogy azt kövesse, ami a kutatás természetes útja kellene legyen: hogy az 
elképzelések néha nem működnek, hogy váratlan irányokat vehetnek, vagy 
kiderülhet, hogy bizonyos alapvető meggyőződések, amelyekből kiindulva 
dolgozni kezdtek, hibásak. Ez a megszorítás azt kérdőjelezi meg, hogy a 
jelentések szerint áttörést elért kutatási eredmények tényleg mindig annyira 
kedvezőek-e, mint amilyennek tűnnek. Amikor külső forrásoknak pénzügyi 
érdekük fűződik ahhoz, hogy bizonyos, az ő nyereségüket veszélyeztető 
igazságok ne kerüljenek napvilágra, a becses kutatási idő és pénz nem a 
haladást szolgáló területekre összpontosul. Bizonyos felfedezéseket, amelyek 
valóban előrevinnék a krónikus betegségek kezelését, figyelmen - és 
finanszírozáson - kívül hagynak, ami rácsapja az ajtót a virológia fejlődésére 
és arra, hogy kritikus fontosságú, életmentő felfedezéseket tehessenek az



autoimmun betegség megelőzésére. Az általunk abszolútnak képzelt 
tudományos adatok valójában torzak - szennyezettek és manipuláltak - 
lehetnek, amelyeket aztán más szakértők törvényként kezelnek annak 
ellenére, hogy eredendően hibásak. Ezért lehet annyira zavaros és 
ellentmondásos, ha valaki megpróbálja tartani a lépést az egészségügyi 
információk áradatával. Mert ennek nagy része nem az igazság.

A Gyógyító médium tisztítókúrái már bizonyították, hogy hatékonyak - az 
emberek kezében és az emberek otthonában, kutatási terv vagy 
finanszírozás nélkül, ami egy bizonyos eredményt forszírozott volna. Az 
azzal kapcsolatos dokumentáció, hogy a 3:6:9 tisztítókúra és a többi Gyógyító 
médium tisztítókúrában megismert technikák és a Gyógyító médium 
információi jót tesznek az embereknek, egyre hízik. Napról napra egyre 
erősebben érvényesítik. Az a több millió ember, aki a zellerlétől jobban van, 
és akik közül sokan semmi mást nem változtattak az életükben azonkívül, 
hogy belevették a zellerlevet, kiveszik a kérdést az elméleti világból, és az 
orvosi igazság közegébe helyezik át. Az eredeti jelentése szerint a tudomány 
tudás. Soha nem láttam még biztosabb tudást, mint azoknak a szemében, 
akik, miután mindennel megpróbálkoztak, azt tapasztalták, hogy a Gyógyító 
médiumtól származó információ, például a zellerlé, a Nehézfém
méregtelenítő smoothie és a 3:6:9 tisztítókúra hatására kikelhettek az ágyból, 
és újra élhették az életüket.

Hol vannak az idézett hivatkozások?

Már észrevehetted, hogy a könyv lapjain olvasott, tisztítókúrával és krónikus 
betegségekkel összefüggő tényékhez és adatokhoz nem találsz idézeteket 
vagy nem produktív forrásokból eredő tudományos tanulmányok 
referenciáit. Nem kell amiatt aggódnod, hogy erről az információról is 
kiderülhet, hogy helytelen vagy idejétmúlt, ahogyan az általában az 
egészségügyi témájú könyvekkel történni szokott, mert minden itt átadott 
tudás tiszta, hajlíthatatlan, haladó, makulátlan forrásból - egy magasabb 
forrásból - ered: az Együttérzés szellemétől. Az együttérzésnél nincs 
nagyobb gyógyító erő.

Ha csak abban hiszel, amit a tudomány mondhat, elárulom, hogy én is 
szeretem a tudományt. A krónikus betegség területére jutva azonban az 
iparágak, melyek a hagyományos és „természetes” orvosi kezelésekhez 
alkalmazzák a tudományt, többnyire csak gyógyszereket és gyógyhatású 
termékeket árulnak, és gyakran korruptak. Annak ellenére, hogy nagyszerű 
korszakban élünk, ahol úgy tűnhet, hogy az égből is a haladás mannája



záporozik ránk a szívsebészettől a rákos elváltozások képalkotó 
diagnosztikájáig, egyben betegebbek és fáradtabbak is vagyunk, mint a 
történelmünk során bármikor. Ha az orvosoknak lenne fogalmuk arról, hogy 
mi okozza valójában az emberek szenvedését, az forradalmasítaná a 
gondolkodásunkat az egészségünk szinte minden aspektusával 
kapcsolatban.

A tudomány számos más területével ellentétben, melyek szigorúan 
számokon és méréseken alapulnak, a krónikus betegségre vonatkozó 
tudományos gondolkodás még mindig teljesen elméleti - a mai elméletek 
pedig igen messze állnak az igazságtól, ezért küzdenek még mindig annyian 
krónikus tünetekkel és betegséggel. Ha ez így megy tovább, el fogunk érni 
egy pontot, ahol már egyáltalán nem lesznek olyan tanulmányok, melyeknek 
a tervezete és a hozzá fűződő érdekek ne a te érdekeiddel ellentétes 
eredmények megszületését céloznák. Ez a tendencia az oka annak, hogy a 
tudományos világ a kezdetektől cserbenhagyta a krónikus betegséget, 
cserbenhagyta az orvosokat is, és százmilliókat hagy tovább szenvedni. Nem 
kell közéjük tartoznod!

KÉRDŐJELEZZ MEG MINDENT!

Hol volt, hol nem volt, volt idő, amikor a tekintély szabályai szerint éltünk. 
Azt mondták nekünk, hogy a Föld lapos, és hogy a Nap a Föld körül kering, 
úgyhogy elhittük. Ezek az elméletek nem tényeken alapultak, az emberek 
mégis úgy kezelték őket. Az akkori emberek nem érezték úgy, hogy az élet 
visszafelé halad; az élet akkor egyszerűen így zajlott. Aki szót emelt a status 
quo ellen, bolondot csinált magából. Aztán megtörtént a tudomány 
paradigmaváltása. A kérdésfeltevők - az elkötelezett kutatók és gondolkodók 
-, akiket egész idő alatt nem elégített ki az, hogy a „tényt” készpénznek 
vegyék, végül bebizonyították, hogy az elemzés a világunk egy sokkal 
mélyebb, valódibb megértéséhez vezethet.

Most a tudomány lett az új hatalom. Vannak esetek, amikor ez életmentő. 
A sebészek például ma már steril eszközöket használnak, mert megértették a 
fertőzés kockázatát, amit a régi korok sebészei nem. Pusztán amiatt 
azonban, hogy bizonyos fejlesztések a hasznunkra voltak, nem szabad 
leállnunk a kérdésfeltevéssel. Eljött az ideje egy újabb paradigmaváltásnak. 
A „mert ezt mondja a tudomány” válasz nem kielégítő, amikor a krónikus 
betegségről van szó. Jó tudomány ez? Milyen finanszírozás állt mögötte? A 
mintavétel elég változatos területről történt? Elég nagy volt ez a terület? 
Etikusan kezelték a kontrollcsoportot? Elég tényezőt vettek figyelembe? Elég



fejlettek voltak a mérési eszközök? Az eredményekre épített elemzés mást 
mond, mint maguk a puszta számok? Sürgették a tanulmány lezárását? 
Elfogulatlan volt a vizsgálat? Nem nyomta rá a mérlegre a hüvelykujját egy a 
fennálló hatalmat képviselő véleményvezér? A tudomány néhol 
csodálatosan megállja a helyét ezekkel a kérdésekkel szemben. Lesz, ahol 
lyukakat fed fel rajta: haszon, összecsapások, kis méretű mintavétel, gyenge 
ellenőrzés. Úgy kapjuk kézhez a tudomány szót, mintha kérdés nélkül 
kellene fejet hajtanunk előtte - mert nem vetkőztük még le olyan nagyon azt 
a hatalmi hitrendszert, mint hisszük. Haladás nem létezik kérdésfeltevés 
nélkül - a mai társadalmunkban pedig nem engedik meg nekünk, hogy 
megkérdőjelezzük a tudományos kereteinket.

A trendek nem tűnnek mindig trendeknek. Sokszor orvosi tanácsnak 
álcázzák magukat. A rendelkezésre álló egészségügyi információ nagyon 
nagy mértékben ismétlés, vagy, ami még rosszabb, elferdített tények 
hangoztatása. Muszáj óvatosan kezelnünk a tervezetten felénk küldött 
üzenetet, mert amikor elér minket, az már sokszor torzult. Régen a jó, 
elsődleges forrásokra alapoztak. Ma, amikor hatalmas a tülekedés a 
tartalomért, sokszor elsietik a kutatást az egészségügyi szakirodalomban, és 
a kiadásnál megelégednek egyetlen elég jól hangzó forrással. Annak az 
érdekeit kell megvizsgálnunk, aki értelmez és közread. És itt vannak maguk 
a kutatási eredmények - ezekben meg lehet bízni?

Ott vannak például az „egészséghobbisták” interneten megjelent cikkei, 
amelyeket egyáltalán nem támasztanak alá tudományos tanulmányok - ami 
nem gátolja meg a többi egészséghobbistát abban, hogy úgy idézgessék 
ezeket az írásokat, mintha tudományosan megalapozottak lennének. A 
főcímeket látva talán soha nem jössz rá, hogy nem végeztek itt semmiféle 
tudományos vizsgálatot. És egy másik taktika, amivel szemben óvatosságra 
intelek: vannak visszadátumozott vagy tetszés szerint változtatott cikkek. 
Megírhatnak például egy cikket ma nemrég lopott információkra alapozva, 
majd megjelentethetik az írást online egy korábbi dátummal, hogy úgy 
tűnjön, az információ évekkel korábbról származik. A régi cikkeket is 
manipulálják szép csendben. Olyan világban élünk, ahol már nem a becsület 
és a tisztesség a norma.

Élelmiszer-háborúk

A tudományt nagyon gyakran használják támadó mechanizmusként. Ezzel a 
címkével bármit meg lehet pörgetni. Vegyük például az élelmiszer-háború 
területét. A vegán és növényi alapú étrendet tartók a tudományt pajzsként



maguk előtt tartva csatároznak a paleohívekkel és az állati termékekre 
alapozó ketósokkal. A paleós és az állati ketós tábor pedig úgy küzd a 
vegánokkal és növényi alapú étrendet tartókkal, mintha a tudomány őket 
védené pajzsként. Mindenki a saját oldalát bizonyító tanulmányokat 
lobogtat - mert gyakorlatilag bárminek az igazolására elő tudsz kaparni egy- 
egy tanulmányt. Nem számít, hogy az a tanulmány hiteles volt-e, vagy 
egyáltalán állnak-e más kutatók a módszertana mögött. Nem számít, hogy a 
tanulmány csak tíz vagy húsz, hasonló korú és hátterű alannyal dolgozott, 
akiknek fizettek a részvételért, és hogy ez hatalmas általánosításokhoz és 
téves információkhoz vezet-e.

Engedelmesen oda kell figyelnünk mindenre, ami után ott áll a 
tudományos kifejezés, mert a hagyományos gondolkodás elhitette velünk, 
hogy a tudomány világos válaszokat ad a kérdésekre. Bármilyen vita 
bármelyik oldalán állók megtanulták a saját előnyükre fordítani ezt. Képes 
vagy vitatkozási stratégiákra bízni az életedet? Fel kellene figyelned arra, 
amikor a tudomány két egymással harcoló tábor védelmi és támadó frontján 
is ott áll; azt kellene jelentenie, hogy annak a bizonyos tudománynak egy 
része nem lehet valódi. Egy része hibásan értelmezett tudomány, egy része 
meghamisított tudomány, egy része pedig nem elég haladó tudomány. 
Mindkét oldal a saját ügye érdekében veti be a tudományt. Az állati 
termékekre alapozó tábor tudománya nem hisz a növényi alapú 
tudományban. A növényi tábor tudománya nem hisz az állati termékek 
tudományában. Ezek a tudományos entitások egymás ellenfelei. A 
hagyományos orvostudomány fő vonalát képviselő entitás mindeközben 
egyelőre nem is tekinti az orvoslás részének az élelmiszereket. A 
hagyományos orvostudomány az egyik ilyen élelmiszer-tudományos entitást 
sem támogatja. Tehát kinek a tudománya valós és legitim, és kié nem?

Ha már a tudomány sem elég, az élelmiszer-háború résztvevői előveszik a 
régi hitrendszer érzelmi aspektusát. A vegán és növényi alapú irányzat azt 
mondja a paleohíveknek és állati termékekre alapozó ketósoknak, hogy 
állatokat ölnek. A paleo- és ketohívek szerint a vegán és növényi alapú 
étkezők mind magukat, mind a saját gyerekeiket éheztetik.

És közben mind megbetegednek. Függetlenül a másik tábor érveinek 
megcáfolására idézett tanulmányoktól vagy meggyőződésektől, mind olyan 
kihívásokkal szembesülnek az egészségük terén, amelyet sem ők, sem a 
tudomány nem ért. Talán ledönt egy betegség, majd elmúlik... aztán három 
hónap vagy év múlva újra elkap. Könnyebb akkor legyőzni, amikor először 
üti fel a fejét. Amikor az embert ismételten leteperi valamilyen egészségügyi



nyavalya - például egy autoimmun probléma, mondjuk ekcéma, 
pikkelysömör, ME/CFS, szklerózis multiplex, lisztérzékenység, Lyme-kór 
vagy Hashimoto-pajzsmirigygyulladás, vagy PCOS, endometriózis, fibrózis, 
szorongás, depresszió, ködös gondolkodás, puffadás, Crohn-betegség, 
vastagbélgyulladás vagy szédülés - kételyek merülhetnek fel benne. A 
hitrendszert, amely azelőtt jól beleillett a képbe, most tüzetesen meg kell 
vizsgálnia. Ha mondjuk eleve fenntartásai voltak a veganizmussal szemben, 
majd belefutott egy problémába, miközben fehérjedús vagy zsírdús növényi 
alapú étrenden élt, könnyen válhatnak a növényi élelmiszerek bűnbakká a 
szemében a betegsége miatt. Amikor az állatifehérje-tábor egy tagja 
betegszik meg, néha ő is az ételt okolja. Sokkal gyakoribb eset azonban, hogy 
mivel az állati fehérje istenített helyet foglal el a mai társadalomban, nem ott 
fogják keresni a bajt. Nagyobb eséllyel keres más hibaforrást - vizslatja 
magát, hogy milyen a hozzáállása, és hogy elég pozitív-e a gondolkodása, és 
akár spirituális elvonulásra is mehet, mert azt hiszi, hogy ő idézte elő az 
egészsége megromlását a gondolataival. De ráfoghatja arra az egy szem 
gyümölcsre is, amit megevett, keresheti, hogy hol érintkezett penésszel, vagy 
hibáztathatja a stresszt.

Mindkét tábor tagjai mániákusan és hiábavalóan kereshetik az okokat, 
miközben alternatív gyógyászokhoz járnak, és szorgalmasan 
aggodalmaskodnak a mikrobiomuk, a beleik bakteriális túlburjánzása, 
anyagcsere-problémák vagy tápanyag-hiányállapotok miatt. Könnyű 
meggyőzni a növényi tábor tagjait arról, hogy a tüneteiket vitaminhiánynak, 
bizonyos ásványi anyagok és főleg a fehérje hiányának, vagy a Candidának, 
esetleg a szivárgó bél szindrómának köszönhetik. Az állati fehérjére esküt 
tevő csapat eközben ugyanolyan hiányállapotokat szenved el, csak az ő 
étrendjüket sokkal kevesebb eséllyel éri támadás az orvosi rendelőben. Ők 
inkább génmutációkról vagy autoimmun problémákról hallanak. Persze 
mutatkozhat némi enyhülés, amikor bárki bármelyik oldalon elkezd 
megfelelő étrend-kiegészítőket szedni, és változtat egy kicsit a napirendjén 
és az ételein. Ez a javulás szinte mindenkinél csak átmeneti lehet, mert még 
mindig mindenki el van tévedve. Még mindig csak találgatnak.

Az, hogy jobban leszünk-e, nem arról szól, hogy valamelyik oldalra 
letesszük a voksot, vagy hogy éppen milyen hitrendszert tettünk a 
magunkévá - még akkor sem, ha azt a hitrendszert tudományos 
tanulmányok jelentései támasztják alá. Egyszerűen meg kell értenünk, hogy 
menet közben megvezettek minket, ugyanakkor meg kell ismernünk a 
megbetegedésünk igazi okait.



Nyílt szívvel

Nem azáltal juthatunk eredményre, ha istenítjük a tudományt és bolondnak 
tartjuk azokat, akik megkérdőjelezik az elméleteket és az eredményeiket. Az 
orvostudománynak az orvostudomány a fontos. Míg az egyes egészségügyi 
dolgozók a legjobb indulattal állhatnak hozzád, a nagy iparág nem arról szól, 
hogy az egyénnel törődjön; magával foglalkozik, mert fenn kell tartania a 
hatalmát. A lehető legkrónikusabb módon csak magával foglalkozik.

Legyünk őszinték! Még ma is vannak repedések a tudomány talapzatán ott 
is, ahol azt hisszük, hogy szilárd betonba öntötték. Ha hallottál már olyanról, 
akinél csípőprotézis-részeket vagy sérvhálót kellett cserélni, tudod, miről 
beszélek. Ezeket a kézzel fogható eszközöket szigorú tudományos 
szabványok szerint tervezték meg, majd gondos tudományos tesztelésnek 
vetették alá, mielőtt használni kezdték volna, és még ez a magas fokú 
tudományos eljárás sem jelentett garanciát. Bizonyos termékeknél előre 
nem látható problémák jelentkeznek, és kiderül, hogy egy addig 
megkérdőjelezhetetlennek vélt tudományág is megbukhat. Gondolj akkor 
bele, hogy milyen tudományos bizonytalanságot hagy maga mögött a 
krónikus betegség, és hogy a tisztítókúra hogyan hozhat rá enyhülést. A 3:6:9 
tisztítókúra nem olyan eszköz, amit a kezedbe foghatsz, megmérhetsz és 
elemezhetsz, mint valami tőled teljesen függetlenül álló dolgot. Ez az emberi 
szervezet ez idáig felfedezetlen ritmusára ráhangolódó protokoll, és mind 
tudjuk, hogy az emberi test az élet egyik legnagyobb csodája és misztikuma. 
Ha egy protokoll a máj olyan méregtelenítési képességével dolgozik együtt, 
amelynek a tudomány még a létezéséről sem tud, és egy olyan problémát 
igyekszik megoldani, amelynek a létezéséről megint csak nem tud a 
tudomány, hogyan bízhatunk egy olyan forrásban, mely szerint a 
tisztítókúra humbug? Ismétlem, a tudomány folyamatban lévő emberi 
keresés, különösen, ha ez a munka az emberi szervezet megfejtésére irányul. 
Folyamatos éberséget, fogékonyságot és rugalmasságot igényel, hogy a 
kutatási munka valóban haladjon.

Ha még soha nem küszködtél az egészségeddel, vagy szenvedtél éveken át 
magyarázat nélkül, vagy ha úgy érzed, hogy bebetonoztad magad egy 
bizonyos orvosi, tudományos vagy táplálkozási hitrendszerbe, remélem, 
hogy kíváncsian és nyitottan olvastad ezeket a mondatokat. A krónikus 
tünetek és szenvedés mai elterjedtségének sokkal nagyobb a jelentősége, 
mint amire eddig bárki rájött. Az itt olvasottak semmilyen egyéb eddig 
megismert információhoz nem foghatók a krónikus egészségügyi 
problémákkal vagy gyógyulással kapcsolatban. A könyvben átadott



információ az elmúlt évtizedek alatt több millió embernek segített a 
gyógyulásban.

HARCOLJUNK A TÉVES INFORMÁCIÓK ELLEN!

Amikor erősnek érzed magad, felfoghatatlannak tűnhet, hogy a fürdés vagy 
a fogmosás annyira kimerítő lehet azok számára, akik egészségügyi 
gondokkal küszködnek, mint egy maratonfutás. Részben ez az oka, hogy a 
krónikus betegeket oly gyakran éri hátrányos megkülönböztetés: mert 
kívülről nézve úgy tűnik, hogy „jól” vannak, hogy „minden rendben”. Amíg 
veled is meg nem történik, soha nem gondolnád, hogy az a mondat, hogy „De 
hiszen nagyszerűen nézel ki!”, ennyire lehangoló lehet, amikor épp az 
ellenkezője igaz. Természetes emberi törekvés, hogy megerősítést 
szeretnénk a szenvedésünkhöz - és a gyógyulásunkhoz is. Ennek ellenére a 
krónikus betegségekkel és az azokból való felgyógyulással kapcsolatban 
fájdalmasan hiányoljuk ezt a megerősítést.

A megfélemlítés tényezője

Az egészséges szkepticizmus az egy dolog, ha ugyanakkor kíváncsiság és 
nyitottság kíséri. Ehelyett túlságosan gyakran találkozunk erőszakos 
ellenzőkkel - mert, ismétlem, a krónikus betegeket mindig is gyötörték. A 
terrorizálás nem olyasmi, amit mindenki évtizedekkel ezelőtt maga mögött 
hagyott az iskolaudvaron. Nagyon is él és virul a közösségi médiában, a 
munkahelyeken - ha valaki a krónikus betegsége ellenére még tud dolgozni 
- és akár otthon is.

Azok, akik rejtegetik a szenvedéseiket a világ elől, nagyon sok esetben a 
közösségi médián keresztül fejezik ki magukat. A világ meglepően reagálhat 
erre. Amikor valaki megosztja a betegsége történetét, gyakran talál 
elfogadásra az interneten, vagy legalábbis hagyják, hogy elmondja, amit 
szeretne. Míg a kommentelők között lehetnek kétkedők, a zajszint tűrhető 
marad - amíg gyógyulni nem kezd.

Az erőszakoskodás akkor indulhat be igazán, amint elkezd hangot adni 
annak, hogy egyre jobban van. A mai idők szomorú igazsága, hogy amikor a 
krónikus betegek seregei végre feltápászkodnak és kezdenek enyhülésre 
lelni, akkor indulnak be ellenük rohamosan a csapások és támadások, és ez 
néha még közvetlen ellenségesség formáját is öltheti. Amikor valaki rátalál 
egy olyan megoldásra, mint például a zellerlé, nekieshetnek, mintha nem 
állna jogában meggyógyulni vagy beszélni erről. Ilyenkor indulhat be igazán



a gyűlöletmenet.
Szinte mintha néhányan egyenesen azt akarnák, hogy a krónikus betegek 

maradjanak a padlón, bujkálva, csendben és alázatosan. Nem akarják, hogy 
ezek a bátor, elfeledett lelkek elmondják az igazságot a szenvedéseikről, 
vagy, ami még rosszabb, arról, amitől meggyógyultak. A krónikus betegek 
elnyomása garantálja az erőt azoknak, akikben nincs együttérzés. Ettől 
érezhetik magukat jobban, mint a krónikus betegek - jobban érezhetik 
magukat a saját önző önmagukkal és azzal kapcsolatban, hogy nem törődnek 
senkivel. Ez is egy módja a krónikus betegek kontrollálásának.

Mivel a krónikus betegeknek általában vannak gondjaik önbizalom terén a 
hosszan tartó szenvedésük miatt, az ellenségesség hulláma azonnal 
megakaszthatja őket, azoknak a hideg szívű lelkeknek pedig, akik nem 
akarják, hogy a krónikus betegek visszatalálhassanak az életbe vagy 
felemelkedjenek a hamvaikból - nem akarják, hogy a krónikus betegek 
örömükben dalra fakadjanak - pontosan ez a szándékuk. Azt akarják, hogy 
alkalmatlannak, haszontalannak és reménytelennek érezzék magukat, hogy 
kedvük szerint szisztematikusan és korrupt módon tovább manipulálhassák 
őket energetikailag.

Tudom, hogy ez drasztikusan hangzik. Bárcsak ne lenne igaz! Amennyire 
újdonságnak tűnik azonban most ez a megfélemlítés-tényező, és 
akármennyire specifikusnak látjuk az internet és a közösségi média miatt, 
maga a taktika évszázadok óta működik. Ezen mentek keresztül azok, akiket 
lepra sújtott (akkoriban leprásoknak nevezték őket). Ezen mentek keresztül 
a HIV-fertőzöttek az 1980-as és ’90-es években. Most a krónikus betegek 
hatalmas seregei mennek keresztül ugyanezen.

Amikor tehát elmondod az igazságot a küzdelemről valakinek az életében, 
akár egy szerettedről, akár saját magadról van szó, és amikor rámutatsz, 
hogy ennek nem kellene normálisnak lennie, elérheted, hogy kikezdjenek. 
Ha ezen is túlmész, és olyan haladó információt osztasz meg arról, hogy 
hogyan lettél jobban, amely megelőzi az orvostudományt és kutatást, 
felkészülhetsz a támadásra. Honnan jön gyakran az ilyen támadás? A nem 
annyira betegektől - azon kevesektől, akik nem küszködnek tünetekkel (akik 
egyébként általában férfiak). Soha ne feledkezz meg arról, hogy mindaz a 
piszkálás és vizslatás, tagadás és negativitás, amely az életben valaha ér az 
általad végrehajtott hatalmas, hasznos tettek miatt, azt jelenti, hogy jó úton 
jársz. Azt jelenti, hogy változást értél el - mert a helytelenítés és rosszallás 
világában ez váltja ki a féltékenységet.

Azt is tartsd szem előtt, hogy a gyógyulásodon végzett munka mélységes és



hathatós. Azokhoz is szól, akiknek szintén szükségük van arra a gyógyító 
igazságra, arra a gyógyító információra, arra az inspirációra, hogy 
remélhessenek, és ne adják fel. A gyógyulásod azt üzeni a többieknek, hogy 
van kiút a szenvedéseikből, és hogy ők is meggyógyulhatnak, ha megadják a 
szervezetüknek azt, amire igazán szüksége van. Amikor arra inspirálod az 
embereket, hogy keljenek ki az ágyból, és harcoljanak az egészségügyi 
szabadságukért és gyógyuljanak - akkor őhozzájuk beszélsz. Spirituális 
szinten nincs nagyszerűbb munka annál, mint amivel emberek életén 
változtathatsz, hogy meglássák a fényt, és megértsék, hogy a testük nem 
hibás, hogy nem rossz emberek, és hogy megérdemlik, hogy jobban érezzék 
magukat, jobban legyenek, és meggyógyuljanak, mint te. A munka tehát, 
amit végzel azzal, hogy terjeszted a gyógyulásod történetét, felülmúlja az 
azok által keltett zajt és vizslatást, akikben nincs együttérzés, és akik nem 
törődnek az emberek küzdelmeivel, nehézségeivel és szenvedésével. Te most 
már a világon változtatsz. Nem szabad megfeledkezned arról, hogy vannak 
csendes, visszahúzódó emberek, akik figyelnek és hallgatnak téged, mert a 
legnagyobb szenvedéseik közepette találtak rád, és megszívlelik a szavaidat. 
Komolyan akarják venni a tanácsaidat és a tőled kapott információt, és be 
akarják vetni, hogy a hamvaikból kiemelkedve meggyógyulhassanak. Mind 
együtt vagyunk benne ebben. Ezt nem szabad elfelejtenünk!

Együtt járjuk az utat

Amióta elkezdtem átadni az Együttérzés szellemétől kapott információt, 
abban a kegyben részesültem, hogy tanúja lehettem, amint megváltozik az 
élete azoknak, akik rátaláltak. A Gyógyító médium sorozat kiadásával még 
tovább léptem; végtelenül megindító látnom, amint ez a tudás még szélesebb 
körben terjed a világban, és további ezreknek segít.

Megfigyeltem, hogy néhány ilyen üzenetet manipuláltak, miközben 
bizonyos karrierista egyének megpróbáltak felkapaszkodni a hírnév és 
dicsőség létráján. Ez a megközelítés az emberek szenvedésének a mélyére, a 
nyers idegig hatol, és kihasználja őket.

Az én istenadta képességem nem ilyen kihasználásra hivatott! Az 
Együttérzés szellemének hangja azokhoz szól, akiknek válaszokra van 
szükségük; ez a forrás független az olyan csapdákat rejtő rendszerektől, 
amelyek annyi életet emésztettek el útközben. Szeretjük, ha az emberek 
szakértővé válnak az általam átadott egészségügyi információnak 
köszönhetően, ezt az eredeti forrást idézik, és mindenütt ezt az együttérző 
üzenetet terjesztik azért, hogy valóban segítsenek másokon. Annyira hálás



vagyok ezért! Veszélyessé az válik, ha mindezt meghamisítják - ha téves, 
trendi információval keverik össze, vagy égbekiáltó szemtelenséggel hirdetik 
olyan látszólag hihető forrásokra hivatkozva, amelyek messze állnak az 
igazságtól. Emiatt a krónikus betegségekben szenvedők megbízhatnak 
ezekben az információt eltérítő és torzító forrásokban, ami azt jelenti, hogy 
esetleg nem talál vissza az eredeti forráshoz, akinek gyógyulásra van 
szüksége. Azért mondom ezt, hogy meg tudd védeni magadat és a 
szeretteidet a veszélyes félrevezetésektől.

Ez a könyv nem azt ismétli, amit már olvastál itt-ott. Nem egy olyan 
hitrendszerről szól, amely a génjeidet hibáztatja, vagy kijelenti, hogy a 
szervezeted a hunyó, és nem is egy divatos, magas zsírtartalmú vagy magas 
fehérjetartalmú étrenden csavar egyet, hogy elkendőzze a tüneteket. Mert ez 
nem egy ember által kiagyalt elmélet, hanem magasabb forrásból származik. 
Olyan információ ez, amelyet úgy alkalmaznak és tanulmányoznak, amint 
az emberek bevezetik az életükbe. Friss információ, mely teljesen új 
perspektívába helyezi azokat a tüneteket, amelyek olyan sok ember életét 
akasztják meg, és a gyógyulás lehetőségét is teljesen új nézőpontból mutatja 
meg.

Amint már említettem, tisztelem a kritikusokat. Ha te is kritikus vagy, 
tisztellek téged. A kritikusok tanulni akarnak. A kritikusok dolgoznak. 
Elolvassák a könyv anyagát, és aztán eldöntik, hogy értékelik-e - nem írják le 
úgy, hogy ne adnának időt maguknak a megértéséhez. Megértem, ha óvatos 
vagy ezeket az oldalakat olvasva. Reagálunk és ítélkezünk - ilyenek 
vagyunk. Bizonyos körülmények között életmentő lehet ez az ösztönös 
megérzés; van, hogy ez vezet végig az életen. Ez esetben azt remélem, hogy 
átgondolod az óvatosságot. Lehet, hogy ezzel elzárnád magad elől az igazság 
megismerésének lehetőségét, és ily módon elhalaszthatod a lehetőséget, 
hogy segíts magadon vagy valaki máson.

Azt szeretném, hogy te legyél az az új szakértő, aki megvédi magát és a 
családját a kórokozóktól és méreganyagoktól ebben a világban. Együtt járjuk 
ezt az utat, melyen egyre jobban lesznek az emberek.

MESSZE NEM VAGY EGYEDÜL

Ez az információ jóval a mi időnk után is itt lesz még az utánunk 
következőknek. Ebben a tekintetben tehát időtlen. A bolygó továbbra is 
megpróbáltatások elé állítja majd a rajta élő embereket, mégpedig gyakran 
kórokozók és más toxikus bajkeverők formájában. Az emberi szervezetnek 
továbbra is meglesz a gyógyulási kapacitása - ha a következő generációk



tudni fogják, hogyan hangolódhatnak rá erre a tisztulási ritmusra.
Azok közük, akik rátaláltak a Gyógyító médium információira, sokan 

bevezették azt a családjukba. Azt remélik, hogy örökül hagyhatják majd, 
hogy a szeretteik továbbvigyék és tovább használják majd ezt a gyógyulást 
hozó tudást, hogy akkor is meg tudják majd védeni magukat, amikor ők már 
nem lesznek. Amíg még itt vagyunk, néha szükségét érezzük, hogy 
harcoljunk ezért az információért, és elhárítsuk a támadásokat. Ehhez 
nagyobb céltudatra lehet szükségünk. És akár egy kicsivel több 
humorérzékre is.

Amikor kihívásokkal találkozol, miközben megvédenéd magad, ne feledd, 
hogy messze nem vagy egyedül. Egy erőt adó mozgalom tagja vagy. Azzal, 
hogy kiállsz magadért, olyan emberek egész tömegéért állsz ki, akiknek 
megvannak a reményei és álmai, és akik nem azt érdemlik, hogy a krónikus 
szenvedés visszafogja őket.

Köszönöm, hogy részt veszel velem ezen a gyógyító utazáson, és hogy időt 
szánsz a könyvem elolvasására. Ha az itt megismert igazságot bevezeted az 
életedbe, az mindent megváltoztat majd saját magad és a körülötted lévők 
számára.

„Soha ne feledkezz meg arról, hogy mindaz a 

piszkálás és vizslatás, tagadás és negativitás, 

amely az életben valaha ér az általad 

végrehajtott hatalmas, hasznos tettek miatt, azt 

jelenti, hogy jó úton jársz. Azt jelenti, hogy a 

fényed megváltoztatja a világot."

Anthony William, Gyógyító médium



25. FEJEZET

A tisztítókúra érzelmi oldala

A tisztítókúra önmagában érzelmi vállalás. Már a puszta gondolat is 
érzelmeket válthat ki belőlünk, hogy lecseréljük a normálisként megszokott 
ételeinket. Sokan nem szeretjük a változást, és félünk új dolgokba belevágni. 
Ha te történetesen szeretsz újdonságokkal kísérletezni, és ebbe az új ételek is 
beletartoznak, akkor is előfordulhat, hogy a tisztítókúra gondolata 
érzelmeket vált ki belőled.

Megpróbáltatást jelentő vállalás lecserélni a megszokott, mindennapi 
ételeinket. Nagyon sokan szeretjük azt enni, amit éppen megkívánunk, még 
ha azt viszonylag egészséges korlátok közé szorítjuk is. A tisztítókúra 
definíció szerint megkötéseket tartalmaz. Ebben a 3:6:9 tisztítókúra sem tér 
el a többitől. A megkötései a védelmünket szolgálják: hogy a bennünk élő 
kórokozók biztosan ne találjanak táplálékot, hogy éhezzenek, hogy a toxikus 
üzemanyagot is kipucoljuk, amelyen éltek, és hogy mindeközben mi ne 
éhezzünk.

Sokunknak vannak ételekhez köthető érzelmi sérüléseink akár amiatt, 
hogy gyerekként megmondták, hogy mit együnk, valamit belénk erőltettek 
az iskolában, azt mondták, hogy nem étkezünk helyesen, a családban 
letorkolltak vagy megpróbáltatások elé állítottak amiatt, hogy másképpen 
eszünk, vagy nem tellett elég ételre kiskorunkban. Mind hordozunk kisebb- 
nagyobb érzelmi sérüléseket az evéssel kapcsolatban. Sok családban 
gondolják úgy, hogy a kamasz vagy fiatal felnőtt gyerek étkezési 
rendellenességgel küzd, ha úgy kezd enni, mint egy egészségesebben 
táplálkozó barátja. Rengeteg aggodalom merül fel ilyen formában, hogy „és 
mi lesz a fehérjével?”, vagy „tudományos tény, hogy több zsírt kell 
fogyasztanod ahhoz, hogy egészséges legyél”. A család és a barátok nyomást 
gyakorolhatnak arra, aki el akarja hagyni a falkát.

Amikor tisztítókúrába kezdesz, hasonló aggodalmakkal közelíthetnek 
feléd. Azt éreztethetik veled, hogy nem vagy normális - már ha a „normális” 
azokat jelenti, akik elmennek pizzázni, és megesznek egy (vagy három) 
szeletet, étteremben vacsoráznak, és grillezett hústálat rendelnek, vagy egy



nagy tányér sajtos makarónit vesznek maguk elé. Amikor az egészségünket 
szem előtt tartva próbálunk enni, az mindenki másban bizonytalanságot 
válthat ki azáltal, hogy a saját választásaikat kell megkérdőjelezniük, és ha 
ezt a bizonytalanságot ránk irányítják és ránk vetítik, azzal az evéshez 
kapcsolódó régi érzelmeket bolygathatnak meg. Ha volt dolgod étkezési 
rendellenességgel, de azóta stabilizálódtál és egészségesebb vagy, most pedig 
szeretnéd kipróbálni az egyik tisztítókúrát a könyvből, elfoghat a 
szomorúság, ha a körülötted lévők megijednek, hogy visszasodródsz az 
étkezési rendellenességek területére. Felhozhat egy kicsit abból, amin a 
legsötétebb időszakokban átmentéi.

Ne feledd, hogy az evéssel kapcsolatban mindenkinek vannak problémás 
kérdései. Senki nem mentes ettől, mert soha, de soha nem voltunk tökéletes 
helyzetben az étkezés tekintetében. Az őseink órákig álltak sorban a nagy 
gazdasági világválság alatt egy vekni kenyérért, amit soha nem felejtettek el; 
továbbadták a történeteiket. De az is lehet, hogy éltél már akkor, és magad is 
megtapasztaltad a fejadagokat, ami hozzáadódott a saját őseidtől 
hallottakhoz az elvett termésekről vagy a háborús éhínségekről. Az 
étkezéssel való kapcsolatunknak a legelejétől kezdve része volt az 
aggodalom, mert részben az ételtől függ a túlélésünk. Ezt generációról 
generációra belénk plántálták.

Sok az éhes száj a vacsoraasztalnál, nincs elég étel, hogy mindenkinek 
jusson, és estéről estére mindenki éhesen áll fel az asztaltól - ez erős 
étkezéssel kapcsolatos sajátosságokhoz vezethet, mire felnőttek leszünk, még 
ha a preferenciáink annyira mélyen ivódtak belénk túlélési technikákként, 
hogy nem is tudatosulnak, vagy ha nem is olyanok, amelyeket bárki étkezési 
rendellenességnek titulálna. Az étkezéssel kapcsolatos túlélési technikák 
generációról generációra ismétlődhetnek is, és igen sokféle változatban 
jelentkezhetnek, akár mert a szüléinktől vagy nagyszüleinktől tanultuk, akár 
mert a nehéz körülmények maguk ismétlődnek.

A rokonok nem feltétlenül hiszik, hogy étkezési zavarok lehetnek a 
családban, mert ezek már régen normákká alakultak. Az étkezéssel 
kapcsolatos téves információk és tévesen értelmezett elméletek is régről 
továbbadódnak a családon belül. A fehérjével kapcsolatos agymosás 
évtizedek óta állandósult. A friss élelmiszerforrások elérhetősége és az, hogy 
megengedhetjük-e magunknak ezeket, a szükség, hogy konzervételekre vagy 
gyorsételekre támaszkodjunk - mindenkinél más, és mindenkinél 
egyensúlyhiányt okoz.

így van: senkinek sem kiegyensúlyozott az étkezése. Amikor egy



egészségügyi szakember azt mondja, hogy „kiegyensúlyozott étrendre van 
szükséged”, ki mondja meg, hogy a „kiegyensúlyozott” étrend helyes, vagy 
akár tényleg kiegyensúlyozott-e? Nem az. Ez egy döntés, amelyet meghozott 
valaki a világban arról, hogy mit kellene vagy nem kellene ennünk, egy 
vélemény, amelyet aztán megtanított és elhitetett egészségügyi szakemberek 
egy csoportjával. Az azzal kapcsolatos meggyőződések és értelmezések, hogy 
mi kiegyensúlyozott, dominálnak, öröklődnek, és mindenütt ott vannak.

Ugyanakkor nagyon sok ember küzd rengeteg egészségügyi problémával. 
Nagyon sok emberben vannak aktív, tüneteket és betegségeket okozó 
kórokozók, és ezt senki nem tudja - sem az orvosok, sem a dietetikusok. Ha 
ezen változtatni akarunk, hogy meggyógyuljunk, az étkezésünkön kell 
változtatnunk. Az Együttérzés szellemétől származó Gyógyító médium 
információ, amelyet megosztok, arra összpontosít, hogy konkrétan mit 
együnk és mit ne együnk a saját személyes, egyéni helyzeteinkben - mert az 
nem válasz, hogy sorra bedobjuk a „kiegyensúlyozott” kifejezést. 
Kiegyensúlyozott kinek? Kiegyensúlyozott milyen egészségügyi 
problémákhoz? Ki tudja igazán, hogy mit együnk vagy mit ne, ha nem ismeri 
az emberek megbetegedéseinek valódi okait? Az egész csak találgatás.

Úgyhogy ne ijedj meg a kiegyensúlyozott étrend kifejezés hallatán. 
Összezavarodott és félrevezetett emberek terjesztik ezt az elképzelést. 
Mindenkinek vannak étkezési problémái, még azoknak is, akik azt állítják, 
hogy nem az evés körül forog az életük, hanem egyszerűen csak élik azt. „Én 
nem gondolkodom az ételeken”, vagy „Nem ejtenek csapdába semmiféle 
étkezési szabályok” - az ilyen kijelentések valójában éppen azt jelentik, hogy 
az illető az ételei rabja. Mindnyájunknak nagyon fontos az étkezés a 
különböző ízlésektől a nemszeretem ételeken át az érzelmi kérdésekig. Egy 
olyan egyszerű dolog, hogy például a bébiszitter ráüt a kisgyerek kezére, 
amikor a süteményes tál felé nyúl, tartós lenyomatot hagyhat, és itt evésre 
még csak sor sem került. A végtelenségig sorolhatnánk a példákat. Mindez 
nem teljesen negatív - távolról sem. Az étel élet. Muszáj gondolnunk az 
étkezésre. Ez a valóság, és a valóságon nem emelkedik felül senki. Ez az 
emberi körülmények része itt a Földön.

Ezt tartsd fejben, amikor belevágsz a tisztítókúrába. Ha érzelmek törnek 
benned felszínre, az tökéletesen természetes - hamarosan arra is rátérek, 
hogy miért. A sóvárgásoknak is megvan a magyarázatuk. Rengeteg mindent 
cipelünk magunkban az életben - érzelmeket, méreganyagokat, vírusokat, 
haszontalan baktériumokat -, és ezek jobban egymásba vannak gabalyodva, 
mint bárki gondolná. A 3:6:9 tisztítókúrával és a többi Gyógyító médium



kúrával mindezektől biztonságosan megszabadulhatsz. Ne aggasszon, ha 
nem boldog, ragyogó és a közösségi médiában megosztásra érdemes a 
tisztítókúra minden egyes pillanata. Most a saját hajódat kormányzód, és az 
érzelmek hullámzásával megélt csúcsok és mélypontok egy nagyobb 
ritmushoz tartoznak. Tartsd a szemed a horizonton, és tudd, hogy mindez 
hasznos, és arra készülj, hogy jóval a tisztítókúra után is élvezni fogod a 
jótékony hatásait, miközben egy jobb és egészségesebb állapot felé 
kormányzód az életedet.

A SÓVÁRGÁSOK MEGFEJTÉSE

A könyvben leírt tisztítókúrák alatt nem feltétlenül fog meglepni a sóvárgás 
bizonyos ételek után. Ez személyenként és napról napra, akár percről percre 
is eltérhet. Ha sóvárgást tapasztalsz, az nagyon is természetes - a 
kivezetéséhez pedig segít, ha megérted, hogy miért történnek.

Kórokozók elhalása

Először is tisztázzuk, hogy amikor a tisztítókúra alatt elfog a sóvárgás egy 
baconös sajtburger vagy kolbászos-tojásos-sajtos szendvics után, akkor nem 
a szervezeted üzen, hogy zsírra vagy fehérjére van szükséged. A jel 
csakugyan a szervezetedtől jön... de nem magából a tested ered, és nem 
segíteni akar neked. Amikor tartózkodunk a megszokott komfortételeinktől, 
érzelmek kezdenek megjelenni bennünk. A sóvárgás egyik oka az, hogy a 
problémás élelmiszerek megvonásával éhezni kezdenek a vírusok és nem 
jótékony hatású baktériumok. Mivel nem kapják meg a kedvenc csemegéiket 
(azaz például tojást, glutént és tejterméket), ezek a kórokozók jelző 
vegyületeket kezdenek kibocsátani. Ezek a vegyületek aztán az agyunkba 
jutva éhségjelző receptorokat aktiválnak, és ezért kívánjuk meg pontosan 
azokat az ételeket.

Ha ezt tudod, sokkal könnyebben tarthatsz távolságot a sóvárgástól, és 
hagyhatod elmúlni - mert nem szeretnéd továbbra is azokat a vírusos vagy 
bakteriális törzseket szolgálni, ugye? Te szeretnéd irányítani az életedet, 
meg akarod vonni tőlük az üzemanyagot, és el akarod érni, hogy a 
kórokozók kitakarodjanak a szervezetedből. Egyenesen jó jelnek is 
tekintheted a sóvárgást, hiszen azt üzeni, hogy a vírusok és baktériumok 
veszítenek az erejükből a testedben - csak távozóban nyavalyognak egy 
kicsit.

Amint a test gyógyító erejével foglalkozó 20. fejezetben olvashattad, van,



aki kicsit betegebbnek érzi magát a tisztítókúrát elkezdve. Ennek is lehet 
érzelmi hatása; félelmet és kételyeket kelthet azzal kapcsolatban, hogy 
valóban a tisztítókúra a helyes lépés, és felvetheti a kérdést, hogy visszatérj-e 
a „normális” étkezésedhez. De legalábbis sóvárgást kelthet a vigaszételeink 
iránt. Sokat segíthet, ha tudod, hogy mi történik itt valójában: hogy gyakran 
úgy is vannak bennünk vírusok, hogy nem tudunk róluk, és hogy a vírusok 
és vírusos neurotoxinok és dermatoxinok az idők során megtöltötték a 
zsírsejtjeinket. A zsírsejtek a mindennapi életünkben bizonyos védelmet 
jelentenek, mert pufferként viselkednek, és mi ezáltal kevésbé érezzük 
betegnek magunkat. Amikor elkezdjük kipucolni a zsírsejteket - ami azzal 
jár, hogy az általuk elnyelt vírusok és vírusos hulladékok kiszabadulnak -, 
egy ideig egy kicsit rosszabbul érezhetjük magunkat. Nem kell, hogy plusz 
súly legyen rajtad ahhoz, hogy ezt megéld; nem csak azokról a zsírsejtekről 
van szó, amelyek ilyen formában láthatóan megnyilvánulnak a testeden. A 
szerveinken belül is vannak zsírsejtek, amelyekben vírusok és vírusos 
hulladék is lehet, ezért bárki megtapasztalhatja a tisztítókúra ezen hatásait. 
Míg aggodalommal tölthet el, hogy ideiglenesen visszafelé haladunk, ez 
valójában olyan felszabadulást jelez, amely előre visz majd.

Ha valaki betegebbnek érzi magát a tisztítókúra alatt, és hangsúlyosabban 
jelentkezik a kimerültsége, az azt jelzi, hogy sokáig jelentős vírusterheléssel 
élt. Azt jelenti, hogy a neurotoxinok - származzanak az övsömör harmincnál 
is több, vagy az EBV több mint hatvan változatától, a herpesz simplextől, a 
HHV-6-tól, a CMV-től vagy akár a herpesz családba tartozó más vírusoktól -, 
máris telítették a szervezetedet, és megbetegítettek. A tisztítókúra alatt ezek 
még több neurotoxint kihoznak. Akármüyen trükkös is, ez kell a 
gyógyuláshoz. A vírusoknak el kell pusztulniuk, pusztulás közben azonban 
neurotoxinokat és dermatoxinokat fognak eregetni. Az nem segít, ha 
megtartjuk a felhalmozódott neurotoxinokat, ahogyan az sem, ha életben és 
aktív állapotban tartod a vírusokat. Hosszú távon az fog előrevinni, hogy 
teljesen kikecmereghess a betegségből, ha a vírusok éhen pusztulnak, az 
immunrendszered pedig felerősödik a tisztítókúra segítségével. A gyógyulási 
folyamat jobb és rosszabb időszakaiban azzal védheted meg magad, hogy 
tudod: mindennek a mélyén hihetetlen haladást érsz el közben.

Kifejezetten a vírusos neurotoxinok kipucolásának érzelmi oldaláról lesz 
még szó később a fejezetben, a vírusterhelés-tisztítás további titkairól szóló 
részben.

Adrenalinkibocsátás



Nem mindig a kórokozók állnak a sóvárgás hátterében, amikor elhagyunk 
bizonyos élelmiszereket. A sóvárgásnak érzelmi összetevője is van. Az 
evéssel és érzelmekkel kapcsolatban az emberek általában két iskolába 
sorolhatók. Az egyik iskolába azok tartoznak, akik azért esznek, hogy 
eltereljék a figyelmüket a fájdalomról. Ez esetben amikor megfosztjuk 
magunkat bizonyos vigaszételektől, néha megjelenik bennünk néhány olyan 
érzelem, amelyet addig evéssel próbáltunk elnyomni. Ez a régi, ismerős 
szomorúság, magány, félelem, szégyen, bűntudat vagy harag 
beárnyékolhatja a gondolatainkat, vagy akár a gyomrunk liftezéseként vagy 
mellkasi szorításként is jelentkezhet, és abban a pillanatban tökéletes 
ellenszernek láthatjuk a pizza, a sajtos makaróni vagy a jégkrém okozta 
élvezetet.

Azért mondom, hogy „próbáltuk” elnyomni, mert hát képes-e az evés 
valóban elnyomni az érzelmeket? Csak ideiglenesen. És valóban ez az 
elnyomás lenne a cél? Valószínűleg nem - sokkal inkább a gyógyulás. Néha 
valódi érzelmi elnyomásról van szó, ha bántottak, és a trauma fájdalmát 
magában tartó adrenalin az agy érzelmi központjában lévő neuronokba 
mélyen beágyazódva raktározódik. Ez általában nem rossz dolog; az érzelmi 
falak az önvédelmünket szolgálják. Ha azonban nem ilyen valóban 
elnyomott traumáról van szó, a fájdalom hajlamos újra a felszínre bukkanni. 
Amikor újra az eszünkbe jut, ismét késztetést érzünk bizonyos ételek 
fogyasztására, és ez folyton, újra és újra megtörténhet, ha nem tudjuk, hogy 
melyek azok az élelmiszerek, amelyek igazán elősegítik az agy és a test 
gyógyulását.

A vigaszételek fogyasztásának egyik fő oka az, hogy felitassuk az érzelmi 
háborgással vagy konfliktusokkal járó „adrenalintócsákat”. A hagyományos 
kényeztető ételek (gondolj a tacóra, chipsre, pizzára, sajtos makarónira, 
fagylaltra, húsgombócos spagettire, palacsintára, sült krumplira, vajban 
párolt homárra, rántott csirkeszárnyra, pulled pork szendvicsre, sült sajtos 
szendvicsre vagy a rántottára) általában nagyon zsírosak; ez a zsír szívja 
magába az adrenalint. Amint ez megtörtént, a stresszhormon a zsírsejtek 
csapdájába kerül - ezek a zsírsejtek válnak aztán a részünkké, amikor 
megtelepednek a szerveinkben. És itt a lényeg: az adrenalin információt 
hordoz. Annak az adrenalinnak az esetében, amely egy érzelmileg 
felfokozott időszakban szabadult fel, ez az információ félelem, bántalom, 
árulás, sérülés vagy stressztúlterhelésről szólhat, amelyet az adott 
pillanatban átéltünk.

Amint elkezdjük megvonni magunktól ezeket a kényeztető ételeket



például a könyvben leírt tisztítókúrákat végezve, a régi zsírsejtek 
feloldódnak, és emiatt kiszabadul az addig oda bezárt adrenalin. Az 
adrenalinhoz kötődő régi érzelmek felszínre bukkanása miatt szeretnénk 
ilyenkor azokhoz az ételekhez nyúlni, amelyeket a legutóbb is 
fogyasztottunk az eltompításukra. A racionális elménkkel tudjuk, hogy az a 
pizza (legyen az normál vagy akár vegán), az a jégkrém (akár tehéntejből 
van, akár növényi tejből) vagy az a tésztaféle (legyen normál vagy 
gluténmentes) a szomorúság és depresszió újabb ciklusaihoz vezethet. A 
hagyományos vigaszételek kielégítő hatása csak egy ideig tart, és csak adott 
mennyiséget ehetünk belőlük. A sóvárgás azonban nem a racionalitásról 
szól. Hogyan állhatsz tehát ellen a kísértés ezen mágneses erejének? Úgy, ha 
ezzel az új tudással felvértezve nézel a sóvárgás megjelenésének fiziológiai 
okaira. A tudás hatalmat ad a kezedbe. A könyvben leírt tisztítókúrák olyan 
élelmiszerek fogyasztását ajánlják, amelyek segítenek az adrenalin 
kipucolásában ahelyett, hogy tovább raktároznád, és ez egyszerre nyújthat 
vigaszt spirituális és lelki szinten.

De ne feledkezzünk meg az érzelmek és evés másik iskolájáról sem! Itt az 
emberek éppen az evés kerülésére hajlamosak fájdalmukban. Ezt gyakran 
az váltja ki, hogy az érzelmek elveszik az étvágyukat, vagy egyenesen rosszul 
érzik magukat tőlük, ami étvágytalansági függőséget okozhat - ilyenkor 
félhetnek enni, mert az olyan, mintha kicsúszna az irányítás a kezükből. 
Eleve azt érzik, hogy nem ők irányítják a dolgokat a környezetükben vagy 
azzal kapcsolatban, hogy milyen helyzetekbe kerülnek ők vagy az 
ismerőseik és szeretteik, ezért - tudatos vagy tudat alatti szinten - azt 
próbálják szélsőséges mértékben kontrollálni, amit a szájukba tesznek. (A 
másik iskolához tartozók, akik túleszik magukat, szintén gyakran küzdenek 
az irányítás elvesztésével, csak ők másképpen reagálják le ezt az érzést.) 
Azok esetében, akik tartóztatják magukat az evéstől - amellett, hogy ők is 
megkívánhatnak bizonyos ételeket, mégpedig igen erősen -, az a sóvárgás, 
hogy ne egyenek, vagy csak nagyon keveset, ennél is erősebb. Az ember nem 
követi örökké ezt az adott mintát. Az éhség néha legyőzheti ezt - mert a test 
csak egy ideig tud adrenalinnal működni a létfontosságú vércukor helyett - 
egészen addig a pontig, amíg aztán az ember végül át nem iratkozik a másik 
iskolába. A szerveinknek, és ez különösen igaz az agyunkra, szükségük van a 
glükózra mint természetes cukorra a sejtek táplálásához, hogy erősek és 
működőképesek tudjanak maradni. Az, aki eddig kerülte az evést, hirtelen 
azon kaphatja magát, hogy azokat az ételeket falja, amelyeket olyan sokáig 
próbált elkerülni - már persze csak ha nem tudja, hogy mely élelmiszerek



segíthetik elő valójában az agya és a szervezete gyógyulását. 
Méreganyagok felszabadulása

Nem csak adrenalin raktározódik a szerveinkben lévő zsírsejtekben. Az 
adrenalin mellett környezeti és kórokozók által kibocsátott méreganyagok, 
valamint magukból a problémás élelmiszerekből származó méreganyagok is 
vannak. Amikor belefogunk egy tisztítókúrába, elkezdenek felbukkanni ezek 
a méreganyagok a véráramban, kifelé utazva a szervezetből, és ezzel járhat 
a sóvárgás azok után az élelmiszerek után, amelyek ezeket a 
méreganyagokat magukba zárták. Vegyük például a pizzát. Amikor 
belevágsz egy tisztítókúrába, és mellőzni kezded a pizzát, a tested végre 
elkezd megszabadulni annak eltemetett maradványaitól. Az étel 
zsírsejtjeivel és maradványaival együtt pedig mindaz a méreganyag is 
előkerül, amit a szervezet próbált akkor feldolgozni és kivetni magából, 
amikor az adott ételt elfogyasztottad - vagy a tésztában lévő glutén, a 
tejtermékekben lévő gyógyszerek, például antibiotikumok, a toxikus 
hormonok, nehézfémek vagy más méreganyagok az ételben, melyeket el 
kellett temetni, mert magának a problémás élelmiszernek a feldolgozása volt 
fontosabb.

Amikor ennek a méreganyag-felszabadulásnak az eredményeképpen felüti 
a fejét a sóvárgás, az is arra példa, hogy a méregtelenítés alatt a sóvárgást jó 
jelnek tekinthetjük, mert a szervezet tisztulását jelzi. Visszatérve ahhoz a 
gondolathoz, hogy amikor egy konkrét étel után sóvárogsz, az nem azt 
jelenti, hogy a szervezeted hiányállapotban van: ha a tisztítókúra során 
legyőzöd a baconös sajtburger iránti vágyadat, esélyes, hogy ez azt jelzi, 
hogy a szervezeted megszabadul attól a kórokozó-üzemanyagtól, amely a 
régebben fogyasztott baconös burgerben vagy más hasonló ételedben volt. A 
tisztítókúrát pedig elsősorban éppen ezért végzed: hogy megszabadulj 
ezektől. Ha megszakítod a folyamatot azzal, hogy tényleg megeszel egy 
sajtburgert, a saját szándékod ellen dolgozol. Nem szükséges a mentális 
energiáidat a sóvárgás dekódolására fordítanod, mert most már tudod, mit 
jelent: a kórokozók elhalását, a zsírsejtek feloldódását és az adrenalin és a 
méreganyagok kiengedését. A legjobban azzal szolgálod a gyógyulási 
folyamatot, ha valamelyik ízletes tisztító ételt választod helyette, és 
emlékezteted magad arra, hogy pontosan miért is csinálod az egészet.

A visszatartott folyadék kiengedése



A méregtelenítés nem csak a zsírsejtek felszabadításáról szól. Ilyenkor a 
nyirokrendszerünkben lévő toxikus folyadékot is kipucoljuk. Amikor a 
szervezetünket túlzottan leterhelik a bajkeverők, a nyirokmirigyeink 
megtelnek egy sűrű, pangó, sárga iszapos anyaggal, mely tele van mérgekkel 
és méreganyagokkal a vírusos és bakteriális melléktermékektől kezdve az 
intenzíven megélt helyzetekben kibocsátott adrenalinon át a májból átkerült 
és a nyirokrendszerben megrekedt mérgekig és méreganyagokig. Amilyen 
szennyezett lehet ez a folyadék, annyira minket véd; azért van ott a 
nyirokrendszerben, hogy enyhén hígítva, kevésbé agresszív 
koncentrációban tartsa a méreganyagokat.

Amint ezt a folyadékok egyre szennyezettebbé teszik a bajkeverők, 
megindul a vízvisszatartás. Ez kilókat nyom a mérlegen, és olyan 
súlyproblémához vezet, amelyet mi tévesen a zsírlerakódásnak 
tulajdonítunk be. Ennek a súlygyarapodásnak egy jelentős részéért a 
legtöbbször igazság szerint a vízvisszatartás felel. Az ember kettő, öt, hét 
vagy akár közel tíz kilót is cipelhet magán visszatartott folyadék formájában, 
mert a nyirokrendszer azért küzd, hogy folyadékba zárva lebegtesse a 
méreganyagokat. Ha például, tegyük fel, tizennyolc kg túlsúlyod van, ebből 
hét vagy kilenc kilót is kitehet ez a visszatartott, pangó, iszapos folyadék. 
Akár az is előfordulhat, hogy valakinél, aki negyvenöt kg túlsúllyal él, az a 
vízvisszatartás tizenhárom-tizennyolc kilogrammnyi felesleges súlyt tesz ki. 
Míg ez az arány nem mindenkinél ilyen magas, sok embernél valóban 
jelentős.

Amikor elkezdenek változtatni az étrendükön, és méregteleníteni 
valamelyik itt megismert tisztítókúrával, a kúra elején gyors fogyást 
tapasztalhatnak, amint ez a „szennyvíziszap” elhagyja a nyirokrendszert, és 
a vese és a verejtékmirigyek kijárata felé veszi az irányt. Ez egészséges, 
pozitív folyamat. Ugyanakkor érzelmekkel is járhat, mert a felhalmozódott 
folyadék a régi érzelmi helyzetekből származó adrenalint, rengeteg patogén 
(bakteriális és vírusos) mellékterméket és más méreganyagokat 
tartalmazhat. Amint ezt kiengedjük, hullámokban lephet meg a bánat, a 
félelem, a bűntudat, a szégyen vagy az elveszettség és zavarodottság érzései. 
Amint olvastad, a méreganyagoknak igen erős az érzelmi töltetük. Ennek 
lehetnek nagyobb és kisebb hullámai, és ezek sóvárgást is hozhatnak 
magukkal. Az a dolgod, hogy átvészeld ezeket a rövid, ideiglenes viharokat, 
miközben mindent kieresztesz, hogy terhek nélkül és erősebben kerülj ki 
belőle, mire lenyugszanak a hullámok, és kitisztul az égbolt.



HOGYAN KEZELD MINDEZT?

Ha akár a legenyhébb érzelmeket tapasztaltad magadban az étkezéssel 
kapcsolatban - mindenkiben vannak átélhetted néhányukat a 3:6:9 
tisztítókúra vagy más tisztítókúrát végezve. Ha a megszokott kényeztető 
ételeid nem terelik el a figyelmedet a mindennapi fájdalomról és bánatról, 
amellyel az életedben dolgod van, elkezdhet hiányozni a szokásos szuper 
kávéd, matcha lattéd, krémsajtos bageled vagy akár olyan vigaszételek is, 
amelyekkel az imént feltárt okokból jó ideje nem éltél már.

Az ilyen sóvárgások miatt azonban nem fogod elengedni magad, mert itt 
jön be a képbe az, ami miatt a Gyógyító médium tisztítókúrák minden eddig 
hallottól vagy próbálttól eltérnek: ezek táplálni hivatottak téged. Arra 
hivatottak, hogy feltöltsenek tápanyaggal. Arra hivatottak, hogy érzelmi és 
akár spirituális támogatást is nyújtsanak, miközben minden eddiginél 
mélyebb fizikai szinten segítik elő a gyógyulásodat - ami hosszú távon lazít a 
sóvárgások szorításán az életedben.

Okozhat nehézséget a tisztítókúra alatt azoknak az ételeknek a hiánya, 
amelyekhez általában vigaszért fordulsz? Persze! Sok esélyed azonban nem 
lesz arra, hogy belesüppedj ezekbe a sóvárgásokba, mert a nap során folyton 
olyan italokat, ételeket vagy nassolnivalókat kínálok neked, amelyek 
támogatják a helyreállítást, boldogítják a májadat, és megkönnyítik az 
emésztésedet. Ez a kombináció hatalmas megkönnyebbülést jelenthet; el 
sem tudjuk képzelni, milyen mértékben hathat ki egy túlmelegedett, 
túlterhelt máj és egy leterhelt emésztőrendszer a lelkiállapotunkra.

Az agyunk számára nyújtott támogatás pedig - mely valódi támogatást 
jelent az agynak - igazi revelációként érhet. Annyira megszoktuk, hogy 
megvonjuk az agyunktól (és a szervezetünk többi részétől) a glükózt; a 
véráramunkban lévő túl sok zsír miatt a sejtjeink nem érik el és nem tudják 
magukba szívni ezt a létfontosságú üzemanyagot. Ha csökkentjük a 
zsírbevitelt, és az agysejtjeink végre elkezdenek jó minőségű glükózhoz jutni 
- hogy az olyan, ásványi sókban gazdag élő forrásokat, mint a zellerlé, ne is 
említsem -, megindul az agyunk gyógyulási folyamata, és a szerv új szinten 
kezd működni, ami teljesen átváltoztatja a kapcsolatunkat a sóvárgással és 
megpróbáltatást jelentő érzelmekkel.

Léteznek meggondolatlan tisztítókúrák. Jó okkal vagy óvatos és szeretnéd 
tudni, hogy milyen érzelmi hatást tehetnek. Még a vízböjt is, melynek, ha 
helyesen végzik, megvan a maga haszna, rengeteg olyan érzelmi feldolgozást 
indíthat el, amelyek túl intenzíven jelentkezhetnek annál, akit ért már 
trauma.



Az ebben a könyvben megismert tisztítókúrák ezzel szemben táplálnak és 
vigyáznak rád. Teljesen megváltoztathatják a kapcsolatodat az 
élelmiszerekkel. A 3:6:9 tisztítókúra nem arra hivatott, hogy borzalmas 
korábbi tapasztalatokat eresszen szabadjára, és szörnyű epizódokba 
kergessen bele. A 3:6:9 tisztítókúra lényege az, hogy gyógyulást kínál. 
Amennyiben követed az instrukcióimat, és nem eszel túl keveset, hogy ne 
éheztesd magad, csak mert azt hiszed, hogy a tisztítókúrának ilyennek kell 
lennie, akkor ha érzelmek szabadulnak is fel, azok nem árthatnak neked, 
mert megvéd az éltető glükóz, mellyel a 3:6:9 tisztítókúra - és a Gyógyító 
médium minden más tisztítókúrája - ellátja az agyadat.

Ismétlem: a glükóz védi az érzelmi stabilitásodat. Segít védekezned a 
poszttraumás stressz tünetei és az érzelmi trauma ellen. Amikor megvonjuk 
magunktól a glükózt a másfajta tisztítókúrák alatt, hogy az olyan 
mindennapos étrendeket ne is említsem, amelyekben nem szerepelnek a 
friss gyümölcsökből és hasonló forrásokból származó természetes cukrok, 
akkor valóban okozhatunk károsodásokat magunknak. Ha nem hűtjük az 
agyunkat glükózzal, hogy védelmezzük az érzelmi központjait, glükózhiány 
alakulhat ki, és ez tesz fogékonnyá arra, hogy visszaessünk a traumába. A 
3:6:9 tisztítókúra ennek éppen az ellenkezőjét célozza. Még a 
Monotáplálkozás tisztítókúra is elég glükózzal lát el. Részben éppen ez a 
célja a Gyógyító médium tisztítókúráknak. A glükóz elengedhetetlen!

Légy kedves magadhoz!

Elég terhes lehet már a gondolat is, hogy akár egy mini tisztítókúra rövid 
idejére bizonyos élelmiszereket kihúzz az étrendedből. A nők esetében 
különösen igaz, hogy a társadalmi megítélés tekintetében túlságosan hosszú 
ideje tapad szégyen az élelmiszer-választásokhoz. Mindig is azt mondtam, 
hogy nem vagyok én élelmiszer-rendőrség, és mindig ez marad az igazság. 
Ezt tartsd észben: amikor azt látod, hogy a Gyógyító médium egy bizonyos 
élelmiszer korlátozását vagy ideiglenes megvonását javasolja, ahhoz soha 
nem tapad ítélkezés. A Gyógyító médium tisztítókúrák soha nem 
foglalkoznak az erényesség kontra szégyen témával. A gyógyulásról szólnak. 
Orvosi szempontból nézve pedig a szégyen nem gyógyít. Nem. A szégyen 
sokkal inkább egy olyan nyers adrenalinkeveréket szabadít fel, amely 
korrodálja az idegrendszerünket, és vészesen legyengítheti az 
immunrendszerünket.

Ha a legjobb szándékkal indulsz az egészségedért, majd lesz egy szörnyű, 
stresszes napod, ahol egymást érik a megbeszélések a naptáradban, és már



túl éhes vagy, amikor végül egy olyan ételt választasz, amely kívül esik a 
tisztítókúra irányelvein, mert ott van az orrod előtt a pihenőben, akkor 
bűntudatot kellene érezned? Nem, soha. Akármikor, akármilyen ételre esik 
is a választásod, az nem „rossz” vagy „szégyenletes”. Csak ennyi - egyetlen 
meghozott döntés - és legközelebb majd mást választasz. A 3:6:9 tisztítókúra 
esetében ez azt jelenti, hogy vissza kell térned az 1. naphoz, mert az 
irányelveken kívül eső élelmiszerek megtörik a tisztítókúrát. Az erős 
sóvárgás pillanataiban segíthet, ha felteszed magadnak a kérdést: „Van 
bennem annyi, hogy elölről kezdjem az egészet? Vagy inkább kivezetném ezt 
a sóvárgást?”

(A III. részben bemutatott tisztítókúráknál három nappal kell 
meghosszabbítanod a kúrát, ha közben ily módon megszeged. Ha például 
harmincnaposra tervezed a Reggeli tisztítást, és a második héten megiszol 
egy tejeskávét, hátráltatod a haladásodat, ezért toldd meg a tisztítókúrádat 
egy 31., 32. és 33. nappal.)

Ha olyan ételt eszel, amiről tudod, hogy nem visz közelebb a tüneteid 
enyhüléséhez, semmiképpen se büntesd magad! E helyett a hozzáállás 
helyett gyengéden emlékeztesd magad arra, hogy fizikai szempontból az a 
legjobb döntés, ha kedves vagy magadhoz. Hogy néz ki ez a kedvesség? Úgy 
tűnhet, mintha az ételekhez fűződő szégyenérzet felett aratott végső 
győzelem azt jelenthetné, hogy bármikor bármit megehetsz. Bárcsak így 
volna! Igen, megteheted ezt. Természetesen ez is egy lehetőség, ha 
megengedheted magadnak. Ez azonban olyan útra terel, amelyen haladva 
végül betegebb leszel. Az együttérzés sokkal inkább olyan, mint egy szünet, 
mely akkor áll be, amikor indíttatást érzel egy nem a tisztítókúrába illő étel 
elfogyasztására. Mintha annak a szélesebb látókörű kérdésnek a feltevésére 
adna lehetőséget, hogy „Van-e bennem annyi, hogy elölről kezdjem az 
egészet?” És olyan, mint a magaddal szembeni tisztelet, ha a válaszod az, 
hogy ezúttal olyan döntést hoztál, amelyet később megbántál. Esélyes, hogy 
ha a tisztítókúra közben megeszel egy problémás ételt, eléggé megérzed a 
különbséget a beleidben, a hangulatodon vagy más módon ahhoz, hogy 
legközelebb inkább gyógyító ételt válassz helyette.

Ne hősködj!

Azáltal is együttérzést mutathatsz magaddal szemben, ha előregondolkodsz, 
és figyelembe veszed azt az alapvető igazságot, hogy kell hogy legyen 
étvágyad. Az éhség az élet jele. Semmit sem bizonyítasz azzal, ha egész 
reggel és délelőtt semmit sem eszel, vagy ha kihagyod az ebédet. Úgyhogy ne



akarj azzal hősködni, hogy a kelleténél kevesebbet eszel a tisztítókúra alatt! 
Ezzel senkit nem mentesz meg, legkevésbé magadat. Azzal csak annyit érsz 
el, hogy ráállítod magad az adrenalinalapú működésre, fáradt és 
ingerlékeny leszel, és túlságosan kiéhezteted magad (ezt gyakran 
tapasztalják az időszakos böjt hívei) - olyannyira, hogy túlságosan nagy 
kísértést jelentenek majd azok az ételek, amelyekkel megszeged a 
tisztítókúrát, és újra kell kezdened azt.

Amikor lehetséges, tervezz előre. Készítsd el előre a nasikat és ételeket 
azokra a napokra, amikor nem otthon vagy, vagy ha tudod, hogy túl elfoglalt 
leszel ahhoz, hogy napközben időt tölthess a konyhában. Nagyobb 
kiszerelésben is megrendelheted a friss terményeket, ha ez kell ahhoz, hogy 
mindig legyen kéznél elég hozzávaló, és így anyagilag is jobban kijöhetsz. Az 
ételeket csomagold hűtőtáskába, ha dolgozni mész, elintéznivalód vagy más 
feladataid vannak. Egy-egy stresszes napon, amikor hirtelen megérzed, hogy 
enned kell, és semmi másra nem vágysz, mint hogy lekapj egy tonhalas 
szendvicset a tálcáról a kantinban, ahol ebédelni lehet, konkrét 
mentőövként szolgálhat, ha előre gondolkodsz.

Ha felkészülünk a szükségleteinkre, és nem teszünk úgy, mintha nem 
lennének, azzal hosszú távon sokkal hatékonyabbak lehetünk. így állhatjuk 
a ránk törő éhségrohamokat - amelyek bizonyos szempontból nagyon 
sokszor csak felszíni sóvárgások. Mélyen, legbelül sokkal inkább arra 
vágyunk, hogy jól legyünk. Nem számít, hogy mit hallasz máshol, senki nem 
akar beteg maradni. Mindnyájunkban megvan egy ösztönös vágy arra, hogy 
jól legyünk. Egyszerűen csak eddig nem kaptuk kézhez az ehhez szükséges 
eszközöket. A most már a kezünk ügyében lévő gyógyító lehetőségekkel 
sokkal jobb pozícióból hallgathatjuk meg ezt a mélyebbről jövő sóvárgást, és 
hozhatunk olyan döntést, amellyel kitartunk a tisztítókúra mellett, hogy a 
szervezetünk tovább járhassa az elengedés és helyreállítás útját.

Ahogy gyógyulsz, nagy valószínűséggel azt veszed majd észre, hogy 
enyhülni fognak ezek a felszínes, ételek utáni sóvárgások. Lesz, amelyik 
azért múlik el, mert a májad és az agyad már nem terhelt annyira, mint 
korábban, és megkezdődött a glükózraktárak megfelelő újratöltése, ami 
csillapíthatja azokat az érzelmeket, amelyek miatt bizonyos ételekre vágytál. 
Lesz, amelyik azért múlik el, mert elég időt töltöttél problémás élelmiszerek 
nélkül, és így már tisztábban érzed a különbséget - rájössz, hogy bizonyos 
élelmiszerek egyenesen akadályozták az emésztőrendszeredet, 
idegműködésedet és más testi folyamataidat. Néhány pedig azért fog 
enyhülni, mert a könyvben leírt Gyógyító médium tisztítókúrák gyógyító



élelmiszerei közvetlen érzelmi és spirituális támogatást nyújtanak neked. (A 
Gyógyító ételek című könyvben bővebben olvashatsz arról, hogy ez hogyan 
működik.)

Az étel azért van, hogy tápláljon, mi pedig élvezettel fogyaszthatjuk. 
ZSÍROK ÉS ÉRZÉSEK

Miután hosszabb ideig tisztítottad a szervezetedet, és közben nem vittél be 
radikális zsírokat, lehetséges, hogy fokozatosan kell majd visszaszoktatnod 
magad a zsírokra. A fő oka annak, hogy jó eleve csökkenteni vagy kizárni a 
radikális zsírokat az étrendünkből, az, hogy enyhítsünk a máj terhelésén. 
Alapvetően azért eszünk úgy, hogy a májunknak kedvezzünk, hogy azzal az 
agyunkat és a szervezetünk többi részét szolgáljuk, és amint már láttuk, az 
ételek és az evés az érzelmi központunkig is elér. Az étkezéssel kapcsolatban 
sok problémánk van, melyek eredhetnek mind a gyerekkorunkból, mind az 
életből ebben a kemény világban, és ha bizonyos kényeztető ételektől 
tartózkodnunk kell, az az imént tárgyalt tapasztalásokhoz vezethet. És most 
nézzük meg azokat az érzéseket, amelyek konkrétan a radikális zsírokkal 
kapcsolatban szoktak felmerülni.

Vissza az életbe

Mi történik a tisztítókúra után, amikor elkezdjük ismét változatossá tenni az 
étkezésünket? Érzelmek jelentkezhetnek akkor is. Ennek az az oka, hogy a 
tisztítókúra végén gyakran azt érezzük, hogy teljesítettünk valamit, és 
érzelmileg erősnek gondoljuk magunkat. Néha annyira nagyszerűen érezzük 
magunkat, hogy nem is tudjuk, készen állunk-e már a normál életbe való 
visszatérésre. A tisztítókúra utáni időszakban tehát amikor egy kis stressz ér, 
vagy érzelmi reakciót adunk valamire, és egy élelmiszer megszólít minket a 
szupermarketben, amit aztán meg is veszünk, még ha az egészséges 
élelmiszer is, például tahini vagy avokádó, érezhetünk egy kis bűntudatot. 
Lehet, hogy a vereség vagy a kudarc érzései is felszínre kerülnek. Talán úgy 
érezzük, hogy megtörtük, visszafordítottuk vagy lelassítottuk a gyógyulási 
folyamatunkat. Még ha ez kezdetben ilyen érzéssel is jár, nem tekinthetünk 
rá így. Inkább azt kell néznünk, hogy mit sikerült elérnünk. Akár teljesen 
elhagytuk a radikális zsírokat, akár csökkentettük azokat, a máj számára 
hatalmas teljesítmény, hogy egyáltalán megtettük, és ez előrevitte a 
gyógyulásunk folyamatát.

Természetesen ennek különböző fokozatai vannak. Ha egy nagyon zsíros



süteményt tömsz magadba, szalonnát pirítasz az ebédedhez, illetve 
fagyasztott pizzát dobsz be a sütőbe, az nem ugyanaz, mintha a tahinit és az 
avokádót hoznád vissza az életedbe. De még amikor úgy döntünk, hogy egy 
szelet csokoládétortát, pizzát vagy más nem éppen ideális ételt eszünk, akkor 
is arra kell törekednünk, hogy az eredményeinket lássuk. Nem büntethetjük 
magunkat azért, mert „vétkeztünk”.

Ha a lehető legjobban szeretnénk érezni magunkat, akkor igen, csodálatos, 
ha például a 3:6:9 tisztítókúra után is minimális szinten tartjuk a zsírokat. 
Nagyon jótékony hatásai vannak, ha a Reggeli tisztítást folytatod a 
mindennapi életed bevett rutinjaként. A szervezeted imádni fog érte, ha csak 
nagyon jó minőségű zsírokra korlátozod a radikális zsírok fogyasztását, és 
csak hetente két-három alkalommal élsz vele (akkor is csak ebédkor vagy 
később). Ez azt jelenti, hogy a héten négy-öt olyan nap lesz, amikor teljesen 
kerülöd a radikális zsírokat. Azt is megteheted, hogy amilyen hosszan 
jólesik, tartod a teljesen zsírmentes étrendet a radikális zsírok kizárásával. 
Nem mintha bárki ítélkezését érdemelnéd amiatt, ha ez nem tartható 
számodra. Ezt egyszerűen csak tudatni szeretném azokkal, akik nagyon 
komolyan erre fókuszálnak, és ezt szeretnék, hogy ez is lehetséges.

A tisztulás irányába tett minden lépés nagyszerű teljesítmény. Azt kell 
látnunk, amit elértünk, mert akármennyi ideig végeztük a 3:6:9 tisztítókúrát 
- még ha három nap után abbahagytuk is -, a gyógyulás valamely szintjére 
mindenképpen eljutottunk. Ezt kell felismernünk, és ennek kell örülnünk. 
Ha a tisztítókúra után vissza kell térned és abban a világban kell élned, ahol 
eddig, akkor az a cél, hogy kiderítsd, tudod-e továbbra is kerülni a tojást, 
tejet, sajtot, vajat, glutént és a 7. fejezetben megismert néhány további 
dobogós problémás élelmiszert. Ha ez nem működik nálad, és vissza kell 
hoznod az életedbe a tojást, tejet, sajtot, vajat és a többit, a szervezeted akkor 
is, továbbra is szeretni fog azért, amit a kilencnapos tisztítókúra alatt tettél 
érte. Nagyon is sokat elértél vele. Véghezvitted a tőled telhető 
legnagyszerűbb testi tisztítókúrát, amely ráhangolódott a májad rejtett 
tisztulási és helyreállítási ciklusára, a májad pedig kulcsfontosságú a jólléted 
tekintetében. Ezzel azt szeretném mondani, hogy nem büntethetjük 
magunkat azért, hogy nem tudjuk megtartani a 3:6:9 protokollt a 
mindennapi életben. Nagyon is lehetséges, hogy végül természetes módon el 
fog maradni az étrendedből a tojás, a tej, a sajt, a vaj, a glutén és a többiek, 
mert eléggé erősen érzékelni fogod a különbséget ahhoz, hogy a következő 
szintre akard majd emelni az egészségedet.



Fizikai érzések

Amikor egy tisztítókúra után visszatérsz a radikális zsírok fogyasztásához, 
az mind a fizikai, mind az érzelmi közérzetedre kihathat. Nagy valószínűség 
szerint most töltötted el az életed eddigi első zsírmentes időszakát. 
Mindamellett, amit a különleges időpontokban fogyasztott különleges 
ételekkel és italokkal végzett tisztítókúrád támogatására megtettél, ez 
önmagában is hihetetlen. Ha utána egyenesen visszatérsz a korábban 
fogyasztott normál zsírmennyiséghez - legyen az tahini vagy csirke -, 
könnyen lehet, hogy az kényelmetlen érzésekkel jár majd. Egyfelől azért 
üthet nagyot, mert ezzel hirtelen rengeteg epe termelésére kényszeríted a 
szervezetedet, miután szabadságra engedted a radikális zsíroktól. Másfelől 
az is lehet, hogy ezáltal érted meg, hogy milyen nehézségeket okoztál a 
szervezetednek a sok zsírral mindezidáig.

Ha elég hosszan élsz zsírmentesen, például amikor a 3:6:9 tisztítókúrát 
végzed, épp kezdesz hozzászokni - talán életedben először -, hogy milyen 
egyenesen felküldeni a tiszta glükózt az agyadba. Amikor megtapasztalod, 
hogy az idegsejtjeid több glükózhoz jutnak, a neurotranszmittereid több 
elektrolitot kapnak, az agyad pedig nagyobb glikogénraktárat építhet, az 
megváltoztathatja az egész életedet. Tehát amikor erről a szabadságról egy 
gombnyomásra újra visszaváltasz a sűrűbb vérre annak köszönhetően, hogy 
túl sok a zsír a véredben, annak mentális és érzelmi hatásai lehetnek, mert a 
vérben lévő zsírok nem hagyják, hogy a glükóz rendesen eljusson az 
agyadba. Ha egész nap radikális zsírokat eszel, az azt jelenti, hogy soha nem 
jön el az az időpillanat, amikor az agyad megkaphatja, amit nagyon szeretne. 
Csökken az elektrolitok mennyisége az agyban, gyengülnek a 
neurotranszmitter-vegyületek, és a teljes glükózellátmányod megszűnik - az 
a forrás, amelynek köszönhetően világosan gondolkodhatsz és mentálisan 
erős lehetsz. Ezt a közérzeted is megsínyli - főleg, amikor éppen elzárod a 
csapot, ahonnan azt kapta, amire szüksége volt.

Néha fáradtságot is okoz, amikor visszatérsz a radikális zsírokhoz - ennek 
megint csak az az oka, hogy most veszed észre, milyen hatást tettek rád 
mindvégig. A radikális zsírok emésztése hatalmas vállalkozás az 
emésztőrendszer számára. Amikor megszabadítod a szervezetedet attól a 
tehertől, hogy nap mint nap folyamatosan a zsírok feldolgozásával kell 
megküzdenie, végre megtapasztalhatod, hogy milyen enélkül élni. Amikor 
aztán újra elkezdesz zsírokat fogyasztani, egy kicsit lehangolt lehetsz, mert 
már sikerült ráhangolódnod arra, hogy milyen más érzés, ha az agyadnak és 
a szervezetednek nem kell ennyi pluszmunkát végeznie. Vannak olyan



érzékeny emberek, akik abban a másodpercben, hogy visszahozzák a 
radikális zsírokat, ráébrednek, hogyan is érezték magukat azelőtt. Ilyen 
gondolatokon kaphatod magad, hogy Vajon mindig egy kicsit szomorú, 
zavarodott, szétszórt és talajvesztett voltam?

A 3:6:9 tisztítókúra alatt végzett helyreállítási folyamat felturbózta a 
neuronjaidat, neurotranszmittereidet, agyműködésedet és 
immunrendszeredet, ami azt jelenti, hogy a 3:6:9 tisztítókúra után 
lehetőséged nyüt egy egészségesebb, életképesebb, mentálisan erősebb 
önmagaddá válnod. Amikor visszatérsz a tahini, avokádó, diófélék, magvak 
vagy olívaolaj, illetve más, esetleg nem is ilyen egészséges radikális zsírok 
fogyasztásához, most jobb döntéseket hozhatsz majd azzal kapcsolatban, 
hogy mennyit és milyen napszakban egyél belőlük, mert már észleled a 
finom eltéréseket a megevett ételek hatásaiban. Most, hogy már inkább 
mérgezőnek látod esetleg, nem fogod olyan könnyedén betömni ugyanazt az 
ételt, amiről régebben úgy gondoltad, hogy megéri vele kényeztetni magad. 
Most, immár nagyobb elővigyázatossággal és feljebb tolt antennákkal, 
jobban meg tudod védeni magadat és a családodat, mert jobban ismered a 
szervezeted valódi igényeit.

Nagyon fontos finomságokról van szó azzal kapcsolatban, hogy miben 
különböznek a tested valódi szükségletei és az, hogy azt gondolod, hogy rá 
vagy hangolva a szervezeted igényeire. Az az egyik fő példája annak, hogy 
elveszíthetjük a testünk igényeire való finom kapcsolódást, amikor azt 
mondjuk, hogy „a szervezetemnek tojásra van szüksége, mert amikor tojást 
kap, jól érzi magát” - mikor a tojás valójában az ember által ismert (és nem 
ismert) összes kórokozót táplálja a testünkben. Egy kis mentességet adva 
magunknak a tojás és más problémás élelmiszerek fogyasztásától, 
nagymértékben javulnak az intuitív képességeink. A tisztítókúra utáni 
időszakban, amikor visszatérünk a radikális zsírokat tartalmazó életbe (már 
ha akarunk), hajlamosabbak leszünk egy kis tahinit vagy avokádót tenni a 
salátánkra két főtt tojás vagy valami még rosszabb helyett.

A VÍRUSTERHELÉS-TISZTÍTÁS TOVÁBBI TITKAI

Ha valaki éveken át vírusterheléssel - például EBV-vel vagy herpesz 
simplexszel - élt, meglehetős mennyiségű neurotoxin is felhalmozódott a 
szervezetében, ami nagy valószínűséggel frusztráló tüneteket 
eredményezett. A zsírsejtek lecsapolása során tehát neurotoxinok, sőt akár 
dermatoxinok szivároghatnak vissza a véráramba, és ezáltal az egész testet 
bejárhatják - a magukban hordozott információval - kifelé menet. A



neurotoxinokhoz és dermatoxinokhoz tapadó információ lehet nagyon- 
nagyon távoli, ugyanakkor roppant kiterjedt. Elég nehéz lehet pontosan 
rátapintani, amikor érzelmeket bolygat meg. Ennek ellenére lehet olyan, aki 
így is megéli ezeket az érzeteket, még ha csak enyhe mértékben is.

A neurotoxinok és dermatoxinok információja az őket létrehozó vírustörzs 
történetétől függ. Hogyan találkoztál először az EBV-vel? Kamaszként, egy 
osztálytársaddal csókolózva kaptad el a mononukleózist? Az anyukádtól és 
az apukádtól kaptad meg például a méhben, magzatként vagy a 
spermiummal már a fogamzás pillanatában? Esetleg egy szórakozóhelyen 
szedted össze a mosdóban? Egy étteremben, ahol vacsoráztál? Egy 
párkapcsolatban kaptad el? Mielőtt a vírus beléd került, valaki másban volt, 
azelőtt pedig megint másban, és oda is úgy került valahonnan, egy másik 
emberből. És miközben egy vírustörzs végigvonul az emberen, egész úton 
adatokat gyűjt. A vírusoknak egy hullámhosszon kell lenniük a gazdájukkal. 
Amikor megfertőződtél vele, a vírus máris több szinten tartalmazott érzelmi 
és fizikai információt azoknak az embereknek a tapasztalásairól, akiket 
korábban lakott. Miközben áthalad rajtad, információt gyűjtött arról, hogy 
mikor fertőződtél meg vele először, hogyan tepert le a betegség és így 
tovább. A vírus által termelt minden neurotoxin és dermatoxin tárolta ezt az 
információt.

Amikor tisztítókúrát tartasz, és ennek révén elhagysz bizonyos 
élelmiszereket, például a tojást, amit a vírusok szeretnek, azzal konkrétan 
éhezteted őket. A 3:6:9 tisztítókúra és a többi Gyógyító médium kúra mind 
vírusirtó hatású. Ezekben a tisztítókúrákban nem azért hagyunk el ételeket, 
mert azok egy adott hitrendszer szerint „rosszak”. Az egyik fő oka, hogy a 7. 
fejezetben leírt problémás élelmiszereket, például a tojást, kihagyjuk ezekből 
a tisztítókúrákból, az az, hogy az embereket a vírusok és más kórokozók 
miatt gyötrik krónikus betegségek, ezeknek a kórokozónak pedig bizonyos 
élelmiszerekre van szükségük ahhoz, hogy életben maradjanak bennünk. A 
tisztítókúra nemcsak a méreganyagokat távolítja el a szervezetünkből, 
hanem kiéhezteti a vírusokat, elősegíti a kiirtásukat, és kipucolja a 
hulladékanyagukat, többek között a neurotoxinokat, dermatoxinokat és más 
vírusos melléktermékeket. Ezzel a tisztítással járhatnak érzelmi megélések, 
különösen a virális hulladék felszabadulásához köthetően.

Ha éppen valamilyen pozitív élményed volt, amikor a vírust elkaptad, ha 
egy étteremben szedted össze egy olyan estén, amelyre egész életedben 
emlékezni fogsz, akkor a vírus neurotoxinjainak kipucolása során pozitív 
érzések lephetnek meg, amint távoznak belőled. Ha rossz kapcsolatban éltél



éppen, amikor elkaptad, szomorúság lephet meg, miközben a vírusölő 
tisztítókúrákat végezve elhagyják a testedet a neurotoxinjai és 
dermatoxinjai. De ott van még a vírus teljes története és a korábbi gazdái is, 
amiket számításba kell venni. Mondjuk, hogy először az EBV több mint 
hatvan változata közül az egyik mutációját kaptad el egy séftől, aki elvágta 
az ujját annak az étteremnek a konyhájában, ahol vacsoráztál. Az a konkrét 
vírustörzs úgy kerülhetett be a szervezetedbe, hogy információt hordozott az 
ő élete árapályhullámzásáról, arról, ahogyan él, és még a gondolkodásáról is. 
Amint a 3:6:9 tisztítókúrát vagy a Kórokozók elleni tisztítókúrát végzed, és a 
vírus kezd elhalni és vírusos méreganyagokat kibocsátani (mind magukból a 
vírussejtekből, mind a testedben lévő régi „tárolókból”), a korábbi gazdája 
által az életben alkalmazott megküzdési mechanizmusok törhetnek 
felszínre. Hirtelen mintha átéreznéd, hogy egy séf, akit soha nem is láttál, 
hogyan kezelte a nehézségeket - anélkül, hogy bármilyen fogalmad lenne 
arról, hogy ezt érzed, vagy hogy miért érzed. Szerencsére mindez már kifelé 
tart belőled!

Ne légy szigorú magaddal, amikor ilyen érzelmi nyugtalanságot 
tapasztalsz. Tudd, hogy sokkal, sokkal több mindenről lehet itt szó, mint 
bárki gondolná, és hogy nem a te hibád, és nem te hoztad létre. Ilyenkor 
nagyon fontos, hogy úgy kerülj ki ezekből az érzelmi állapotokból, hogy nem 
hibáztatod magad azért, amit érzel. Az igazságot tartsd szem előtt: hogy ezek 
az érzelmek elmúlnak majd, és hogy nem kell büntetned magad azért, ami 
ezekben az érzelmekben lakozik, miközben áthaladnak rajtad. Nem lenne 
igazságos elítélned magad ezekért a nehezen megfejthető és értelmezhető 
érzékietekért. Tudnod kell, hogy csak egyre jobban és egyre egészségesebb 
leszel, és az út végén, ahogy gyógyulsz, kevesebb érzelmi szenvedésben lesz 
részed. Amint az ezekből a vírusokból származó neurotoxinok és 
dermatoxinok kilépnek a testedből, a depressziós és szorongásos tünetek 
idővel alábbhagynak majd.

MÉG TÖBB ADRENALINTITOK

Az adrenalint érdemes közelebbről is megvizsgálni a belső tisztulás kapcsán. 
Először is le kell szögeznünk, hogy a mellékveséd az életed minden egyes 
tapasztalása során egy konkrét, az adott eseményhez beállított 
hormonkeveréket szabadít fel. Ha a tapasztalás intenzív, az ehhez szükséges 
adrenalinelegy is erősebb lesz, és ez védelmet nyújt - erőt ad az 
átvészelésére -, ugyanakkor károsodást is okozhat az ereje miatt. A 
mellékveséd által a vérbe pumpált hormonkeverék emellett az adott



pillanatban éppen zajló élményhez kapcsolódó információt is tartalmaz. Ez 
az adrenalin a test szöveteiben és szerveiben tárolódik. És amint már 
érintőlegesen volt róla szó, amikor a tisztítókúra során ez kiszabadul a 
sejtekből, szövetekből és a tárolt zsírból, újraélheted azt az érzéscsomagot, 
amelyen korábban keresztülmentél.

Ez olykor nosztalgia formájában jelentkezhet. Az intenzív élmények nem 
mindig jelentenek megpróbáltatást - boldog időszakokra, nagy izgalmakra is 
jellemző lehet. Vegyük például azt az adrenalinkoktélt, amelyik a 16. 
születésnapi bulidon árasztott el, amikor minden tökéletesen zajlott, és egy 
hatalmas masnival átkötött kocsival végződött a garázs előtt. Amikor aztán 
sok évvel később kipucoljuk ezt az adrenalint, hogy végre kiengedjük a 
sejtek fogságából, amelyeket átitatott, nosztalgikus érzések lephetnek meg.

Az élmény, melyet déjá vunek nevezünk, szintén kialakulhat a régi 
élményekhez kötődő régi adrenalin kiengedésekor, amikor nem tudunk 
rátapintani, hogy miért is érzünk egy bizonyos módon. A békesség érzése is 
eláraszthat, ha volt egy különösen békés időszakunk valamikor, amelyhez 
adrenalinra volt szükség, és éppen most szabadulunk meg attól a keveréktől. 
Előfordulhat például, hogy egy adott adrenalinelegy segített elérnünk egy 
konkrét célt, majd a siker pillanatában bekövetkező hatalmas békesség és 
nyugalom egy másik adrenalinkeveréket kívánt, amelyet a szervezetünk 
ehhez az élményhez kapcsol. Most, hogy esélyt adunk a sejtjeinknek az 
elengedésre, az adrenalin kiáramlik, és ismerős érzések lepnek meg minket.

Az adrenalin kipucolása ilyen vegyes csomaggal járhat. Amint a 
tisztítókúra során a régi élményekhez kapcsolódó régi hormonok kiürülnek 
a testünkben szétszórtan fellelhető pici raktárakból, a küzdelmeket és nehéz 
időket kísérő emlékeinket az életünk legvidámabb, legboldogabb 
korszakainak emlékei kísérhetik.

Sokat segíthet, ha tudod, miért jelentkezhetnek keményebb érzelmek a 
tisztítókúra alatt. Hogy perspektívában lásd: ha a kedvesed megcsal, és te 
rájössz, a mellékveséd által termelt adrenalin az életed adott pillanatában 
történt igazságtalanságnak fog megfelelni. A szervezeted nem azért teszi ezt, 
hogy ártson neked. Ezzel ad erőt a bántalom feldolgozásához, miközben az 
információ végighalad az idegsejtjeiden az agyad érzelmi központjáig, amely 
aztán közli veled, hogy megcsaltak.

Az árulás olyasmi, amit az életünk során legalább egyszer mind átélünk. 
Vonatkozhat az árulás bármire - érhet akármilyen megromlott kapcsolatból, 
egy iskolai feladatból, ahol egy osztálytársad az egész közös feladatra adott 
válaszotokat átírja a megkérdezésed nélkül, az edződtől, aki számodra



érthetetlen okokból nem enged pályára életed legfontosabb meccsén, vagy 
az orvostudomány és kutatás felől, miközben a krónikus betegséged 
megoldása után kutatsz. Amint az ezt kísérő adrenalin végigszáguld a 
szervezeteden, valamiféle rejtélyes módon olyan információt képes 
hordozni, mint a félelem, bántalom és harag, és emellett adatgyűjtésre is 
képes. Tulajdonképpen magába tudja szívni az ellened elkövetett bűntett 
során kialakult és éppen feldolgozás alatt álló érzelmeket.

Akármilyen toxikus tapasztaláshoz (vagy éppen izgalmas élményhez) ad is 
erőt az adrenalin, és ebben az értelemben védelmez téged, megvan ennek az 
árnyoldala is, nevezetesen az, hogy a sok adrenalin károkat okozhat a 
szervezetedben. Az adrenalinnak gyakorlatilag el kellene hagynia a testet, 
amint a tapasztalat lecseng; rövid ideig kellene benned lennie. Ezek az 
élmények azonban nem mindig érnek véget egy napon belül. Ha rájössz, 
hogy a szerelmed megcsalt vagy kiszeretett belőled, azon nem leszel túl 
huszonnégy óra alatt. Amikor egy betegség vagy tragédia kapcsán elveszíted 
egy szerettedet, azt egész életedben magadban hordozhatod; az évek során 
lehetnek olyan pillanatok, amikor a csendesebb időszakokat megszakítva a 
felszínre tör a fájdalom.

Az ilyen folyamatos adrenalintúlterhelés kissé megtépázhatja az 
egészségedet, ha az adrenalin nem hagyja el könnyen a szervezetedet - ezt 
pedig okozhatja az is, ha olyan ételeket eszünk, amelyek nem tesznek jót, 
vagy eleve, önmagukban véve toxikusak. Itt mi most elsősorban a zsírdús 
élelmiszerekkel foglalkozunk, melyek, ha szünet nélkül fogyasztjuk őket, 
zsírsejtek felhalmozódásához vezethetnek a májban és más testrészeinkben. 
Még ha az ember kinézetre nem is tűnik hájasnak, tárolhat testzsírt a 
májában és más helyeken, ami addig gyűlhet benne, amíg egy ponton aztán 
jelt ad magáról. És most jön a lényeg: ezek a zsírsejtek telítve vannak 
adrenalinnal. A zsírt félretéve, a szerveink sejtjeit is telíti az adrenalin; 
mélyen a májban például zsír nélkül is raktározhatunk belőle.

Nagyon sokszor előfordul, hogy a válsághelyzetben fogyasztott 
élelmiszerek nem engedik ki az adrenalint a testből. Gyakran azért eszünk, 
hogy elnyomjuk a fájdalmat. Nem mintha bűntudatot vagy szégyent kellene 
éreznünk emiatt - természetes, hogy a nehéz időkben, amikor az agyunk és 
a testünk is üzemanyagért kiált, hogy meg tudjunk birkózni a helyzettel, 
ételért nyúlunk. Nem tanítják meg nekünk, hogy mely élelmiszerek 
jótékonyak, tehát olyanokhoz folyamodunk, amelyek nem a legjobbak 
nekünk, és telítődhetnek az akkor éppen bennünk keringő adrenalinnal, ez 
pedig azt jelenti, hogy az az adrenalin könnyebben eltárolódik, és mélyen



beágyazódik a testünkbe ahelyett, hogy természetes, erre tervezett módon 
távozna. Ha ezzel ellentétesen reagálunk, és nem eszünk a válságos 
pillanatokban, az adrenalin gyorsabban kiürülhet, bár ez nem jelenti azt, 
hogy jól tesszük, ha éheztetjük magunkat! Az adrenalin így is bejut a májba 
és más testrészekbe, és ott eltárolódhat, ha nem teszünk aktív lépéseket a 
kipucolására.

Amikor a válsághelyzet alábbhagy, és az élet visszatér valami normálisabb 
kerékvágásba, az ebből és más, régebbi időkből származó adrenalin még 
mindig ott csücsül a testünk különböző pontjain. Amint telnek az évek, egyre 
több, a májunkra és a testünkre káros bajkeverőt viszünk be a 
szervezetünkbe. Szennyezőanyagokat és környezeti méreganyagokat 
lélegzünk be, szívunk magunkba a bőrünkön keresztül vagy eszünk meg, 
ami mind jó esélyt kínál a vírusoknak és haszontalan baktériumoknak a 
virulásra és szaporodásra a májunkban és más szerveinkben - és ezáltal 
arra is, hogy tüneteket és betegségeket alakítsanak ki.

Ha a 3:6:9 tisztítókúra valamelyik protokollját vagy akár a III. részben 
található egyik tisztítókúrát bevetve tisztítani kezdjük magunkat, a 
szerveinkben és szöveteinkben lévő méreganyagok és régi hulladék elkezd 
küazulni, és bekerül a véráramba. A zsírsejtek konkrétan szétrobbannak, és 
a zsírral együtt a régi adrenalin, valamint sok különböző méreganyag és 
méreg is kiürül belőlük. Az a régi adrenalin hordozza a régi sérelmek (vagy, 
amint olvastad, régi izgalom vagy régi öröm) információit. Minden ember 
más. Van, aki sok sérelmet átél az életében. Sokan vannak így. Azok közül, 
akiket bántottak, nem mindenkinek kellett mindennap ebben élni; úgy 
érezhetik, hogy feldolgozták, vagy továbbléptek. Ha azonban még mindig ott 
van benned, amikor a szakításkor vagy más szívfájdalmat okozó esemény, 
igazságtalanság, érzelmi vagy fizikai sérülés során keletkezett régi adrenalin 
a tisztítókúra alatt felszabadul és bekerül a véráramodba, megjelenhetnek 
benned bizonyos érzelmek, amelyeknek nem tudod az okát - és ez fejtörést 
okozhat, hiszen a tisztítókúra más aspektusai rengeteg megkönnyebbülést 
hoznak.

Na mármost, nem a tisztítókúra okozza ezeket az érzéseket. A tisztítókúra 
eszköz, amelyet ebben a pillanatban azért alkalmazol, hogy a gyógyulás 
folyamata beinduljon. A gyógyulás útja nem feltétlenül tökéletesen sima és 
egyenes, amikor a régi adrenalin újra bekerül a véráramba, és az a régen 
átélt és a sejtjeidben tárolt bánat vagy félelem végre esélyt kap a távozásra. 
Ez vezethet némi szomorúsághoz a tisztítókúra alatt, de megjelenhet 
idegesség vagy akár homályos nyugtalanság formájában is. Felmerülhet



továbbá enyhe lehangoltság vagy egy kis szorongás, illetve kiválthat olyan 
érzelmi töltetű álmokat, amelyeket vagy tudsz értelmezni, vagy nem. 
Eszedbe juthatnak rég elfeledett élmények, vagy visszaemlékezhetsz egy 
olyan érzésre, amit nem tudsz igazán hová tenni, mégis ismerősnek tűnik.

Mindenkinek más az érzelmi tisztulási tapasztalása, mert mindenkiben 
különböző méreganyagok és mérgek vannak. Sokan vannak, akik régebben 
drogokat vittek be a szervezetükbe, vagy függőség alakult ki bennük 
bizonyos vényköteles gyógyszerek iránt, és ezért túl sokat szedtek belőle. Ez 
általában azt jelenti, hogy a szereket valamilyen érzelmi és/vagy fizikailag 
nehéz időszakban szedtük - amikor a test erre reagálva, hogy meg tudjon 
birkózni a helyzettel, adrenalint pumpált a vérbe. Ugyanakkor maguk a 
szerek is kiváltanak adrenalinkibocsátást. Mindez az adrenalin érzelmi 
információt hordozott a szenvedésünkről, maga az adrenalin pedig a 
szerekkel együtt a májban tárolódott. Ha például érzelmi válságot élünk át 
éppen, és benzodiazepint vagy más szorongásgátló gyógyszert szedünk, 
esetleg vényre kapható vagy más szerekkel próbáljuk átvészelni ezt az 
időszakot, nem tudatosul bennünk, hogy mind a szer, mind a válás, szakítás, 
árulás vagy más nehézség szintén adrenalinkiválasztásra serkenti a 
mellékvesét, amely az adott tapasztalás információját tárolja, és a szerekkel 
együtt bekerül a májsejtjeinkbe. Amikor tisztítókúrát tartunk, ezek a régi 
szerek - akár drogok, akár vényköteles gyógyszerek - kiáramlanak a 
sejtjeinkből, és bekerülnek a véráramba azzal a régi adrenalinnal együtt, 
amely megbántottságot, fájdalmat, félelmet vagy szomorúságot válthat ki 
bennünk.

A GYÓGYULÁS TESTVÉRISÉGE

Mindenki különböző dolgokon megy át az életben. Az árulás, amelyet valaki 
átélt, lényegesen különbözhet attól az árulástól, amelyet valaki más ellen 
követtek el, az életünkre tett negatív hatása azonban valamilyen 
szempontból egyforma. Néha az emberek sokkal több nehézséggel, 
veszteséggel, szakítással néznek szembe, miközben a szerelmet keresik, és 
több ártalmas, mint gyümölcsöző üzleti kapcsolatban van részük. És 
miközben az emberek a saját útjukra lelnek, megtalálják az igazi 
hivatásukat, kimásznak a nehézségek mélységéből, melyet a saját 
hibájuknak véltek, pedig csak a sötétség gödre volt (van, aki annak látja a 
sötétséget, ami; mások nem), különböző módon kezelik a különböző 
emlékeket és tapasztalatokat, és annyit engednek ki, amennyit 
biztonságosan megtehetnek, míg az emlékeik egy része a tudatalattijukba



merül. Míg a tapasztalásainkat tekintve mind különbözünk, létezik egy 
testvériség azzal kapcsolatban, amin keresztülmegyünk ebben az életben.

A krónikus betegeknek gyakran erőt ad, hogy milyen sokan vannak, 
amikor megoszthatják egymással a szenvedéseiket. Még ha a fizikai tüneteik 
különböznek is - míg az egyik embert migrén, szorongás vagy depresszió 
kínozhatja, a másik hátfájással, nyaki fájdalommal vagy álmatlansággal 
küzdhet -, mégis van valamilyen közös rezonancia, amely egyesíti őket. 
Hasonlóképpen, elég nehéz olyan érzelmi megélést találni, amely annyira 
egyedi, hogy soha senki más nem találkozott vele addig, még töredékesen 
sem. Mindenki tudja, milyen érzés, ha megtörik a bizalom. Mind voltunk 
már olyan baráti, családi, szerelmi vagy más kapcsolatokban, amelyek 
valahogyan nehézzé vagy akár bizonyos tekintetben károssá váltak 
számunkra. Sokan éltünk már át olyan fizikai sérülést, mely érzelmi sérülést 
kísért. Mindnyájunkat hagytak már cserben.

Akár fizikai, akár érzelmi téren - még ha a részletek eltérnek is - 
találhatunk elég hasonlóságot a másikat ért bántalomban ahhoz, hogy 
azonosulhassunk egymással. Persze csak ha nem szigetelődünk el azoktól, 
akik hasonló dolgokon mentek keresztül. Néha teljesen egyedül érezzük 
magunkat, különösen, amikor a szakemberek, akikkel konzultálunk, vagy a 
körülöttünk lévők utalnak rá, vagy akár kerek perec kimondják, hogy csak 
képzeljük, vagy mi magunk hoztuk létre a betegséget. Mivel a krónikus 
szenvedés körül még mindig ott a stigma - ami azért van, mert olyan 
kevéssé ismerjük -, nehéz lehet igazi segítséget kapni olyan valakitől, aki 
érti, hogy mi ez. Nyugodj meg: ha azt hiszed, hogy csak te ismered az azzal 
járó fájdalmat, hogy az életedért harcolsz, míg a környezeted szkeptikus 
azzal kapcsolatban, hogy az izmaid merevsége, a ködös gondolkodás vagy a 
kimerültség tényleg olyan rossz-e, vannak mások, akik szinte ugyanezt a 
küzdelmet élték végig. Nem vagy egyedül. Ha rájuk találsz, nagyon erős 
testvériségre lelhetsz ezekkel az emberekkel.

A meghallgatásunkért vívott küzdelmet kísérő érzelmek szintén ott 
vannak a tisztítókúra alatt kiengedett érzések között. Azon küzdelmek során 
is felszabadult érzelmi alapú adrenalin, mely az ereken átszáguldva végül a 
sejtjeinkben kötött ki. A méregtelenítés alatt pedig néhány ilyen érzés 
különböző módokon a felszínre kerülhet. Lesz, akit úgy elkap a nosztalgia, 
hogy azt már-már kényelmetlennek találja. Másnak igen intenzív álmai 
lesznek. Megint másnál egy kis szomorúság jelentkezhet, és időnként a sírás 
is kerülgetheti anélkül, hogy tudná a pontos okát. Egyáltalán nem azt 
akarom mondani azonban, hogy ezen mindenki átmegy a tisztítókúra során.



Ezek a súlyosabb esetek, amikor az embert komoly sérelmek érték. Akármit 
éltél át, és akármi fog még érni akármilyen szinten, az fontos.

A Gyógyító médium tisztítókúrák végig támogatást nyújtanak ehhez. Ez azt 
jelenti, hogy arra is odafigyel, amikor a sejtek kiengedik a múlt nehézségeit 
hordozó régi adrenalint. Az agyad megkapja a létfontosságú glükózt és 
ásványi sókat, hogy legyen talaj a lábad alatt, miközben mindez zajlik a 
háttérben. A tisztítókúra alatt felmerülő érzelmekkel és érzésekkel nem kell 
foglalkoznod, nem kell feldolgoznod őket. Általában nem ilyenkor van itt az 
ideje a velük való munkának. Előfordulhat - mindenki más a tekintetben, 
hogy hogyan vagy mikor kell feldolgozni az életét. Van, hogy ezek alatt a 
tisztítókúrák alatt az érzelmi gyógyulás csodálatos állapotai állnak elő 
természetes módon. Hatalmas energiaszint-emelkedést élhetünk át, mintha 
leemelnének a hátunkról valami súlyosat, és akár képesek vagyunk 
beazonosítani, akár nem, ez mindenképpen jól van így. Az érzelmi 
feldolgozásunk menetét nem határozzák meg szabályok. A változás 
általában akkor következik be, amikor a tisztítókúrának vége - amikor már 
volt elég időnk belátást nyerni abba, ami a tisztítókúra alatt a felszínre 
került. A tisztítókúra után több szempontól bölcsebbnek számítunk majd az 
érzelmek arénájában.

Amikor kiengedjük a mindenféle sejtjeinkbe mélyen beágyazódott 
mérgeket és méreganyagokat, a zsírsejteket is ideértve, amelyek most, a 
tisztítókúra alatt szétrobbannak, és kieresztik, ami bennük van, ezek a 
mérgek és méreganyagok, melyek a véráramunkban haladnak kifelé a 
szervezetünkből, az íz- és szagérzékelésünkre is hatással lehetnek. A 
tisztítókúra alatt előfordulhat, hogy valaki olyan készétel ízét érzi, amit még 
gyerekként evett - például egy gyorsétteremlánc sajtburgerének ízét. Van, 
hogy valaki a cigaretta ízét érzi a szájában. Egy-egy konkrét jégkrém, sajt, 
fánk vagy süti íze is felbukkanhat, amelyet régen evett az ember. Van, hogy 
az íz ismerős, csak nem egészen beazonosítható. Van, hogy egy illatszer 
emléke bukkan fel. Vagy valami romlott és rothadt, ammóniás vagy kénes íz, 
amitől a lehelet is érett sajtra vagy romlott húsra emlékeztet. Ezek mind 
érzésekhez kapcsolódhatnak. A szagok és ízek a tisztítókúra során is 
változhatnak, és miután bizonyos mennyiségű méreganyagtól 
megszabadultál, az érzékeid akár kifinomultabbá is válhatnak. Észreveheted 
viszont, hogy ami nem jön fel a tisztítókúra során, az a szőlő, az alma, a 
szárzeller vagy mondjuk az eper íze. Ezek az élelmiszerek harcolnak a 
méreganyagokkal; ők maguk nem toxikusak. Azt is észreveheted, hogy csak 
a toxikus élelmiszerek bukkannak felszínre a tisztítókúrák alatt.



Az érzelmi közérzeted is finomabb hangolást kaphat. Ez nem jelenti azt, 
hogy a kúra után érzelmesebb leszel - inkább csak annyit, hogy javulhat az 
érzelmi védelmed, és egészségesebbé válhatsz ezen a téren is. A régi 
sérelmek olyan ködöt hozhatnak létre, amely miatt újra és újra elkövetjük 
ugyanazt a hibát, mint amikor például fájdalmasan megégetjük a kezünket a 
tűzhelyen, és ijedtünkben elfordulhatunk, ám a nagy kapkodásban 
véletlenül mégis újra hozzáérhetünk a forró laphoz. Amikor nem vagyunk 
tele mérgekkel és félelemben, árulásban és bántalomban gyökerező 
adrenalinnal - amikor a sejtjeink mélyén tárolt maradék sérelem elhagyja a 
szervezetünket -, tudni fogjuk, hogy megégettük a kezünket a tűzhelyen, de 
ez nem fog újra és újra megtörténni. Világosan fogjuk látni a pillanatnyi 
fájdalmat, és nem kapjuk azon magunkat, hogy a régi sérülést újra és újra 
előhozó ködben botorkálunk, ennek köszönhetően pedig jobban fogunk 
tudni vigyázni magunkra, és nem okozunk még nagyobb sérüléseket 
magunknak félelmünkben vagy kétségbeesésünkben.

Ha megfelelő módon elvégezted a tisztítókúrát, gyakran a korodat 
megelőző bölcsességgel kerülsz ki belőle. Azt érezheted, hogy jó értelemben 
véve egy kicsit jobban vigyáznak rád. Körültekintőbben adod ki magad, jobb 
döntéseket hozol arról, hogy kivel kerülj kapcsolatba és kiben bízhatsz, és 
ösztönösen jobban fogod tudni, hogy mikor engedheted el magad, és 
nyithatsz egészségesebb barátságok és kapcsolatok felé. Élénkebbé, kevésbé 
reaktívvá és figyelmesebbé válsz majd - mert amikor elég méreganyagtól, 
vírustól és haszontalan baktériumtól, valamint elég régi, emlékektől terhes 
adrenalintól szabadítod meg a sejtjeidet, jobban el fogod tudni kerülni a 
hibáid ismétlését. Amint a megromlott kapcsolatokból eredő régi sérelmeket 
és félelmeket elengedted, kitisztulnak az adrenalinfolyosóid. Felszínre 
kerülhet a saját valódi érzéseiddel és valódi éneddel kapcsolatos, mélyről 
eredő tudásod. Mindezek végül oda vezetnek, hogy megszabadulhatsz a 
méreganyagok, kórokozók és bántalmak régi láncaitól, amelyek az egész 
eddigi életedben visszafogtak.

„A felhatalmazás több egy egyszerű szónál. 

Több, mint a magabiztosság ismerete. Ez a 

malter az ember értékítéletének téglái között 

ebben a földi életben. Hajóra használják, ha 

egészséges és pozitív, akkor elengedhetetlen a



célok, törekvések és az emberi élet alakításához, 

és olyan útra vezethet, amely csakis jobbá teheti 

az emberiséget."

Anthony William, Gyógyító médium



26. FEJEZET

Felhatalmazott lelkek

Felhatalmazás. Amikor végre megismerhetjük magunkat, miután oly sokáig 
szándékosan visszatartottak ettől, az a magabiztosság növelésének - és 
ezenfelül és méginkább a lélek minden eddiginél nagyszerűbb táplálásának 
- az egyik legérzékenyebb, magas szinten és spirituálisán is tudatos, kritikus 
fontosságú aspektusa. A magabiztosság megfogyatkozik a megpróbáltatást 
jelentő időkben. De ha felhatalmazást kapsz, az védőhálót jelenthet. 
Spirituális kifejezésként kellene kezelnünk - mert amikor pozitív 
értelemben, nem igazságtalan módon használják, amikor az emberek 
védelmére és megsegítésére használják, akkor az teljes mértékben spirituális 
lehet. Mégpedig igazából spirituális, nem csak úgy képzeletben.

A felhatalmazás - azaz a hatalom megadása - olyan erőt sugallhat, 
amelytől valamikor megfosztottak. Nem mindenki tud róla, hogy 
megfosztották a hatalmától, amikor ez a helyzet. A nőktől, az egészségüket 
illetően, elvették a hatalmat. Az egészség nemi kérdés. Míg tagadhatatlan, 
hogy férfiak is szenvednek, a krónikus betegség aránytalanul nagy számban 
sújtja a nőket, és nem azért, mert a nők gyengék. Azt a nőt, akit krónikus 
betegség gyötör, soha nem lenne szabad az „áldozati mentalitása” miatt 
hibáztatni. A nők mérhetetlen erővel és bátorsággal viselik a krónikus 
betegséget. A nők elvileg ma soha nem látott módon a kezükbe vehetik az 
irányítást az életük felett. De tényleg így van, amikor a húszas és harmincas 
éveikben járó nőket rekorddöntögető arányban állítanak a tüneteik a pálya 
szélére? Amikor a negyvenes és ötvenes éveikben járó nőket 
megmagyarázhatatlan fájdalom és kimerültség teríti le, a hatvanévesek 
pedig nem tudják, hogyan lássák el a családjukat és a munkájukat? Amikor a 
nyugdíjas nők nem tudják kiélvezni a szabadidejüket, mert az egészségük 
rejtélyeit próbálják kibogozni?

A nőket tudatlanságban tartják azzal kapcsolatban, hogy miért betegek, és 
mitől lehetnének jobban. Nem mintha az orvostudomány és kutatás tudná a 
válaszokat, csak egyszerűen elhallgatná őket. Sokkal inkább arról van szó, 
hogy a hagyományos világ hatalmai a nagyobb rendszeren belül éppen arról



az igazságról igyekeznek elterelni a figyelmet, hogy nem tudják mindenre a 
választ. A krónikus betegség továbbra is nagy rejtély marad az orvosi kar 
számára, ezért a nők szervezetére és magukra a nőkre mutogatnak mint 
problémára. A hibás génekre mutogatnak például, mintha sok-sok ezer év 
működés után a nők génjei az utóbbi két évtizedben hirtelen elérték volna a 
lejáratuk dátumát. Leértékelik az olyan gyógyító eszközöket, mint a zellerlé 
és a tisztítókúra, amely női életeket ment. Ez a hatalomfosztás.

Ennek nem kell így lennie.

TÖBB EGY PUSZTA SZÓNÁL

Ha egy nőt olyan tünetek betegítenek meg, amelyek visszafogják, vagy 
folyton visszatérnek, esetleg kap egy diagnózist, de az állapota továbbra sem 
javul, mert nem ismeri a szenvedése valódi okát, akkor az a nő tényleg 
rendelkezik a saját hatalmával?

És miért van az, hogy a modern technológia világában a látszólag haladó 
szellemű gyógyszerészeti és orvosi kutatás mellett a nők az őket gyötrő 
betegségeik és tüneteik több mint kilencven százalékára nem kapnak 
választ? Miért tapasztalnak a nők minden eddiginél magasabb arányban 
nőgyógyászati problémákat?

A mindennapi életben nem hallunk arról, hogy hány nőnek kell az értékes 
idejét arra áldoznia, hogy orvosról orvosra járva kutat válaszok után. Nem 
hallunk arról, amikor elveszítik a reményt, amint kiderül, hogy a kapott 
„válaszok” nem a fájdalmuk és szenvedésük valódi okait nevezik meg, és 
nem biztosítanak enyhülést. Erről nem beszélnek. A nőknek egyedül kell 
viselniük mindezt.

A felhatalmazás több egy egyszerű szónál. Több, mint a magabiztosság 
ismerete. Ez a malter az ember értékítéletének téglái között ebben a földi 
életben. A felhatalmazást negatív értelemben is használhatják. Kaphat rossz 
irányt, használhatják arra, hogy olyan valakinek adjanak hatalmat, aki ezzel 
érzelmi vagy más sérülést okozhat másoknak. Ha azonban jóra használják, 
ha egészséges és pozitív, akkor elengedhetetlen a célok, törekvések és az 
emberi élet alakításához, és olyan útra vezethet, amely csakis jobbá teheti az 
emberiséget.

Senki nem akarja, hogy megfosszák az erejétől. Senki nem akarja, hogy 
csendre intsék, hogy elnémítsák, hogy ne adhasson hangot a gondolatainak 
és az érzéseinek. Senki nem akarja, hogy bármilyen szinten elnyomják a 
szándékát vagy a képességeit, a kreativitását és az értékeit.

A nőknek bőven volt részük megpróbáltatást jelentő időkben a történelem



során. A múltban a nőket sokszor elnyomták, nem engedték, hogy elérjék az 
álmaikat, mert ez nem illett bele az akkori világba. Sok helyen nagy 
eredményeket értek el mára a női jogok terén. A felhatalmazást komolyan 
veszik; olyan erőnek tekintik, mellyel az egyén fejlődhet, sikereket érhet el, 
és pártatlanabb szinten lehet önmaga, ahol lehetősége van a túlélésre, és ez 
jogában áll, sőt, küzdhet azért, hogy a lehető legjobb minőségű életet élhesse. 
Mára elértük, hogy nem kell messzire tekintenünk ahhoz, hogy meglássuk a 
társadalom szövetében a felhatalmazás szálát. Ott van a cikkek és könyvek 
szavaiban; ott van az egymásnak mesélt és a média felületein megosztott 
történetekben a közösségi oldalaktól a hírcsatornákon át a beszélgetős 
műsorokig mindenütt. A felhatalmazás csoda a nők számára, mely 
mindennap növekszik egy olyan földben, ahol nem is olyan régen még nem 
engedték a létezését.

Ezeknek a pozitív változásoknak és szalagcímeknek a fényében könnyű 
abban a hitben élni az életünket, hogy ebben a modern jelenkorban a nők 
védelmet élveznek. Mivel igaz, hogy a nőket ma komolyabban veszik, mint 
eddig bármikor, könnyen abba a kényelmes hitbe ringathatjuk magunkat, 
hogy a nők valóban visszakapták a teljes hatalmukat. Hogy a nőket tényleg 
ugyanolyan fontosnak tekintik, mint a férfiakat. Ez az idő is eljött, és a nők 
valóban egyenlő játékteret kapnak. Amennyire igaz ez az élet bizonyos 
területein a tagadhatatlan haladást látva, még mindig itt van ez a terület, 
ahol a nők erejét elvették, és szándékosan vissza is tartják, pedig ez a 
legfontosabb terület, ahol szükségük lenne a hatalmukra: az egészségük.

Gyakran mondogatjuk, hogy az egészség a legfontosabb. Azt szoktuk 
mondani, hogy a nők közérzete elsődleges fontosságú mind orvosilag, mind 
intézményesen. Azt szoktuk mondani, hogy a nőknek meg kell hagyni a 
szabad választás jogát bármilyen irányban, ami a személyes egészségét illeti, 
és hogy elengedhetetlen, hogy a nőknek legyenek opciói, amikor az 
egészségükről van szó. Mindennek azt kellene jelentenie, hogy a nők 
felhatalmazással rendelkeznek, ugye? Az az igazság, hogy a krónikus 
betegségek tekintetében a nők több évtizeddel ezelőtt elveszítették a 
hatalmukat, és még mindig hatalomfosztottak.

Amikor egy nő megbetegszik, minden megváltozik. Mindennap nőkre 
sújtanak le olyan krónikus problémák, mint kimerültség, 
pajzsmirigybetegség, PCOS, fibrózis, endometriózis, migrén, hajhullás, 
szorongás, depresszió, ekcéma és pikkelysömör - és jogfosztottá válnak az 
egészségük terén. Az út első szakasza az orvosi rendszer megismerése. A nők 
elég hamar rájönnek, hogy a rendszert nem úgy alakították ki, hogy



megkapják a megfelelő iránymutatást, amelyre oly sokaknak szükségük van 
ahhoz, hogy felgyógyuljanak a krónikus betegségből. Amikor nem küzdesz 
valamilyen problémával, könnyű elfogadni, hogy a dolgok már csak ilyenek. 
Amikor azonban az egyik orvostól mész a másikig, a vizsgálóasztalon ülve 
hallgatod a diagnózisodat és azt, hogy „nincs ismert gyógymód” - vagy még 
diagnózist sem kapsz a gyötrelmeidre -, és megérted, hogy el kell fogadnod, 
hogy nincs megoldás a problémádra és az életedre, hirtelen fókuszba 
kerülnek a krónikus betegség kezelésének korlátái. Nők milliói 
szembesülnek nap mint nap ezzel a realitással.

Mivel naponta egyre több női orvost képeznek, ez azt is jelenti, hogy 
sokkal több nő tünetei és állapota nyer meghallgatást, mint évekkel ezelőtt. 
Ezt a helyzetet látva felmerül a kérdés, hogyan létezhet még ma is a nők 
jogfosztottsága az egészségügyi rendszerben, ami éppen azon a területen 
húzza vissza őket, ahol a legnagyobb védelmet kellene élvezniük? Mert az 
orvosok - akármelyik nemet képviseljék - nem kapják meg az ahhoz 
szükséges képzést és eszközöket, hogy haladást érhessenek el a krónikus 
betegség területén.

A hatalomfosztás igen sötét, igen rejtett módon is megtörténhet. 
Előfordulhat, hogy hatalomfosztott vagy - visszatartanak, elnyomnak, 
bántanak -, és először észre sem veszed, hogy ez a helyzet. Az egészségügyi 
rendszer részletei úgy vannak kidolgozva, hogy tudatlanságban tartsák a 
nőket a saját testükkel kapcsolatban, és ezáltal hatalomvesztettek 
maradjanak. Tisztázzuk: nem az orvosok fosztják meg a nőket a jogaiktól. A 
rendszer teszi, amelyen belül az orvosok működnek. Az 1940-es és ’50-es 
években sok orvos csatlakozott ahhoz a rendszerhez, amely megfosztotta a 
nőket a hatalmuktól, mondván, hogy a krónikus betegségük nem valódi, és 
hogy a nők vagy kitalálták azt, vagy unatkoznak, vagy simán fáradtak, lusták 
vagy akár őrültek. Azok az idők már nagyrészt elmúltak. A mai orvosokat a 
krónikus betegséggel kapcsolatos új látásmódra korlátozzák: azt mondják 
például, hogy vagy a nő saját immunrendszere támadt a szervezetére, vagy a 
génjei vagy a hormonjai a hunyok a szenvedésében. Ezt a hozzáállást az 
különbözteti meg az évtizedekkel korábbitól, hogy a mai orvosok többsége 
elég együttérző és törődő ahhoz, hogy megértse, hogy a betege valódi 
problémával küzd.

Ez a magukat az orvosokat és a betegeikkel való bánásmódot illető 
előrelépés azonban még nem adja vissza a nők hatalmát az egészségügyi 
kérdésekben, mert a „válaszok”, amelyeket kapnak, még mindig nem 
válaszok. Egyfajta visszacsapáshoz vezet, ahol az őszinte, törődő doktor (Dr.



Jekyll) biztonságérzetet ad, miközben az orvosi kar (Mr. Hyde) azt mondja, 
hogy magával az éneddel van a gond. Ha azt hallod, hogy a tested undorító, 
hibás és elromlott, és mindezt a legkedvesebb, legegyüttérzőbb hangnemben 
adják elő, az egy már-már bántalmazó kapcsolatba sodor az egészségügyi 
rendszerrel, ahol aranyosan megpaskolják a fejedet, mielőtt eldobnak. 
Annak ellenére, hogy ezeket az elméleti hitrendszereket, melyek szerint a 
krónikus betegségeket génhiba vagy az okozza, hogy a szervezet önmagára 
támad, nem támasztják alá tudományos bizonyítékok, az egészségügyi 
rendszerek ilyen magyarázatokkal látják el az orvosokat, és az orvosok is ezt 
mondják a pácienseiknek. Ez a Jekyll és Hyde dinamika aláássa mindazt, 
amit a mai együttérző orvosok tenni próbálnak a krónikus betegeikért.

TERVEZÉSI HIBA, MELY KÉT CSOPORTRA OSZT MINKET

Szembe kell néznünk néhány kritikus fontosságú problémával ebben a mai 
korban, amelyben együtt élünk. Az egyik az, hogy amikor egy nő 
megbetegszik, és az többnek bizonyul holmi időnként jelentkező fejfájásnál, 
ideiglenes hátfájásnál vagy egy kisebb szorongásos epizódnál, valójában 
nem hallgatják meg annyira, amennyire ezt hinni szeretnénk. 
Osztálykülönbség áll fenn azok között, akik jól vannak, és akik betegnek 
érzik magukat, és akik jól vannak, azok általában nem szeretnének a 
betegekkel lenni, vagy túl sokat hallani felőlük. Nem egyszerűen arról van 
szó, hogy a férfiak nem akarják meghallgatni a nőket a problémáikról. 
Amikor a nem jól levők osztályából valaki kicsivel többet panaszkodik, mert 
nem kapja meg a számára szükséges segítséget, és hiába járja sorra az 
orvosokat, hogy válaszokat kapjon, nem képes elérni, hogy a tünetei 
enyhüljenek, sokszor igen hamar megtanulja, hogy kik az igazi barátai. 
Mivel a krónikus betegek osztályát gyakran nők teszik ki, ez a nőket is 
megoszthatja.

Van ebben valami irónia. Amennyi energiát az egészségesek fektetnek 
abba, hogy távolságot tartsanak azoktól, akiknek a krónikus szenvedés 
jutott, a mai korban később sokan az egészséges emberek közül is 
megbetegednek. Senki nem immunis a krónikus betegség különböző 
szintjeire. Nemre való tekintet nélkül szinte mindenki produkál idővel 
tüneteket, akár megkapják azok a tünetek a „krónikus betegség” címkét, 
akár olyanok - például arcüregi betegségek, pattanások, húgyúti fertőzések, 
migrén, fájdalmas menzesz, szorongás és depresszió - amelyeket mintha 
mindnyájan a normál élet velejáróiként fogadnánk el; tünetek, melyek 
idővel súlyosbodnak, és elkezdik megnehezíteni az életünket, és akár azt is



megszabják, hogy hogyan tölthetjük a szabadidőnket.
Régen, a közösségi média kora előtt ritkán hallgatták meg szélesebb 

körben az egészségükkel küszködő nőket. Nem volt létező platform 
számukra. Ha egy krónikus betegség elég súlyos volt, abban 
reménykedhettek, hogy egy nagyon tehetős ember vagy gazdagok egy 
csoportja létrehoz egy jótékonysági alapot és egy testületet azzal, hogy 
évente egyszer vagy kétszer rendeznek valamilyen adománygyűjtő 
eseményt, vagy más módon pénzt gyűjtenek az adott betegség női áldozatai 
számára. A mai online felületeknek köszönhetően azok a nők, akik betegek, 
hangot adhatnak a különböző betegségeiknek és tüneteiknek. Annak 
ellenére, hogy ezen a szinten javul a helyzet, a nők ma is elnyomottak. 
Amikor arról van szó, hogy rosszul vagy gyengének érzik magukat, az nem 
mindig látható a külső szemlélő számára, ami még inkább megnehezíti, hogy 
komolyan vegyék őket.

Ahhoz, hogy az, aki most egészséges, legalább elismerhesse azokat a 
barátait és családtagjait és másokat a világban, akik valódi betegségektől és 
tünetektől szenvednek - rászorulókat, akiknek nem adnak lehetőséget arra, 
hogy könnyen kifejezhessék az aggodalmaikat, problémáikat és 
véleményüket -, rengeteg együttérzés, mély megértés és az kell, hogy ne 
teljesen önmagával legyen elfoglalva. Odaadó, szerető szívű ember kell 
ahhoz, hogy elismerje a küszködőket, és megadja nekik azt az időt és 
energiát, amelyre szükségük van.

Az élet elég nehéz úgy, ahogy van. Mindenki sok mindennel van elfoglalva; 
nem mindig könnyű megadni azt az együttérzést, vagy megspórolni azt az 
időt egy barátnak. A betegekkel való törődés kötelezettségét nem lenne 
szabad teljes mértékben az egészségesekre hárítani. Egy nagyobb rendszer, 
az orvostudomány és kutatás rendszere és a vezető egészségügyi hatóságok 
feladatának kellene lennie a kötelezettségvállalás és a nőket visszafogó, 
téves információkat tartalmazó, de még mindig uralkodó törvények és 
elméletek megváltoztatása. Ezt a szélesebb látókörű keretrendszert úgy 
kellene megtervezni, hogy a nők lépéseket tehessenek a 
betegségmegelőzésre és gyógyulásra, mégpedig annak alapján, ami valóban 
történik a szervezetükben, és megismerhessék az erőt adó igazságot arról, 
kik is ők valójában.

A „BODY SHAMING" MÁSIK FAJTÁJA

A nők az egyik legfontosabb (ha nem a legfontosabb) harcukat éppen az 
egészségükért vívják. Ezzel bizonyos szinten mindnyájan tisztában vagyunk.



Hogy ezt könnyebben megérthessük, néhány olyan kőbe vésettnek tűnő 
meggyőződést kell megvizsgálnunk, amelyek miatt a nők nem ismerik meg a 
krónikus betegséggel és a továbblépéssel kapcsolatos igazságot: a body 
shaming, azaz testszégyenítés olyan formákban is megjelenik, amely 
túlmegy az alakon, méreten és megjelenésen (ami eleve elég rossz). A 
krónikus betegségre vonatkozó azon elméletekről beszélek, amelyek szerint 
például az ember génjei hibásak, a szervezete önmagára támad, a probléma 
csak a fejében létezik, lassú az anyagcseréje, vagy felborult a 
hormonrendszere. Ezek egy olyan rendszer irányításának megjelenései, 
amelynek nincsenek meg a válaszai - a legutolsó példa pedig, a hormonok 
hibáztatása, különösen nemi irányultságú csapás.

Az 1950-es években nyert teret az „autoimmun”, azaz az önmagára 
támadó test elmélete, mely szerint az összezavarodott immunrendszer a 
saját szervei és mirigyei ellen fordul. A hormonegyensúly felborulása is 
akkoriban kapott népszerűséget, és gyakorlatilag ezzel magyaráztak bármit, 
ami a nők egészségét sújthatta - például a hangulatingadozásért és a 
„megjelenés” kategóriájába eső problémákért is a hormonokat vették elő. 
Idetartozik az az elképzelés is, hogy azt, akinek olyan tünetei voltak, mint 
heves szívdobogás, hőhullámok és fejfájás, könnyen leírták azzal, hogy 
unatkozik, lusta vagy őrült - hogy szimulál, és az egész csak a fejében létezik. 
Ez a gondolkodás az ember saját testét és elméjét okolta a betegségért, 
amivel végső soron szégyenkezést keltett azzal kapcsolatban, ami mélyen, 
sejtszinten volt benne.

Míg a hormonhibáztatás ma is aktív és virul - gondolj csak bele, hányszor 
hallod egy-egy nőről, hogy „ó, csak a hormonjai vacakolnak” -, a régi „az 
egész csak a fejedben zajlik” modell az évtizedek során változott, és 
nagymértékben csökkent. Amikor ma valakiben megfogalmazódik a kérdés, 
hogy hogyhogy beteg lett, azt a népszerű választ kaphatja, hogy ő maga 
hozta létre a saját betegségét azáltal, hogy nem generált pozitív áramlást, 
amellyel az egészséget másokhoz hasonlóan ő is bevonzhatta volna az 
életébe. Ez a nők hatalomfosztásának egy újabb módja; azt az üzenetet 
közvetítik feléjük, hogy ha nincsenek jól, az az ő hibájuk, mert nem értik az 
univerzum működését, és nem gondolkodnak elég pozitívan ahhoz, hogy 
bőséget hozzanak létre. A test- és elmeszégyenítés mellett tehát most már a 
spirituális megszégyenítéssel is élhetünk. A fiatal nőkkel elhitetik, hogy a 
boldogtalanságuk miatt betegek, és nem azért, mert olyan valódi problémáik 
vannak, amelyeket az orvostudomány és kutatás még nem fedezett fel. 
Ennek ellenére ezek konkrét, fizikai problémák, melyek aláássák a nők



egészségét.
De a genetikahibáztatási játszmáról sem szabad megfeledkeznünk. Ez 

genetikaiként sorol be bizonyos krónikus betegségeket, és ezáltal azt érezteti 
az emberrel, hogy hibás és csapdában van, mivel konkrétan a lénye 
természetét szégyeníti meg. Ha ennek a mélyére ásol, megláthatod, hogy az 
elmélet a hibás, nem az emberi test. A BRCA-génmutációról például azt 
állítják, hogy azzal hoz bajt a fejünkre, hogy a mellrák kialakításáért felel, de 
ez nem igaz. Ugyanannyi mellrákos eset fordul elő BRCA-mutáció nélkül is, 
és a helyzet az, hogy csak azért hibáztatják ezt az öröklött génmutációt, mert 
még nem fedezték fel a mellrák valódi okát, amelyet az Egészséges 
pajzsmirigy című könyvemben feltártam. A gének hibáztatása más 
elméletekkel is egybefonódik - azt is mondják például, hogy a szervezet 
bizonyos genetikai hibák miatt támad önmagára. Ezzel még nagyobb 
szégyenérzet és alapvetőbb hatalomfosztás jár.

Ha hátralépünk, hogy perspektívából szemlélhessük a dolgot, 
megérthetjük a szégyenkeltés okát: az orvostudomány és kutatás 
rendszerének védelmeznie kell önmagát. Fenn kell tartania a hitelességét 
mind a betegek, mind az orvosok és más egészségügyi szakemberek között, 
akik ezen belül dolgoznak. A rendszer tehát azt ajánlja a gógyítóknak, ami 
válasznak tűnhet, és amit ők is továbbadhatnak a betegeiknek és azok 
családjának. Ezek a „válaszok” úgy tűnhetnek, mint amelyek a nők érdekeit 
védik. Valójában azonban az orvosi kamarát védik a nők kontójára.

Azok a nők, akik alternatív terápiákkal és gyógyítással is próbálkoztak, 
rengeteg fürkésző-vizslató tekintettel néztek szembe az évek alatt. Nagyjából 
az 1940-es évektől a 2010-es évek elejéig a nőket rengeteg támadás és akár 
gyűlölet érte a család és a barátok felől azért, mert letértek a hagyományos 
útról, és a gyógyulás más módjait keresték a betegségük legyőzésére. Ha az 
1970-es években kerestél nőként alternatív terápiát vagy egészségesebb 
táplálkozásmódot, kigúnyoltak vagy kinevettek. Ezeket a fiatal nőket - és ez 
a férfiakra is igaz - nem fogadta el a család, vagy akár meg is szakították 
velük a kapcsolatot, csak mert jobban szerettek volna étkezni, vagy akár 
áttértek a növényi táplálkozásra. Az 1980-as és ’90-es években bizarrnak, 
furcsának vagy egyenesen veszélyesnek tartották, ha valaki alternatívan 
gondolkodott az egészségéről. Képzeld el, vagy talán akár emlékszel is rá, 
hogy milyen volt gyógynövényekkel kezelni egy betegséget gyógyszerek 
helyett. Az embert emiatt érő ítélkezés az elnyomás teljesen más formája 
volt, mert korlátozta a szabad választását abban a tekintetben, hogy hogyan 
segíthet magán a tünetei és a betegség elmulasztásában.



Ez részben ma is létező dolog. Mind hagyományosan gondolkodó, mind 
alternatív beállítottságú táplálkozás-szakértőkkel is találkozhatsz azok 
között, akik megpróbálják lebeszélni a nőket a zellerlé ivásáról. Bárcsak 
tudnák, hogy abbéli igyekezetükben, hogy megóvják a nőket az ismeretlentől 
és feltáratlantól, épp ellenkező hatást érnek el: csak az egészségüket védő 
megoldásoktól tartják vissza őket.

Felmerült már benned valaha a kérdés, hogy miért keresték a mai napig 
több millióan a megoldást az egészségük helyreállítására a megszokott 
területeken kívül? Lehetséges, hogy az az oka, hogy a gyógyászati ipar a 
maga teljességében nem adott válaszokat a krónikus küzdelmeikre, 
szenvedésükre, tüneteikre és állapotukra? Ha az ember nem talál enyhülést 
a krónikus egészségügyi panaszaira a létező egészségügyi ellátási 
rendszeren belül, és még kételkednek is benne, vagy akár ki is nevetik azért, 
hogy a rendszeren kívül keresi a megoldást, nem kellene nyilvánvalónak 
lennie, hogy a rendszer hibás? Különben, ha már itt tartunk, előfordulhat, 
hogy alternatív a gondolkodásod, és alternatív elméletekkel próbálsz 
segítséget nyújtani az embereknek, ugyanakkor még mindig ragaszkodsz 
ahhoz a hibás egészségügyi rendszerhez (vagy talán benne dolgozol), amely 
a női egészség jogfosztottságának hátterében áll. A természetgyógyászok 
ugyanazokban a régről ismert és a mai napig uralkodó törvényekben 
hisznek, mint hagyományosan gondolkodó kollégáik, például hogy a 
szervezet saját magára támad, és ez okozza a megbetegedést. A különbség 
ezeknek a gyógyászoknak a kezelési eljárásaiban rejlik.

NE HIBÁZTASD A LELKEDET!

Belegondoltál már egyszer is, hogy mi történik, amikor valakit valamilyen 
fizikai sérülés ér, és azt mondják neki, hogy ő tehet róla? Felfogjuk 
egyáltalán, hogy milyen lelki sérülést okoz ez? Ha annyira fontosnak tartjuk 
a nők felépülését - márpedig úgy néz ki, hogy erre törekszünk ma a világban 
a sok támogatói csoporttal, melyek a hegek begyógyításán dolgoznak amiatt, 
hogy a nőkkel azt éreztetik, hogy alkalmatlanok, kevesek és értéktelenek; a 
beszélgetésekkel a nők munkahelyi előmeneteléről; és a gyerekek 
felvilágosodott nevelését célzó eszközökkel -, akkor hogyan maradhat ki az 
egésznek ez a mindennél fontosabb vetülete? Ha foglalkozunk a nőkkel, nem 
foglalkoznánk azzal is, hogy feltárjuk a máig fenntartott lelki sérüléseket?

Amikor van egy tüneted, és sehogyan sem tudod kontrollálni, ezért a 
gyógyellátási rendszer támogatására támaszkodsz, nem ritkán az derül ki, 
hogy amit a világunk egyik legfontosabb részének vélünk - az egészségügyi



rendszer az nem is olyan stabil, megbízható és mindentudó, mint hittük. 
Nem hibáztathatjuk az orvostudományt és kutatást azért, mert még nem 
találták meg a megoldást a krónikus szenvedésre. Azzal azonban tisztában 
kell lennünk, hogy milyen meggyőződésben nevelkednek a gyerekek, 
különös tekintettel a fiatal nőkre: hogy a tudomány mellett biztonságban 
vagyunk, hogy az mindenre tudja a választ. Hogy amikor megbetegszünk, az 
azért van, mert valami elromlott a lényünk valamely szegletében. A nők még 
jóval azután is ezt hallják, hogy már felnőttek. Tehát ismét felteszem a 
kérdést: hová kerül az ilyenkor elkerülhetetlen sérülés? Befészkeli magát a 
lélekbe. Idővel ez aztán az ember szellemét is megtöri.

Ez pedig azt jelenti, hogy a krónikus és rejtélyes betegség hátterében álló 
igazság felfedezésével a lélekerőt tartjuk meg a nőben, a gyerekben, vagy, ha 
már itt tartunk, bárkiben. A lelked védelméről van szó. Az az egyik 
legfontosabb alapvetés, amelyhez ragaszkodnod kell, hogy akármi történjék 
is, az végső soron nem a te hibád. Nem erősödhetsz meg, ha az öngyűlölet 
vezérel, ennek az öngyűlöletnek a kulcsa pedig az orvosi kart működtető 
egészségügyi rendszer hanyagságának a kezében van. Az orvostudomány és 
kutatás a saját munkája alapján nagyon is tudja, hogy az emberi természet 
velejárója magunkban keresni a hibát, amikor megbetegszünk. Amint 
felhagysz azzal, hogy a saját lelkedet hibáztatod, és rájössz, hogy a tüneteid, 
állapotod, betegséged vagy nyavalyád nem a te hibád - nem a tested hibája 
-, valódi erőre tehetsz szert. Ez a felhatalmazás sokkal fontosabb, mint 
gondoljuk. Felülemelkedik a hamis, jogosultságon és egón alapuló 
felhatalmazáson. Nem te vagy az ismeretlen tüneteid és állapotod 
kialakulásának az oka. Nem te vagy az oka annak, hogy beteg vagy.

A GYÓGYULÁS LEHETSÉGES

Vannak hősök az egészségügyben dolgozók között. Az orvosok is ezen hősök 
közé tartoznak. Nem mindig beszélhetnek azonban arról, hogy milyen érzés, 
amikor bejön a rendelőjükbe egy nő, és elmeséli, hogy addigra már járt 
ideggyógyásznál és más specialistáknál, hogy egyik kezelést próbálja a másik 
után, és hogy milyen látni a kétségbeesést a szemében, mert ezidáig semmi 
sem enyhítette a fájdalmait. Az orvosok nem mindig rendelkeznek megfelelő 
platformmal vagy biztonsági hálóval, hogy elmondhassák, mit látnak, vagy 
hogy beszélhessenek a saját zavarodottságukról amiatt, hogy nincs 
szakirodalom, vagy nincsenek eszközeik arra, hogy új meglátásokat 
kínálhassanak a küszködő pácienseknek. Más hősök is vannak az 
egészségügyben mind a fő irányzatban, mind az alternatív gyógyászatban és



a közösségi média oldalain, azokat is ideértve, akik a saját gyógyulásuk 
történetét osztják meg másokkal. Ezt figyelembe véve is csak az emberek 
nagyon kis százaléka sugározza azonban az üzenetet, hogy baj van a nők 
egészségével, hogy nem kapják meg a szükséges válaszokat, és hogy a 
gyógyulás lehetséges.

Vigaszt nyújthat a tudat, hogy ennek nem kell így lennie. Valódi 
szabadságot és erőt ad, ha kézbe veszed az irányítást a saját egészséged és 
közérzeted felett, és nemcsak egy aspektusát vagy egyetlen döntést illetően, 
hanem az egész képet látva és kontrollálva. Ez az erő és kontroll abból ered, 
ha tudod a válaszokat - ha tudod, hogy mi okozhat a jövőben betegséget, és 
mit tehetsz most ennek megelőzésére. Ha tudod, hogy mi okozza a mostani 
betegségedet, és mit tehetsz ellene, ha van információd és terved a 
továbblépéshez és gyógyuláshoz.

Újra elmondom: az ad erőt, ha ismered a válaszokat. A tudat, hogy a 
szervezeted nem támadt önmagára. A tudat, hogy nem a génjeid vagy 
hormonjaid felelnek a betegségedért, hogy nem vagy selejtes. A tudat, hogy 
rossz ember sem vagy, és nem te hoztad létre a betegségedet a lelki 
beállítottságoddal és az érzelmeiddel. Felhatalmaz a tudat, hogy vannak 
valódi problémák, amelyek olyan valódi okokból alakulhatnak ki a 
szervezetedben, amelyeket az orvostudomány és kutatás egyszerűen még 
nem ismer, vagy nem jöttek rá, illetve nem értették meg az egészségügyben 
dolgozók. Egyre terjed az a gyakorlat, hogy a nőknek azt mondják, hogy ők 
maguk hozzák létre a betegséget a gondolkodásmódjukkal, vagy azzal, hogy 
nem tanulták meg a meditáció vagy a pozitív gondolkodás megfelelő 
formáit, esetleg a vonzás módszereit ahhoz, hogy pozitív eredményeket 
érjenek el az életben, vagy hogy negatív energiát hordoznak maguk körül, 
vagy alacsony a rezgésszintjük. Ezek az elméletek állandósítják azt, hogy az 
emberek csak járnak körbe-körbe és küzdenek, és nem kapnak válaszokat. 
Ismétlem, ezek a teóriák a létezésünket hibáztatják. Ez elerőtleníthet, amikor 
beteg vagy, illetve ha valódi fizikai problémákkal küzdesz.

Ha a legjobb életet szeretnénk a nőknek és a gyerekeiknek, tényleg az a jó, 
ha mindenki tudatlanságban marad a krónikus szenvedésünk okaival 
kapcsolatban, és az egészet az érzelmekre, a génekre és a végzetre fogjuk? 
Vagy talán jobb lenne felfedni, hogy ezeket a betegségeket, melyek egyre 
több nőt ültetnek kispadra, olyan bajkeverők okozzák, mint a toxikus 
nehézfémek és bizonyos kórokozók, például az Epstein-Barr-vírus több mint 
hatvan változata? Ezeken az okokon, amelyek nem a te hibádból léteznek, 
lehet dolgozni. Ebben a könyvben megtaláltad a megoldást azoknak a



méreganyagoknak, mérgeknek és kórokozóknak a kipucolására, amelyeknek 
a krónikus tüneteidet és állapotodat köszönheted, hogy újra a saját kezedbe 
vehesd az irányítást az egészséged felett, és a legjobb döntéseket hozhasd 
meg a magad és a családod védelmében. Nem te hoztad létre a tüneteidet, jó 
ember vagy, és most, hogy már a te kezedben van a gyeplő, tovább 
haladhatsz a gyógyulás útján.

Amint láttad, olyan időket élünk, amikor úgy gondolhatjuk, hogy a nők 
még soha nem voltak ennyire erősek - de ez nem teljesen igaz. Mi a valóság? 
Olyan időket élünk, amikor a nőket a legfontosabb területeken - egészség, 
biztonság és vitalitás - minden eddiginél jobban visszafogja valami. A nőket 
arra nevelik, hogy a fizikai testüket gyengének és hibásnak higgyék. Ez azért 
van így, mert amikor egy nő erős és egészséges, képes megváltoztatni a 
világot. Mégpedig nem kis mértékben. Olyan szinten, ami szembeszáll a 
sötétséggel. Akik hatalmon vannak, és a kulisszák mögül működtetik a 
világot, tudják ezt: hogy minél erősebbek a nők, annál több jó dolog fog 
történni, és annál pozitívabb változás várható. A sötétségnek ez nemigen áll 
az érdekében. Ezek a háttérből irányító hatalmasok azok, akik a bolygót 
fenyegetik, és ők rettegnek a nők erejétől és felkelésétől, mert valóban a nők 
ereje és felkelése jelenti a legnagyobb fenyegetést az ipar és vagyon azon 
korszakára, amely a nők szenvedését váltja pénzre. Ha a nők erősek, az csak 
az emberiség javát szolgálja.

„A gyógyulásodon végzett munka mélységes és 

hathatós. Azokhoz is szól, akiknek szintén 

szüksége van arra a gyógyító igazságra, arra a 

gyógyító információra, arra az inspirációra, 

hogy remélhessenek, és ne adják fel. A 

gyógyulásod azt üzeni a többieknek, hogy van 

kiút a szenvedéseikből, és hogy ők is 

meggyógyulhatnak, ha megadják a 

szervezetüknek azt, amire igazán szüksége van. 

Amikor arra inspirálod az embereket, hogy 

keljenek ki az ágyból, harcoljanak az 

egészségügyi szabadságukért és gyógyuljanak - 

akkor őhozzájuk beszélsz. Spirituális szinten



nincs nagyszerűbb munka annál, mintamivel 

emberek életén változtathatsz, hogy meglássák 

a fényt, és megértsék, hogy a testük nem hibás, 

hogy nem rossz emberek, és hogy 

megérdemlik, hogy jobban érezzék magukat, 

jobban legyenek és meggyógyuljanak, mint te."

Anthony William, Gyógyító médium
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27. FEJEZET

Amit az étrend-kiegészítőkről tudni
kell

Miért indult robbanásszerű fejlődésnek a táplálékgyógyszerek világa? Miért 
kerülhetett át az alternatív oldalról a hagyományos orvoslás területére, és 
hogyan nőhetett közel olyan naggyá, mint a gyógyszeripar? Nem azért, mert 
az ember szeret felkelés után rögtön egy marék tablettát legurítani a torkán. 
Nem arról van szó, hogy a gyógyszerszedés annyira jó szabadidős 
tevékenység, hogy egyszerre mindenki úgy gondolta, milyen jó móka lenne 
multivitaminokat, probiotikumokat, aminosavakat, halolajat és hasonlókat 
bekapkodni; senki nem szeret recepteket kitölteni, majd egy tálcányi 
rózsaszín, sárga és narancsszínű kapszulával szemezni. Senki nem akarja 
igazán azzal tölteni az idejét, hogy tucatszám nyelje a tablettákat naponta, 
még akkor sem, ha azok természetesek.

Ha egy halomnyi kapszulát és tablettát szedsz, az nem hoz olyan 
elégedettséget, mint amikor másféleképpen gondoskodsz magadról. Van 
különbség például a plakkok és fogkő megelőzése érdekében végzett 
fogmosás és aközött, amikor fájdalomcsillapítókon kell élned, mert 
megmagyarázhatatlan okból fáj az állkapcsod. Van különbség a felkelés 
utáni reggeli arcmosás és aközött, hogy antibiotikumot szedsz a makacs 
pattanásodra, és a központodba helyezkedést elősegítő napi nyújtás és rövid 
meditálás és aközött, amikor a gyógyszerszekrénynél indítod a napot, hogy 
bevedd a gyógyszereidet savas reflux, magas vérnyomás és magas 
koleszterinszint ellen.

Amilyen hasznosak lehetnek, ez a táplálékkiegészítőkre is igaz. Egy frissítő 
zuhannyal kezdeni a napot nagyon más, mint előszedegetni az étrend- 
kiegészítős üvegcséidet, miközben felkészülsz úgy 15-20 kapszula 
lenyelésére. És nagyon más úgy dönteni, hogy gyalog vagy kerékpárral mész 
munkába vagy iskolába, mint amikor aköré kell megtervezned a napodat, 
hogy még dél előtt eljuss az üzletbe, hogy beszerezd az orvosod által javasolt 
tablettaadagodat, mert kifogytál a készletből.

Amivel nem azt akarom mondani, hogy a gyógyszereknek és



táplálékkiegészítőknek nincs meg a maguk helye. Gyógyszerek és étrend
kiegészítők szedésére sokszor szükség van. Ezért ismertetem ebben a VI. 
részben az okokat és a protokollt. Ám nem azért vált népszerűvé ezekre 
támaszkodni, mert olyan murisak. Lehet az embernek pozitív hozzáállása; 
lehet optimista, lelkes és vidám a gyógyszeres doboz nyitogatásával 
kapcsolatban. Akkor is csak muszájból kezdett el ilyeneket szedni, mert ezt 
javasolták neki, vagy mert szükségét érezte egy adott tünet vagy állapot 
kezelésére, vagy mert szeretett volna javítani például a haja, a bőre és a 
körme egészségén. Mind a gyógyszerek, mind a táplálékkiegészítők 
költségesek, és szinte mindenki szívesebben venne azon a pénzen olyasmit, 
amit tényleg szeret. Még aki lelkesen vág bele, és boldogan akár túl is teljesít, 
mert jobban van tőlük, hat hónap vagy néhány év elteltével ő is belefáradhat 
az étrend-kiegészítők szedésének napi rutinjába.

Tablettákat szedni, akármennyire motivált is az ember, kemény meló. Az a 
frissítő zuhany, a rövid meditáció, az arcmosás, a fogmosás, a séta olyan 
egyszerű feladatok, amelyekben élvezetünket lelhetjük, amikor jól érezzük 
magunkat. A krónikus betegek, azok, akik csak küzdelmek árán képesek 
kikelni az ágyból és végigcsinálni a napot, úgy élhetik meg ezeket, mintha 
hegyet kellene mászniuk. Az alapvető öngondoskodási rutinon felül a napi 
tablettaszedés egyenesen rémálomnak tűnhet. Az emberek azért teszik ezt, 
mert a makacs, szűnni nem akaró tünetekkel és betegséggel lövészárokban 
harcoló katonák, és azok a gyógyszerek vagy étrend-kiegészítők a napi 
ellátmányuk. Akár gyógyszereket, akár táplálékkiegészítőket szednek, azért 
szedik, mert segítségre van szükségük. Azért szedik, mert valami nincs 
rendben.

Ezekből az utolsó fejezetekből erőt meríthetsz. A könyvben úgy mutattam 
be a tisztítókúrát, mint eszközt, amellyel visszahozhatod a szervezetedet az 
őt megillető egészségi állapotba. Van, hogy ennél is több segítség kell, és 
ilyenkor bírhatnak kritikus fontossággal a megfelelő gyógyfüvek és étrend
kiegészítők az immunrendszered újjáépítésében, a hiányállapotok 
visszafordításában, a kórokozók leküzdésében és elpusztításában és a 
stresszel szembeni védekezésben. Miután fontos tippekkel látlak el az 
étrend-kiegészítők szedésével kapcsolatban a tisztítókúra alatt, végignézzük 
az ajánlott étrend-kiegészítők listáit több mint száz konkrét tünet, állapot és 
betegség esetében. Akkor se lapozd át ezt a részt, ha az Egészséges 
májműködést már olvastad, mire eljutott hozzád ez a könyv. Az étrend
kiegészítők ott található listáit sok esetben frissítettem azóta, arról nem is 
beszélve, hogy ebben a könyvben sokkal több egészségügyi problémával



foglalkozunk.
Nagyon fontos, hogy minden egyes listánál az érintett egészségügyi 

probléma valódi okairól is szólok, mert ahhoz, hogy egyáltalán 
megérthessük, melyek a megfelelő gyógyfüvek és étrend-kiegészítők egy 
betegség esetén, a háttérben bujkáló problémát is fel kell fednünk. Az olyan 
krónikus betegségek és krónikus tünetek, mint a pattanások, húgyúti 
fertőzések, kimerültség, puffadás és ekcéma jelenleg nagyrészt rejtélyt 
jelentenek az orvostudomány és kutatás számára, ezért a tudomány nem 
szolgálhat válaszokkal - pedig amikor valami nincs rendben, megérdemled, 
hogy válaszokat kapj.

ÉTREND-KIEGÉSZTÍTÉS A TISZTÍTÓKÚRA ALATT

Egy fontos kérdés: hogyan építed be az étrend-kiegészítőket a tisztítókúrába? 
Máris ellátlak néhány nagyon fontos tippel ezzel kapcsolatban. Először 
azonban nézzük meg a tisztítókúra alatti étrend-kiegészítés legfontosabb 
aspektusát - azt, hogy mely étrend-kiegészítők kerülendők ilyenkor.

Kerülendő étrend-kiegészítők a tisztítókúra alatt

Ha olyan étrend-kiegészítőket szedsz, amelyeket nem a Gyógyító médium 
ajánlott - például tejsavófehérje-port, növényi fehérjeporokat, halolajat, 
kollagént, chlorellát, multivitaminokat, haj-, köröm- és bőrtápláló étrend
kiegészítőket, emésztéssegítő porokat - tedd félre őket a Gyógyító médium 
tisztítókúra idejére. Azt is érdemes átgondolni, hogy szükséged van-e rájuk 
az életben egyáltalán, mert még az is előfordulhat, hogy ezek a nem általam 
ajánlott étrend-kiegészítők eleve hozzájárultak a problémád kialakulásához. 
Ne feledd, hogy mivel az orvostudomány és kutatás nem tudja, mi okozza az 
emberek krónikus betegségét, az étrend-kiegészítés területén is csak 
találgatnak. Ha a tisztítókúra alatt kitartasz a nem javasolt étrend-kiegészítés 
mellett, lehet, hogy az nem lesz olyan eredményes, mint várnád.

A tejsavófehérje-por például táplálja a vírusokat és más kórokozókat. 
Tehát ahelyett, hogy éheztetné a kórokozókat, amelyek betegen tartanak - a 
Gyógyító médium tisztítókúra ezt a célt szolgálja -, a tejsavófehérje-por 
tisztítókúra alatti fogyasztásával aktívan eteted a betegségedet okozó 
bajkeverőket. A növényi fehérjeporokkal is vigyázz, mert az ízesítésük miatt 
rejtett nátrium-glutamátot tartalmaznak, ami megint csak táplálékot jelent a 
szervezetedben lévő kórokozók számára.

Ugyanez a helyzet a halolajjal, amely nyomokban higanyt tartalmaz - mert



a tisztasági fokától függetlenül kivétel nélkül minden halolajban 
megtalálható nyomokban ez a toxikus nehézfém. Arról már volt szó, hogy 
mennyire más megenni egy szelet halat, mint halolajat szedni. A halolaj 
előállítási folyamata során destabilizálódik a halban lévő higany. 
Akármilyen fejlett az alkalmazott technológia, a halolaj mindenképpen 
tartalmaz homeopátiás mennyiségben, nyomokban higanyt. A higany sok 
gyulladáskeltő és krónikus betegséget kiváltó kórokozót táplál, ezért ha 
rendszeresen szeded a halolajat, és ezt a tisztítókúra alatt is folytatod, 
nehezen fogod észrevenni a tisztítókúra előnyeit, mert a halolajjal szépen 
életben tartod a kórokozókat. A halolajjal kapcsolatban további 
információkat találsz a problémás élelmiszerekkel foglalkozó 7. fejezetben.

És akkor arról még szó sem volt, hogy a halolaj radikális zsír. Mondjuk, 
hogy a 3:6:9 tisztítókúra 9. napján jársz, és úgy döntesz, hogy beveszel 
néhány halolajkapszulát a zellerlével. Ez nemcsak a zellerlé hatását zavarja 
meg, és nem elég, hogy higanyt visz be a szervezetedbe éppen akkor, amikor 
a nehézfém eltávolításán dolgozol - az olaj meg is szakítja a tisztítókúrát. 
Gyakori hiba, és nagyon jó példa arra, hogy miért az a legjobb, ha a 
könyvben megismert tisztítókúrák alatt tartózkodsz a nem a Gyógyító 
médium által ajánlott étrend-kiegészítők szedésétől.

Tippek és irányelvek a Gyógyító médium által ajánlott 

étrend-kiegészítőkkel kapcsolatban a tisztítókúra alatt

• Ha máris szedsz néhányat a Gyógyító médium által javasolt étrend
kiegészítők közül a 29. fejezetből, és folytatnád a tisztítókúra alatt is 
(akár a 3:6:9 tisztítókúra, a Kórokozók elleni tisztítókúra, a Reggeli 
tisztítás, a Nehézfém-méregtelenítő kúra, vagy a Monotáplálkozás 
tisztítókúra mellett döntöttél), akkor csak nyugodtan!

• Ha még nem szedsz a Gyógyító médium által ajánlott étrend
kiegészítőket, és szeretnél enyhíteni egy tüneteden vagy állapotodon, 
elkezdheted szedni a megfelelő étrend-kiegészítőt a könyvből 
választott tisztítókúra indításával egy időben. Nem kell elkezdened 
étrend-kiegészítőket szedni a 3:6:9 tisztítókúra, a Kórokozók elleni 
tisztítókúra, a Reggeli tisztítás, a Nehézfém-méregtelenítő kúra vagy 
a Monotáplálkozás tisztítókúra mellé, de megteheted.

• A zellerlé a könyvben bemutatott minden tisztítókúrában és minden 
étrendkiegészítő-listán szerepel, és néha eltérnek az egyes 
tisztítókúrákhoz ajánlott és az étrendkiegészítő-listákon feltüntetett 
zellerlémennyiségek. Ha máris elkezdted valamelyik tisztítókúrát, és



bevetted a napirendedbe az egyik étrendkiegészítő-listát is, a 
tisztítókúrához ajánlott zellerlé mennyiségét kövesd.

Tartsd szem előtt, hogy amikor teljes gőzzel szeded az új étrend-kiegészítőket 
a tisztítókúra közben, az megnövelheti a hatóerejüket. Az étrend-kiegészítők 
erősebbek, amikor tisztítókúrát tartasz, mert ilyenkor nem állják zsírok a 
glükóz útját, amely így könnyen rá tud kapcsolódni az étrend-kiegészítőkre, 
hogy a sejtekhez szállítsa azokat. A zsírdús/fehérjedús étrendekkel 
akadályozod az étrend-kiegészítőkben lévő tápanyagok beépülését. A 
Gyógyító médium tisztítókúrák segítségével az étrend-kiegészítők tápanyagai 
könnyebben beléphetnek a sejtjeidbe.

Az egyensúlynak is szerepe van ebben. Amikor új étrend-kiegészítőket 
kezdesz szedni, a szervezetednek eltart néhány napig vagy egy hétig, hogy 
megtalálja velük az egyensúlyt. Ha tehát a tisztítókúra elkezdésével 
egyszerre kezdesz étrend-kiegészítőket szedni, a szervezeted épp csak elkezd 
alkalmazkodni az új étrend-kiegészítőkhöz. Lehet, hogy nem érsz el velük 
azonnali jobbulást. Azoknak az étrend-kiegészítőknek az esetében, 
amelyeket már szedsz egy ideje, szintén idő kellett a szervezetednek az 
alkalmazkodáshoz és kapcsolódáshoz, ugyanakkor az új étrend-kiegészítők 
és a megszokott ételeid között is kialakult egyfajta kapcsolat. Abban a 
pillanatban, hogy változtatsz az étkezéseden, még ha ez jó változás is, az 
egyensúly felborul. Nem negatív értelemben - egyszerűen csak elmozdul.

Mi van akkor, ha a tisztítókúra alatt is szedni szeretnéd a Gyógyító 
médium által ajánlott étrend-kiegészítőket? Megteheted. Mivel ez erősítheti 
őket, talán észszerű először lefelezni minden étrend-kiegészítőd addigi 
adagolását, amikor belevágsz a könyvben megismert valamelyik 
tisztítókúrába. Az általános étkezésünk során az étrend-kiegészítők mindig 
felhígulnak. Amikor minimálisra csökkentjük vagy teljesen elhagyjuk a 
problémás élelmiszereket a Gyógyító médium tisztítókúrák alatt, az étrend
kiegészítők lefelezett adagja lényegében ugyanolyan erős lesz, mint a normál 
étrendünk mellett szedett teljes dózis. Ha hosszabb ideig végzed valamelyik 
Gyógyító médium tisztítókúrát, kilenc nap elteltével elkezdheted feljebb 
tornázni az étrend-kiegészítőd adagolását.

EGYÉNI TÁMOGATÁS A TÜNETEIDHEZ ÉS BETEGSÉGEDHEZ

Mindenképpen olvasd el az itt található iránymutatást, mielőtt beleveted 
magad a következő fejezetek étrendkiegészítő-listáiba.



Tisztítókúra vagy étrend-kiegészítés?

Amint láttuk, ezeknek az étrend-kiegészítőknek a bevetése opcionális lépés a 
tisztítókúrán felül. Ha a gyógyulásod érdekében szereted fókuszba helyezni 
az élelmiszereket, azt nagyon jól teszed! Ha nem akarsz, nem kell az étrend
kiegészítők pályáján is játszanod. Maradj nyitott az étrend-kiegészítőkre a 
jövőre nézve, ha tünetekkel és betegséggel küzdesz. Az itt megismert 
tisztítókúrák mind nagyon hatásosak; csökkentik a zsírbevitelt, kerülik a 
problémás élelmiszereket, és gyógyító élelmiszereket hoznak az életedbe, 
amelyek minden problémádon segítenek. Ezek után, ha plusz gyógyerőre 
vágysz, az étrend-kiegészítők állnak rendelkezésedre.

Ezek az étrend-kiegészítéssel kapcsolatos irányelvek azoknak szólnak, akik 
többre vágynak; akik keresik a lehetőségeket, mert a helyzetük 
bizonytalansággal tölti el őket. Ha magadra ismersz, olvass tovább, mert a 
lehetőségek igazi kincsestára vár rád a könyvben felsorolt egyéni tünetek és 
állapotok enyhítésére specializálódott étrendkiegészítő-listák formájában. Jó 
tudni, hogy a hiányállapotaink fontos szerepet játszanak abban, hogy 
megbetegszünk. A cink például mára gyakorlatilag kiveszett az 
élelmiszerekből, a cinkhiány pedig gyengíti az immunrendszert, erre tehát 
mindig szükségünk van. Emellett rengeteg toxikus nehézfém van bennünk, 
melyeknek az eltávolításához kulcsfontosságú a spirulina.

Hol kezdjük?

Ha egyszerre több tünettel vagy állapottal küzdesz, válaszd ki azt, amelyik a 
legnagyobb árnyékot veti az életedre. Ha például kimerültség kínoz, 
fókuszálj ennek a kezelésére, és ne aggódj a puffadás miatt. Idővel meglátod, 
hogy az egyik problémán dolgozva a másikat is kezeled, vagy valamivel 
később válthatsz, és egy másik étrendkiegészítő-listára összpontosíthatod a 
figyelmedet.

Ha beazonosítottad a saját tünetedet vagy problémádat, nem kell 
beszedned az összes felsorolt étrend-kiegészítőt. Ha érzékeny vagy, 
próbálkozhatsz naponta egy étrend-kiegészítővel. Ha nem okoz problémát, 
egyben beveheted mindet a napi rutinodba. Vagy, középutas megoldásként, 
kiválaszthatsz közülük néhányat kezdetnek, és onnan folytathatod majd. A 
zellerlé mindig jó kiindulóalap. Ha ezen túl a B12-vitamin, a cink, a C-vitamin 
és/vagy a citromfű is szerepel a listádon, ezeket is vedd mellé. Majd, ha 
készen állsz rá, hogy még egy lépést tegyél előre, és a spirulina, a kurkumin, 
a macskakarom és/vagy az L-lizin fel van sorolva, jöhetnek ezek is. Később



aztán, ha ezek mellett nem tapasztalsz olyan eredményt, amit vártál, 
hozzávehetsz még néhány egyéb étrend-kiegészítőt a listáról. Ha úgy érzed, 
hogy érzékenyen reagálsz rájuk, mindig megteheted, hogy csökkented a 
listában ajánlott adagolásukat.

Továbbá, a fejezetben szereplő minden olyan étrend-kiegészítő is 
opcionális lehetőséget kínál számodra, amely nem szerepel ugyan a saját 
tünetedhez vagy állapotodhoz összeállított felsorolásban, de a megérzésed 
azt súgja, hogy a szervezetednek szüksége van rá, vagy az orvosod ajánlja a 
szedését. Az összes étrend-kiegészítő hasznos krónikus egészségügyi 
problémák esetén.

Lehet, hogy máris szedsz egyéb étrend-kiegészítőket. Ismétlem, légy 
nagyon körültekintő azokkal kapcsolatban, amelyeket nem tartalmaznak a 
következő fejezetek. Számos étrend-kiegészítő tartalmaz olyan összetevőket, 
amelyek ellened dolgoznak - amint néhány oldallal ezelőtt, a Kerülendő 
étrend-kiegészítők a tisztítókúra alatt címszó alatt olvashattad, a halolaj és a 
tejsavófehérje-por például azzal áshatja alá a gyógyulásodat, hogy táplálja a 
következő oldalakon felsorolt tüneteket létrehozó és állapotokhoz vezető 
kórokozókat.

Mennyi ideig?

Azt, hogy mennyi ideig jó szedni ezeket az étrend-kiegészítőket, olyan 
tényezők határozzák meg, hogy például milyen súlyos a hiányállapotod 
(olyan területeken, amelyeket a vérképből nem is lehet megállapítani), 
milyen a vírusterhelésed (azaz milyen fajta alacsony szintű, ki nem mutatott, 
nem diagnosztizált vírusos fertőzésekkel van dolgod), valamint hogy mennyi 
toxikus nehézfém lehet az agyadban és a májadban, mennyire merültek le a 
szerveid glükóz- és ásványisó-raktárai, mennyi rejtélyes gyulladás van a 
szervezetedben a nem diagnosztizált, alacsony szintű vírusos és bakteriális 
fertőzések miatt, és általában mennyire van legyengülve a szervezeted - 
melyek mind kimutathatatlanul meglapulnak az orvosi rendelőben. Lehet, 
hogy te is elmondhatod magadról: „Az orvosom kivizsgált. Nincsenek 
hiánybetegségeim. Nem mondott semmit a nehézfémekről. Miért kellene 
étrend-kiegészítőket szednem?” A lényeg az, hogy az orvosok nem kapnak 
megfelelő képzést és eszközöket ahhoz, hogy ismerjék a krónikus betegség 
hátterében álló összes tényezőt. Makacsul fennállnak a tüneteid és az 
állapotod annak ellenére, hogy kivizsgált az orvosod? Ez azt jelzi, hogy jól 
teszed, ha kitartó étrend-kiegészítéssel próbálod kezelni a mélyben megbújó 
problémákat.



Az öngondoskodás érdekében tett egyéb lépésekkel - rendszeresen 
kiaknázod például a Reggeli tisztítás, a 3:6:9 tisztítókúra és a Nehézfém
méregtelenítő kúra nyújtotta lehetőségeket, máskor pedig azzal segítesz 
magadon, hogy beépíted az étkezésedbe a gyógyító élelmiszereket, 
csökkented a zsírbevitelt, és kerülöd a toxikus bajkeverőket és problémás 
élelmiszereket - nagy változásokat érhetsz el a gyógyulásod idővonalán. Az 
is sokat nyom a latban, hogy mennyit küszködött a szervezeted, és mennyi 
ideig szenvedtél, mire végül elindultál a gyógyulás útján. Mindenkinél más a 
gyógyulási folyamat és a gyógyulási idő. Lehet, hogy hosszú ideig beteg 
voltál, mely esetben az étrend-kiegészítők segíthetnek fenntartani a 
haladásodat, miután meggyógyultál. Akkor is nagyon fontos folytatni az 
étrend-kiegészítők szedését, ha már jobban érzed magad, és érezhetően 
enyhülnek a tüneteid.

Egyetlen összetevő, nem véletlenül

Meglátod majd, hogy a felsorolásokban szinte minden egyes tétel egyetlen 
gyógynövény vagy étrend-kiegészítő. Olyan étrend-kiegészítőkkel itt 
biztosan nem fogsz találkozni, amelyek tucatszámra tartalmazzák az 
összetevőket - több gyógynövényt, több vitamint, több aminosavat és a 
többi. Ennek megvan az oka. Ha egy kapszulába akárhányféle tápanyagot 
zsúfolsz tíz és negyven között, az azt jelenti, hogy minden egyes összetevőből 
csak parányi mennyiség lesz benne, ami nem fog segíteni meggyógyulni. 
Bizonyos étrend-kiegészítőket gyártó cégek ezt a gyakorlatot folytatják, hogy 
az olcsó, alacsony minőségű összetevőiket ne kelljen nagyobb dózisokban 
betömni az egyes kapszulákba. Ha pedig egy-egy összetevő ezek közül jó 
minőségű, spórolnak rajta, ha csak igen kis mennyiségben adagolják. 
Akárhogy is, legyen a termék minőségi, vagy sem, a vége az, hogy nem 
kaptál eleget a pénzedért. Legyengült emésztőrendszerrel gyakorlatilag 
semmit nem tudsz felszívni azokból a mini adagokból.

Ugyanakkor a legtöbb krónikus beteg - bármilyen betegség gyötörje - elég 
érzékeny. Ha beszedsz egy sok összetevőt tartalmazó tablettát, port vagy 
tinktúrát, és rosszul reagálsz rá, soha nem fogod tudni kideríteni, hogy mi 
váltotta ki a reakciót, ezért nem fogsz tudni tanulni ebből. Ráadásul egy 
ilyen több tucat összetevőt tartalmazó étrend-kiegészítő olyan kotyvalék, 
amelyet egy úgynevezett táplálékkiegészítő-szakértő elgondolásai szerint 
állítottak össze, és nem azon alapul, hogy a májadnak mi kell, vagy hogy mi 
kezelné a betegségedet és szenvedésedet kiváltó valódi okot.

Az ezeken a listákon szereplő összes étrend-kiegészítő istenadta erővel



rendelkezik, hogy elősegítse a szervezeted gyógyulását. A májad, a tested 
feldolgozóközpontja képes mindegyiket értelmezni, és tudja, hogyan 
használja őket. Ha A tünetek és betegségek valódi okai, és a gyógyuláshoz 
ajánlott dózisok című 29. fejezetben egy adott betegség vagy tünet alatt tíz
tizenöt különböző, egy összetevőt tartalmazó étrend-kiegészítőt találsz, 
annak a gyógyító ereje jóval felülmúlja azt, ha tíz-tizenöt különböző ravaszul 
összeállított étrend-kiegészítőt szedsz be, még ha azok feltehetően jó 
minőségűek is. Ezek valójában több tucat arra irányuló tippel vannak 
megtöltve, hogy mi tehet jót neked, és végül csak rombolják és túlterhelik a 
májadat és az immunrendszered más területeit.

A lényeg az, hogy az olyan krónikus tünetek és problémák, amelyeket a 29. 
fejezetben felsorolok, továbbra is rejtélyt jelentenek az orvosok számára. 
Hogyan segíthet rajtad egy szakember által ajánlott keverék étrend
kiegészítő, ha senki nem tudja, hogy mi okozza valójában a betegségedet? 
Csak az egészségügyi problémáid valódi okainak ismeretében - amint azt 
ezekben a listákban és a Gyógyító médium sorozat köteteiben felfedezheted 
- tudhatod, hogy pontosan mit miért szedsz. Az itt található 
gyógynövényekkel és étrend-kiegészítőkkel a kezedbe veheted a saját 
konkrét tüneteid és állapotod kezelését.

Számít a minőség

Nagyon sokszor megkérdezik tőlem, hogy egy-egy étrend-kiegészítő mely 
formában a leghatékonyabb, és hogy ez valóban számít-e. Igen, nagyon sokat 
számít. Vannak finom és néha igen jelentős különbségek a sokféle 
rendelkezésre álló étrend-kiegészítő között, ami befolyásolhatja, hogy 
milyen gyorsan pusztul a vírusos vagy bakteriális terhelésed, ha egyáltalán 
sikerül ezt elérned; hogy a központi idegrendszered képes-e regenerálódni, 
és milyen gyorsan; hogy mennyi időt vesz igénybe a tüneteid és a betegséged 
gyógyulása; és hogy képes vagy-e biztonságosan eltávolítani a toxikus 
nehézfémeket, vagy sem. Az adott étrend-kiegészítő, amit választasz, segíthet 
a haladásban, de akadályozhatja is azt. A gyógyulás felgyorsításához 
megfelelő étrend-kiegészítőkre lesz szükséged. Mindezeket figyelembe véve 
feltettem egy jegyzéket a honlapomra (www. medicalmedium.com), 
amelyből kikeresheted a 28. és 29. fejezetben felsorolt étrend-kiegészítők 
leghatékonyabb formáit.

Adagolás



A következő oldalakon olyan étrend-kiegészítők listáit láthatod, amelyek 
testre szabott támogatást kínálhatnak neked. Bármelyiknek a szedését 
kezdheted kisebb dózisokban, ha gondolod. Ha kisebb adagokban szeded 
ezeket a nagyon jó minőségű étrend-kiegészítőket, akkor is nagyobb 
egészségjavító hatást érhetsz el velük, mintha silányabb minőségű étrend
kiegészítőket szednél nagyobb mennyiségben. Ha érzékeny vagy, figyelj a 
saját tapasztalataidra vagy a gyógyulással kapcsolatos megérzéseidre, vagy 
beszéld meg az orvosoddal, hogy milyen dózisokat bír a szervezeted.

Teák és tinktúrák

A gyógynövénytinktúrák esetében azt ajánlom, hogy az alkoholmentes 
változatokat keresd (és az etanol kifejezést is kerüld). A tinktúrákban lévő 
alkoholt általában kukoricából állítják elő, ezért ezek GMO-szennyezettek 
akkor is, ha organikusak, ami (1) kihúzza a gyógynövény előnyeit, és (2) 
egyébként is kiáztatja és módosítja a növényt, arról nem is beszélve, hogy (3) 
az alkohol károsítja a májat, és gyengíti az immunrendszert. A 
kukoricaalkohol táplálja a krónikus tünetekért és problémákért felelős 
kórokozókat. A tinktúrában lévő szőlőalkohol, mely bár talán nem táplál 
kórokozókat, ugyanúgy kiáztatja a növényt, ellensúlyozza az előnyös 
hatásait, és kihat a májadra és az immunrendszeredre.

Ha több gyógynövénytinktúrát is javaslok az adott tünetedre vagy 
betegségedre, keverheted őket - azaz beveheted őket együtt egy kevés vízzel. 
Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha több herbateát is találsz a tüneted 
vagy állapotod alatti felsorolásban. Ha például a te konkrét helyzeted 
csipkebogyó-, borsmenta- és csalánlevélteát is kíván, az nem jelenti azt, hogy 
három külön csésze teát kell innod - ezt különösen soknak érezheted, ha 
naponta kétszer kell teát innod. Beteheted a csipkebogyó-, borsmenta- és 
csalánlevél-teafiltert együtt egy csészébe, vagy keverhetsz saját keveréket 
ebből a háromféle teából, ha szálas teát vásárolsz.

Amikor a teáidat és tinktúráidat készíted, tehetsz hozzájuk friss 
citromlevet vagy nyers mézet.

A zellerlé mint orvosság

A következő oldalakon minden egyes étrend-kiegészítő listában találsz egy 
ajánlott friss zellerléadagot is. Amint a Csodatévő zeller című könyvemben 
olvashattad, a zellerlé hathatós orvosság, mely mindent felemel, amit az 
életben helyesen teszel. Ezért szerepel ebben a könyvben is minden



tisztítókúra részeként.
A zellerlére ugyanazok az irányelvek vonatkoznak, mint mindig:

• Frissen facsart, sima, módosítatlan zellerlének kell lennie. Ne adj 
hozzá jeget, citromlevet, almaborecetet, kollagént vagy más népszerű 
összetevőt. Akármilyen jótékony hatásúak a zöld dzsúszok, a tiszta 
zellerlé nyomába sem érhetnek.

• A lé préselt levet jelent. Ha összeturmixolod a szárzellert, és anélkül 
iszod meg, hogy kiszűrnéd a pépet, nem lesz ugyanaz a hatása - ezzel 
kapcsolatban lapozz a 6. fejezet A lépréselés kontra rost vita című 
részéhez.

• A friss frisset jelent. A zellerporból kevert ital nem hozza 
ugyanazokat az előnyöket, ahogyan az sem, ha pasztörizált vagy 
HPP-eljárással készített zellerlevet iszol. A zellerlé elkészítéséhez 
bármilyen léprés megfelel, és lébárból is beszerezheted a friss 
zellerlevedet, ha nem szeretnéd magad készíteni. Akkor a legjobb a 
hatása, ha azon frissiben megiszod. Ha nem tudod a préselés után 
azonnal elfogyasztani - ha például két adagot iszol egy adott napon -, 
az nem baj. A hűtőben, légmentesen lezárva huszonnégy órán 
keresztül eláll. Ezt követően veszít a gyógyhatásából.

• A friss zellerlevet éhgyomorra idd. Ha előtte vizet vagy citromos vizet 
iszol, várj legalább 15-20, ideális esetben 30 percet, mielőtt nekilátsz 
a zellerlének. Miután megittad a zellerlevet, várj legalább 15-20, 
ideális esetben 30 percet, mielőtt bármi mást fogyasztanál.

• Ha a nap során később iszod a zellerlevet, adj minden előtte 
fogyasztott ételnek elég időt arra, hogy megemészthesd. Ha az utolsó 
kis vagy nagy étkezés zsírban/fehérjében gazdag volt, az a legjobb, ha 
utána legalább 2, ideális esetben 3 órát vársz, mielőtt megiszod. Ha 
előtte utoljára valami könnyebbet, például gyümölcsöt, zöldséget, 
burgonyát vagy gyümölcs smoothie-t fogyasztottál, 60 percre rá 
megihatod a zellerlevet.

• Ha orvos által felírt gyógyszert szedsz, azt beveheted a zellerlé előtt 
vagy után is, attól függően, hogy éhgyomorra vagy evés után kell-e 
szedned. (Azt jegyezd meg, hogy ha a gyógyszeredet evés közben kell 
bevenned, a zellerlé nem számít ételnek.) Ha először a gyógyszert 
veszed be, próbálj legalább 15-20, ideális esetben 30 percet várni a 
zellerlével. Ha először a zellerlevet iszod meg, próbálj legalább 15-20, 
ideális esetben 30 percet várni a gyógyszerbevétellel. Ha bármilyen 
egyéb kérdésed van, vagy aggódsz valami miatt, beszéld meg az



orvosoddal.
• A következő listákon szereplő egyéb étrend-kiegészítőkkel 

kapcsolatban arra kérlek, hogy ne a zellerlével együtt vedd be őket. 
Míg az étrend-kiegészítők nagyon jól működnek zellerlével, a 
zellerlének a legtöbb étrend-kiegészítő nélkül jobb. Az a legjobb, ha 
vársz 15-20, ideális esetben 30 percet az étrend-kiegészítőkkel, 
miután megittad a zellerlevet.

• Ha további kérdéseid vannak a zellerlé bevezetésével kapcsolatban, a 
Gyógyító médium sorozat Csodálatos zeller című könyvében 
megtalálod a válaszokat.

Gyerekek

Néhány esettől eltekintve, ahol ezt jelzem is, a felsorolásokban szereplő 
dózisok felnőttekre szabottak. Ha gyerekkel szeretnél étrend-kiegészítőt 
szedetni, beszéld meg az orvosával, hogy mi biztonságos és megfelelő 
számára.

A zellerlé gyerekeknek való adagjaival kapcsolatban a következő 
táblázatot ajánlom a figyelmedbe. Ezek az ajánlott minimális napi 
mennyiségek. Lehet kevesebb is, ha úgy érzed jónak a gyerekednél, vagy 
több is. Nem kell aggódnod! Akkor sem lesz semmi baj, ha meghaladod 
ezeket az adagokat.

ZELLERLEADAGOK GYEREKEKNEK

KOR MENNYISÉG

6 hónapos minimum 30 milliliter

1 éves minimum 60 milliliter

18 hónapos minimum 90 milliliter

2 éves minimum 120 milliliter

3 éves minimum 150 milliliter

4-6 éves minimum 180-210 milliliter

7-10 éves minimum 240-300 milliliter

11 éves és afelett 360-480 milliliter



Várandósság és szoptatás

A várandós nőknek minden esetben meg kell beszélniük az orvosukkal, ha 
valamilyen étrend-kiegészítő szedésén gondolkodnak.

Ha a szoptatás alatt küzdesz kínzó tünetekkel vagy valamilyen 
nyavalyával, az itt felsorolt étrend-kiegészítők bármelyikét nyugodtan 
szedheted. Ha a saját helyzetedre vonatkozóan merül fel benned kérdés az 
étrend-kiegészítők szedésével kapcsolatban, beszélj az orvosoddal.

Az étrend-kiegészítők titkai

Az itt következő étrend-kiegészítőket betűrendben fogod megtalálni, ami 
nem feltétlenül egyezik meg a fontossági sorrenddel. Az egyetlen kivétel ez 
alól a zellerlé, mely mindig a listák legelején szerepel. A következő oldalakat 
olvasva tartsd szem előtt, hogy az orvostudomány és kutatás a mai napig 
nem tudja, milyen sokat tehetnek ezek az étrend-kiegészítők a tested és az 
agyad egészségéért. Míg néhány megjelenik a radarjukon, sokról egyáltalán 
nem tudják, hogy helyreállíthatják az egészségünket, és a jótékony hatásuk 
messze meghaladja azt, amit tudunk róluk.

Egy nagyon hasznos tipp, amit szintén nem tudnak: próbáld valamilyen 
gyümölccsel, például egy banánnal, vagy akár burgonyával, 
édesburgonyával, sütőtökkel, nyers mézzel, tiszta juharsziruppal vagy 
kókuszvízzel (ha az a kókuszvíz megfelel a tisztítókúra alatt ajánlott és tilos 
dolgokkal foglalkozó 19. fejezet útmutatásainak) bevenni az étrend
kiegészítőidet. A természetes cukor viszi magával a vitaminokat, ásványi 
anyagokat és egyéb tápanyagokat a vérben, hogy segítsen a rendeltetési 
helyükre érni, és a célszerv sem fogadja be a cukorsegítség nélkül érkező 
vitaminokat, ásványi anyagokat és egyéb tápanyagokat. Többek között ezért 
is okozhatnak a hosszan folytatott zsírdús/magas fehérjetartalmú étrendek 
súlyos hiányállapotokat a vitaminok, ásványok, nyomelemek, vírusölő- és 
antibakteriális vegyületek, antioxidánsok és gyógyító fitokémiai vegyületek 
terén - mert természetes cukor nélkül ezek a tápanyagok nem jutnak be a 
sejtekbe. Ha természetes cukorral együtt veszed be az étrend-kiegészítőket, 
azzal biztosítod, hogy a májad (a szervezeted feldolgozóközpontja) és egyéb 
testrészeid tényleg felhasználhassák őket.

„Jogodban áll meggyógyulni. Megérdemled,



hogy erősnek és produktívnak érezd magad, 

hogy becses járműként élhesd meg a testedet, 

amely könnyedén visz végig az életutadon."

Anthony William, Gyógyító médium



28. FEJEZET

Gyógyító médium sokkterápiák

A Gyógyító médium cink sokkterápia és a Gyógyító médium C-vitamin 
sokkterápia hathatós eszközök a gyógyulás elősegítésére; az étrend
kiegészítők felsorolásában néhányszor hivatkozni fogok rájuk. Segítenek az 
immunrendszer gyors újraépítésében azáltal, hogy azzal táplálják, amire 
szüksége van a fertőzés leküzdéséhez, akár először jelentkezett az életedben 
egy gyötrelmes állapot, akár visszatérő kellemetlenségként tapasztalod a 
tüneteket.

A cink úgy táplálja az immunrendszert, hogy biztosítja számára az 
optimális működéshez elengedhetetlen nyomelemek egyikét. Mindenki 
cinkhiányban szenved, és részben ez az oka annak, hogy a vírusok és nem 
jótékony hatású baktériumok ki tudják használni az immunrendszerünk 
gyengeségét. A cink megszelídíti és lassítja a kórokozókat, és csökkenti az 
aktivitásukat, ezért nem tudnak olyan gyorsan szaporodni, és így az 
immunrendszer végre a vírusok és haszontalan baktériumok elé tud kerülni.

A C-vitamin az immunrendszert tápláló antioxidáns. Ezenfelül a 
tünetekért és betegségért felelős vírusok és haszontalan baktériumok 
nagyon allergiásak és érzékenyek a C-vitaminra. Míg a saját sejtjeidet védik 
az oxidálódástól, ez a vitamin képes a kórokozó oxidálására, ami károsítja, 
tökreteszi és eloszlatja azt.

Próbáld ki ezeket a Gyógyító médium terápiákat a következő esetekben: 
megfázás és influenza, húgyúti fertőzések, árpa, herpesz (herpesz simplex 1, 
herpesz simplex 2), övsömör, kiütések, köhögés, torokfájás, arcüregi 
fertőzés, tüdőfertőzés, afta vagy mononukleózis.

GYÓGYÍTÓ MÉDIUM CINK SOKKTERÁPIA

A Gyógyító médium cink sokkterápia azért hasznos technika, mert mindenki 
cinkhiányos. Ez az ásvány régen kiveszett a talajból egy olyan reakció miatt, 
amely akkor zajlik le, ha toxikus nehézfémek kerülnek bele - az organikus 
termőföldjeinket is ideértve -, és idővel megölik a talajt azzal, hogy 
tönkreteszik az immunrendszerét. Az ásványi cink nyomelem jelenleg igen



parányi mennyiségben van jelen az élelmiszerekben, és csak tovább ritkul 
azzal, hogy bizonyos szennyezőanyagok (például kártevők elleni szerek, 
gyomirtók, gépkocsikipufogó-gáz, azbeszt több évtizedre visszamenőleg a 
kocsik fékéből, valamint az égből aláhulló DDT és toxikus nehézfémek) 
folyamatosan, most is bejutnak a talajba, és lemerítik az immunrendszerét. 
A cinknek kellene ellátnia a mi saját immunrendszerünk első számú 
védelmét is, és mivel hiányállapotban vagyunk ezen a téren, nagy 
szükségünk van rá.

Ha nincs elegendő cink a szervezetünkben, az immunrendszerünk 
túlreagálhatja egy betolakodó, például egy influenzatörzs megjelenését, vagy 
alulreagálhat egy olyan krónikus vírusfertőzést, amit például az Epstein- 
Barr okoz. A túlzott reakció magas lázat és előrehaladott, súlyos tüneteket 
jelenthet. A nem elég intenzív reakció elhúzódó, alacsony szintű tünetekhez 
vezethet, melyek idővel krónikussá válhatnak. Amikor az 
immunrendszerünk bőségesen el van látva cinkkel, nem fordulnak elő ilyen 
túlzott vagy nem elég erőteljes reakciók. A cink emellett a saját erejéből 
lassítja a vírusokat és a haszontalan, agresszív baktériumokat. A vírusok és 
haszontalan baktériumok allergiásak a cinkre; ez az ásványi elem visszaveri 
és legyengíti őket, és még meg is szelídíti a kórokozókat, ezáltal az 
immunrendszer gyorsabban el tudja pusztítani, és ki tudja pucolni azokat.

Előírások a Gyógyító médium cink sokkterápia 

elvégzéséhez

• Ha úgy véled, hogy egy kórokozó készül leteríteni, máris influenzás 
vagy, vagy elkapott valamelyik imént említett fertőzés, íme, az 
ajánlott eljárás felnőttek esetén: nyomj a torkodba két teljes 
cseppentőnyi folyékony cink-szulfátot. Hagyd egy percig ülni a 
torkodban, mielőtt lenyeled. Ha az influenza nem okoz émelygést, és 
bírod a cink ízét, ezt akár naponta ötször-hatszor is megteheted (azaz 
két cseppentőnyi cink a torokba háromóránként, az összesen napi 
tíz-tizenkét cseppentőnyi mennyiség) két napon keresztül.

• Ha érzékenyebb vagy az ízére, a Gyógyító médium cink 
sokkterápiának van egy enyhébb változata is: egy cseppentőnyi 
háromóránként naponta akár ötször, vagy naponta háromszor két 
cseppentőnyi. A Gyógyító médium cink sokkterápia akármelyik 
változatát végezve a második nap után csökkentsd az adagolást az 
esetedre érvényes étrend-kiegészítő listában ajánlottak szerint.



Gyerekeknél a következő folyékony cink-szulfát-mennyiségeket ajánlott 
alkalmazni ehhez az étrend-kiegészítő terápiához:

• 1-2 éves: 2 csepp (nem egész cseppentő) dzsúszban, vízben vagy 
közvetlenül a szájba, háromóránként az ébren töltött idejében

• 3-4 éves: 3 csepp (nem egész cseppentő) dzsúszban, vízben vagy 
közvetlenül a szájba, háromóránként az ébren töltött idejében

• 5-8 éves: 4 csepp (nem egész cseppentő) dzsúszban, vízben vagy 
közvetlenül a szájba, háromóránként az ébren töltött idejében

• 9-12 éves: 10 csepp (nem egész cseppentő) dzsúszban, vízben vagy 
közvetlenül a szájba, háromóránként az ébren töltött idejében

• 13 éves és afelett: 1 cseppentőnyi közvetlenül a szájba, 
háromóránként az ébren töltött idejében

A gyerekek különösen érzékeny természete miatt kimondottan fontos, hogy 
a megfelelő fajta folyékony cink-szulfátot kapják, amit megtalálsz az online 
étrendkiegészítő-jegyzékemben a www.medicalmedium.comm weboldalon. 
Szinte minden cég agresszív, kellemetlen ízű cinket gyárt, melyben gyakran 
durva adalékanyagok is vannak.

GYÓGYÍTÓ MÉDIUM C-VITAMIN SOKKTERÁPIA

Miért hozza a Gyógyító médium C-vitamin sokkterápia új szintre a 
gyógyulásunkat? Mert az a különleges fajta glükóz kell hozzá, amit 
leginkább csak a nyers mézben, tiszta juharszirupban és frissen facsart 
citrusfélékben találni, ami a megfelelő fajta C-vitaminhoz kötődve viszi be 
azt a sejtekbe és a szervekbe. A nyers méz és a kifacsart narancs együttese 
közvetlenül kapcsolódik a C-vitaminhoz, és ez teszi lehetővé ennek a 
vírusölő, antibakteriális gyógyító tápanyagnak a bevitelét a szervezetbe.

Előírások a Gyógyító médium C-vitamin sokkterápia 

elvégzéséhez

• A Gyógyító médium C-vitamin sokkterápia felnőttek adagolásának 
összetevői: két 500 milligrammos Micro-C kapszula, 1 csésze víz 
(lehetőleg meleg), 2 teáskanál nyers méz és 1 narancs leve frissen 
facsarva.

• Az elkészítés menete: nyisd ki a Micro-C kapszulákat, és szórd bele a 
port a meleg vízbe. Keverd el, hogy feloldódjon. Add hozzá a nyers 
mézet és a narancslevet, és jól keverd el. A megfázás, az influenza

http://www.medicalmedium.comm


vagy más, említett fertőzések első jelére kezdd el inni ezt a gyógyitalt 
kétóránként az ébren töltött idődben. Megteheted, hogy két nap után 
átváltasz az esetedre érvényes étrend-kiegészítő listában ajánlottak 
adagolására, vagy alkalmazhatod a technikát a megfázás vagy 
influenza teljes időtartama alatt.

• Ha úgy érzed, hogy több C-vitaminra van szükséged, fokozhatod a 
hatást adagonként még két-két Mikro-C kapszulával. Ha nem 
szeretnél nyers mézet tenni bele, százszázalékos tisztaságú 
juharszirupot (nem juharszirup ízesítésű szirupot) is használhatsz 
helyette. Ha nem szereted a narancsot, ezt egy citrom levével 
helyettesítheted.

Gyerekeknél a következő C-vitamin mennyiségeket ajánlott alkalmazni 
ehhez az étrend-kiegészítő terápiához:

• 1-2 éves: egy 500 milligrammos Micro-C kapszula tartalma fél csésze 
vízzel, 1 teáskanál nyers mézzel és egy fél narancs frissen facsart 
levével elkeverve, hatóránként az ébren töltött idejében

• 3-4 éves: egy 500 milligrammos Micro-C kapszula tartalma fél csésze 
vízzel, 1 teáskanál nyers mézzel és 1 narancs frissen facsart levével 
elkeverve, ötóránként az ébren töltött idejében

• 5-8 éves: egy 500 milligrammos Micro-C kapszula tartalma 1 csésze 
vízzel, 2 teáskanál nyers mézzel és 1 narancs frissen facsart levével 
elkeverve, négyóránként az ébren töltött idejében

• 9-12 éves: egy 500 milligrammos Micro-C kapszula tartalma 1 csésze 
vízzel, 2 teáskanál nyers mézzel és 1 narancs frissen facsart levével 
elkeverve, kétóránként az ébren töltött idejében

• 13 éves és afelett: két 500 milligrammos Micro-C kapszula tartalma 1 
csésze vízzel, 2 teáskanál nyers mézzel és 1 narancs frissen facsart 
levével elkeverve, háromóránként az ébren töltött idejében



29. FEJEZET

A tünetek és betegségek valódi okai, 
és a gyógyuláshoz ajánlott dózisok

Az évek során, mialatt annyi embernek segítettem gyógyulni, az Együttérzés 
szelleme mindig azt mondta, hogy a betegséged valódi okát megismerve félig 
máris megnyerted a csatát. Ha pedig tudod, mit tegyél, mihez nyúlj, és 
hogyan alkalmazd ezeket az eszközöket, azzal a másik felét is megnyered. 
Ebben a fejezetben megtudhatod, hogy miért gyötörnek a tüneteid és 
betegséged, és hogyan kezelheted ezt a „miértet” olyan étrend
kiegészítőkkel, amelyeket bevezethetsz az életedbe. Az étrend-kiegészítők 
szedése nem helyettesíti a tisztítókúrát. Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos 
tudnivalókról szóló 27. fejezethez visszalapozva megtalálod az étrend
kiegészítés és a tisztítókúra integrálásával kapcsolatos iránymutatásaimat.

FONTOS TIPPEK - EZT OLVASD EL ELŐSZÖR

Mielőtt belevetnéd magad a következő étrendkiegészítő-listákba, 

mindenképpen olvasd el a 27. fejezetet, hogy helyesen tudd értelmezni 

őket. Majd legyen gondod ezeknek a tippeknek az elolvasására is!

• Amikor azt a kifejezést látod, hogy cseppentőnyi, az annyi folyadékot 
jelent, amennyit fel tudsz szívni az üvegcse cseppentő]'ével a gumis 
végét összenyomva. Lehet, hogy ezzel csak félig telik meg a 
cseppentő csövecskéje - akkor ezt tekintsd cseppentőnyi 
mennyiségnek.

• Olyan is lesz, hogy az étrend-kiegészítők adagolását cseppekben 
adom meg. Ezért mindig gondosan ellenőrizd, hogy cseppnyi vagy 
cseppentőnyi dózisokról van szó.

• A legtöbb itt szereplő folyadék- és poralapú étrend-kiegészítőt vízzel 
kell bevenni. Mindig nézd meg az instrukciókat az adott étrend
kiegészítő címkéjén.

• Amikor egy listában több gyógynövénytinktúrát látsz, mindet



belecsepegtetheted 30 milliliter vagy több vízbe, és beveheted őket 
együtt.

• Ugyanez vonatkozik a teákra. Ha egy tünethez vagy állapothoz 
tartozó listában több teát is találsz, nyugodtan készítsd el belőlük a 
saját gyógyteakeverékedet, vagy áztass ki egyszerre több különböző 
teafiltert.

• Egy bögre teához 1 teafiltert vagy 1-2 teáskanál szálas teát használj.
• Az adagolás néhol milligrammban van megadva. Ha nem találsz 

olyan kapszulát, amelyiknek a tartalma pontosan megfelel az 
ajánlott dózisnak, keress olyat, amelyik megközelíti azt.

• Ne feledd: az itt szereplő adagolások szinte mind felnőttekre vannak 
szabva. Ha gyereknek szeretnéd adni az adott étrend-kiegészítőt, 
beszéld meg egy orvossal az adagolást.

• Amikor valahol azt látod, hogy naponta, az azt jelenti, hogy az étrend
kiegészítő adott adagját a nap során kell bevenned, és szabadon 
eldöntheted, hogy ezt hogyan csinálod. Beveheted az egész napi 
adagot egyszerre. Ha érzékeny vagy rá, feloszthatod többszőrre. Ha 
például az instrukciókban az áll, hogy 2 teáskanál árpafűlépor 
naponta, akkor eldöntheted, hogy az egész két teáskanálnyi 
mennyiséget egyben beleteszed egy pohár smoothie-ba, vagy 1 
teáskanálnyit megiszol a reggeli smoothie-ddal, a másik 
teáskanálnyit pedig mondjuk este egy kis vízzel.

• Amikor azt látod, hogy naponta kétszer, akkor a nap során bármikor 
beveheted a két meghatározott adagot, csak arra figyelj oda, hogy a 
kettő között elteljen legalább négy óra. Ha egyszer kihagyod az egyik 
adagot a napi kettő közül, másnap próbálj jobban odafigyelni erre.

A SZENVEDÉSED VALÓDI OKAI

Minden lista előtt megtalálod az egyes tünetek és betegségek valódi kiváltó 
okait. A felsorolásban a legfőbb okokat fogod látni. Míg több tényező játszhat 
közre egy adott egészségügyi probléma kialakulásában, és azok a tényezők 
személyenként különbözhetnek, helyhiány miatt itt most csak a vezető 
okokkal fogsz találkozni. Ha jobban és részletesebben meg szeretnéd 
ismerni a krónikus problémákat, ajánlom figyelmedbe a Gyógyító médium 
sorozat többi kötetét.

Ezek az igazi okok gyakran mind a hagyományos, mind az alternatív 
irányvonal elképzeléseit megkérdőjelezik, tehát arra készülj, hogy váratlan 
dolgokkal fogsz találkozni. Csak akkor tudunk fogalmat alkotni arról, hogy



mire van szükség a gyógyuláshoz, ha igazán megismerjük a krónikus 
szenvedés hátterében álló tényezőket. Az orvostudomány és kutatás még ma 
is félreértelmez szinte minden tünetet és betegséget. Az, hogy ezen 
problémák nagy többségének milyen mélyben húzódó valódi okai vannak, a 
mai napig rejtély az orvosok számára, akármennyire másképpen néz is ki, 
amikor a címkéket sorolják, és tényként alkalmazzák a közkézen forgó 
elméleteket.

Az autoimmun betegségek magyarázata - nevezetesen az, hogy a szervezet 
magára támad - például igazolt orvosi ténynek tűnik. Nem az. Egyszerű 
teória csupán, mely az 1950-es években vált népszerűvé, amikor senki nem 
tudta megmagyarázni, hogy miért kezdték tünetek és krónikus betegségek 
sanyargatni a lakosságot. A szervezeted soha nem fordul saját maga ellen. A 
szervezeted soha nem fordul ellened.

Sok olyan gyakori kórokozó nevével fogsz találkozni, mint például az 
Epstein-Barr-vírus, az övsömörvírus és a Streptococcus baktériumok. 
Ezeknek a kórokozóknak sokkal-sokkal több törzse létezik a máig 
felfedezetteknél, és ezek állnak sokkal több egyéb egészségügyi probléma 
hátterében, mint bárki gondolná. Gyakran olyan nagyon mélyen elvackolják 
magukat a testünkben, hogy kimutathatatlanná válnak - legalábbis a 
jelenlegi orvosi tesztekkel. Mivel mindegyiknek több tucatnyi mutációja 
létezik, változatos tüneteket okozhatnak - máris meglátod, hogy mennyire 
változatosakat.

Ha szükséged van emlékeztetőre azzal kapcsolatban, hogy honnan 
szerzem az információimat, és mit mondj azoknak, akik nem értik a 
gyógyulásod érdekében tett lépéseidet, lapozz vissza a 24. fejezethez, 
melyben az elesettekhez és a kritikusokhoz szólok. Megérdemled, hogy 
megismerd az egészségedre vonatkozó igazságot.

GYÓGYÍTÓ DÓZISOK

A máj és az általános egészség mindennapi 

karbantartása

Ha a fejezetben említettek közül semmilyen tünetet vagy állapotot nem 
tapasztalsz, az itt felsorolt gyógynövényekkel és étrend-kiegészítőkkel 
tarthatod fenn az egészségedet.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget legalább ¥2 literre
• Celeryforce: kétszer 1 kapszula naponta



• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1

cseppentőnyi naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 3 cseppentőnyi naponta
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 bögre tea vagy 3 cseppentőnyi naponta
• Kurkuma: 2 kapszula naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta
• L-lizin: 3 db 500 milligrammos kapszula naponta
• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta

A mellszövetek tömöttsége

Valódi ok: A stagnáló, renyhe máj, melyet toxikussá tett és túlterhelt a 
méreganyagok sokasága, ideértve az olyan alacsony szintű kórokozó
fertőzéseket, mint a több mint hatvan Epstein-Barr-változat vagy a több 
mint harminc övsömörvírus-változat valamelyike. A kórokozók 
mellékterméket és hulladékot hoznak létre, melyek tovább terhelik a toxikus 
nehézfémek, kártevők elleni szerek, gyomirtók, kölnik, parfümök, 
ülatgyertyák, légfrissítők, olajipari vegyületek, műanyagok, régi gyógyszerek 
és más bajkeverők miatt már amúgy is kimerült májat, ez pedig kihat a 
mellszövettel közvetlen összeköttetésben álló nyirokrendszerre.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• ALA (alfa-liponsav): 1 kapszula naponta
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 9 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1

cseppentőnyi naponta
• Bojtorjángyökér: 1 bögre tea vagy 1 gyökér frissen kipréselt leve 

naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta



• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 4 cseppentőnyi naponta
• Gyermekláncfűgyökér: 1 bögre tea naponta
• Kardamom: egy csipet az ételedbe hetente egyszer
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• Málnalevél: 1 bögre tea 2 filterrel naponta kétszer
• Máriatövis: 1 cseppentőnyi naponta
• MSM: 1 kapszula naponta
• Oregánóolaj: 1 kapszula naponta
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

A menopauza tünetei

Valódi ok: A menopauza tüneteit nem az öregedés okozza. Sokkal inkább az 
az oka, hogy a stagnáló, renyhe máj az évtizedek alatt telítődött vírusos és 
bakteriális méreganyagokkal (olyan kórokozók nyomán, mint az Epstein- 
Barr-vírus több mint hatvan és az övsömörvírus több mint harminc 
változata, egyéb herpesz vírusok, valamint a Streptococcus baktériumok 
több mint ötven csoportjába tartozó törzsek), és emellett a máj „raktára” 
csurig tele lett az évtizedek alatt odagyűlt toxikus nehézfémekkel, 
gyomirtókkal, kártevők elleni szerekkel, parfümökkel, kölnikkel, 
légfrissítőkkel és illatgyertyák maradványaival. Ezek a különböző tényezők 
különböző mennyiségben vannak jelen az egyes emberek szervezetében, és 
így vezetnek olyan különböző tünetekhez, melyeket az elmúlt hetven évben 
a hormonokra és a menopauzára kentek. A zsírdús/fehérjedús étrend 
súlyosbítja ezeket a tüneteket.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Aranygyökér ( Rhodiolarosea): 1 cseppentőnyi naponta (két hétig 

szedd, két hétig szüneteltesd)
• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 9 kapszula naponta
• Ashwagandha: 2 cseppentőnyi naponta kétszer



• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2
cseppentőn^ naponta kétszer

• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Bojtorjángyökér: 1 bögre tea vagy 1 gyökér frissen kipréselt leve 

naponta
• Chaga gomba: 1 evőkanál vagy 9 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 4 cseppentünk naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 4 cseppentünk naponta kétszer
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Glutation: 1 kapszula naponta
• Gyermekláncfűgyökér: 1 bögre tea naponta
• Gyömbér: 2 bögre tea vagy friss, reszelt ízlés szerint naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 4 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta kétszer
• Málnalevél: 1 bögre tea 2 filterrel naponta
• Máriatövis: 1 cseppentünk naponta kétszer
• Melatonin: 5 milligramm naponta, lefekvéskor
• MSM: 1 kapszula naponta
• Naszcens jód: 3 csepp (nem cseppentünk) naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

A szaruhártya betegsége

Valódi ok: Krónikus, hosszan tartó vírusfertőzés, melyet a leggyakrabban az 
Epstein-Barr-vírus több mint hatvan változata közül okoz valamelyik. Az 
antioxidánsok és nyomelemek hiánya felgyorsítja a folyamatot.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• ALA (alfa-liponsav): 1 kapszula kétnaponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentünk naponta kétszer



• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta
• Csipkebogyó: 1 bögre tea naponta
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Eyebright: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 3 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Monolaurin: 1 kapszula naponta
• MSM: 1 kapszula naponta
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Szelén: 1 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Afta

Valódi ok: A herpesz családba tartozó vírus, mely kis fekélyeket hoz létre a 
szájban és a torokban. Ez olyan tüneteket okozhat, mint szájfájás, torokfájás, 
viszkető, bizsergő érzés az ínyben és fogakban, valamint fájdalom a 
nyelvben.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Aranygyökér ( Rhodiola rosea):3 cseppentőnyi naponta kétszer (két 

hétig szedd, két hétig szüneteltesd)
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2

cseppentőnyi naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 2 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta kétszer
• Édesgyökér: 2 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• Kurkumin: 2 kapszula naponta
• L-lizin: 4 kapszula naponta kétszer



• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta
• Nyers méz: 1 evőkanál naponta
• Propolisz: 3 cseppentőnyi naponta kétszer; próbáld meg azt is, hogy 

egy papírtörlővel megszárítod az aftát, majd propoliszt csepegtetsz rá 
a nap során többször

• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta 
Akne

Valódi ok: A Streptococcus baktériumok több mint ötven csoportja közül egy 
vagy több törzs bevette magát a májadba és a nyirokrendszeredbe. Az, hogy 
pattanásod van, nem feltétlenül jelenti azt, hogy Streptococcus fertőzésed, 
például torokgyulladásod is van. Mitesszerek olyankor alakulnak ki, amikor 
a Streptococcus régóta belakta magát a szervezetünkbe valamilyen 
Streptococcus fertőzés után (néha jóval utána).

• Friss zellerlé: tizenévesek tornázzák fel a napi mennyiséget Vi literre; 
felnőttek az 1 literre törekedjenek

• Aranygyökér ( Rhodiolarosea): 2 cseppentőnyi naponta kétszer (két 
hétig szedd, két hétig szüneteltesd)

• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta
• Chaga gomba: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 1 cseppentőnyi naponta 

kétszer
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• GABA: 1 db 250 milligrammos kapszula naponta
• Kakukkfű: 2 friss kakukkfűágacska forró vízben teának vagy 4 

ágacska szoba-hőmérsékletű vízben naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Naszcens jód: 3 csepp (nem cseppentőnyi) naponta kétszer
• Oregánóolaj: 1 kapszula naponta
• Ökörfarkkóró-levél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta



Állandó, rejtélyes éhség és túlevés

Valódi ok: A májban és az agyban tárolt glikogén mennyisége nem elegendő, 
mert hiányoznak a létfontosságú szénhidrátok az étrendből, mely mellett a 
legtöbb esetben valamilyen alacsony szintű vírusfertőzés, valamint a 
zsírdús/fehérjedús étrend következtében kialakult inzulinrezisztencia is 
fennáll.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cikóriagyökér: 1 bögre tea naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• Gyömbér: 1 bögre tea vagy ízlés szerint reszelt vagy dzsúsz 

formájában naponta
• Kardamom: szórj az ételedre naponta ízlés szerint
• Kurkumin: 2 kapszula naponta
• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta
• Spirulina: 1 evőkanál vagy 9 kapszula naponta

Álmatlanság

Valódi ok: Az okok között lehetnek háborgó érzelmek (az összetört szívtől a 
veszteségen át az élet megoldatlan ügyeiig bármi miatt); túlzott stressz és túl
vagy alulműködő mellékvese; éjszakai nyugtalansághoz vezető enyhe 
májgörcsöket kiváltó renyhe, stagnáló máj; alacsony szintű krónikus 
vírusfertőzés (például az Epstein-Barr több mint hatvan vagy az övsömör 
több mint harminc változatának egyike miatt), ami nyugtalan láb 
szindrómához vezet; vagy toxikus nehézfémek, például higany, vagy 
vírusok, például az EBV által termelt neurotoxinok miatt legyengült, illetve 
dehidratálódott neurotranszmitterek. Az Egészséges pajzsmirigy Az alvás 
titkai című részében további rengeteg információt találhatsz az 
álmatlanságról és más alvászavarokról.



• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 3 kapszula naponta háromszor
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta háromszor, plusz 1 bögre citromfű 

tea (a hibiszkuszteával keverve) naponta, lefekvéskor
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• D-mannóz: 1 evőkanál naponta, vízben
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• GABA: 1 db 250 milligrammos kapszula naponta háromszor
• Gyömbér: 2 bögre tea vagy ízlés szerint frissen reszelt vagy dzsúsz 

formájában naponta
• Hibiszkusz: 1 bögre tea 2 filterrel (a citromfű teával keverve) 

naponta, lefekvéskor
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta kétszer
• Melatonin : 5-20 milligramm naponta, lefekvéskor
• Nyers méz: 1 evőkanál naponta, ha lehet, esténként (például a 

teában)
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 teáskanál naponta

Alzheimer-kór, demencia és memóriaproblémák

Valódi ok: Toxikus nehézfémek (elsősorban higany és alumínium) 
oxidálódnak az agyban.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget legalább Vi literre
• Celeryforce: 3 kapszula naponta háromszor
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta kétszer
• Árpafűlépor: 4 teáskanál vagy 12 kapszula naponta



• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 3
cseppentőnyi naponta kétszer

• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 2 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• EPA és DHA (halmentes): 2 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Glutation: 1 kapszula naponta
• Kurkumin: 3 kapszula naponta kétszer
• L-glutamin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 1 kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta kétszer
• Melatonin: 5 milligramm akár naponta hatszor
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta kétszer
• Spirulina: 1 evőkanál vagy 3 kapszula naponta

Anorexia és bulimia

Valódi ok: Ezen étkezési zavarok különböző eseteinek különböző okai 
lehetnek. Az érzelmi szenvedés, érzelmi sérülés, toxikus nehézfémekkel való 
érintkezés, szélsőséges stressz, poszttraumás stressz tünetei, társadalmi 
elvárások és a testszégyenítés az „elvárható” kinézettel kapcsolatban csak 
néhány olyan tényező, amelyek - gyakran egymással kombinálódva - 
közrejátszhatnak a kialakulásukban. Ha az adott személy hashajtókat is 
bevet, extra mellékvese-támogatásra van szüksége, amit a következő lista 
híven tükröz.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget legalább Vi literre
• Celeryforce: 3 kapszula naponta kétszer
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta (megjegyzés: hashajtók 

szedése esetén 1 cseppentőnyi naponta kétszer)
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer



• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta
• D-mannóz: 1 evőkanál naponta, vízben
• EPA és DHA (halmentes): 2 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Édesgyökér (csak hashajtó szedése esetén): 1 cseppentőnyi naponta 

(két hétig szedd, két hétig szüneteltesd)
• GABA: 1 db 250 milligrammos kapszula naponta
• Kurkumin: 1 kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta kétszer
• Málnalevél: 1 bögre tea 2 filterrel naponta
• Naszcens jód: 6 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Spirulina: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta

Autoimmun zavarok és betegségek

Ha a saját egyéni autoimmun problémáddal nem találkozol konkrétan 
ebben a részben, térj vissza ehhez az általánosabb listához támogatásért. 
Valódi ok: Bár az orvostudomány és kutatás ezzel nincs tisztában, az 
„autoimmun” címkével ellátott egészségügyi problémák valójában 
vírusfertőzések. Autoimmun állapotokat okozó vírusokat találhatunk az 
Epstein-Barr-vírus több mint hatvan, az övsömörvírus több mint harminc, a 
HHV-6 és HHV-7, valamint a HHV még fel sem fedezett 10-től 16-ig számozott 
számos változata, és ugyanígy a herpesz simplex 1 és herpesz simplex 2 
változatai között... és még hosszan sorolhatnám. Az autoimmun zavarok és 
betegségek oka nem az, hogy a szervezetünk immunrendszere a saját 
szerveinkre és mirigyeinkre támad - ez az elmélet az 1950-es években lett 
igen népszerű, és sajnos a mai napig tartja magát. Azoknál, akik ilyen 
betegségeket okozó vírusokkal küzdenek, a vírusos aktivitás gyakran olyan 
toxikus nehézfémekkel együtt jelentkezik, mint például a higany, az 
alumínium és a réz. Ezeket a vírusokat emellett bizonyos élelmiszerek - 
például tojás, tejtermékek és glutén - is táplálják, ami ronthat az ember 
állapotán.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget kétszer 1 literre; ha nem 
megy, reggelenként igyekezz meginni 1 litert

• Celeryforce: 3 kapszula naponta kétszer
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta kétszer



• ALA (alfa-liponsav): 1 db 500 milligrammos kapszula hetente kétszer
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 2 cseppentőnyi naponta 

kétszer
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• Glutation: 1 kapszula naponta
• Hibiszkusz: 1 bögre tea naponta
• Kakukkfű: 2 friss kakukkfűágacska forró vízben teának vagy 4 

ágacska szoba-hőmérsékletű vízben naponta
• Kurkuma: 1 kapszula naponta kétszer
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 4 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Lomatiumgyökér: 1 cseppentőnyi naponta
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• MSM: 1 kapszula naponta kétszer
• Naszcens jód: 3 csepp (nem cseppentőnyi) naponta kétszer
• Nyers méz: 1-3 evőkanál naponta
• Oregoni szőlőgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig 

szedd, két hétig szüneteltesd)
• Ökörfarkkóró-levél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Szelén: 1 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Bűntudat és szomorúság

Valódi ok: Az érzelmileg küzdelmes időszakok és a korábbi vagy jelenleg is 
tartó nehéz körülmények gyengíthetik az immunrendszert, és lemeríthetik a 
kritikus fontosságú tápanyagkészleteinket.



• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget V2 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta háromszor
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta kétszer
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 3 cseppentőnyi naponta háromszor
• Csipkebogyó: 1 bögre tea naponta
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Hibiszkusz: 3 bögre tea naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta
• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta
• Melatonin: 5 milligramm naponta, lefekvéskor
• Naszcens jód: 3 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta

Cirrózis és pericirrózis

Valódi ok: Alacsony szintű fertőzések több kórokozó miatt (például egy vagy 
több az Epstein-Barr-vírus több mint hatvan és az övsömörvírus több mint 
harminc változata közül), plusz régi, felhalmozódott szerek (drogok vagy 
vényre kapható gyógyszerek), tartós, krónikus zsírdús étrend és 
méreganyagok, például toxikus nehézfémek (higany, alumínium és réz). Az 
alkoholhasználat is hozzájárulhat, bár ez nem mindig áll fenn. A 
zsírdús/fehérjedús étrend felgyorsíthatja az állapot kialakulását.

A májcirrózisra szedett étrend-kiegészítőket az eset súlyossága határozza 
meg. Ha késői stádiumú a cirrózisod, különösen fontos, hogy megbeszéld az 
étrend-kiegészítőket az orvosoddal, mielőtt szedni kezdenéd őket.

• Friss zellerlé: ha lehet, tornázd fel a napi mennyiséget kétszer 1 
literre; ha nem megy, fogyassz naponta 1 litert

• Amla bogyó: 2 teáskanál naponta kétszer



• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1

cseppentőnyi naponta
• Bojtorjángyökér: 1 bögre tea vagy 1 gyökér frissen kipréselt leve 

naponta kétszer
• Chaga gomba: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta kétszer
• Citromfű: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 5 kapszula naponta kétszer
• Csipkebogyó: 1 bögre tea naponta kétszer
• Glutation: 1 kapszula naponta
• Hibiszkusz: 1 bögre tea naponta kétszer
• MSM: 1 kapszula naponta kétszer
• NAC (N-acetil-cisztein): 1 kapszula naponta
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta kétszer
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Cukorbetegség (1-es, 1,5-es [LADA] és 2-es típusú), 

prediabétesz és ingadozó vércukorszint

Valódi ok: Az 1 és 1,5-es típusú cukorbetegség (mely utóbbit gyakran 
felnőttkori látens autoimmun diabétesznek [LADA] is neveznek) oka a 
hasnyálmirigy károsodása általában valamilyen kórokozó, például vírus 
vagy baktérium, illetve néha valamilyen fizikai ütés miatt. A kórokozó és a 
hasnyálmirigy állapotának súlyossága határozza meg az egyes cukorbetegek 
esetének súlyosságát. A kórokozók által okozott sérülés néha lassan vagy az 
élet későbbi szakaszában alakul ki, és ez vezet az 1,5-es típusú 
cukorbetegséghez. Az is előfordulhat, hogy az 1-es vagy 1,5-es típusú 
cukorbetegséggel egy időben renyhe, stagnáló a májad, és az étrendedben 
lévő túl sok zsír inzulinrezisztencia-problémákat okoz.

A 2-es típusú cukorbetegség oka a renyhe, stagnáló máj, mely tele van 
különböző méreganyagokkal, ideértve olyan vírusokból származó 
méreganyagokat is, mint például az Epstein-Barr több mint hatvan 
változatának valamelyike. Ezzel párhuzamosan a máj glikogénkészlete 
megcsappan, ezért a hasnyálmirigynek keményebben kell dolgoznia; 
túlhajszolja magát a tartósan zsírdús/fehérjedús étrend következtében 
folyamatosan fennálló inzulinrezisztencia-problémák miatt.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta kétszer



• Amla bogyó: 2 teáskanál naponta kétszer
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 1 cseppentőnyi naponta 

kétszer
• Citromfű: 2 cseppentőnyi vagy 1 bögre tea naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi vagy 1 bögre tea naponta kétszer
• Csipkebogyó: 1 bögre tea naponta kétszer
• Glutation: 1 kapszula naponta
• Hibiszkusz: 1 bögre tea naponta kétszer
• Kurkuma: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 2 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Naszcens jód: 6 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Schisandra bogyó: 1 bögre tea naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Depresszió

Valódi ok: A depresszió gyakori, azonosítható okai között szerepelnek a 
traumás veszteségek, traumás stressz és érzelmi sérülések. Ezek a traumák 
tartós neurotranszmitter-hiányt hozhatnak létre, ami olyan depresszióhoz 
vezethet, amely néha a nehéz időkön túl is folytatódik. Más esetekben 
azonosítható napi megpróbáltatásokra mutathatunk rá a depresszió 
forrásaként. Ezeken túl pedig vannak a depressziónak 
megmagyarázhatatlan esetei, amelyeket toxikus nehézfémek, például 
higany, alumínium és réz okozhatnak, melyekkel egy időben gyakran 
valamilyen alacsony szintű vírusfertőzés is fennáll az Epstein-Barr-vírus 
több mint hatvan, az övsömörvírus több mint harminc változata vagy akár a 
herpesz simplex 1, a herpesz simplex 2 vagy a citomegalovírus egy vagy több 
törzse különböző változatainak köszönhetően. Mindezek az egyszerre 
fennálló tényezők is kialakíthatnak depressziót, különösen, ha az adott 
személy a toxikus expozícióval párhuzamosan valamilyen traumát is 
elszenved.



• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta háromszor
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• D3-vitamin: 1000 nemzetközi egység naponta
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• GABA: 1 db 250 milligrammos kapszula naponta
• Hibiszkusz: 1 bögre tea naponta kétszer
• Kurkumin: 2 kapszula naponta
• L-lizin: 2 db 500 milligrammos kapszula naponta
• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta
• Melatonin: 5 milligramm naponta, lefekvéskor
• Naszcens jód: 3 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 teáskanál naponta

Divertikulitisz

Valódi ok: A több mint ötven csoportba sorolható Streptococcus baktériumok 
egyike és/vagy egy vagy több a különböző gyakori coli változatok közül. 
Ezek a baktériumok előszeretettel telepszenek meg a vastagbél falában, ahol 
aztán lyukakat fúrnak, redőket alakítanak ki, és problémás élelmiszereken 
dőzsölnek és szaporodnak, a népesedés során egyre tágítva a 
divertikulumokat. A Streptococcus a vezető ok, így az E. coli a második 
helyre szorul, és nagyon sok emberben mindkettő telepeket alkot. Amikor 
egyszerre van jelen a Streptococcus és az E. coli, különböző élelmiszereken 
táplálkoznak - mint két család, akik ugyanazon a folyóparton mossák az 
aranyat, de mindkettő megjelöli a saját külön területét.



• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget V2 literre
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta kétszer
• Aranygyökér ( Rhodiolarosea): 4 cseppentőnyi naponta kétszer (két 

hétig szedd, két hétig szüneteltesd)
• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• Gyömbér: 1 bögre tea vagy frissen reszelt ízlés szerint naponta
• Kurkumin: 1 kapszula naponta kétszer
• Lomatiumgyökér: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta
• Ökörfarkkóró-levél: 4 cseppentőnyi naponta kétszer

Ekcéma és pikkelysömör (ideérte a rosaceát, lupus 

jellegű kiütéseket, májfoltokat, lichen szklerózus, 

szklerodermát, vitiligót, seborrhoeás dermatitiszt, 

klasszikus dermatitiszt, aktinikus keratózist és 

cellulitiszt)

Valódi ok: Az Epstein-Barr-vírus több mint hatvan változatának valamelyike 
bevette a májat, ahol a bőségesen rendelkezésére álló toxikus rézen 
lakomázik, és rézzel átitatott dermatoxint ereget, mely a testben kering, és a 
zsírdús/fehérjedús étrendnek és egyéb, az adott állapotnak nem kedvező 
ételek miatt nem tud rendesen kiürülni. A bőr felszínére úszva ezek a 
dermatoxinok okozzák az ekcémára és pikkelysömörre jellemző fekélyeket 
és kiütéseket. A vitiligónál alumíniumalapú dermatoxinnal állunk szemben. 
A különböző felsorolt bőrproblémák hátterében különböző kórokozó-toxin 
keverékek állnak - az Egészséges májműködés című könyvben 
részletesebben tárgyalom az egyes problémák konkrét okait.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1



cseppentőnyi naponta kétszer
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• Chaga gomba: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 1 cseppentőnyi naponta 

kétszer
• Citromfű: 2 cseppentőnyi vagy 1 bögre tea naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 1 cseppentőnyi vagy 1 bögre tea naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• EPA és DHA (halmentes): 2 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Kurkumin: 1 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 4 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Ökörfarkkóró-levél: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Szelén: 1 kapszula naponta

Endometriózis

Valódi ok: Olyan forrásokon táplálkozó vírusok és baktériumok, mint az 
állati termékekből származó idegen hormonok és szintetikus, gyártás során 
előállított anyagok, melyekkel gyakran érintkezünk.

A melléktermék, amelyet ezek a kórokozók a női szaporító 
szervrendszerben és a szervek körül létrehoznak, abnormális szöveti 
növekedést aktivál és sürget, hogy csapdába ejtve be tudja zárni ezt a 
toxikus mellékterméket, és az így ne okozhasson kárt a méhben és a 
szaporító szervrendszer egyéb fontos részein. Ez a szövet hajlamos 
gyorsabban nőni olyan zsírdús/fehérjedús étrend mellett, amely tojást, tejet, 
sajtot és vajat tartalmaz, mert ezek a problémás élelmiszerek táplálják a 
kórokozókat, és ezáltal növelik a folyamat során keletkező vírusos és 
bakteriális melléktermékek mennyiségét. A toxikus nehézfémekkel való 
érintkezés szintén felgyorsíthatja az endometriózist.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Amla bogyó: 1 teáskanál naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1



cseppentőnyi naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 5 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 5 cseppentőnyi naponta kétszer
• D-mannóz: 1 evőkanál naponta, vízben
• Kurkumin: 1 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 2 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Málnalevél: 1 bögre tea 2 filterrel naponta kétszer
• Naszcens jód: 3 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Schisandra bogyó: 1 bögre tea naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 teáskanál naponta

Energiaszint-problémák és kimerültség

Valódi ok: Gyakran diagnosztizálják mellékvese-kimerültségként, pedig ez 
csak egy tényező a sok közül, melyek hozzájárulnak a krónikusan alacsony 
energiaszint és kimerültség kialakulásához. Mélyebben húzódó ok ennél a 
stagnáló, renyhe máj, melyet túlterheltek a méreganyagok, például a toxikus 
nehézfémek és vírusok (mint az Epstein-Barr több mint hatvan változata 
vagy az övsömörvírus több mint harminc változatának a törzsei), valamint a 
toxikus vírusos melléktermékek. Ez a hulladékanyag általában vírusos 
neurotoxinok formájában jelenik meg, melyek kiszabadultak a májból, és az 
enyhétől a súlyosig terjedő terhelést jelentenek a központi idegrendszerre, 
ami fokozza a gyulladást a testben, és legyengíti a mellékvesét. Van ennek 
egy szakaszos változata, amelyet én idegi kimerültségnek nevezek.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 3 kapszula naponta kétszer
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1

cseppentőnyi naponta kétszer
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta



• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• Gyömbér: 1 bögre tea vagy ízlés szerint frissen reszelt vagy dzsúsz 

formájában naponta
• Kurkuma: 2 kapszula naponta
• Naszcens jód: 6 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Nyers méz: 1 evőkanál naponta
• Oregoni szőlőgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• Ökörfarkkóró-levél: 2 cseppentőnyi naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta

Epehólyag-fertőzések

Valódi ok: Akut vagy krónikus, elhúzódó bakteriális fertőzés az 
epehólyagban, melyet általában a több mint ötven csoportba sorolható 
Streptococcus baktériumtörzsek valamelyike, vagy a szennyezett 
élelmiszereken élő, vagy ételmérgezés során összeszedett baktériumok 
okoznak. Az állapotot súlyosbítja a zsírdús/fehérjedús étrend.

• Friss zellerlé: ha tudod, tornázd fel a napi mennyiséget kétszer 1 
literre; ha nem megy, reggelenként igyekezz meginni 1 litert

• Aranygyökér ( Rhodiola rosea): 3 cseppentőnyi naponta kétszer (két 
hétig szedd, két hétig szüneteltesd)

• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta
• Borsmenta: 1 bögre tea 2 filterrel naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 1 cseppentőnyi naponta 

kétszer
• Citromfű: 3 cseppentőnyi vagy 1 bögre tea 2 filterrel naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 5 kapszula naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• Gyömbér: 1 bögre tea naponta kétszer vagy ízlés szerint reszelt vagy 

dzsúsz formájában naponta
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer



• Oregoni szőlőgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig 
szedd, két hétig szüneteltesd)

• Ökörfarkkóró-levél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer

Epekő

Valódi ok: Az évek során a májban lévő méreganyagokból, kórokozókból és a 
kórokozók melléktermékeiből felhalmozódott iszapos lerakódás végül 
köveket képez az epehólyagban.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Borsmenta: 1 bögre tea naponta
• Cikóriagyökér: 1 bögre tea naponta
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 2 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 1 bögre tea vagy 2 cseppentőnyi naponta
• Csipkebogyó: 1 bögre tea naponta
• Gyermekláncfűgyökér: 1 bögre tea naponta
• Gyömbér: 1 bögre tea vagy ízlés szerint frissen reszelt vagy dzsúsz 

formájában naponta
• Hibiszkusz: 1 bögre tea naponta
• Kardamom: szórj az ételedre naponta ízlés szerint
• Nyers méz: 1 evőkanál naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Érzékenység hidegre, melegre, napra vagy magas 

páratartalomra; hideg kéz és láb

Valódi ok: A májban és a testben mindenütt jelen lévő fokozott, alacsony 
szintű vírusaktivitás miatt érzékennyé vált központi idegrendszer. Az ezeket 
a problémákat létrehozó vírusok a neurotoxinokat kibocsátó változatok közé 
tartoznak, melyek a véráramban keringve az idegekre tapadnak, és az 
enyhétől a súlyosabbig terjedő gyulladást okoznak. Ettől a testben mindenütt 
érzékenyebbé válhatnak az idegek, ezért amikor hideg levegő vagy hideg víz 
éri a bőrt, az olyan diszkomfortérzést okozhat, amit tévesen rossz 
keringésként diagnosztizálhatnak. Fizikai sérülés is létrehozhat ezen 
tünetekhez vezető idegkárosodást, bár sok esetben üyenkor is jelen vannak 
vírusok, melyek kihasználják az idegkárosodást, és fokozzák a gyulladást.



• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Chaga gomba: 1 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta háromszor
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• D3-vitamin: 1000 nemzetközi egység naponta
• Glutation: 1 kapszula naponta
• Gyömbér: 1 bögre tea vagy ízlés szerint frissen reszelt vagy dzsúsz 

formájában naponta
• Kurkumin: 3 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 2 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta kétszer
• MSM: 1 kapszula naponta
• Ökörfarkkóró-levél: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 teáskanál naponta

Fejfájás és migrén

Valódi ok: Ha fizikai sérülés nem történt, ezt általában az okozza, hogy az 
övsömörvírus több mint harminc változatának egyike gyulladást okoz a 
hármas-, a rekesz vagy a bolygóidegben, vagy az Epstein-Barr-vírus több 
mint hatvan változatának egyike neurotoxinokat termel, amelyek telítik az 
agyi idegsejteket, és gyulladást okoznak bennük, vagy a rekesz- illetve 
bolygóidegben. Ehhez különböző más kiváltó okok is hozzájárulhatnak, 
például a renyhe, stagnáló máj és a zsírdús/fehérjedús étrend miatti 
krónikus dehidratáltság, mely lemeríti a szervek, például az agy 
oxigénkészleteit; túlzott mennyiségű adrenalin a stressz, az érzelmi zavarok 
vagy nehézségek miatt; és az agyban lakozó toxikus nehézfémek, például 
higany, alumínium és réz telítik az idegsejteket. Migrént és fejfájást 
kiválthatnak továbbá parfümök, kölnik, illatgyertyák és légfrissítők.



• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 3 kapszula naponta háromszor
• Aranygyökér ( Rhodiola rosea): 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két 

hétig szedd, két hétig szüneteltesd)
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Bodza virág: 1 bögre tea naponta
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• Fehér fűzfakéreg: 2 cseppentőnyi vagy 2 kapszula naponta
• Kava kava{13}: 2 cseppentőnyi vagy 2 kapszula naponta
• Kurkuma: 2 kapszula naponta kétszer
• Kurkumin: 3 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 4 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta kétszer
• Oregánóolaj: 2 kapszula naponta
• Őszi margitvirág: 2 cseppentőnyi vagy 2 kapszula naponta
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta
• Vízmelléki csukóka: 2 cseppentőnyi vagy 2 kapszula naponta kétszer

Férgek és paraziták

Valódi ok: Nyers hal, tenger gyümölcsei, hús, baromfi vagy sertéshús 
fogyasztása; az élelmiszer vagy az edények véletlen beszennyeződése az 
ezekből kicsurgó nyers lével; illetve egyéb fertőzött és nem megfelelően 
hőkezelt ételek, vagy fertőzött vízből készített ital fogyasztása.

• Friss zellerlé: tornázd fel a reggeli mennyiséget 1 literre
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Bojtorjángyökér: 1 bögre tea vagy 1 gyökér frissen kipréselt leve 

naponta kétszer
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta kétszer



• Citromfű: 5 cseppentőnyi naponta kétszer
• Eyebright: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Fekete dió: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Gyermekláncfűgyökér: 1 bögre tea naponta kétszer
• Gyömbér: 1 evőkanál frissen reszelt szoba-hőmérsékletű vagy forró 

vízben naponta
• Kakukkfű: 2 friss kakukkfűágacska forró vízben teának vagy 4 

ágacska szoba-hőmérsékletű vízben naponta kétszer
• Lósóska: 1 bögre tea naponta kétszer
• Macskakarom: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• Olajfalevél: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• Oregánóolaj: 3 kapszula naponta kétszer
• Oregoni szőlőgyökér: 3 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig 

szedd, két hétig szüneteltesd)
• Rozmaring: 2 friss rozmaringágacska forró vízben teának vagy 4 

ágacska szoba-hőmérsékletű vízben naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 evőkanál naponta

Fibrómák

Valódi ok: Egy vagy több az Epstein-Barr-vírus hatvannál is több változata 
közül, vagy egy vagy több a Streptococcus baktériumok több mint ötven 
csoportjához tartozó törzs közül, melyek olyan toxikus hormonokkal 
táplálkoznak, amelyek külső forrásokból és a toxikus nehézfémekből 
kerülnek be a szervezetbe. Az egészséges sejtek ennek során mérgezővé 
válnak és károsodnak, majd ezek a mutáción átesett, sérült élő sejtek úgy 
küzdenek az életben maradásért, hogy csoportosulnak, majd végül 
fibrómákká szüárdulnak. A fibrómákból kiágazó vérerek felszívják a 
tápanyagokat a tojásból, tejből, sajtból és vajból, így táplálják ezeket a 
sejteket. A zsírdús/fehérjedús étrend komolyan súlyosbítja ezt az állapotot.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Alá (alfa-liponsav): 1 kapszula hetente kétszer
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Aranygyökér ( Rhodiola rosea): 1 cseppentőnyi naponta (két hétig 

szedd, két hétig szüneteltesd)



• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 5 cseppentőnyi naponta kétszer
• D-mannóz: 1 evőkanál naponta, vízben
• Hibiszkusz: 1 bögre tea naponta
• Kurkuma: 2 kapszula naponta kétszer
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 3 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Málnalevél: 1 bögre tea 2 filterrel naponta kétszer
• Naszcens jód: 3 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Nyers méz: 2 teáskanál naponta
• Oregánóolaj: 1 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 teáskanál naponta

Fibromialgia

Valódi ok: Az Epstein-Barr-vírus több mint hatvan változata közül egy vagy 
több idegrendszeri gyulladást okoz, és emellett jelen lehetnek toxikus 
nehézfémek is, például higany. A zsírdús/fehérjedús étrend általában 
súlyosbítja ezt az állapotot.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2

cseppentőnyi naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer



• C-vitamin (Mikro-C formájában): 3 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• D3-vitamin: 1000 nemzetközi egység naponta
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 3 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta kétszer
• Monolaurin: 1 kapszula naponta
• MSM: 1 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Függőség

Valódi ok: Glikogén- és ásványisó-hiány az agyban amiatt, hogy kevés glükóz 
lép be az agyba részben az éveken át folytatott zsírdús/fehérjedús étrendnek 
és annak köszönhetően, hogy alacsony az ásványisó-bevitel (például 
zellerléből és leveles zöldekből), ami táplálná a neurotranszmittereket. A 
toxikus nehézfémek (például higany, alumínium és réz) nagy mennyisége az 
agyban szintén hozzájárulhat függőség kialakulásához, vagy önmagában is 
előidézheti azt. Az érzelmi megpróbáltatások felfokozhatják vagy 
lemeríthetik az embert, ami addiktív impulzusokat vált ki.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget legalább V2 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta háromszor
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 9 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 3 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta háromszor
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta
• EPA és DHA (halmentes): 2 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)



• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 
szüneteltesd)

• GABA: 1 db 250 milligrammos kapszula naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-glutamin: 2 kapszula naponta kétszer
• Melatonin: 5 milligramm naponta kétszer
• Spirulina: 1 evőkanál vagy 9 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 evőkanál naponta

Fülfertőzések

Valódi ok: A középfül fertőzéseit (melyek otitis média néven is ismertek) a 
Streptococcus baktériumok több mint ötven csoportjába tartozó egy vagy 
több törzs okozza.

Többnyire a belsőfül fertőzéseit is a Streptococcus okozza, bár itt 
betársulhat az Epstein-Barr-vírus több mint hatvan vagy az övsömörvírus 
több mint harminc változata közül valamelyik. A vírusfertőzés néha 
önmagában is okozhat belsőfülfertőzést, ami krónikus 
egyensúlyproblémákhoz, fájdalomhoz és nyákképződéshez vezethet.

A következő listán látható étrend-kiegészítők adagolása, mint általában, 
felnőttekre szabott.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Aranygyökér ( Rhodiolarosea): 4 cseppentőnyi naponta háromszor 

(két hétig szedd, két hétig szüneteltesd)
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 2 cseppentőnyi naponta kétszer 

(próbáld a szádban és a torkodban tartani 30 másodpercig)
• Citromfű: 3 cseppentőnyi naponta háromszor
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta kétszer
• Édesgyökér: 2 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• Eyebright: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• Kakukkfű: 2 friss kakukkfűágacska forró vízben teának vagy 4 

ágacska szoba-hőmérsékletű vízben naponta kétszer
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 5 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer



• Lomatiumgyökér: 3 cseppentőnyi naponta háromszor
• Macskakarom: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Monolaurin: 1 kapszula naponta kétszer
• Naszcens jód: 3 csepp (nem cseppentőnyi) naponta, amíg a 

fülfertőzés alábbhagy
• Nyers méz: 1 evőkanál naponta
• Olajfalevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Oregánóolaj: 2 kapszula naponta kétszer
• Oregoni szőlőgyökér: 2 cseppentőnyi naponta háromszor, amíg a 

fülfertőzés alábbhagy
• Ökörfarkkóró-levél: 3 cseppentőnyi naponta háromszor
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta

Gyermekmáj

Valódi ok: Már a kezdet kezdetén kialakuló renyhe, stagnáló májhoz 
vezethet, ha az ember higannyal, alumíniummal, rézzel és egyéb 
méreganyagokkal (leggyakrabban kártevők elleni szerekkel, gyomirtókkal és 
gombaölő szerekkel) érintkezik kisgyerekkorban, vagy a petesejttől vagy 
spermiumtól, illetve akár a méhben veszi át ezeket. Ugyanígy okozhatja ezt 
egy korai alacsony szintű vírusos vagy bakteriális fertőzés (a leggyakrabban 
valamelyik Epstein-Barr-vírus a több mint hatvan változata közül, az egyik a 
számtalan HHV-6 törzs közül, vagy egy a több mint ötven csoportba 
sorolható Streptococcus baktériumtörzs közül). Amint azt az Egészséges 
májműködés című könyvemben részletesebben kifejtem, ez az általam 
gyermekmájnak nevezett állapot sokkal nagyobb mértékben határozza meg 
a gyerekek egészségét és közérzetét, mint gondolnánk.

• Friss zellerlé: lapozz az 508. oldalra a gyerekeknek ajánlott 
mennyiségekhez

• Amla bogyó: V2 teáskanál naponta (keverd el a port valamilyen 
folyadékban, például dzsúszban, smoothie-ban vagy vízben)

• Árpafűlépor: V2 teáskanál naponta (keverd el a port valamilyen 
folyadékban, például dzsúszban, smoothie-ban vagy vízben)

• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 10 csepp 
(nem cseppentőnyi) naponta

• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 6 csepp (nem cseppentőnyi) 
naponta dzsúszban, vízben vagy közvetlenül a szájba

• Citromfű: 1 cseppentőnyi naponta



• C-vitamin (Mikro-C formájában): 1 kapszula naponta (ha gondolod, 
nyisd fel a kapszulát, majd keverd el a port valamilyen folyadékban, 
például dzsúszban, smoothie-ban vagy vízben)

• Gyömbér: 1 bögre tea naponta kétszer, vagy ízlés szerint reszelve 
vagy dzsúsz formájában naponta

• Magnézium-glicinát: V4-V2 teáskanál naponta (nyisd fel a kapszulát, 
majd keverd el a port valamilyen folyadékban, például dzsúszban, 
smoothie-ban vagy vízben)

• Máriatövis: 6 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Spirulina: V2 teáskanál naponta (keverd el a port valamilyen 

folyadékban, például dzsúszban, smoothie-ban vagy vízben)

Gyulladás

Valódi ok: Ha a gyulladás rejtélyes, és nem fizikai sérülés következménye, a 
rejtett ok lehet valamilyen kórokozó, például egy vírus, amely mind toxikus 
nehézfémekkel (higany, alumínium és réz), mind problémás élelmiszerekkel 
(tojás, glutén és tejtermékek) táplálkozik, ami miatt aztán neurotoxinoknak 
és dermatoxinoknak nevezett vegyületeket termel, melyek a testben 
mindenütt megemelik a gyulladás szintjét. A zsírdús/fehérjedús étrend 
akadályozza a rejtélyes gyulladás gyógyulását.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 2 cseppentőnyi naponta 

kétszer
• Citromfű: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• Kurkuma: 2 kapszula naponta
• Kurkumin: 3 kapszula naponta kétszer



• L-lizin: 4 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta
• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta
• MSM: 2 kapszula naponta
• Naszcens jód: 4 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Olajfalevél: 1 cseppentőnyi naponta
• Ökörfarkkóró-levél: 2 cseppentőnyi naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Hajhullás és kopaszodás

Valódi ok: A stagnáló, renyhe májban jelen lévő toxikus nehézfémek és/vagy 
kórokozók, plusz annak a mellékvese által termelt fontos hormonnak a 
hiánya, amelyik életben tartja a hajhagymákat, és serkenti a hajnövekedést.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 9 kapszula naponta
• Ashwagandha: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Bojtorjángyökér: 1 bögre tea vagy 1 gyökér frissen kipréselt leve 

naponta
• Chaga gomba: 1 evőkanál vagy 9 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 4 cseppentőnyi naponta
• D3-vitamin: 1000 nemzetközi egység kétnaponta
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-glutamin: 2 kapszula naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta kétszer
• Málnalevél: 1 bögre tea 2 filterrel naponta kétszer
• MSM: 1 kapszula naponta



• Naszcens jód: 2 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Hangulatingadozások, irritáció, nyűgösség és érzelmi 

máj

Valódi ok: A stagnáló, renyhe májat lemeríti egy alacsony szintű bakteriális 
és/vagy vírusos fertőzés, mellyel egy időben toxikus nehézfémek - 
illatgyertyák, légfrissítők, parfümök, kölnik, műanyagok, olajipari 
vegyületek, háztartási tisztítószerek és öblítők maradványai - valamint 
egyéb, a májban és a bélutakban lévő méreganyagok is jelen vannak.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 2 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 1 cseppentőnyi vagy 1 bögre tea naponta kétszer
• D3-vitamin: 1000 nemzetközi egység naponta
• GABA: 1 db 250 milligrammos kapszula naponta
• Hibiszkusz: 1 bögre tea naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta kétszer
• Naszcens jód: 3 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Hasmenés (krónikus, szakaszos, tartós)

Valódi ok: A bélrendszer megtelik haszontalan baktériumokkal, például a 
több mint ötven csoportba tartozó Streptococcus és egy vagy több különböző 
E. coli változattal, és/vagy vírusokkal, és/vagy élesztőgombával, penésszel 
vagy más nem jótékony hatású gombákkal, melyek gyulladást okoznak a 
vékony- és vastagbél különböző szakaszain. Ez számos gyomor-bélrendszeri



diagnózishoz vezethet.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget V2 literre
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Aranygyökér ( Rhodiola rosea): 3 cseppentőnyi naponta kétszer (két 

hétig szedd, két hétig szüneteltesd)
• Árpafűlépor: V2 teáskanál vagy 1 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Bojtorjángyökér: 1 bögre tea vagy 1 gyökér frissen kipréselt leve 

naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 1 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• D-mannóz: 2 teáskanál naponta, vízben
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• Gyömbér: 1 bögre tea vagy ízlés szerint frissen reszelt vagy dzsúsz 

formájában naponta
• Hibiszkusz: 1 bögre tea naponta
• Kurkumin: 1 kapszula naponta kétszer
• Lomatiumgyökér: 1 cseppentőnyi naponta
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta
• Monolaurin: 1 kapszula naponta kétszer
• Oregánóolaj: 2 kapszula naponta
• Ökörfarkkóró-levél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer

Hegszövet

Valódi ok: Amikor rejtélyes hegszövet jelenik meg a szervezetben - például a 
májban -, annak az az oka, hogy toxikus nehézfémekkel és problémás 
élelmiszerekkel (például tojás, tejtermékek és glutén) táplálkozó kórokozók 
fúrják be magukat az egészséges sejtekbe, és ezáltal károsítják azokat. A több 
mint ötven csoportba sorolható Streptococcus baktériumtörzsek gyakran 
állnak a hegszövet hátterében. A Streptococcus felel az aknés hegesedésért, 
valamint az arc- és homloküregben kialakuló krónikus arcüreggyulladás



után maradó hegszövetért, továbbá a húgyhólyagban és a vékony- és 
vastagbélben megjelenő hegszövetekért. Enyhébb mértékű hegesedést 
okozhatnak más gyakori kórokozók is, például az Epstein-Barr-vírus, a 
herpesz simplex 1 és 2, valamint az övsömörvírus. Az EBV okozza például a 
szarkoidózist, ami a nyirokrendszer hegszövete.

Ez a protokoll a műtéti eljárások, sebek és sérülések okozta hegszövetekre 
is alkalmazható; az általa biztosított antioxidánsok mindenféle heg 
gyógyulását elősegítik.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• ALA (alfa-liponsav): 1 kapszula naponta
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 1 cseppentőnyi naponta 

kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta
• Kovaföld: 1 teáskanál naponta
• Kurkuma: 2 kapszula naponta
• Kurkumin: 3 kapszula naponta
• L-lizin: 4 db 500 milligrammos kapszula naponta
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta
• Máriatövis: 1 cseppentőnyi naponta
• MSM: 2 kapszula naponta
• NAC (N-acetil-cisztein): 1 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 evőkanál naponta

Hepatitisz (májgyulladás)

Valódi ok: Akut vagy krónikus, alacsony szintű vírusfertőzés a májban, 
melyet a leggyakrabban az Epstein-Barr-vírus több mint hatvan változata 
közül okoz valamelyik. Részletesebb magyarázatot találsz ezzel



kapcsolatban az Egészséges májműködés című könyvemben.

• Friss zellerlé: próbáld feltornázni a napi mennyiséget kétszer 1 literre
• Aranygyökér ( Rhodiolarosea): 2 cseppentőnyi naponta kétszer (két 

hétig szedd, két hétig szüneteltesd)
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 2 cseppentőnyi naponta 

kétszer
• Citromfű: 1 bögre tea 2 filterrel vagy 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• Eyebright: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Kurkumin: 3 kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Nyers méz: 1 evőkanál naponta
• Ökörfarkkóró-levél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 3 evőkanál naponta

Herpesz simplex

Valódi ok: A herpesz simplex 1 és herpesz simplex 2 vírusoknak rengeteg 
törzse és mutációja van. A vírusok által kiváltott tünetek többek között: 
kimerültség, állkapocsfájdalom, fülfájás, fájdalom a nyak alsó vagy felső 
részén, fájdalom a fej hátsó részében, fájdalom a nemi szervek környékén, 
húgyhólyagfájdalom és -gyulladás, torokfájás, enyhe láz, herpeszkiütések a 
szájban és a nemi szerveken vagy körülöttük. Sokszor előfordul, hogy a 
páciens valójában egy övsömörvírussal küzd, amelyet tévesen herpesz 
simplex 1-nek vagy 2-nek diagnosztizálnak.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta; a 

herpeszkiütésekre külsőleg is alkalmazd a zselét
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 2 cseppentőnyi naponta kétszer



• Citromfű: 5 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 8 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• Édesgyökér: 2 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• Kakukkfű: 2 friss kakukkfűágacska forró vízben teának vagy 4 

ágacska szoba-hőmérsékletű vízben naponta kétszer
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 8 kapszula naponta kétszer
• Lomatiumgyökér: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Naszcens jód: 3 csepp (nem cseppentőnyi) naponta kétszer
• Nyers méz: 1 evőkanál naponta
• Oregoni szőlőgyökér: 2 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig 

szedd, két hétig szüneteltesd)
• Ökörfarkkóró-levél: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• Propolisz: 5 cseppentőnyi naponta kétszer; a herpeszkiütéseket is 

ecseteld vele
• Spirulina: 6 kapszula vagy 2 teáskanál naponta 

Heves szívdobogás

Valódi ok: Amikor a heves szívdobogás és a fibrilláció{14} orvos által nem 
azonosítható okból következik be, általában valamilyen alacsony szintű 
vírusfertőzés (melyet az Epstein-Barr-vírus több mint hatvan változatának 
egyike okoz) ütötte fel a fejét a stagnáló, renyhe májban, mely 
melléktermékeket és (többek között neurotoxinokból és vírussejtburkokból 
álló) vírusos üledéket hoz létre; ez a májat elhagyva felgyűlik a 
szívbillentyűkben. Ez a zselészerű, felgyűlt üledék azért tudja megzavarni a 
szívritmust, mert a szívbillentyűk kissé ragacsossá válhatnak. Emellett a 
vírusos neurotoxinok az agyba is eljutnak, ahol beszennyezik a közvetlenül 
a szívbe futó idegekhez kapcsolódó idegsejteket. Ez elektromos zavart 
okozhat, és emiatt kezd el hevesen dobogni a szív. Az orvostudomány és 
kutatás előtt mindkét itt feltárt ok ismeretlen.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta



• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2
cseppentőnyi naponta

• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 3 cseppentőnyi naponta
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta
• Magnézium-glicinát: 3 kapszula naponta
• Málnalevél: 1 bögre tea 2 filterrel naponta
• Naszcens jód: 4 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Q10-koenzim: 2 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Hormonális problémák

Valódi ok: Valamilyen alacsony szintű vírusfertőzés, melyet a leggyakrabban 
az Epstein-Barr-vírus több mint hatvan változata közül okoz egy vagy több, 
mely stagnáló, renyhe májjal párosul, telítve méreganyagokkal, például 
toxikus nehézfémekkel, kártevők elleni szerekkel, gyomirtókkal, 
műanyagokkal és egyéb olajipari melléktermékkel, régi gyógyszerekkel, 
parfümökkel, kölnikkel, illatgyertyákkal, légfrissítőkkel és problémás 
élelmiszerekkel, például tojással.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2

cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 2 kapszula naponta
• Csalánlevél: 4 cseppentőnyi naponta
• Hibiszkusz: 1 bögre tea 2 filterrel naponta
• Málnalevél: 1 bögre tea három filterrel naponta kétszer
• Máriatövis: 1 cseppentőnyi naponta



• Naszcens jód: 6 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Schisandra (kúszómagnólia) bogyó: 1 bögre tea naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 evőkanál naponta

Hőhullámok, hidegrázás, éjszakai verítékezés, áthevülés 

és testhőmérséklet-ingadozások

Valódi ok: A renyhe, stagnáló máj, mely többféle méreganyaggal telítődött - 
ideértve az évek során az üss vagy fuss reakciók nyomán keletkezett toxikus 
hormonokat, toxikus nehézfémeket (például higany, alumínium és réz), 
mérgező vírusos melléktermékeket és egyéb (az Epstein-Barr-vírus több 
mint hatvan változata, az övsömörvírus több mint harminc változata vagy a 
HHV-6, a herpesz simplex 1 és 2, illetve a citomegalovírus számtalan 
változata közül bármelyik által termelt) hulladékanyagot, plusz régi 
gyógyszerek, kártevők elleni szerek, gyomirtók, gombaölő szerek, 
légfrissítők, illatgyertyák, parfümök és kölnik maradványait, valamint a 
hosszan tartó zsírdús/fehérjedús étrendet.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Ami a bogyó: 2 teáskanál naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1

cseppentőnyi naponta
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi vagy 1 bögre tea 2 filterrel naponta
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi vagy 1 bögre tea 2 filterrel naponta
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• Kurkumin: 2 kapszula naponta
• L-lizin: 2 db 500 milligrammos kapszula naponta
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Málnalevél: 1 bögre tea 2 filterrel naponta
• Monolaurin: 1 kapszula naponta



• Naszcens jód: 4 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta
• Schisandra bogyó: 2 cseppentőnyi naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 teáskanál naponta

Húgyúti fertőzések, hólyagfertőzések, gombafertőzések 

és bakteriális hüvelyfertőzés

Valódi ok: A több mint ötven csoportba tartozó Streptococcus baktériumok 
egy vagy több törzse vagy először eredményez akut fertőzést, vagy régóta 
bujkál a májban, és ez okozza ezeknek a problémáknak (egynek vagy 
többnek) a krónikus változatát. A Streptococcus gyakran produkál tüneteket 
a menstruáció közeledtével, amikor az immunrendszered egésze nagyjából 
nyolcvan százalékkal gyengül - mivel arra a nyolcvan százalékra a méh és a 
petefészkek védelméhez/ben van szükség. Ez egy természetes, beépített 
jelenség, mely a földi élet biztonságos folytonosságát hivatott biztosítani. 
Amikor a méh nyálkahártyája leválik, gyakran megpróbálja eltávolítani a 
kórokozókat és egyéb méreganyagokat, és az ezekkel szembeni védelmedre 
kell hogy az immunrendszered ott legyen segíteni. Peteéréskor pedig 
megerősödik az immunrendszered a petefészkek védelmére, így a 
szervezeted többi része mintegy negyven százalékkal válik sebezhetőbbé a 
betegségekkel és fertőzésekkel szemben. A menstruációhoz és a peteéréshez 
közeledve tehát, amikor a szervezeted immunrendszere általában gyengébb, 
a Streptococcus hajlamos húgyhólyagfertőzés vagy más húgyúti fertőzés 
képében megmutatkozni. Míg a gombafertőzéseknél gomba is jelen lehet, a 
kényelmetlenséget a Streptococcus baktériumok okozzák, amit az orvosok 
nagyon gyakran nem vesznek észre. Nem a hormonok okozzák a 
pattanásokat a menstruáció közeledtével. Éppen az immunrendszernek az 
imént említett általános gyengülése az oka ennek, amit a pattanást okozó 
Streptococcus baktériumok kihasználnak. Próbáld kerülni a problémás 
élelmiszereket, például tojást. És azt is tartsd észben, hogy a 
zsírdús/fehérjedús étrend ezeket az állapotokat mind súlyosbíthatja.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Amla bogyó: 2 teáskanál naponta kétszer
• Aranygyökér ( Rhodiolarosea): 4 cseppentőnyi naponta kétszer (két 

hétig szedd, két hétig szüneteltesd)



• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): opcionális Gyógyító médium cink 

sokkterápia után két napig, akár 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): opcionális Gyógyító médium C- 

vitamin sokkterápia után, 6 kapszula naponta kétszer
• Csipkebogyó: 2 bögre tea naponta
• D-mannóz: 1 evőkanál por vízben, naponta négyszer
• Hibiszkusz: 2 bögre tea naponta
• Kakukkfű: 2 friss kakukkfűágacska forró vízben teának vagy 4 

ágacska szoba-hőmérsékletű vízben naponta kétszer
• Lomatiumgyökér: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Macskakarom: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Nyers méz: 1 evőkanál naponta
• Olajfalevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Oregoni szőlőgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig 

szedd, két hétig szüneteltesd)
• Ökörfarkkóró-levél: 3 cseppentőnyi naponta kétszer

Humán papillomavírus (HPV)

Valódi ok: Egy vírus, mely problémás élelmiszereken, például tojáson dőzsöl, 
és az alacsony szintű fertőzések (például az Epstein-Barr-vírus több mint 
hatvan változatának egyike vagy a több mint ötven csoportba sorolható 
Streptococcus baktériumok egy vagy több törzse) miatt eleve legyengült 
immunrendszert kihasználja, és utat enged a HPV szaporodásának. A HPV- 
vel kapcsolatos problémákat valójában nem maga a HPV jelenti. A HPV 
szelíd vírus, mely szinte teljesen ártalmatlan, hacsak nem zajlik ugyanakkor 
egyszerre több, az egész szervezetre ható krónikus, alacsony szintű fertőzés, 
melyek ha nem mutatják ki őket, hosszan fennállhatnak.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget V2 literre
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1



cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• D3-vitamin: 1000 nemzetközi egység naponta
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• Édesgyökér: 2 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• Eyebright: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• Kurkuma: 2 kapszula naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 3 db 500 müligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Monolaurin: 1 kapszula naponta kétszer
• Naszcens jód: 3 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Irritábilis bél szindróma (IBS)

Valódi ok: Kevés sósav- és epetermelés, aminek köszönhetően a baktériumok - például a Streptococcus több mint ötven csoportjába tartozó törzsek - 
elszaporodhatnak a béltraktusban. A belekben gyakran találni 
toxikusnehézfém-, például higanylerakódásokat, és a túlzott méreganyag- 
terheléstől a máj stagnál és renyhévé válik. A zsírdús/fehérjedús étrend 
felgyorsíthatja az állapot kialakulását.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: naponta kétszer 1 kapszula
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer



• Bojtorjángyökér: 1 bögre tea vagy 1 gyökér frissen kipréselt leve 
naponta

• Citromfű: 1 cseppentőnyi vagy 1 bögre tea naponta
• Csalánlevél: 1 cseppentőnyi vagy 1 bögre tea naponta
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta vagy 1 bögre tea 2 filterrel 

naponta (két hétig szedd, két hétig szüneteltesd)
• Gyermekláncfűgyökér: 1 bögre tea naponta
• Gyömbér: 1 bögre tea vagy ízlés szerint frissen reszelt vagy dzsúsz 

formájában naponta
• Hibiszkusz: 1 bögre tea naponta
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta

Irritábilis hólyag szindróma

Valódi ok: A húgyhólyag krónikus gyulladása egy évekkel ezelőtti vagy 
jelenleg fennálló alacsony szintű fertőzés miatt, melyet egy vagy több, a 
Streptococcus több mint ötven csoportjába tartozó törzs és/vagy egy vírus, 
például az Epstein-Barr több mint hatvan változatának valamelyike okoz. 
Általában mind egy vírus, mind baktériumok jelen vannak, és ugyanabban a 
környezetben dolgoznak együtt: a vírus által kiengedett neurotoxinok 
irritációt okozhatnak a húgyhólyag bélésében, míg a baktériumok be is 
fészkelhetik magukat a húgyhólyag falába - mindkettő azonnali gyulladást 
okoz.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta háromszor
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 3 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• D-mannóz: 1 evőkanál naponta háromszor, vízben
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• GABA: 1 db 250 milligrammos kapszula naponta



• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 2 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta
• Málnalevél: 1 bögre tea 2 filterrel naponta
• Melatonin: 5 milligramm naponta, lefekvéskor
• Monolaurin: 2 kapszula naponta
• Naszcens jód: 3 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Nyers méz: 2 teáskanál naponta
• Oregánóolaj: 1 kapszula naponta
• Oregoni szőlőgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• Ökörfarkkóró-levél: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Schisandra bogyó: 1 bögre tea naponta
• Spirulina: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta

ízületi fájdalom

Valódi ok: Savak és különböző méreganyagok túl nagy mennyiségben 
vannak jelen a szervezetben a stagnáló, renyhe májnak köszönhetően. Vagy 
valamilyen alacsony szintű vírusfertőzésről - például az Epstein-Barr-vírus 
több mint hatvan változatának egyikéről - van szó, mely higannyal, 
alumíniummal és/vagy rézzel táplálkozik a testben, és az általa kiválasztott 
neurotoxinok okozzák az ízületi fájdalmat. Ezek az okok együtt, egyszerre is 
hozzájárulhatnak az ízületi fájdalom kialakulásához, de az is előfordulhat, 
hogy valakinek csak stagnáló a mája, vagy csak vírusfertőzése van. Néha 
nem az EBV, hanem az övsömör több mint harminc változatának 
valamelyike a ludas, mivel vírusos gyulladást hoz létre az ízületi területen. 
Mindkét vírus okozhat túlzott folyadéktermelést és duzzadást, ami 
egymilliárd-féle ízületi fájdalommal kapcsolatos diagnózishoz vezet. Az 
ízületi fájdalmat súlyosbíthatja a zsírdús/fehérjedús étrend.

Van, hogy az ízületi fájdalom nyilvánvalóan valamilyen sérülés 
következménye. Amikor valaki folyamatosan, továbbra is fájdalmat 
tapasztal, miután meg kellett volna gyógyulnia, annak sokszor valamilyen 
alacsony szintű vírusfertőzés az oka.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta



• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőn^ naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 3 cseppentünk naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 4 cseppentünk naponta kétszer
• D3-vitamin: 1000 nemzetközi egység naponta
• Édesgyökér: 1 cseppentünk naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• Glutation: 1 kapszula naponta
• Kurkuma: 4 kapszula naponta
• Kurkumin: 3 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 4 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta
• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta kétszer
• Máriatövis: 1 cseppentünk naponta
• Monolaurin: 1 kapszula naponta
• MSM: 2 kapszula naponta
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Karikás szem

Valódi ok: Ha nem alváshiány okozza, akkor ez a tünet azt jelzi, hogy a máj 
rengeteg méreganyaggal küzd, többek között például toxikus 
nehézfémekkel, vírusokkal és baktériumokkal, valamint a 
melléktermékeikkel és hulladékukkal, műanyagokkal és egyéb kőolajipari 
melléktermékekkel, valamint kártevők elleni szerekkel, gyomirtókkal és 
gombaölőkkel. Ez besűrítheti a vért, mert a zsírdús/fehérjedús étrend miatt 
nem megfelelő a méregtelenítés. A magas vérzsírszint miatt ugyanakkor 
csökken a vérben az oxigén mennyisége, ami krónikus alacsony szintű 
dehidratáltsághoz és a vér besűrűsödéséhez vezethet. A sűrű vérben 
lebegnek a méreganyagok, ez okozhatja a sötét árkokat a szem alatti vékony 
bőrréteg alatt.



• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 1 kapszula naponta kétszer
• ALA (alfa-liponsav): 1 kapszula naponta
• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 2 kapszula naponta
• Bojtorjángyökér: 1 bögre tea vagy 1 gyökér frissen kipréselt leve 

naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 1 cseppentőnyi naponta 

kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta vagy 1 bögre tea naponta 

kétszer (két hétig szedd, két hétig szüneteltesd)
• Gyermekláncfűgyökér: 1 bögre tea naponta kétszer
• Hibiszkusz: 1 bögre tea naponta kétszer
• Kurkuma: 2 kapszula naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 evőkanál naponta
• Vöröshere vagy réti here: 1 bögre tea vagy 1 cseppentőnyi naponta 

kétszer

Kiégés

Valódi ok: A kiégést gyakran annak tudjuk be, hogy képtelenek vagyunk 
kezelni a stresszt, holott valójában ezzel megint csak magunkat okoljuk az 
egészségügyi problémáinkért. Azok a toxikus bajkeverők és kórokozók 
tesznek fogékonnyá a kiégésre, melyekkel naponta találkozunk az 
életünkben. További részleteket találsz ezzel kapcsolatban a Mi okozza a 
kiégést? című 2. fejezetben.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 4 kapszula naponta háromszor
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta kétszer
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Aranygyökér ( Rhodiola rosea): 1 cseppentőnyi naponta (két hétig 

szedd, két hétig szüneteltesd)
• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 9 kapszula naponta



• Ashwagandha: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 4 

cseppentőn^ naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Chaga gomba: 1 evőkanál vagy 9 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 3 cseppentőnyi naponta négyszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 5 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• Kaliforniai pipacs: 1 cseppentőnyi vagy 1 kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 4 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta kétszer
• Melatonin: 5 milligramm naponta, lefekvéskor
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Szelén: 1 kapszula hetente egyszer
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 evőkanál naponta

Kismedencei gyulladás (PID) és prosztatagyulladás

Valódi ok: Bakteriális fertőzés a Streptococcus baktériumok több mint ötven 
csoportjába tartozó egy vagy több törzs miatt. A kismedencei gyulladásnak 
különböző fokozatai vannak. Vannak nagyon enyhék és súlyosak, melyek a 
szervezetben kiterjedtebb, hosszan tartó, krónikus fájdalmat okoznak. Akkor 
is előfordulhat nálad, ha nem diagnosztizáltak ezzel az állapottal. A PID 
legenyhébb formáit túlzottan aktív húgyhólyag, időnként előforduló húgyúti 
fertőzések és kismedencei diszkomfortérzés jellemzi, melyet nem mindig 
könnyű megkülönböztetni a gyomorhuruttól, felfúvódástól vagy egyéb bélúti 
kellemetlenségektől. A kismedencei gyulladásban érintett nők gyakran 
visszatérő húgyúti fertőzésektől, hüvelyi folyástól, bakteriális 
hüvelyfertőzéstől vagy krónikus gombafertőzésektől is szenvednek, mert 
ezeket is mind a Streptococcus okozza.

Ennek a párhuzamos férfi oldali megtapasztalása a prosztatagyulladás,



melyet szintén alacsony szintű, krónikus Streptococcus-fertőzés vagy 
valamilyen akut Streptococcus-fertőzés okoz.

Akinek prosztatagyulladása vagy kismedencei gyulladása van, annak 
általában a vastagbelében is jelen van a Streptococcus, ami irritábilis bél 
szindrómához vezethet, mert az IBS szintén egy alacsony szintű, krónikus 
Streptococcus fertőzés eredménye.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Aranygyökér (Rhodiola rosea): 3 cseppentőnyi naponta háromszor 

(két hétig szedd, két hétig szüneteltesd)
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 5 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• D-mannóz: 1 evőkanál naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• Eyebright: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Kakukkfű: 2 friss kakukkfűágacska forró vízben teának vagy 4 

ágacska szoba-hőmérsékletű vízben naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 2 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Lomatiumgyökér: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Málnalevél: 1 bögre tea 2 filterrel naponta kétszer
• Naszcens jód: 2 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Nyers méz: 2 teáskanál naponta
• Olajfalevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Oregánóolaj: 2 kapszula naponta
• Oregoni szőlőgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• Ökörfarkkóró-levél: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta



Kontaminált vékonybél szindróma (SIBO)

Valódi ok: A Streptococcus baktériumok több mint ötven csoportjába tartozó 
egy vagy több törzs fészkelte be magát a vékony- és vastagbélbe, ahol a 
bélfalakat bevonó rothadó, bomlásnak indult fehérjékkel és avas zsírokkal 
táplálkoznak. Az olyan bajkeverő élelmiszerek, mint a tojás, tej, sajt, vaj és 
glutén is táplálékot jelent a Streptococcus baktériumok számára, amitől azok 
elszaporodnak. A SIBO-t sokszor kíséri a méreganyag-túlterhelésnek és 
zsírdús/fehérjedús étrendnek köszönhetően legyengült, renyhe és stagnáló 
máj és nyirokrendszer. Aki SIBO-val küzd, annak jó eséllyel volt része 
pattanásokban, arcüregfertőzésekben, húgyúti fertőzésekben, 
gombafertőzésekben, húgyhólyagfertőzésekben, torokgyulladásban, 
puffadásban vagy savas refluxban - és ezek bármelyikére kaphatott 
antibiotikumot, aminek köszönhetően az a Streptococcus, amelyik túlélte a 
kezelést, idővel megerősödött, és belakhatta a bélrendszert és az egész 
szervezetet. A Streptococcus hozzájárulhat az alacsony sósav- és 
epetermeléshez. A kapcsolatainkban sokszor adogatjuk egymásnak a 
Streptococcus baktériumok különböző csoportjaiba tartozó különböző 
törzseket.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta kétszer
• Aranygyökér ( Rhodiolarosea): 4 cseppentőnyi naponta kétszer (két 

hétig szedd, két hétig szüneteltesd)
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Bojtorjángyökér: 1 bögre tea vagy 1 gyökér frissen kipréselt leve 

naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 1 cseppentőnyi naponta 

kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• Gyömbér: 1 bögre tea naponta kétszer vagy reszelt vagy dzsúsz ízlés 

szerint naponta
• Kurkuma: 2 kapszula naponta



• Kurkumin: 1 kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Olajfalevél: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Oregánóolaj: 1 kapszula naponta kétszer
• Oregoni szőlőgyökér: 2 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig 

szedd, két hétig szüneteltesd)
• Ökörfarkkóró-levél: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta

Ködös gondolkodás

Valódi ok: Alacsony szintű krónikus vírusfertőzés (a leggyakrabban 
valamelyik Epstein-Barr-változatnak köszönhetően a több mint hatvan 
közül); toxikus nehézfémek, például higany, alumínium és réz; vagy 
egyszerre vírusterhelés és toxikus nehézfémek kombinációja.

Lehet például valakinek alacsony szintű vírusfertőzése nagyon kevés 
toxikus nehézfémmel, vagy az is lehet, hogy nincs vírusos gyulladás a 
szervezetében, de fokozottan ki van téve toxikus nehézfémek hatásának. A 
fémek idővel gyakran elöregednek, oxidálódnak az évek múltával, amit a 
zsírdús/fehérjedús étrend felgyorsít, aminek következtében a fémekből 
szivárgó anyagok a szomszédos agyszövetekhez érve gyengítik és ritkítják a 
neurotranszmittereket, túlzott reakcióra késztetik az elektromos 
impulzusokat, és az idegsejtek telítődnek a toxikus nehézfémekből szivárgó 
oxidációs vegyietekkel. A ködös gondolkodás eseteinek többségében 
mindkettőből van egy kicsi: egy hosszan tartó vírusfertőzés (például EBV) és 
egy jó adag toxikus nehézfém, ahol ez esetben a higany viszi a prímet.

• Friss zellerlé: tornázd fel a reggeli mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 3 kapszula naponta háromszor
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta kétszer
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta kétszer
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Chaga gomba: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 1 cseppentőnyi naponta 

kétszer
• Citromfű: 1 cseppentőnyi naponta kétszer



• C-vitamin (Mikro-C formájában): 2 db 500 milligrammos kapszula 
naponta kétszer

• Csalánlevél: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• L-lizin: 2 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta kétszer
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Körömgomba

Valódi ok: A túlterhelt, toxikus máj nem képes jobban felhasználható 
tápanyagokká alakítani a vitaminokat és ásványi anyagokat, ami főleg 
egyfajta cinkhiányhoz vezet. Gyakran a legyengült immunrendszer indítja 
be.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Amla bogyó: 1 teáskanál naponta
• Aranygyökér ( Rhodiola rosea): 2 cseppentőnyi naponta kétszer (két 

hétig szedd, két hétig szüneteltesd)
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Bojtorjángyökér: 1 bögre tea vagy 1 gyökér frissen kipréselt leve 

naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 5 kapszula naponta kétszer
• Glutation: 1 kapszula naponta
• Hibiszkusz: 1 bögre tea naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta
• L-lizin: 2 db 500 müligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta
• Olajfalevél: 2 cseppentőnyi naponta



• Oregánóolaj: 2 kapszula naponta
• Ökörfarkkóró-levél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 teáskanál naponta

Köszvény

Valódi ok: A renyhe, stagnáló máj túlterhelt a különféle méreganyagok miatt, 
és ez általában zsírdús/fehérjedús étrenddel párosul.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Amla bogyó: 2 teáskanál naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 1 cseppentőnyi naponta 

kétszer
• Citromfű: 2 cseppentőnyi vagy 1 bögre tea 2 filterrel naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi vagy 1 bögre tea 2 filterrel naponta 

kétszer
• Csipkebogyó: 1 bögre tea naponta
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Kurkuma: 2 kapszula naponta kétszer
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 3 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• MSM: 2 kapszula naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 evőkanál naponta

Kötőhártya-gyulladás

Valódi ok: A Streptococcus több mint ötven csoportja közé tartozó 
baktériumtörzs által okozott fertőzés a szemben. Mint általában, a 
következőkben itt is a felnőtt dózisokat láthatod.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre



• Amla bogyó: 1 teáskanál naponta
• Aranygyökér ( Rhodiola rosea): 3 cseppentőnyi naponta kétszer (két 

hétig szedd, két hétig szüneteltesd)
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1

cseppentőnyi naponta
• Chaga gomba: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Eyebright: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Kurkumin: 1 kapszula naponta kétszer
• Lomatiumgyökér: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Monolaurin: 1 kapszula naponta kétszer
• Olajfalevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Oregoni szőlőgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig 

szedd, két hétig szüneteltesd)
• Ökörfarkkóró-levél: 3 cseppentőnyi naponta kétszer

Látásgyengülés

Valódi ok: A rejtélyes látásgyengülés, azaz aminek nincs diagnosztizálható 
oka, annak következtében alakul ki, hogy egy krónikus, alacsony szintű 
vírusfertőzés miatt legyengülnek az idegsejtek, és mindez olyan toxikus 
nehézfémekkel párosul, mint a higany és az alumínium, valamint egyéb 
méreganyagokkal, például kártevők elleni szerekkel, gyomirtókkal, 
gombaölő szerekkel és olajipari vegyietekkel.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget legalább V2 literre
• Celeryforce: 3 kapszula naponta kétszer
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• ALA (alfa-liponsav): 1 kapszula kétnaponta
• Amla bogyó: 1 teáskanál naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 3 cseppentőnyi naponta kétszer



• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta kétszer
• Csipkebogyó: 1 bögre tea naponta
• D3-vitamin: 1000 nemzetközi egység naponta
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Glutation: 1 kapszula naponta
• Kurkumin: 3 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 4 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta kétszer
• Monolaurin: 1 kapszula naponta
• Olajfalevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Ökörfarkkóró-levél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Látóideg-sorvadás

Valódi ok: A látóidegsejtek legyengülése az Epstein-Barr-vírus több mint 
hatvan változatának egyike miatt következik be, mely toxikus 
nehézfémekkel, például higannyal és egyéb méreganyagokkal, például 
kártevők elleni szerekkel táplálkozik, és a látóideget telítő neurotoxinokat 
termel. Az EBV néha rá is tud kapaszkodni a látóidegre, amivel károsítja a 
sejteket. Látóideg-sorvadáshoz bármelyik, a neurotoxinok vagy a közvetlen 
hatás, vagy a kettő együtt is vezethet.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Amla bogyó: 1 teáskanál naponta
• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 9 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2

cseppentőnyi naponta kétszer
• Bojtorjángyökér: 1 bögre tea vagy 1 gyökér frissen kipréselt leve 

naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta



• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta kétszer
• Csipkebogyó: 1 bögre tea naponta
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Glutation: 1 kapszula naponta
• Kurkumin: 3 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 6 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Lomatiumgyökér: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Macskakarom: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Monolaurin: 2 kapszula naponta
• MSM: 1 kapszula naponta
• Olajfalevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Oregánóolaj: 2 kapszula naponta
• Ökörfarkkóró-levél: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Libidócsökkenés (férfiaknál) és erekciós diszfunkció

Valódi ok: Ha egy férfiban rejtélyesen elalszik a nemi vágy, azt az okozza, 
hogy stagnál és renyhe a mája, melyet annyira elözönlött a zsír, hogy a máj 
zsír „tárolója” túlcsordult. Más szóval kialakult a zsírmáj - vagy az azt 
megelőző állapot azoknál a férfiaknál, akiknél még nem diagnosztizálták a 
zsírmájat. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a túlsúly a testen is látható; 
lehet zsírmájad, vagy tapasztalhatod az azt megelőző állapotot anélkül, hogy 
a túl sok zsír kívülről megmutatkozna rajtad. A zsírdús/fehérjedús étrend 
súlyosbíthatja ezt az állapotot.

Az erekciós diszfunkciót olyan toxikus nehézfémek okozzák, mint az 
agyban a neuronok körül oxidálódó higany és alumínium, ami aztán 
megzavarja az elektromos impulzusok és neurotranszmitterek működését.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget legalább Vi literre
• Celeryforce: 4 kapszula naponta kétszer
• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 9 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta kétszer



• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 3
cseppentőnyi naponta kétszer

• Bojtorjángyökér: 3 bögre tea vagy 3 gyökér frissen kipréselt leve 
naponta

• Chaga gomba: 1 evőkanál vagy 9 kapszula naponta
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta háromszor
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta kétszer
• Édesgyökér: 2 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• GABA: 1 db 250 milligrammos kapszula naponta
• Kurkumin: 3 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 4 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta kétszer
• Máriatövis: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Melatonin: 10 milligramm naponta, lefekvéskor
• Spirul ina: 1 evőkanál vagy 9 kapszula naponta

Libidócsökkenés (nőknél)

Valódi ok: Amikor egy nő nemi vágya rejtélyes módon eltűnik, annak a 
legyengült mellékvese az oka. Van, hogy az egyik mellékvese jobban le van 
gyengülve, mint a másik.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget legalább Vi literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Édesgyökér: 2 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• Gyömbér: 2 bögre tea vagy 1 evőkanál frissen reszelve forró vízben



teaként, naponta
• Hibiszkusz: 1 bögre tea naponta
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta kétszer
• Málnalevél: 1 bögre tea 2 filterrel naponta háromszor
• Naszcens jód: 4 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Schisandra bogyó: 1 bögre tea naponta háromszor
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Lyme-kór

Valódi ok: A Lyme-kór igazi oka nem bakteriális, hanem vírusos. Ha ez 
meglep, tudnod kell, hogy az orvosok már elkezdték kihúzni a Lyme-kórt a 
bakteriális kategóriából, és ehelyett áthelyezték az autoimmun problémák 
közé. Ez az autoimmun címke azt jelenti, hogy az orvostudomány és kutatás 
már nincs meggyőződve a Lyme-kór bakteriális eredetéről - annak ellenére, 
hogy a rendszert évtizedeken át úgy állították fel, hogy elhitették velünk, 
hogy baktériumok okozzák a betegséget. A Lyme-kórhoz szükséges 
vértesztekben még mindig azt jelzik, hogy a betegség bakteriális, de ez idővel 
átalakul majd.

Amikor a Lyme-kórt autoimmunnak nevezi, azzal a gyógyászati ipar azt 
mondja: „Nem tudjuk, hogy mi okozza a Lyme-kórt.” Ennek a fejleménynek - 
mármint annak, hogy az orvostudomány és kutatás ma már kételkedik a 
Lyme-kór bakteriális eredetében - a Gyógyító médium sorozat az oka. 
Amikor az első könyvem, a Gyógyító médium megjelent, melyben leírtam az 
igazságot arról, hogy mi okozza a Lyme-kórt, világszerte emberek milliói 
kezdtek változtatni az ezzel kapcsolatos látásmódjukon - orvosokat és más 
egészségügyi szakembereket is ideértve. Ma már olyan orvosok is vannak, 
akik azzal segítenek a pácienseiknek meggyógyulni, hogy tudják: bizonyos 
vírusok, például az Epstein-Barr, az övsömör, a HHV-6, HHV-7, herpesz 
simplex 1, herpesz simplex 2 és a citomegalovírus okozzák a Lyme-kór 
tüneteit. Ne feledd, hogy az EBV-nek több mint hatvan, az övsömörnek több 
mint harminc, és ezeknek a herpesz családba tartozó vírusoknak is rengeteg 
változata van.

Baktériumok nem okoznak neurológiai tüneteket, a Lyme-kóros betegek 
pedig ezektől szenvednek. Fájdalmak, bizsergés és zsibbadás, kábaság, 
üvegsejti homály, végtaggyengeség, heves szívdobogás, égető bőrérzet, 
állkapocsfájdalom, nyaki fájdalom, rángások, tikkelés és görcsök tartoznak



ezek közé a neurológiai tünetek közé, ezeket pedig vírusok, nem 
baktériumok váltják ki. Bizonyos vírusok, például az EBV több mint hatvan, 
az övsömör több mint harminc és a HHV-6, HHV-7, herpesz simplex és a 
CMV számtalan változata neurotoxinokat termel, és ezek a neurotoxinok 
felelnek a neurológiai tünetekért. A baktériumok nem termelnek 
neurotoxint; a baktériumok nem képesek a Lyme-kórral társított neurológiai 
tünetek létrehozására.

A Borrelia, a Bartonella, a Babesia és más baktériumok, melyekről azt 
hitték, hogy Lyme-kórt okoznak, nem szuperkórokozók. Nem olyan 
ellenállók az antibiotikumokkal szemben, mint például az MRSA, a nem 
antibiotikumrezisztens baktériumokat pedig könnyedén leverik az 
antibiotikumok. Azért voltunk évtizedekig a tanúi annak, hogy az emberek 
nem épülnek fel a Lyme-kórból a számos antibiotikumos kezelés ellenére 
sem, mert ők egész idő alatt vírusokkal küszködtek.

Ez az oka annak, hogy a Lyme-kóros betegek állapota akkor kezdett 
először javulást mutatni, amikor az antibiotikum-kúrák mellett természetes 
kezeléseket is kaptak. Ezek között a - próba-szerencse alapon alkalmazott - 
természetes kezelések között volt, amelyik csökkentette a betegek 
vírusterhelését, csak senki nem jött rá, hogy ennek köszönhették a tünetek 
enyhülését. A macskakarom az egyik természetes gyógynövény azok közül, 
amelyek népszerűvé váltak a Lyme-kóros páciensek gyógyításában, és ez 
nem találgatással kezdődött. Ezt a terápiát a Gyógyító médium információi 
alapján kezdték el három és fél évtizeddel ezelőtt, és az évek során több 
tízezer Lyme-kóros betegen segített, ideértve néhány embert az elsők közül 
is, akiket ezzel diagnosztizáltak. A macskakarom mind az alternatív, mind a 
hagyományos egészségügyi rendszer nézőpontját megváltoztatta azzal, hogy 
a Lyme-kór igen hatékony kezeléseként fogadták el.

Eredetileg az 1970-es években, amikor az orvosok egyre több 
megmagyarázhatatlan tünettel találkoztak mind a gyerekek, mind a 
felnőttek körében, helyesen azt az elméletet állították fel, hogy a Lyme-kór 
vírusos. Mivel akkoriban nem álltak rendelkezésre gyógyszerek vírusos 
betegségek ellen, antibiotikumokra alapozták a kezelés módszerét részben 
azért, mert ez nyereséget kínált a nagy gyógyszergyárak számára. 
Mostanára az évtizedek alatt dollármilliárdokat adtak ki antibiotikumokra a 
Lyme-kór kezelésére. Annak ellenére, hogy az orvosok eleinte úgy vélték, 
hogy a Lyme-kór vírusos, változtatniuk kellett a magyarázatukon, és 
bakteriálisnak kellett nevezniük a kezelést támogatandó.

Bizonyos vírusok, például az EBV és az övsömör szeretik az olyan toxikus



nehézfémeket, mint a higany, az alumínium és a réz, és a Lyme-kóros 
betegekben több a higany, mint más fémek. A higanyt bekebelezett vírus 
által kibocsátott neurotoxinok sokkal agresszívabbak a többinél, és ezek 
okozzák a Lyme-kórban szenvedők által oly jól ismert neurológiai tüneteket. 
Ismétlem, a baktériumok nem termelnek neurotoxint. Az állapotot 
súlyosbítják a problémás élelmiszerek, például a tojás, tej, sajt, vaj és glutén, 
valamint a zsírdús/fehérjedús étrend.

Ébredeznek azok az emberek, akik sérültek - nem maga a Lyme-kór miatt, 
hanem amiatt, amin a Lyme-kór kezelése az évtizedek alatt átment. Ideje 
megtudnod az igazságot, hogy megvédhesd magad és az ismerőseidet. Ha 
érdekel, hogy a Lyme-kórt miért nem a kullancscsípés okozza - hogy a 
kullancscsípés csak kiválthatja azt -, valamint szeretnél választ kapni a 
Lyme-kórral kapcsolatos egyéb kérdésekre, nézz utána a Gyógyító médium 
című könyvben, a sorozat első kötetében.

Ha még több étrend-kiegészítő opcióra vágysz a következőkön túl, 
kiegészítheted a kezelésedet a fejezetben korábban, az autoimmun 
betegségeknél megadott listából.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget kétszer 1 literre; ha nem 
megy, reggelenként igyekezz meginni 1 litert

• Celeryforce: 4 kapszula naponta kétszer
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta kétszer
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 3 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 2 cseppentőnyi naponta 

kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 8 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• Glutation: 1 kapszula naponta
• Kurkumin: 3 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 5 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Naszcens jód: 3 csepp (nem cseppentőnyi) naponta kétszer
• Nyers méz: 1-3 evőkanál naponta



• Ökörfarkkóró-levél: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta

Magas koleszterinszint

Valódi ok: A máj stagnál és renyhe a rengeteg méreganyagtól és kórokozótól, 
valamint a tartósan zsírdús/fehérjedús étrendtől, ami miatt már nem képes 
jó koleszterint termelni és a rossz koleszterint tárolni.{15}

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Ami a bogyó: 2 teáskanál naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta
• Borsmenta: 1 bögre tea naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 1 cseppentőnyi naponta
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Gyömbér: 1 bögre tea 2 filterrel vagy ízlés szerint reszelt vagy dzsúsz 

formájában naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• Máriatövis: 1 cseppentőnyi naponta
• Q10-koenzim: 2 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 evőkanál naponta

Magas vérnyomás

Valódi ok: Ha nem magyarázható szívproblémával, a rejtélyes hipertónia 
hátterében általában stagnáló, renyhe, toxikus, zsírmáj előtti vagy máris a 
zsírmáj állapotában lévő májat találni, ami méreganyagokkal és 
kórokozókkal, valamint zsírdús/fehérjedús étrenddel és krónikus 
dehidratáltsággal párosul.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta



• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1

cseppentőnyi naponta
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Kurkuma: 2 kapszula naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 4 kapszula naponta
• Máriatövis: 1 cseppentőnyi naponta
• Q10-koenzim: 2 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta

Makuladegeneráció

Valódi ok: Toxikus nehézfémek, például higany és alumínium, melyet 
vírusos aktivitás kísér az Epstein-Barr-vírus több mint hatvan változatának 
egyike miatt.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget legalább % literre
• Celeryforce: 1 kapszula naponta kétszer
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 4 cseppentőnyi naponta
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Hibiszkusz: 1 bögre tea naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 2 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta kétszer
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta



• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 evőkanál naponta

Meddőség

Valódi ok: A terméketlenséghez köthető problémáknak különböző okai 
lehetnek. Állhat a háttérben az Epstein-Barr-vírus több mint hatvan 
változatának egyike, mely a szaporító szervrendszerre kihatva rejtélyes női 
terméketlenséget okozhat. A toxikus nehézfémek és kártevők elleni szerek a 
férfiaknál okozhatnak rejtélyes terméketlenséget. De mind a két tényező is 
közrejátszhat egyszerre, illetve okozhatja még sugárzás vagy a „szaporító 
szervek lemerült állapota”, vagy mindezek, vagy közülük néhány egymással 
párhuzamosan. A leggyakoribb okozók a toxikus nehézfémek, a vírusos 
aktivitás, a sugárzás és a DDT és kártevőirtó rokonai, bár ezeknek a hatásait 
más-más szinten mindenki tapasztalja. A zsírdús/fehérjedús étrend 
súlyosbíthatja a rejtélyes terméketlenséget. A Gyógyító ételek című 
könyvemben részletesebben írok erről a témáról A termékenység és a 
jövőnk címmel.

Étrend-kiegészítők terméketlenség kezelésére nők 

számára

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta kétszer
• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 9 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Bodzavirág: 1 bögre tea naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• Csipkebogyó: 1 bögre tea naponta
• D3-vitamin: 1000 nemzetközi egység naponta
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)



• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Hibiszkusz: 1 bögre tea naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 3 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Málnalevél: 1 bögre tea 2 filterrel naponta háromszor
• Naszcens jód: 3 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Nyers méz: 1 evőkanál naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Szelén: 1 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 evőkanál naponta

Étrend-kiegészítők terméketlenség kezelésére férfiak 

számára

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget Vi literre
• Celeryforce: 3 kapszula naponta kétszer
• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 9 kapszula naponta
• Ashwagandha: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Chaga gomba: 4 teáskanál vagy 12 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Kurkuma: 2 kapszula naponta kétszer
• Kurkumin: 3 kapszula naponta kétszer
• L-glutamin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 2 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Lósóska: 1 bögre tea naponta
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta kétszer
• Melatonin: 5 milligramm naponta, lefekvéskor
• Olajfalevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer



• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta kétszer
• Spirulina: 1 evőkanál vagy 9 kapszula naponta
• Szelén: 1 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 evőkanál naponta 

Megfázás és influenza

Valódi ok: Amit ma „megfázásnak” nevezünk, az valójában az influenza 
enyhe változata. Sok-sok évvel ezelőtt a náthavírusoknak több különböző 
változata létezett, amelyek szipogást, kaparó torok érzését és néha 37,8 fok 
alatti hőemelkedést okoztak.

Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, valóban legyengült immunrendszerre 
volt szükség, aminek a leggyakrabban az volt az oka, hogy nem öltöztél fel 
megfelelően nedves időben, és természet elemeinek kitéve a szervezetedet 
sokként érte a hideg. Nem ezek a megfázásvírusok hozzák létre azt, amivel 
ma szembesülünk. Ha ma ilyen tüneteket észlelünk, még ha enyhe formában 
is, akkor valójában valamelyik enyhébb influenzatörzzsel van dolgunk. Ha 
súlyosabbak a tüneteink, akkor is az influenza okozza őket. Megfázás ma 
már nincs - az influenza minden megfázásvírust ledominált. Még az 
egymásnak adogatott gyomorbacilusok is mind meghatározott 
influenzatörzsek.

Megeshet, hogy az influenza betör egy ötszemélyes családba, és mind az 
öten különböző tüneteket tapasztalnak, amint a törzs elhagyja az egyik 
családtagot és átmegy a következőbe; a törzs személyről személyre 
mutációkat hoz létre, ráadásul mindenkinek máshogyan reagál az 
immunrendszerre, úgyhogy annak az influenzája, akit utoljára terített le, 
nagyon más lehet, mint az első érintett családtagé. Az egyik személynek 
például fájhat a torka, folyhat az orra, és köhöghet három napig, míg a 
következőnek 39,5 fokos láza lehet, és sokáig csúnyán köhöghet, és váladék 
csoroghat az üregeiből.

A Gyógyító médium cink sokkterápia és a Gyógyító médium C-vitamin 
sokkterápia (lásd az 510-512. oldalakon) nagyon hasznos technikák, 
melyeket a fertőzés első jeleit észlelve alkalmazhatsz. Mivel az influenza 
gyakran a tüdőben, torokban és arcüregekben indul, a Gyógyító médium 
cink sokkterápia erre a területre koncentrál, hogy megpróbálja ott elfojtani a 
betegséget.

Étrend-kiegészítők felnőttek számára megfázás és influenza esetén



• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget legalább V2 literre
• Aranygyökér (Rhodiola rosea): 4 cseppentőnyi naponta háromszor
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2

cseppentőnyi naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): opcionális Gyógyító médium cink 

sokkterápia után két napig, 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta háromszor
• C-vitamin (Mikro-C formájában): opcionális Gyógyító médium C- 

vitamin sokkterápia után, 4 kapszula naponta háromszor
• Gyömbér: 1 bögre tea vagy frissen reszelt vízben naponta kétszer
• Eyebright: 3 cseppentőnyi naponta háromszor
• Feketebodza-szirup: 1 evőkanál naponta háromszor
• Kakukkfű: 2 friss kakukkfűágacska forró vízben teának vagy 4 

ágacska szoba-hőmérsékletű vízben naponta kétszer
• Lomatiumgyökér: 3 cseppentőnyi naponta háromszor
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta háromszor
• Olajfalevél: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Oregánóolaj: 1 kapszula naponta kétszer
• Osha: 3 cseppentőnyi naponta háromszor
• Ökörfarkkóró-levél: 4 cseppentőnyi naponta háromszor

Étrend-kiegészítők 1-2 éves gyerekek számára megfázás és influenza esetén

• Friss zellerlé: lapozz az 508. oldalra a gyerekeknek ajánlott 
mennyiségekhez

• Aranygyökér (Rhodiola rosea): 4 csepp (nem cseppentőnyi) naponta 
háromszor

• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 4 csepp 
(nem cseppentőnyi) naponta kétszer

• Cink (folyékony cink-szulfátként): opcionális Gyógyító médium cink 
sokkterápia után két napig, 3 csepp (nem cseppentőnyi) dzsúszban, 
vízben vagy közvetlenül a szájba naponta kétszer

• C-vitamin (Mikro-C formájában): opcionális Gyógyító médium C- 
vitamin sokkterápia után, nyiss fel 1 db 500 milligrammos kapszulát, 
és a felét (250 milligrammot) keverd bele dzsúszba vagy smoothie-ba 
naponta kétszer

• Feketebodza-szirup: 1 teáskanál naponta háromszor
• Lomatiumgyökér: 3 csepp (nem cseppentőnyi) naponta háromszor



• Ökörfarkkóró-levél: 6 csepp (nem cseppentőnyi) naponta háromszor

Étrend-kiegészítők 3-4 éves gyerekek számára megfázás és influenza esetén

• Friss zellerlé: lapozz az 508. oldalra a gyerekeknek ajánlott 
mennyiségekhez

• Aranygyökér (Rhodiola rosea): 6 csepp (nem cseppentőnyi) naponta 
háromszor

• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 4 csepp 
(nem cseppentőnyi) naponta kétszer

• Cink (folyékony cink-szulfátként): opcionális Gyógyító médium cink 
sokkterápia után két napig, 4 csepp (nem cseppentőnyi) dzsúszban, 
vízben vagy közvetlenül a szájba naponta háromszor

• Citromfű: 6 csepp (nem cseppentőnyi) naponta háromszor
• C-vitamin (Mikro-C formájában): opcionális Gyógyító médium C- 

vitamin sokkterápia után, nyiss fel 1 db 500 milligrammos kapszulát, 
és a felét (250 milligrammot) keverd bele dzsúszba vagy smoothie-ba 
naponta háromszor

• Eyebright: 4 csepp (nem cseppentőnyi) naponta háromszor
• Feketebodza-szirup: 2 teáskanál naponta háromszor
• Gyömbér: frissen reszelt ízlés szerint dzsúszban, naponta
• Lomatiumgyökér: 3 csepp (nem cseppentőnyi) naponta háromszor
• Ökörfarkkóró-levél: 6 csepp (nem cseppentőnyi) naponta háromszor

Étrend-kiegészítők 5-8 éves gyerekek számára megfázás és influenza esetén

• Friss zellerlé: lapozz az 508. oldalra a gyerekeknek ajánlott 
mennyiségekhez

• Aranygyökér (Rhodiola rosea): 15 csepp (nem cseppentőnyi) naponta 
háromszor

• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 6 csepp 
(nem cseppentőnyi) naponta háromszor

• Cink (folyékony cink-szulfátként): opcionális Gyógyító médium cink 
sokkterápia után két napig, 6 csepp (nem cseppentőnyi) dzsúszban, 
vízben vagy közvetlenül a szájba naponta háromszor

• Citromfű: 1 cseppentőnyi naponta háromszor
• C-vitamin (Mikro-C formájában): opcionális Gyógyító médium C- 

vitamin sokkterápia után, 1 db 500 milligrammos kapszula naponta 
háromszor (ha gondolod, nyisd fel a kapszulát, és a tartalmát keverd



dzsúszba vagy smoothie-ba)
• Eyebright: 10 csepp (nem cseppentőnyi) naponta háromszor
• Feketebodza-szirup: 1 evőkanál naponta háromszor
• Gyömbér: frissen reszelt ízlés szerint dzsúszban, naponta
• Lomatiumgyökér: 6 csepp (nem cseppentőnyi) naponta háromszor
• Ökörfarkkóró-levél: 1 cseppentőnyi naponta háromszor

Étrend-kiegészítők 9-12 éves gyerekek számára megfázás és influenza

esetén

• Friss zellerlé: lapozz az 508. a gyerekeknek ajánlott mennyiségekhez
• Aranygyökér (Rhodiola rosea): 2 cseppentőnyi naponta háromszor
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1

cseppentőnyi naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): opcionális Gyógyító médium cink 

sokkterápia után két napig, 10 csepp (nem cseppentőnyi) dzsúszban, 
vízben vagy közvetlenül a szájba naponta háromszor

• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta háromszor
• C-vitamin (Mikro-C formájában): opcionáüs Gyógyító médium C- 

vitamin sokkterápia után, 2 db 500 milligrammos kapszula naponta 
háromszor (ha gondolod, nyisd fel a kapszulákat, és a tartalmukat 
keverd dzsúszba vagy smoothie-ba)

• Eyebright: 1 cseppentőnyi naponta háromszor
• Feketebodza-szirup: 1 evőkanál naponta négyszer
• Gyömbér: frissen reszelt ízlés szerint dzsúszban, naponta
• Lomatiumgyökér: 1 cseppentőnyi naponta háromszor
• Osha: 1 cseppentőnyi naponta háromszor
• Ökörfarkkóró-levél: 2 cseppentőnyi naponta háromszor

Étrend-kiegészítők 13 éves és nagyobb gyerekek számára megfázás és

influenza esetén

• Friss zellerlé: lapozz az 508. oldalra a gyerekeknek ajánlott 
mennyiségekhez

• Aranygyökér (Rhodiola rosea): 3 cseppentőnyi naponta háromszor
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1

cseppentőnyi naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): opcionális Gyógyító médium cink 

sokkterápia után két napig, 1 cseppentőnyi naponta kétszer,



közvetlenül a szájba
• Citromfű: 3 cseppentőnyi naponta háromszor
• C-vitamin (Mikro-C formájában): opcionális Gyógyító médium C- 

vitamin sokkterápia után, 3 db 500 milligrammos kapszula naponta 
háromszor (ha gondolod, nyisd fel a kapszulákat, és a tartalmukat 
keverd dzsúszba vagy smoothie-ba)

• Eyebright: 3 cseppentőnyi naponta háromszor
• Feketebodza-szirup: 1-2 evőkanál naponta négyszer
• Gyömbér: frissen reszelt ízlés szerint dzsúszban, naponta
• Lomatiumgyökér: 3 cseppentőnyi naponta háromszor
• Osha: 2 cseppentőnyi naponta háromszor
• Ökörfarkkóró-levél: 4 cseppentőnyi naponta háromszor

Mellékvese-problémák

Valódi ok: Krónikus üss vagy fuss szindróma, alacsony szintű vírusfertőzés 
(például az EBV több mint hatvan változatának egyike), túl sok éven át 
folytatott zsírdús/fehérjedús étrend, vagy az, ha rendszeresen túl sok időt 
töltesz el evés nélkül. Sok esetben mind a négy ok párhuzamosan fennállhat, 
és hozzájárulhat a probléma kialakulásához.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget kétszer V2 literre vagy 
reggelenként 1 literre

• Celeryforce: 3 kapszula naponta kétszer
• Amla bogyó: 1 teáskanál naponta kétszer
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Cikóriagyökér: 1 bögre tea naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 1 cseppentőnyi naponta 

kétszer
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Édesgyökér: 10 csepp (nem cseppentőnyi) naponta kétszer (két hétig 

szedd, két hétig szüneteltesd)
• Hibiszkusz: 1 bögre tea naponta



• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta kétszer
• Schisandra bogyó: 1 bögre tea naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta

Metilációs problémák

Valódi ok: A máj nem képes a vitaminok, ásványi anyagok és egyéb 
tápanyagok átalakítására vagy előállítására egy krónikus, alacsony szintű 
fertőzés miatt, melyet a leggyakrabban az Epstein-Barr-vírus több mint 
hatvan változatának egyike okoz. Ez méregtelenítési problémához is vezet, 
ahol a májat annyira elborítják a vírusos méreganyagok, toxikus 
nehézfémek és egyéb mérgek és méreganyagok, hogy már nem képes 
rendesen ellátni a szűrőfunkcióját, ami lassítja a szintén a máj feladatkörébe 
tartozó tápanyag-átalakítást. (A máj feladata, hogy fogja a tápanyagokat, és 
felhasználhatóvá alakítsa át azokat a szervezet adott területei számára.) Ha 
túl sok méreg és méreganyag kering a véráramban, az gátolhatja a 
nyirokrendszer megfelelő szűrőmunkáját. Ezek a májat és a nyirokrendszert 
érintő méregtelenítési problémák fokozott gyulladáshoz vezetnek, ami miatt 
rengetegféle vizsgálatot végezhetnek az emberen, ideértve az MTHFR 
génmutációs tesztet is, hogy kimutassák a problémát. Az MTHFR 
génmutációs teszt csak egy újabb dicsőített vizsgálat a gyulladás 
kimutatására, amely - azt nézve, hogy mit mutat ki - elég hasonló az ANA 
vagy C-reaktív-fehérje tesztjeihez. A látszat ellenére az MTHFR-teszt 
valójában nem egy mutáns gént mutat ki. Részletesebben írok erről az 
Egészséges májműködés című könyvemben.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta kétszer
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Glutation: 1 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 4 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• NAC (N-acetil-cisztein): 1 kapszula naponta



• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Szelén: 1 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Mononukleózis (mono, az Epstein-Barr-vírus korai 

stádiuma)

Valódi ok: Mononukleózist az Epstein-Barr-vírus több mint hatvan változata 
közül bármelyik okozhat. Amint a vírust elkaptuk, a monoval megkezdődik 
az EBV második szakasza. A vírus a leggyakrabban testnedvek útján terjed - 
gyakran a személyes kapcsolatokban vagy közös evőeszköz, pohár, tányér 
használatával, illetve az ételen osztozva. A vírus első szakasza az EBV-vel 
való első érintkezéssel kezdődik. Ebben az első időszakban szunnyadó 
állapotban van a testünkben, és csak egy stresszes eseményre, nehézségre, 
veszteségre, üss vagy fuss reakcióra, hiányállapotra vagy toxikus anyagokkal 
való érintkezésre vár, ami annyira legyengíti az immunrendszerünket, hogy 
ezt kihasználhassa. A második stádium, amikor az EBV a mononukleózis 
állapotába lép, egy aktív vírusfertőzés. A monót gyakran nem is 
diagnosztizálják, csak ha súlyos, és az orvos gondosan elemzi a páciens 
fehérvérsejtszámát. Különben általában enyhe formában jelentkezik. 
Ilyenkor az ember lerázza a torokfájást vagy kimerültséget azzal, hogy 
biztosan csak túlhajszolt, kiégett, vagy megfázott, illetve influenzás.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Aranygyökér ( Rhodiola rosea): 4 cseppentőnyi naponta kétszer (két 

hétig szedd, két hétig szüneteltesd)
• Cink (folyékony cink-szulfátként): opcionális Gyógyító médium cink 

sokkterápia után két napig, 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): opcionális Gyógyító médium C- 

vitamin sokkterápia után, 10 kapszula naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• Eyebright: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Gyömbér: 1 bögre tea vagy ízlés szerint frissen reszelt vagy dzsúsz 

formájában naponta négyszer
• Kakukkfű: 2 friss kakukkfűágacska forró vízben teának vagy 4 

ágacska szoba-hőmérsékletű vízben naponta
• L-lizin: 6 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer



• Lomatiumgyökér: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Macskakarom: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Monolaurin: 2 kapszula naponta kétszer
• Oregoni szőlőgyökér: 2 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig 

szedd, két hétig szüneteltesd)
• Osha: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Ökörfarkkóró-levél: 4 cseppentőnyi naponta kétszer

Myalgiás encephalomyelitis/krónikus fáradtság 

szindróma (ME/CFS), krónikus fáradtság immun 

diszfunkció szindróma (CFIDS), szisztémás 

terhelésintolerancia betegség (SEID)

Valódi ok: Toxikus nehézfémek, például higany és alumínium kíséretében az 
Epstein-Barr-vírus több mint hatvan változatának bármelyike képes 
létrehozni ezt az általam idegi kimerültségnek nevezett állapotot, amely 
sokkal hangsúlyosabb és jobban korlátozza az embert, mint az egyszerű 
fáradtság. A zsírdús/fehérjedús étrend felgyorsíthatja az állapot kialakulását.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre, majd, ha lehet, 
közel két literre

• Celeryforce: 2 kapszula naponta háromszor
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta kétszer
• Aranygyökér ( Rhodiolarosea): 2 cseppentőnyi naponta kétszer (két 

hétig szedd, két hétig szüneteltesd)
• Árpafűlépor: 4 teáskanál vagy 12 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2

cseppentőnyi naponta kétszer
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 3 kapszula naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Eyebright: 1 cseppentőnyi naponta
• Glutation: 1 kapszula naponta



• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 4 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta kétszer
• Monolaurin: 2 kapszula naponta kétszer
• Oregoni szőlőgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• Ökörfarkkóró-levél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 1 evőkanál vagy 9 kapszula naponta

Neurológiai tünetek (mellkasi szorítás, kézremegés, 

rángások és görcsök, izomgyengeség, bizsergés és 

zsibbadás, a lábak nyugtalansága, nyugtalanság, 

végtaggyengeség, izomgörcsök, fájdalmak)

Valódi ok: Ha fizikai sérülés nem történt, a neurológiai tüneteket okozhatja 
az Epstein-Barr-vírus több mint hatvan, vagy az övsömörvírus több mint 
harminc változata közül egy vagy több, illetve a herpesz simplex 1 vagy 
herpesz simplex 2 számtalan törzse közül bármelyik. Ezek a vírusok a 
testben lakozó higannyal és egyéb méreganyagokkal táplálkoznak, és olyan 
neurotoxinokat termelnek, amelyekre az idegrendszer nagyon érzékeny, és 
ez az orvostudomány és kutatás számára rejtélyes gyulladáshoz vezet az 
agyban. Ezek a vírusok gyakran használnak ki olyan korábbi sérüléseket, 
ahol az idegek legyengültek, és ezáltal lehetővé tették a vírusok és az általuk 
termelt neurotoxinok számára, hogy gyulladást és kényelmetlenséget 
okozzanak a szervezetben. A problémás élelmiszerek, például a tojás, tej, 
sajt, vaj és glutén súlyosbítják ezeket a tüneteket, ahogyan a kölnik, 
parfümök, légfrissítők és illatgyertyák is, melyek mind a neurológiai 
problémák kialakítását felgyorsító vírusok táplálékául szolgálhatnak. A 
zsírdús/fehérjedús étrend megzavarja a glükózellátást, mely elengedhetetlen 
az idegsejtek számára a megújuláshoz.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre, majd, ha lehet, 
közel két literre

• Celeryforce: 3 kapszula naponta kétszer
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta kétszer
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Aranygyökér ( Rhodiolarosea): 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két 

hétig szedd, két hétig szüneteltesd)



• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 5 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• D3-vitamin: 1000 nemzetközi egység hetente kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• GABA: 1 db 250 milügrammos kapszula naponta
• Kurkumin: 3 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 5 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Lomatiumgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta kétszer
• Oregánóolaj: 1 kapszula naponta
• Ökörfarkkóró-levél: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Obszesszív-kompulzív zavar (OCD)

Valódi ok: Okozhatja az OCD tüneteit érzelmi sérülés vagy toxikus 
nehézfémek, például higany, alumínium és réz, illetve sok esetben a kettő 
együtt, egymással vállvetve. Az OCD bizonyos szélsőséges eseteiben 
előfordul, hogy a neuronokon futó elektromos impulzusok bizonyos 
agyterületeken, ahol higany- és alumíniumlerakódások vannak, 
beleütköznek ezekbe a „halmokba”. Ez minden ilyen alkalommal parányi 
„robbanást” okoz, ami ideiglenesen visszafelé indítja a jelet.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 3 kapszula naponta kétszer
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer



• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Bodza virág: 1 bögre tea naponta
• Citromfű: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 2 kapszula naponta kétszer
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Kurkumin: 1 kapszula naponta kétszer
• L-glutamin: 1 kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta kétszer
• Melatonin: 5 milligramm naponta, lefekvéskor
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Ödéma és puffadás

Valódi ok: Ha szívproblémával, vesebetegséggel vagy más nyilvánvaló 
betegséggel közvetlenül nem magyarázható ez a tünet, akkor a problémát 
alapvetően az okozza, hogy a stagnáló, renyhe máj telítődött 
méreganyagokkal, miközben alacsony szintű vírusfertőzéssel küzd, amit 
aztán a zsírdús/fehérjedús étrend felgyorsít. Renyhe, vírusos máj valamilyen 
egyértelmű szív- vagy veseprobléma mellett, azzal párhuzamosan is 
kialakulhat.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1

cseppentőnyi naponta kétszer
• Borsmenta: 1 bögre tea naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 3 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• Glutation: 1 kapszula naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 2 db 500 müligrammos kapszula naponta kétszer



• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta
• Málnalevél: 1 bögre tea naponta kétszer
• Spirulina: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 teáskanál naponta

Öregedés

Valódi ok: A hosszú ideig folytatott zsírdús/fehérjedús étrend (akár 
egészséges, akár egészségtelen zsírokkal) lemeríti a máj kulcsfontosságú 
glikogénkészleteit, legyengíti a szervet, és hagyja, hogy elárasszák a 
különböző méreganyagok (ideértve bizonyos olajipari melléktermékeket, 
toxikus nehézfémeket, régi gyógyszereket, légfrissítőket, illatgyertyákat, 
kölniket, parfümöket, vírusokat és baktériumokat), ami a normálisnál 
gyorsabban öregíti a bőrt és a szervezetet általában.

A fejezetben szereplő összes étrend-kiegészítő segít az öregedés 
megelőzésében. De ha ez a probléma különösen aggaszt téged, íme, egy 
ajánlatcsokor számodra:

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2

cseppentőnyi naponta kétszer
• Chaga gomba: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 1 cseppentőnyi naponta 

kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 2 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Glutation: 1 kapszula naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 evőkanál naponta

Övsömör

Valódi ok: Az övsömörvírus a valódi oka a következő tüneteknek: hármas 
idegek érzékenysége, befagyott váll, fekélyes vastagbélgyulladás és sokféle 
nyaki fájdalom, állkapocsfájdalom, íny- és fogfájás, nyelvfájdalom, égő érzés



a szájban, égető bőrérzet, fájdalom a fej hátsó részében, néhány migrénhez 
köthető fájdalom, rejtélyes isiász, rejtélyes derékfájás, neuropátia és 
stagnáló, renyhe máj. Vannak kiütéses és nem kiütéses övsömörfertőzések, 
és az övsömör több mint harminc változata közül eddig mindössze egyet 
fedeztek fel. Ajánlom figyelmedbe a Gyógyító médium című könyvem 
övsömörrel foglalkozó fejezetét.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta; az 

övsömör kiütésekre külsőleg is alkalmazd a zselét
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 3 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta háromszor
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 8 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• Édesgyökér: 2 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• Kaliforniai pipacs: 3 kapszula vagy 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Kurkumin: 3 kapszula naponta háromszor
• L-lizin: 6 kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Ökörfarkkóró-levél: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• Propolisz: 3 cseppentőnyi naponta háromszor
• Spirulina: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta

Pajzsmirigyproblémák

Valódi ok: Az Epstein-Barr-vírus több mint hatvan változata közül egy vagy 
több bejut a pajzsmirigybe, és belakja azt, és miközben befúrja magát a 
pajzsmirigy szövetébe, és lassan mellékterméket és más toxikus anyagot 
kezd kibocsátani, sejtszintű sérülést okoz. A pajzsmirigyproblémák 
hátterében álló EBV tápláléka a higanytól a nem jótékony hatású 
hormonokon keresztül az olyan problémás élelmiszerek maradványaiig 
terjed, mint például a tojás. Más szóval a pajzsmirigyproblémák alacsony 
szintű vírusfertőzések. Egy agresszívabb, akut fertőzés kilökheti az embert 
az enyhe pajzsmirigygyulladás és pajzsmirigy-alulműködés orvosi tesztek 
számára láthatatlan világából, és elrepítheti a Hashimoto- 
pajzsmirigygyulladásig, mely egy olyan, sokkal előrehaladottabb gyulladás,



melyet az orvos már tapintással és más vizsgálatokkal is ki tud mutatni. Az 
EBV-nek két, különböző hatást tevő változata is megélhet együtt a 
pajzsmirigyben, ezért fordulhat elő, hogy az embernél nagyjából egymással 
párhuzamosan jelentkezhet a pajzsmirigy-alulműködés és -túlműködés. 
Vagy az EBV akármelyik változata létrehozhat göböket, míg egy másik 
változat a pajzsmirigy egy másik területén tumort képezhet. A legtöbb mai 
golyvás esetet az EBV okozza, mert a jódhiány ma már egyre ritkább. Ha 
többet szeretnél tudni a pajzsmirigybetegségről, olvasd el a Gyógyító 
médium sorozat Egészséges pajzsmirigy című kötetét.

Étrend-kiegészítők pajzsmirigy-alulműködés, Hashimoto- 

pajzsmirigygyulladás, golyva, pajzsmirigygöbök, -ciszták és -tumorok esetén

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre, majd, ha lehet, 
közel 2 literre

• Celeryforce: naponta kétszer 1 kapszula
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• D3-vitamin: 1000 nemzetközi egység naponta
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Kakukkfű: 2 friss kakukkfűágacska forró vízben teának vagy 4 

ágacska szoba-hőmérsékletű vízben naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 5 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Lomatiumgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta kétszer
• Melatonin: 5 milligramm naponta, lefekvéskor



• Monolaurin: 1 kapszula naponta kétszer
• Naszcens jód: 2 csepp (nem cseppentőnyi) naponta (vagy 1 

hólyagmoszat-kapszula naponta)
• Ökörfarkkóró-levél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 evőkanál naponta

Étrend-kiegészítők pajzsmirigy-túlműködés és Graves-Basedow-kór esetén

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: naponta kétszer 1 kapszula
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Ami a bogyó: 2 teáskanál naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Fekete bodza: 1 teáskanál naponta
• Glutation: 1 kapszula naponta
• Hólyagmoszat: 1 kapszula naponta
• Kakukkfű: 2 friss kakukkfűágacska forró vízben teának vagy 4 

ágacska szoba-hőmérsékletű vízben naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 4 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Lomatiumgyökér: 1 cseppentőnyi naponta
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Monolaurin: 1 kapszula naponta
• MSM: 1 kapszula naponta
• Olajfalevél: 1 cseppentőnyi naponta



• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Szelén: 1 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

PANDAS (SírejDfococa/s-infekcióhoz társuló gyermekkori 

autoimmun neuropszichiátriai zavarok)

Valódi ok: Egyszerre fennálló társfertőzések, melyet egy vagy több, a 
Streptococcus több mint ötven csoportjába tartozó törzs plusz egy vírus (a 
leggyakrabban a HHV-6, vagy néha az EBV vagy akár az övsömör egy 
változata) okoz, mely toxikus nehézfémekkel (leginkább higannyal) 
táplálkozik, és vírusos neurotoxinokat termel. Ebben a felsorolásban 
kifejezetten a gyerekekre szabtam az adagolást.

• Friss zellerlé: lapozz az 508. oldalra a gyerekeknek ajánlott 
mennyiségekhez

• Aranygyökér ( Rhodiola rosea): 10 csepp (nem cseppentőnyi) naponta 
kétszer (két hétig szedd, két hétig szüneteltesd)

• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 10 csepp 
(nem cseppentőnyi) naponta

• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 6 csepp (nem cseppentőnyi) 
naponta kétszer dzsúszban, vízben vagy közvetlenül a szájba

• Citromfű: 10 csepp (nem cseppentőnyi) naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 2 kapszula naponta kétszer (ha 

szükséges, nyisd fel a kapszulát, és a tartalmát keverd dzsúszba, 
smoothie-ba vagy vízbe)

• Édesgyökér: 10 csepp (nem cseppentőnyi) naponta kétszer (két hétig 
szedd, két hétig szüneteltesd)

• Eyebright: 4 csepp (nem cseppentőnyi) naponta kétszer
• Macskakarom: 4 csepp (nem cseppentőnyi) naponta kétszer
• Olajfalevél: 10 csepp (nem cseppentőnyi) naponta kétszer
• Ökörfarkkóró-levél: 10 csepp (nem cseppentőnyi) naponta kétszer
• Spirulina: teáskanál naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 teáskanál naponta

Parkinson-kór

Valódi ok: A neuronok sérülnek az oxidálódó toxikus nehézfémek (például 
higany, alumínium és réz) miatt, melyekből az agyban szétterjedő anyag



szivárog. A toxikus nehézfémek hatástalanítják az elektromos impulzusokat, 
és elvonják a neurotranszmitterektől az egészséges és aktív működéshez 
elengedhetetlen elektromosságot és táplálékot, ami általában súlyos 
neurotranszmitter-hiányhoz vezet. A zsírdús/fehérjedús étrend gyakran 
gyorsítja ezt a folyamatot.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre, majd, ha lehet, 
közel két literre

• Celeryforce: 3 kapszula naponta háromszor
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Ami a bogyó: 2 teáskanál naponta
• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 9 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 3

cseppentőnyi naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• GABA: 1 db 250 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Kava kava:{16} 1 kapszula vagy 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Kurkuma: 4 kapszula naponta
• Kurkumin: 3 kapszula naponta kétszer
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta
• L-glutamin: 2 kapszula naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta kétszer
• Melatonin: 5 milligramm naponta kétszer
• MSM: 1 kapszula naponta
• Nyers méz: 1 evőkanál naponta
• Spirulina: 1 evőkanál vagy 9 kapszula naponta
• Szelén: 1 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

„Piszkos vér" szindróma

Valódi ok: A megfelelő folyadékokkal biztosított rendes napi hidratálás 
hiánya az éveken át követett túlságosan zsírdús/fehérjedús étrend és a



toxikus, stagnáló, renyhe máj miatt, ami krónikus dehidratáltsághoz vezet, 
és ez besűríti a vért.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Amla bogyó: 1 teáskanál naponta kétszer
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Bojtorjángyökér: 1 bögre tea vagy 1 gyökér frissen kipréselt leve 

naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 1 cseppentőnyi vagy 1 bögre tea naponta kétszer
• Csipkebogyó: 1 bögre tea naponta kétszer
• Gyermekláncfűgyökér: 1 bögre tea naponta kétszer
• Kurkuma: 2 kapszula naponta kétszer
• Lósóska: 1 bögre tea naponta kétszer
• Máriatövis: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vöröshere vagy réti here: 1 bögre tea vagy 1 cseppentőnyi naponta 

kétszer

Policisztás ovárium szindróma (PCOS)

Valódi ok: A folyadékkal telt cisztákat gyakran okozza az Epstein-Barr-vírus 
egy vagy több változata a hatvannál is több közül, és ez igen gyakran vezet a 
petefészek sejtjeinek károsodásához, illetve van, hogy teljesen legyengíti a 
petefészkeket. A problémás élelmiszerek, például a tojás gyorsan 
súlyosbítják az állapotot, a zsírdús/fehérjedús étrend pedig hátráltatja a 
PCOS gyógyulási folyamatát. A cisztákról bővebben lesz még szó 
„Szaporítószervi ciszták” címszó alatt az 573-574. oldalakon.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1

cseppentőnyi naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 5 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 4 cseppentőnyi naponta kétszer



• Glutation: 1 kapszula naponta
• Kurkuma: 2 kapszula naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 4 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Málnalevél: 1 bögre tea 2 filterrel naponta háromszor
• Monolaurin: 1 kapszula naponta kétszer
• Naszcens jód: 2 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Olajfalevél: 1 cseppentőnyi naponta
• Ökörfarkkóró-levél: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Poszttraumás stressz szindróma (PTSS) vagy más néven 

poszttraumás stressz zavar (PTSD)

Valódi ok: Toxikus nehézfémekkel (például higannyal, alumíniummal és 
rézzel) való érintkezés vagy magában, vagy egyéb olyan káros hatásokkal 
együtt, mint például sugárzás, kártevők elleni szerek, gyomirtók, 
gombairtók, olajipari vegyületek, illetve akár kölnik, parfümök, légfrissítők 
és illatgyertyák. Érzelmi sérülések vagy traumás, illetve megpróbáltatást 
jelentő tapasztalások is okozhatnak önmagukban PTSS-t. Sok esetben a 
toxikus expozíció és az érzelmileg megterhelő tapasztalás kombinációja 
folytán alakul ki a rendellenesség.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 3 kapszula naponta háromszor
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 9 kapszula naponta
• Ashwagandha: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 3 

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Bodzavirág: 1 bögre tea naponta
• Borsmenta: 1 bögre tea naponta kétszer
• Citromfű: 5 cseppentőnyi naponta háromszor
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 2 kapszula naponta kétszer



• Csalánlevél: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• D-mannóz: 1 evőkanál naponta, vízben
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• GABA: 1 db 250 milligrammos kapszula naponta
• Kaliforniai pipacs: 3 kapszula vagy 3 cseppentőnyi naponta, 

lefekvéskor
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta
• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta kétszer
• Melatonin: 5 milligramm naponta, lefekvéskor
• NAC (N-acetil-cisztein): 1 kapszula naponta
• Naszcens jód: 4 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta
• Spirulina: 1 evőkanál vagy 9 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Pszoriázissal járó ízületi gyulladás

Valódi ok: Az Epstein-Barr-vírus egy vagy több változata a több mint hatvan 
közül a májban lakozik, ahol rézen és higanyon él, és neurotoxinokat, 
valamint dermatoxinokat bocsát a véráramba, amelyek többnyire az ízületi 
területeken telepszenek le. A pszoriázissal járó ízületi gyulladás a legtöbb 
esetben enyhe vagy súlyos kimerültséggel együtt jelentkezik, mert a 
neurotoxinok többségben lehetnek a dermatoxinokkal szemben. A 
zsírdús/fehérjedús étrend akadályozza a nehézfémek kipucolását.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 1 kapszula naponta kétszer
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer



• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 4 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta kétszer
• MSM: 1 kapszula naponta
• Ökörfarkkóró-levél: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 teáskanál naponta

Puffadás

Valódi ok: A leggyakrabban az történik, hogy a túlzottan zsírdús/fehérjedús 
étrend (akár egészségtelen, akár egészséges zsírokat tartalmaz) a máj 
kiégéséhez vezet. Amikor a túlhajszolt májnak muszáj folyamatosan a 
normálisnál több epét termelnie a krónikus, hosszú távú zsírdús/fehérjedús 
étrendhez igazodva, a gyomornak is több sósavat kell termelnie, hogy 
kompenzálja az idővel megfogyatkozó epetartalékot. Ez végül lemeríti a 
gyomormirigyeket, amelyek így kevesebb sósavat tudnak előállítani a 
fehérjék lebontásához és emésztéséhez, miközben a máj egyre renyhébbé és 
stagnálóvá válik.

Mindeközben a több mint ötven csoportot magában foglaló Streptococcus 
baktériumok egy vagy több törzse irritációt okozhat a gyomor- és bélfalban, 
ami enyhe gyomorhurutban végződhet. Van, hogy a túlzott stressz is 
hozzájárulhat a puffadáshoz, amikor a mellékvesének túl sokat kell 
dolgoznia a folyamatosan fennálló, alacsony szintű stressz, vagy valamilyen 
szélsőségesen stresszes állapot miatt. A túlzott adrenalintermelés általában 
megteszi a hatását a bélfalakra, és irritációt okoz, miközben kimeríti a májat, 
és ezzel hozzájárul a renyhe és stagnáló állapota kialakulásához.

• Friss zellerlé: tornázd fel a reggeli mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: naponta kétszer 1 kapszula
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta



• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1
cseppentőnyi naponta

• Bojtorjángyökér: 1 bögre tea vagy 1 gyökér frissen kipréselt leve 
naponta

• Borsmenta: 1 bögre tea naponta
• Chaga gomba: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta
• Citromfű: 1 cseppentőnyi naponta
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• Gyömbér: 1 bögre tea naponta kétszer vagy reszelve vagy dzsúsz 

formájában ízlés szerint naponta
• Hibiszkusz: 1 bögre tea naponta
• Kurkumin: 1 kapszula naponta
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta
• Málnalevél: 1 bögre tea 2 filterrel naponta
• Máriatövis: 1 cseppentőnyi naponta
• Spirulina: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta

Rák

Valódi ok: A rákos megbetegedések többségét a herpesz családhoz tartozó 
adott, agresszív vírustörzs okozza, mely kihasználja a legyengült 
immunrendszert, és méreganyagokon (például higany, alumínium, réz, 
egyéb toxikus nehézfémek, kártevők elleni szerek, gyomirtók, gombaölő 
szerek, oldószerek, olajipari vegyületek, illatgyertyák, kölnik, parfümök és 
légfrissítők) él, majd még erősebb méreganyagokat választ ki, melyek 
denaturálják, hátráltatják és tönkreteszik az egészséges sejteket. A rákos 
megbetegedések kis hányadát toxikus anyagokkal (például azbeszt vagy 
sugárzás) való extrém érintkezés okozza a szervezetben zajló és a 
fogékonyságot növelő általános vírusos aktivitás miatt legyengült 
immunrendszer mellett.

Ha rákkal diagnosztizáltak, beszéld meg az orvosoddal, hogy szedheted-e 
az étrend-kiegészítőket a kezelés alatt, amelyet előírt neked.

• Friss zellerlé: tornázd fel a mennyiséget 1 literre naponta kétszer
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• ALA (alfa-liponsav): 1 kapszula naponta
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta



• Ami a bogyó: 2 teáskanál naponta
• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 9 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2

cseppentőnyi naponta
• Chaga gomba: 1 evőkanál vagy 9 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 2 cseppentőnyi naponta 

kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 8 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Csipkebogyó: 1 bögre tea naponta kétszer
• Glutation: 1 kapszula naponta
• Kurkuma: 3 kapszula naponta kétszer
• Kurkumin: 3 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 2 db 500 milligrammos kapszula naponta
• Macskakarom: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• Máriatövis: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Melatonin: akár 20 milligramm naponta kétszer
• Naszcens jód: 6 csepp (nem cseppentőnyi) naponta kétszer
• Nyers méz: 1 evőkanál naponta
• Oregoni szőlőgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig 

szedd, két hétig szüneteltesd)
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta kétszer
• Spirul ina: 1 evőkanál vagy 9 kapszula naponta
• Szelén: 1 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Raynaud-kór

Valódi ok: Egy krónikus, tartós, alacsony szintű vírusfertőzés (a 
leggyakrabban az Epstein-Barr-vírus több mint hatvan változatának egyike 
miatt, mely olykor egyszerre van jelen az övsömörvírus több mint harminc 
változatának egyikével), mely stagnáló, renyhe májjal párosul, ahol a vírus 
vagy vírusok már jó ideje, akár évekkel ezelőtt tanyát vertek. Emiatt vírusos 
neurotoxinok, dermatoxinok és más virális hulladékanyag kering a 
véráramban, és mivel a májat mindez akadályozza a rendes 
méregtelenítésben, megjelennek a Raynaud-kór tünetei. Ezek a 
méreganyagok - zsírdús/fehérjedús étrenddel párosulva - besűrítik a vért, és



ezzel visszafogják a keringést, ami miatt méreganyagok, iszapos üledék és 
hulladék kezd megtelepedni a végtagokban, és ez okozza a kéz- és lábfej 
fokozott elszíneződését.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Ami a bogyó: 2 teáskanál naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1

cseppentőnyi naponta kétszer
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 2 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• Kakukkfű: 2 friss kakukkfűágacska forró vízben teának vagy 4 

ágacska szoba-hőmérsékletű vízben naponta
• Kurkumin: 1 kapszula naponta
• L-lizin: 6 db 500 milligrammos kapszula naponta
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Olajfalevél: 2 cseppentőnyi naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Retinopátia (a diabéteszes retinopátiát is ideértve)

Valódi ok: A legyengült, stagnáló, renyhe máj miatt csökken a szerv 
tápanyagraktára, miközben a méreganyagok uralják a terepet, ami a 
szervezetben mindenütt súlyos tápanyaghiányos állapotokhoz vezet. Ez 
elérheti a szemet is. A zsírdús/fehérjedús étrend felgyorsíthatja az állapot 
kialakulását. A diabéteszes retinopátia nem a cukorbetegség miatt alakul ki; 
ugyanolyan sok nem cukorbeteg embert is sújt a retinopátia.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta



• ALA (alfa-liponsav): 1 kapszula hetente kétszer
• Ami a bogyó: 1 teáskanál naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőnyi naponta
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 4 cseppentőnyi naponta
• Csipkebogyó: 1 bögre tea naponta
• D3-vitamin: 1000 nemzetközi egység naponta
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta
• MSM: 1 kapszula naponta
• Naszcens jód: 4 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Szelén: 1 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta 

Sárgaság

Valódi ok: A májnak ezt az állapotát kórokozók és toxikus nehézfémek 
váltják ki azzal, hogy rohamokban akut gyulladásokat vagy tartósabb, 
krónikus májbetegségeket, tumorokat vagy cisztákat okoznak. Figyelj oda 
arra, hogy bár a sárgaság gyakran előfordul csecsemőknél, itt felnőttek 
számára ajánlott dózisokat találsz.

• Friss zellerlé: tornázd fel a reggeli mennyiséget 1 literre
• Amla bogyó: 1 teáskanál naponta kétszer
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Borsmenta: 1 bögre tea naponta kétszer
• Citromfű: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 2 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 1 cseppentőnyi vagy 1 bögre tea naponta kétszer



• Hibiszkusz: 1 bögre tea naponta kétszer
• Vöröshere: 1 bögre tea vagy 1 cseppentőnyi naponta kétszer

Súlygyarapodás

Valódi ok: Gyakran összetévesztik a lassú anyagcsere elméletével, pedig a 
rejtélyes súlygyarapodás valódi oka általában a renyhe, stagnáló máj, melyet 
túlterhelt a túlságosan zsírdús/fehérjedús étrend és az emellett a szervezetbe 
kerülő méreganyagok, például toxikus nehézfémek, kártevők elleni szerek, 
gyomirtók, műanyagok és egyéb olajipari melléktermékek, oldószerek, régi 
gyógyszerek maradványai, légfrissítők, illatgyertyák, kölnik és parfümök. A 
májban munkálkodó alacsony szintű vírusos és bakteriális fertőzések 
szintén hozzájárulhatnak a kialakulásához, ami túledzésbe hajszolhatja az 
embert a kilókkal folytatott állandó küzdelem során. További információt 
találsz ezzel kapcsolatban a szervezet gyógyító erejéről szóló 20. fejezetben.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1

cseppentőnyi naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta
• Málnalevél: 1 bögre tea 2 filterrel naponta
• Máriatövis: 1 cseppentőnyi naponta
• Naszcens jód: 3 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Schisandra bogyó: 1 bögre tea naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 evőkanál naponta



Szaporítószervi ciszták (ideértve a méhben, a 

petefészekben, a hüvelyben és a méhnyakban lévő 

cisztákat)

Valódi ok: Egy vagy több az Epstein-Barr-vírus több mint hatvan változata 
közül, különböző méreganyagokkal és mérgekkel párosulva. A vírusoknak és 
méreganyagoknak van közük egymáshoz: a szervezetben lévő vírus 
bekebelezi az ott található méreganyagokat, majd azoknál is pusztítóbb 
vegyületeket szabadít fel, amelyek denaturálják és károsítják az egészséges 
sejteket. Ennek a mintának az ismétlődésével a sérült sejtek élő hegszövetté 
alakulnak, és ezáltal magukba zárva csapdába ejtik a vírust. A ciszták 
kialakulási folyamata az egészséges szervezet önvédelmi mechanizmusát 
mutatja; így biztosítja, hogy az adott aktivitás a cisztán belül, ne azon kívül, a 
test más részeiben történjen. A bezárt vírus a túlélésén dolgozik. A cisztából 
vérerek indulnak ki a tápanyagok bevonására, hogy táplálják és életben 
tartsák ezeket a sérült, egészségtelen sejteket és a vírusokat. Hogy a 
növekedés folytatódik-e vagy alábbhagy, az attól az üzemanyagtól függ, amit 
a ciszta magába húz. A zsírdús/fehérjedús étrend, különösen, ha tojást, tejet, 
sajtot és vajat is tartalmaz, súlyosbítja ezeket a cisztákat. A tojás az egyik 
olyan elsőszámú üzemanyag, amely idővel egyre nagyobbra hizlalja a 
cisztákat, mert táplálékot jelent a vírusok számára, tehát emiatt több 
egészségtelen sejt fog kialakulni és növekedni a cisztákon belül.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• ALA (alfa-liponsav): 1 kapszula kétnaponta
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Ami a bogyó: 1 teáskanál naponta
• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 9 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta
• Chaga gomba: 1 evőkanál vagy 9 kapszula naponta
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 5 cseppentőnyi naponta kétszer
• D-mannóz: 1 evőkanál naponta, vízben
• Glutation: 1 kapszula naponta
• Krizantém: 1 bögre tea naponta
• Kurkumin: 3 kapszula naponta kétszer



• Macskakarom: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Málnalevél: 2 bögre tea 2 filterrel naponta
• Máriatövis: 1 cseppentőnyi naponta
• Melatonin: 5 milligramm naponta, lefekvéskor
• Monolaurin: 1 kapszula naponta
• Naszcens jód: 8 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Száraz szem szindróma

Valódi ok: Alacsony szintű krónikus dehidratáltság nyomelem ásványi sók 
krónikus hiányával párhuzamosan, ami bizonyos esetekben még túlzottan 
vagy nem eléggé aktív és legyengült mellékvesével is párosul.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget legalább V2 literre
• Celeryforce: naponta kétszer 1 kapszula
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 2 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• Gyömbér: 1 bögre tea vagy ízlés szerint frissen reszelt vagy dzsúsz 

formájában naponta
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta

Száraz, repedezett bőr

Valódi ok: A stagnáló, renyhe máj méreganyaggal - toxikus nehézfémekkel, 
kártevők elleni szerekkel, gyomirtókkal, gombaölőkkel és olajipari 
vegyületekkel - telítődik, és emiatt besűrűsödik és dehidratálódik a vér. 
Gyakran az éveken át folytatott zsírdús/fehérjedús étrend és egy alacsony



szintű vírusfertőzés váltja ki.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Bojtorjángyökér: 1 bögre tea vagy 1 gyökér frissen kipréselt leve 

naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• EPA és DHA (halmentes): 2 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Glutation: 1 kapszula naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 2 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta
• Máriatövis: 1 cseppentőnyi naponta
• MSM: 1 kapszula naponta kétszer

Szédülés és Méniére-betegség

Valódi ok: A szédülésnek az az oka, hogy az Epstein-Barr-vírus több mint 
hatvan változata közül egy vagy több neurotoxinokat bocsát ki, amelyek a 
bolygóidegre tapadva gyulladást és irritációt okoznak. Ez számtalan tünetet 
kiválthat, ideértve a kábaságot, vagy amikor úgy érzed magad, mintha egy 
mozgó csónakban ülnél, mivel a bolygóideg elsősorban az egyensúlyért felel.

A Méniére-betegséggel kapcsolatban elfogadott elmélet, mely szerint 
kalciumkristályok és -kövek okozzák a betegséget, pontatlan. A Méniére- 
betegség valójában neurológiai probléma, melyért a bolygóideget és a 
belsőfülben lévő idegeket megtámadó alacsony szintű vírusfertőzés felel.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 3 cseppentőnyi naponta háromszor



• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Eyebright: 1 cseppentőnyi naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-glutamin: 1 kapszula naponta
• L-lizin: 5 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Lomatiumgyökér: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta
• Monolaurin: 1 kapszula naponta
• Olajfalevél: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Ökörfarkkóró-levél: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 teáskanál naponta

Székrekedés

Valódi ok: Krónikusan renyhe, stagnáló máj, melyhez számos tényező 
hozzájárult, például toxikus nehézfémek, különböző egyéb méreganyagok és 
alacsony szintű vírusos vagy bakteriális fertőzések mind a májban, mind a 
béltraktusban. A bélrendszerben fennálló kórokozó-fertőzés miatt mind a 
vékonybél, mind a vastagbél beszűkülhet és/vagy kitágulhat. Emellett a 
vírusos neurotoxinok a bélutak környékén lévő idegvégződések gyulladását 
okozhatják, ami miatt lassulhat a perisztaltika, és akár gyomorbénulás is 
bekövetkezhet. (A gyomorbénulással kapcsolatos további részleteket találsz 
a Monotáplálkozás tisztítókúrát bemutató 18. fejezetben.)

A krónikus székrekedést okozhatják olyan élelmiszerek is (a 
leggyakrabban például tej, sajt, vaj, tojás és glutén), amelyek vírusokat és 
haszontalan baktériumokat táplálnak a vékony- és vastagbélben, és helyi 
gyulladást okoznak. Ezt az állapotot a zsírdús/fehérjedús étrend 
előmozdíthatja.

Az akut székrekedés egyéb lehetséges okai között szerepel a túlevésbe 
torkolló érzelmi stressz vagy idegesség, vagy a hasizmok görcsölése a 
vékony- és vastagbél körül. A hosszú autó- és repülőutak, ha olyan 
élelmiszerekkel fejeljük meg, amelyek nem kedveznek a rendszeres 
ürítésnek, ideiglenesen szintén székrekedéshez vezethetnek.



• Friss zellerlé: tornázd fel a reggeli mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• Amla bogyó: 2 teáskanál naponta kétszer
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Borsmenta: 1 bögre tea naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 1 cseppentőnyi vagy 1 bögre tea naponta kétszer
• Csipkebogyó: 1 bögre tea naponta kétszer
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta kétszer (a vacsorával 

bevéve)
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta vagy 1 bögre tea naponta 

kétszer (két hétig szedd, két hétig szüneteltesd)
• Gyermekláncfűgyökér: 1 bögre tea naponta kétszer
• Macskakarom: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 1 teáskanál por naponta kétszer
• Máriatövis: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Szezonális depresszió (SAD)

Valódi ok: Toxikus nehézfémek (például higany, alumínium és réz) a májban 
és az agyban, kombinálva a májban lévő vírusokkal vagy baktériumokkal 
(például az Epstein-Barr-vírus több mint hatvan változatához vagy a 
Streptococcus baktériumok több mint ötven csoportjához tartozó törzsek), 
plusz tartós zsírdús/fehérjedús étrend. A hangulatingadozást okozó 
vércukoregyensúly kilengései is közrejátszhatnak. A SAD azért lehet 
szezonális, mert hajlamosak vagyunk rá, hogy a hidegebb hónapokban több 
zsírdús ételt együnk. Ezek megterhelik a májat, és akkor súlyosbítják a 
háttérben meghúzódó egészségügyi problémákat, amikor kevesebb jótékony 
hatású élelmiszert, például leveles zöldeket, gyümölcsöket és zöldségeket 
fogyasztunk. Egy alacsony szintű vírusfertőzés során először a szezonális 
depressziót állapítják meg az ember életében, amelyet aztán olyan 
komolyabb diagnózisok követhetnek, mint például fibromialgia, ME/CFS, 
kimerültség, reumatoid artritisz, szorongás vagy depresszió. A SAD-dal 
kapcsolatban ajánlom figyelmedbe az Egészséges májműködés című könyv 
ezzel foglalkozó fejezetét.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 3 kapszula naponta háromszor



• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 2 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta
• D3-vitamin: 2000 nemzetközi egység naponta
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Kurkuma: 2 kapszula naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• Melatonin: 5 milligramm naponta, lefekvéskor
• Naszcens jód: 6 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Nyers méz: 1 evőkanál naponta
• Spirulina: 1 evőkanál vagy 9 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta
• Vöröshere: 1 bögre tea naponta

Szinuszitisz (arcüreggyulladás), arc- és homloküregi 

fertőzések és tüdőfertőzések

Valódi ok: A több mint ötven csoportba tartozó Streptococcus baktériumok 
egy vagy több törzse befészkelte magát az üregekbe, amivel az enyhétől a 
komolyabbig terjedő tartós, krónikus üregi problémákat okozott, ez pedig 
hegesedéshez vagy akár polipok kialakulásához vezetett. Ezt az állapotot 
általában - tévesen - krónikus allergiának vagy a környezet, ületve a levegő 
minőségére való érzékenységnek tekintik, és nem tudják, hogy a 
Streptococcus okozza az alapvető üregi problémát. Az üregi gyulladást és 
fertőzéseket az indítja be, amikor a Streptococcus baktériumok megkapják a 
kedvenc ételeiket - például tojást, tejtermékeket és glutént. Ilyenkor 
irritálhatják az embert a légfrissítők, illatgyertyák, parfümök és kölnik, 
melyek sokszor legyengítik az immunrendszert, ezáltal utat engedve a 
fellobbanásoknak.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Amla bogyó: 2 teáskanál naponta kétszer



• Aranygyökér ( Rhodiola rosea): 4 cseppentőnyi naponta kétszer (két 
hétig szedd, két hétig szüneteltesd)

• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Borsmenta: 1 bögre tea 2 filterrel naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): opcionális Gyógyító médium cink 

sokkterápia után két napig, 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): opcionális Gyógyító médium C- 

vitamin sokkterápia után, 6 kapszula naponta kétszer
• Csipkebogyó: 2 bögre tea naponta
• D3-vitamin: 1000 nemzetközi egység naponta
• Gyömbér: 2 bögre tea naponta kétszer vagy reszelt vagy dzsúsz ízlés 

szerint naponta
• Hibiszkusz: 2 bögre tea naponta
• Kakukkfű: 2 friss kakukkfűágacska forró vízben teának vagy 4 

ágacska szoba-hőmérsékletű vízben naponta
• Kurkuma: 3 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 4 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• NAC (N-acetil-cisztein): 1 kapszula naponta kétszer
• Olajfalevél: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Oregoni szőlőgyökér: 2 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig 

szedd, két hétig szüneteltesd)
• Ökörfarkkóró-levél: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta

Színvakság

Valódi ok: Érintkezés toxikus alumíniummal a szem szöveti kialakulásának 
kezdetén, vagy átvétele a petesejttől vagy spermiumtól, illetve akár a 
méhben a toxikus alumíniumot hordozó szülőktől (akik megkaphatták 
ugyanígy a nagyszülőktől vagy korábbi ősöktől). A színvakok végül általában 
másoknál korábban tapasztalnak degeneratív szemproblémákat is, mert a 
szemükben lévő alumínium idővel oxidálódhat, és ez fogékonnyá teszi őket 
ezekre. A színvakoknál például gyakran gyorsabban alakul ki szürkehályog. 
Nem biztos, hogy kigyógyulnak a színvakságból, ha kipucolják az 
alumíniumot a szervezetükből, de ezáltal megelőzhetnek más olyan



degeneratív szemproblémákat, amelyeket az alumíniumtoxicitás egyébként 
felgyorsítana.

Mint általában, a következőkben itt is a felnőtt dózisokat láthatod. Ha a 
gyereked színvaksága miatt aggódsz, beszéld meg a gyerekorvossal az 
étrend-kiegészítők adagolásának negyedelését.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget legalább ¥2 literre
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Alá (alfa-liponsav): 1 kapszula hetente kétszer
• Ami a bogyó: 1 teáskanál naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Eyebright: 1 cseppentőnyi naponta
• NAC (N-acetil-cisztein): 1 kapszula naponta
• Naszcens jód: 3 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Szklerózis multiplex (SM)

Valódi ok: Az Epstein-Barr-vírus egy vagy több törzsétől származó vírusos 
neurotoxinok keringenek a szervezetben, és gyulladást okoznak a központi 
idegrendszerben. Ilyenkor általában a higanyszint is magas. A 
zsírdús/fehérjedús étrend súlyosbítja ezt az állapotot. Az EBV több mint 
hatvan változata közül csak néhány képes SM-et okozni; a kifejezetten 
agresszív törzsek közvetlenül károsíthatják az idegeket, és gyulladáskeltő 
neurotoxinokat is termelnek. Az MRI-vizsgálatok során az agyban talált 
léziókat oxidálódó higany-alumínium lerakódások okozzák, amelyek ezáltal 
szennyezik az agyszövetet. Van, hogy az agresszívabb Epstein-Barr- 
vírustörzsek bejutnak az agyba, és ott ezeken az oxidálódó toxikus 
nehézfémeken táplálkozva további tüneteket okoznak.



• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre, majd, ha lehet, 
közel 2 literre

• Celeryforce: 2 kapszula naponta háromszor
• 5-MTHF: 2 kapszula naponta kétszer
• ALA (alfa-liponsav): 1 kapszula naponta
• Árpafűlépor: 2-4 teáskanál vagy 6-12 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• GABA: 1 db 250 milligrammos kapszula naponta
• Glutation: 1 kapszula naponta
• Kurkumin: 3 kapszula naponta kétszer
• L-glutamin: 1 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 4 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 2 kapszula naponta kétszer
• Monolaurin: 1 kapszula naponta kétszer
• MSM: 1 kapszula naponta kétszer
• Ökörfarkkóró-levél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta
• Spirulina: 1 evőkanál vagy 9 kapszula naponta

Szorongás és aggódás

A szorongás valódi oka: Amikor szorongás felhőzi be az életedet, azt toxikus 
nehézfémek (például higany, alumínium és réz), vírusok (például az 
Epstein-Barr-vírus hatvannál több változatának vagy az övsömörvírus több 
mint harminc változatának valamelyike) vagy toxikus nehézfémek és 
vírusok kombinációja okozza. A legtöbbször mindkét tényező jelen van 
egyszerre, csak az adott esettől függően dominánsabb az egyik vagy a másik. 
A szorongást érzelmi konfliktus is kiválthatja, felgyorsíthatja vagy



felerősítheti, bár toxikus nehézfémeknek és/vagy egy vírusnak jelen kell 
lennie ahhoz, hogy a szorongás megmaradjon, és tartóssá, krónikussá 
válhasson.

Az aggódás valódi oka: Az enyhébb, múló aggodalmat okozhatja ugyanaz a 
toxikusnehézfém- és/vagy vírusos terhelés, de kiválthatja enyhébb érzelmi 
sérülés, illetve hosszan tartó stressz is önmagában.

Étrend-kiegészítők a szorongás kezelésére

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 3 kapszula naponta háromszor
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 3 

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta négyszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• D3-vitamin: 1000 nemzetközi egység naponta
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• GABA: 1 db 250 milligrammos kapszula naponta
• Gyömbér: 2 bögre tea vagy ízlés szerint friss, lereszelve, naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta
• L-lizin: 2 db 500 milligrammos kapszula naponta
• Magnézium-glicinát: 3 kapszula naponta
• Melatonin: 5 milligramm naponta, lefekvéskor
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 teáskanál naponta

Étrend-kiegészítők az aggodalom kezelésére

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget legalább ¥2 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 1 cseppentőnyi naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2



cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• D3-vitamin: 1000 nemzetközi egység naponta
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• GABA: 1 db 250 milligrammos kapszula naponta
• Hibiszkusz: 1 bögre tea naponta kétszer
• Kurkumin: 1 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 2 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta kétszer
• Melatonin: 5 milligramm naponta, lefekvéskor
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 teáskanál naponta

Szürkehályog

Valódi ok: Tartós C-vitamin-hiány amiatt, hogy a túlterhelt, stagnáló, renyhe 
máj telítődik toxikus nehézfémekkel, kártevők elleni szerekkel, 
gyomirtókkal és gombaölő szerekkel, nyomokban akár DDT-vel is, vagy 
korábbi generációktól megörökölve, vagy közvetlen érintkezés révén. Ezt a 
folyamatot aztán a zsírdús/fehérjedús étrend felgyorsítja.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget legalább V2 literre
• Celeryforce: 1 kapszula naponta
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4-6 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Eyebright: 1 cseppentőnyi naponta



• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Tályogok, kelések

Valódi ok: Akut vagy krónikus vírusos vagy bakteriális fertőzések, melyek 
többnyire a nyirokban, ritkábban pedig egy-egy szervben vernek tábort.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre, majd, ha 
szükséges, közel 2 literre

• Aranygyökér ( Rhodiola rosea):3 cseppentőnyi naponta kétszer (két 
hétig szedd, két hétig szüneteltesd)

• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 2 cseppentőnyi naponta 

kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta kétszer
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Nyers méz: 1 evőkanál naponta
• Olajfalevél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Oregoni szőlőgyökér: 2 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig 

szedd, két hétig szüneteltesd)
• Ökörfarkkóró-levél: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 evőkanál naponta

Tinnitusz (csengés, vibrálás vagy zúgás a fülben) és 

magyarázat nélküli hallásvesztés

Valódi ok: Ha kizárható a zajártalom miatti károsodás vagy a fülsérülés, 
akkor az az oka, hogy az Epstein-Barr-vírus több mint hatvan változatának 
egyike befúrja magát a belsőfül labirintusába, ami a mai orvosi tesztelés 
számára kimutathatatlan gyulladást okoz. A labirintus megduzzad, ami 
megváltoztatja a fülbe lépő hangok magasságát. Ha a labirintusban 
megduzzadnak az idegek, vibrálhatnak, és hangokat - csengést, zúgást,



pattogást vagy akár verdesésre emlékeztető hangot - is kiadhatnak.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre, majd, ha lehet, 
közel 2 literre

• Celeryforce: naponta kétszer 1 kapszula
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• ALA (alfa-liponsav): 1 kapszula hetente kétszer
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 3 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• Kurkumin: 3 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 6 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Lomatiumgyökér: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta kétszer
• Monolaurin: 1 kapszula naponta
• Olajfalevél: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Oregánóolaj: 1 kapszula naponta kétszer
• Ökörfarkkóró-levél: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Torokgyulladás, vírusos torokfájás, rejtélyes torokfájás 

és árpa

Valódi ok: A több mint ötven csoportba tartozó Streptococcus baktériumok 
egy törzse befészkelte magát a nyirokrendszerbe és a mandulákba. Van, 
hogy gyakran a torok tetején tör a felszínre, és fehér foltok formájában 
láthatóvá válik, vagy nem látható közvetlenül, csak gyulladás, pirosság és 
fájdalom formájában mutatkozik meg. Előfordul, hogy az orvosi rendelőben 
torokkenetet véve felfedezik, de nagyon sokszor rejtve marad.



Az Epstein-Barr-vírus több mint hatvan változata közül is okozhat egy 
vagy több krónikus, vissza-visszatérő rejtélyes torokfájást. Ez esetben az 
ember torka gyakran piros egy kicsit mind a két oldalon, amit alkalmanként 
nyelésre éles fájdalom kísérhet. Ezt a fajta torokfájást lehetetlen 
diagnosztizálni az orvosnál, mert a toroktenyésztés nem fogja kimutatni a 
Streptococcust, és általában a monót sem fogják tudni megállapítani, mivel 
az EBV a jelenlegi orvosi vizsgálatok számára elérhetetlen helyeken élhet. 
Ennek ellenére a torokfájást nagyon gyakran az okozza, hogy van egy 
krónikus, alacsony szintű vírusfertőzés, amely vissza-visszatér, amikor az 
embert legyengíti a zsírdús/fehérjedús étrend és a kevés alvás.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Aranygyökér ( Rhodiola rosea): 5 cseppentőnyi naponta kétszer (két 

hétig szedd, két hétig szüneteltesd)
• Cink (folyékony cink-szulfátként): opcionális Gyógyító médium cink 

sokkterápia után két napig, 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): opcionális Gyógyító médium C- 

vitamin sokkterápia után, 8 kapszula naponta kétszer
• Csipkebogyó: 2 bögre tea naponta kétszer
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer (két hétig szedd, két 

hétig szüneteltesd)
• Eyebright: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Gyömbér: 2 bögre tea naponta kétszer vagy reszelt vagy dzsúsz ízlés 

szerint naponta
• Kakukkfű: 2 friss kakukkfűágacska forró vízben teának vagy 4 

ágacska szoba-hőmérsékletű vízben naponta
• L-lizin: 6 db 500 müligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Olajfalevél: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Ökörfarkkóró-levél: 3 cseppentőnyi naponta kétszer

Töredezett, barázdált köröm

Valódi ok: Méreganyagokkal telítődött, stagnáló, renyhe máj, mely 
cinkhiányhoz vezet.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget V2 literre, majd, ha 
szükséges, akár 1 literre



• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Bojtorjángyökér: 1 bögre tea vagy 1 gyökér frissen kipréselt leve 

naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta
• Csalánlevél: 1 cseppentőnyi naponta
• Kurkumin: 1 kapszula naponta
• Máriatövis: 1 cseppentőnyi naponta
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta

Tumorok és ciszták (jóindulatúak - a rákos változatokat 

a Rák címszó alatt keresd)

Valódi ok: A herpesz család nem rákos elváltozásokat okozó törzseibe 
tartozó vírusok (az Epstein-Barr-vírust és a HHV-6-ot is ideértve), melyek 
toxikus nehézfémekkel és más méreganyagokkal, például kártevők elleni 
szerekkel, gyomirtókkal, gombairtókkal, műanyagokkal, egyéb olajipari 
melléktermékekkel, légfrissítőkkel, illatgyertyákkal, parfümökkel és 
kölnikkel táplálkoznak. Amikor ezek a meghatározott vírustörzsek 
bekebelezik ezeket az agresszív méreganyagokat, egy nagyon ragacsos, 
zselészerű toxikus anyagot választanak ki. A hulladék-melléktermékek 
ráakaszkodnak és fojtogatják a szomszédos élő sejteket, és elzárják őket az 
oxigén és tápanyagok által biztosított életforrástól, aminek következtében 
denaturálódnak, legyengülnek és elhalnak - miközben a ragacsos 
melléktermék nem engedi, hogy a halott sejtek a véráramba ürüljenek, hogy 
a szervezet kipucolhassa őket.

Végül hegszövet alakul ki a sérült és halott sejtek körül; így kezdődik el egy 
jóindulatú ciszta vagy tumor kialakulása. A vírus a cisztán vagy tumoron 
belül is életben marad, és akár vérerek is ágazhatnak ki a csomóból, hogy 
oxigénnel, tápanyagokkal és egyéb üzemanyaggal lássák el a közepében 
tanyázó vírust. Ennek köszönhetően az továbbra is több toxikus anyagot 
termelhet, ami addig engedi növekedni a cisztát vagy tumort, amíg a vírust 
el nem csíped. A zsírdús/fehérjedús étrend felgyorsíthatja a ciszták és



tumorok növekedését. A problémás élelmiszerekkel, például tojással is légy 
óvatos, mert a tumorok és ciszták számára a tojás táplálékot jelent, ami 
tovább engedi a növekedésüket.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre, majd, ha lehet, 
közel két literre

• ALA (alfa-liponsav): 1 kapszula naponta
• Amla bogyó: 2 teáskanál naponta
• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 9 kapszula naponta
• Ashwagandha: 2 cseppentőnyi naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1

cseppentőnyi naponta
• Bojtorjángyökér: 1 bögre tea vagy 1 gyökér frissen kipréselt leve 

naponta
• Chaga gomba: 1 evőkanál vagy 9 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): akár 2 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 4 cseppentőnyi naponta
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta
• D3-vitamin: 2000 nemzetközi egység naponta
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Glutation: 1 kapszula naponta
• Hibiszkusz: 1 bögre tea 2 filterrel naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta
• Macskakarom: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Málnalevél: 1 bögre tea 2 filterrel naponta kétszer
• Melatonin: próbáld feltornázni 20 milligrammra naponta, 

lefekvéskor
• Naszcens jód: 6 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Nyers méz: 2 teáskanál naponta
• Q10-koenzim: 2 kapszula naponta
• Schisandra bogyó: 1 bögre tea 2 filterrel naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 evőkanál naponta

Üvegtesti homály

Valódi ok: Ha a nyilvánvaló, diagnosztizálható sérülés kizárható, az üvegtesti 
homály az Epstein-Barr-vírus több mint hatvan változatának valamelyike



által termelt neurotoxinoknak és annak az eredménye, hogy bizonyos 
toxikus nehézfémek, például a higany és az alumínium minden szövetbe 
bejutnak, és telítik azokat.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Celeryforce: 2 kapszula naponta kétszer
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 2 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta
• Édesgyökér: 1 cseppentőnyi naponta (két hétig szedd, két hétig 

szüneteltesd)
• Glutation: 1 kapszula naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 4 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Lomatiumgyökér: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Monolaurin: 2 kapszula naponta
• Naszcens jód: 3 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Olajfalevél: 2 cseppentőnyi naponta
• Ökörfarkkóró-levél: 3 cseppentőnyi naponta kétszer
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 2 teáskanál naponta

Vegyianyag- és ételérzékenység

Valódi ok: A toxikus bajkeverőkkel (például higany, alumínium, réz, ólom, 
nikkel, kadmium, arzén, oldószerek, hagyományos mosószerek és 
tisztítószerek, légfrissítők, kártevők elleni szerek, gyomirtók, gombaölő 
szerek, illatgyertyák, parfümök és kölnik) telítődött renyhe, stagnáló máj 
plusz vírusok (például valamelyik Epstein-Barr-vírus változat a több mint 
hatvan közül, vagy az övsömör több mint harminc változata közül az egyik, 
vagy valamelyik HHV-6 törzs) vagy baktériumok (például egy vagy több



törzs a több mint ötven Streptococcus baktériumcsoport közül) 
kombinációja, melyek mind melléktermékeket és egyéb hulladékot 
bocsátanak ki. Amikor a máj túlterheltté válik ahhoz, hogy mindezt a kémiai, 
vírusos és bakteriális hulladékanyagot kezelje, a vér is terhelődik, mivel az 
ember nem tudja megfelelően megtisztítani a szervezetét, amiről nagy 
valószínűséggel a zsírdús/fehérjedús étrendje tehet, hiszen ez nem kedvez a 
méregtelenítési folyamatoknak. Ennek eredményeképpen a központi 
idegrendszerben enyhe gyulladás alakul ki a vírusterhelés miatt, az egyén 
pedig erre vegyi és/vagy élelmiszer-érzékenység formájában reagál.

Minden vegyianyag- és élelmiszer-érzékenységi eset más. Bátran 
próbálgasd a fejezetben talált étrend-kiegészítők bármelyikét. Néhány 
nagyon érzékeny ember számára ez a lista mindössze kiindulópontot jelent. 
A friss zellerlé, a Celeryforce és a nyers méz a napi rutinod részévé válhat. 
Ami a többi gyógynövényt és étrend-kiegészítőt illeti, sokkal jobb, ha egy nap 
csak egyet szedsz be, majd egy másikat másnap, és így tovább rotálod 
azoknak a listáját, amelyeket ki szeretnél próbálni, mintha mindet 
beszednéd ugyanazon a napon. Ha úgy döntesz, hogy a teljes 
étrendkiegészítő-listát beveszed a kezelésbe, az azt jelenti, hogy nyolcnapos 
ciklusokban fogod szedni őket. Az érzékenység újabb okot szolgáltat arra, 
hogy tartsd távol magad azoktól az étrend-kiegészítőktől, amelyek akár 
ötven összetevőt is tartalmaznak - ilyennel az én ajánlásaim között nem 
fogsz találkozni.

Naponta

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget V2 literre
• Celeryforce: 1 kapszula naponta
• Nyers méz: 1 teáskanál naponta

Ezeket rotáld úgy, hogy minden nap csak az egyiket szeded:

• 5-MTHF: 1 kapszula
• Árpafűlépor: V2 teáskanál vagy 1 kapszula naponta
• B12 -vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi
• Borsmenta: 1 bögre tea
• Citromfű: 1 cseppentőnyi
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 2 kapszula
• D3-vitamin: 1000 nemzetközi egység



• L-lizin: 500 milligramm

Veleszületett szemproblémák

Valódi ok: A korábbi generációktól származó toxikus nehézfémek. Ezeknél a 
problémáknál a higany a vezető bajkeverő. Ne feledd, hogy ezek a felnőttek 
számára ajánlott adagolások.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget legalább Vi literre
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőnyi naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 2 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta
• Csipkebogyó: 1 bögre tea naponta
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Eyebright: 1 cseppentőnyi naponta
• Hibiszkusz: 1 bögre tea naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta
• L-lizin: 2 db 500 milligrammos kapszula naponta
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Vesebetegség

Valódi ok: Patogén (bakteriális vagy vírusfertőzésből adódó) károsodás, 
toxikus (gyógyszerekből, drogokból vagy toxikus nehézfémekből adódó) 
károsodás vagy étrendi (zsírdús/fehérjedús étrendből adódó) károsodás. Az 
ember megtapasztalhatja csak az egyiket ezek közül az okok közül, vagy 
egyszerre többet is.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget Vi literre
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta



• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Ashwagandha: 6 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1 

cseppentőnyi naponta kétszer
• Bodzavirág: 1 bögre tea naponta
• Bojtorjángyökér: 1 bögre tea vagy 1 gyökér frissen kipréselt leve 

naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 1 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 2 kapszula naponta kétszer
• Csipkebogyó: 1 bögre tea naponta
• D-mannóz: 1 evőkanál naponta kétszer, vízben
• Fekete bodza: 1 cseppentőnyi vagy kapszula naponta
• Kurkumin: 1 kapszula naponta
• L-lizin: 1 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta kétszer
• Spirulina: 1 teáskanál vagy 3 kapszula naponta

Vesekő

Valódi ok: Stagnáló, renyhe, toxikus máj, zsírdús/fehérjedús étrenddel 
kísérve. Részletesebben írok erről az Egészséges májműködés című 
könyvben.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• Árpafűlépor: 1 teáskanál vagy 9 kapszula naponta
• Bojtorjángyökér: 2 bögre tea vagy 2 gyökér frissen kipréselt leve 

naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta kétszer
• D-mannóz: 1 evőkanál naponta kétszer, vízben
• Gyermekláncfűgyökér: 1 bögre tea naponta
• Kurkuma: 2 kapszula naponta kétszer
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• Magnézium-glicinát: 1 kapszula naponta kétszer
• Máriatövis: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta



• Vöröshere: 1 cseppentőnyi vagy 1 bögre tea naponta kétszer 
Visszerek és seprűvénák

Valódi ok: A renyhe, stagnáló máj toxikussá válik a különböző mérgek, 
többek között toxikus nehézfémek, oldószerek, mindennapi hagyományos 
tisztítószerek, illatgyertyák, légfrissítők, kölnik, parfümök, műanyagok és 
egyéb olajipari melléktermékek, valamint régi gyógyszerek maradványai 
miatt. A visszereket és seprűvénákat gyakran kíséri (mind a nőknél, mind a 
férfiaknál) a mellszövet tömöttsége, súlygyarapodás és végül vércukor- és 
koleszterinproblémák, mivel ezek mögött a tünetek és állapotok mögött is a 
renyhe, stagnáló májat találjuk a háttérben. A zsírdús/fehérjedús étrendek 
gyorsítják mind a visszerek, mind a seprűvénák növekedését.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• ALA (alfa-liponsav): 1 kapszula naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 1

cseppentőnyi naponta
• Bojtorjángyökér: 1 bögre tea vagy 1 gyökér frissen kipréselt leve 

naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 4 kapszula naponta
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta
• EPA és DHA (halmentes): 1 kapszula naponta (a vacsorával bevéve)
• Gyermekláncfűgyökér: 1 bögre tea naponta
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• Máriatövis: 1 cseppentőnyi naponta
• MSM: 2 kapszula naponta
• Schisandra bogyó: 1 bögre tea naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta
• Vöröshere: 1 bögre tea naponta

Zöldhályog

Valódi ok: Az Epstein-Barr-vírus több mint hatvan változata közül 
valamelyik a szembe bejutva gyulladást okoz, mely fokozza a 
folyadéktermelést, és ezzel megnöveli a nyomást.



• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget 1 literre
• 5-MTHF: 1 kapszula naponta
• ALA (alfa-liponsav): 1 kapszula hetente kétszer
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Amla bogyó: 2 teáskanál naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• B12-vitamin (adenozil-kobalaminként metil-kobalaminnal): 2 

cseppentőnyi naponta kétszer
• B-komplex-vitamin: 1 kapszula naponta
• Chaga gomba: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Cink (folyékony cink-szulfátként): 2 cseppentőnyi naponta
• Citromfű: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• C-vitamin (Mikro-C formájában): 6 kapszula naponta kétszer
• Csalánlevél: 2 cseppentőnyi naponta
• Csipkebogyó: 1 bögre tea naponta
• Eyebright: 1 cseppentőnyi naponta kétszer
• Kurkumin: 2 kapszula naponta kétszer
• L-lizin: 4 db 500 milligrammos kapszula naponta kétszer
• Macskakarom: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Monolaurin: 2 kapszula naponta kétszer
• Naszcens jód: 4 csepp (nem cseppentőnyi) naponta
• Ökörfarkkóró-levél: 2 cseppentőnyi naponta kétszer
• Q10-koenzim: 1 kapszula naponta
• Spirulina: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta

Zsírmáj, a zsírmáj kialakulását megelőző állapot és 

renyhe máj

Valódi ok: Túl hosszú ideig követett túlságosan zsírdús/fehérjedús étrend, 
miközben a májat túlterhelik bizonyos méreganyagok, úgymint kártevők 
elleni és gyomirtó szerek, toxikus nehézfémek, például higany, alumínium és 
réz, műanyagok és egyéb olajipari melléktermékek, régi gyógyszerek, 
krónikus, alacsony szintű vírusos és bakteriális fertőzések, valamint kölni, 
légfrissítők és illatgyertyák. A problémás élelmiszerek súlyosbítják a máj 
ezen állapotait.

• Friss zellerlé: tornázd fel a napi mennyiséget kétszer 1 literre; ha nem



megy, reggelenként igyekezz meginni 1 litert
• Aloe vera: legalább 5 cm friss zselé (a héja nélkül) naponta
• Amla bogyó: 2 teáskanál naponta
• Árpafűlépor: 2 teáskanál vagy 6 kapszula naponta
• Bojtorjángyökér: 1 bögre tea vagy 1 gyökér frissen kipréselt leve 

naponta
• Cikóriagyökér: 1 bögre tea naponta
• Gyermekláncfűgyökér: 1 bögre tea naponta
• Gyömbér: 1 bögre tea vagy ízlés szerint frissen reszelt vagy dzsúsz 

formájában naponta
• Kardamom: szórj az ételedre naponta ízlés szerint
• Lósóska: 1 bögre tea naponta
• Máriatövis: 1 cseppentőnyi naponta
• Spirul ina: 1 evőkanál vagy 9 kapszula naponta
• Vadon termő kék áfonya pora: 1 evőkanál naponta
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vagytok.

Sylvester Staűone, Jennifer Flavin Stallone és az egész család támogatása 
legendásan kihat mindenre.

Kate Hudson, Danny Fujikawa, Erinn és Olivér Hudson, valamint Elisabeth 
Stassen, áldás az életemben, hogy az én oldalamon álltok a szeretetetekkel és 
támogatásotokkal.

Miranda Kerr és Evan Spiegel, elképesztő, hogy a ti fényt és együttérzést 
árasztó kezetek ott van a gyógyító mozgalom hátterében.

Laura Dern, köszönöm neked, hogy terjeszted a fényt, és jobbá teszed a 
vüágot.

Novak és Jelena Bjokovic, úttörők vagytok a haladó egészségügy területén 
és abban, hogy megtanítsuk a világot jól lenni.

Köszönet Gwyneth Paltrow-nak, Elise Loehnennek és a GOOP elkötelezett 
csapatának a törődésért és nagylelkűségért, mely mélységes ihletet ad.

Sage és Tony Robbins, megtiszteltetés számomra, hogy a vüágotok része 
lehetek, mely oly sokakon segít.

Martin, Jean, Elizabeth és Jacqueline Shafiroff, köszönöm, hogy mindig ott 
vagytok nekem, hogy hisztek bennem, és segítetek teljeszteni az üzenet, hogy 
mások is gyógyulhassanak.

Dr. Alejandro Junger, az élet nem lenne ugyanaz nélküled, testvérem!
Dr. Ilana Zablozki-Amir, köszönöm, hogy olyan hősiesen támogatod a 

Gyógyító médium ügyét.
Dr. Christiane Northrup, a nők egészsége iránti kimeríthetetlen odaadásod



önálló csillagként kel életre az univerzumban.
Dr. Prudence Hall, a te önzetlen munkád, a válaszokra váró betegek 

felvilágosítása megújítja a doktor szó valódi, heroikus jelentését.
Craig Kallman, köszönöm a támogatásodat, a tanácsaidat és a barátságodat 

az utunk során.
Caroline Fleming, igazi áldás vagy, mert megvan benned a mindenkivel 

törődés képessége, miközben megosztod velünk a ragyogásodat.
Chelsea Field és Scott, Wil és Owen Bakula, mivel érdemelhettem ki, hogy 

részei vagytok az életemnek? Ti vagytok a Gyógyító médium ügyének valódi 
kereszteslovagj ai.

Kimberly és James Van Dér Beek, külön helyet tartok fent a szívemben 
nektek és a családotoknak. Hálás vagyok, hogy kereszteztétek az utamat 
ebben az életben.

Kerri Walsh Jennings, lenyűgözöl a reményteli természeteddel és 
kimeríthetetlen pozitív energiáddal.

John Donovan, megtiszteltetés, hogy egy ilyen békeszerető lélekkel élhetek 
a bolygón.

Nanci Chambers és Dávid James, Stephanie és Wyatt Elliott, nem tudom 
eléggé megköszönni a barátságotokat és soha véget nem érő bátorításotokat.

Suze Ormán és KT, kivételes az eltökéltségetek és odaadásotok.
Lisa Gregorisch-Dempsey, jóságos cselekedeteid mélységesen sokat 

jelentenek.
Grace Hightower De Niro, Róbert De Niro és az egész család - drága, bájos 

lények vagytok!
Liv Tyler, hatalmas megtiszteltetés, hogy a világod részese lehetek.
Jenna Dewan, harcos szellemiséged lekötelezőén inspiráló.
Debra Messing, az egészséges bolygóról alkotott jövőképeddel teszed jobbá 

az emberek életét.
Alexis Bledel, hihetetlenül bátorító az erőd ezen a világon.
Lisa Rinna, köszönöm, hogy a hírneved segítségével fáradhatatlanul 

terjeszted az üzenetet.
Jennifer Aniston, a kedvességed és gondos támogatásod egy teljesen más 

szintről érkezik.
Taylor Schilling, micsoda öröm ismerni téged, és élvezni a támogatásodat!
Marcela Valladolid, ajándék, hogy ismerhetlek.
Kelly Noonan és Alec Gore, köszönöm, hogy mindig vigyáztok rám; nagyon 

sokat jelent.
Jennifer Meyer, végtelenül hálás vagyok a barátságodért és azért, hogy



mindig terjeszted az üzenetet.
Calvin Harris, az erőteljes ritmusoddal írod át a világot.
Courteney Cox, köszönet a tiszta, szerető szívedért.
Hunter Mahan és Kandi Harris, büszke vagyok rátok, amiért mindig 

készen álltok szembenézni a kihívásokkal.
Kidada Jones és Rashida Jones, el sem tudjátok képzelni, milyen sokat 

jelent az életemben a gondoskodásotok és együttérzésetek. Édesanyátok 
igazi kincs volt, aki bennetek él tovább.

Andrew Kusatsu: szeretlek, testvérem, amiért olyan állhatatosan, minden 
fájdalmat legyőzve küzdesz az egészség szabadságáért!

Ezúton küldöm köszönetemet ezeknek a különleges lelkeknek, akiknek 
nagyra becsülöm a hűségét: Naomi Campbell, Éva Longoria, Lewis Howes, 
Carla Gugino, Mario Lopez, Renee Bargh, Tanika Ray, Maria Menounos, 
Michael Bemard Beckwith, Jay Shetty, Alex Kushneir, LeAnn Rimes Cibrian, 
Hana Hollinger, Sharon Levin, Nena, Róbert és Urna Thurman, Jenny Mollen, 
Jessica Seinfeld, Kelly Osbourne, Demi Moore, Kyle Richards, India.Arie, 
Kristen Bower, Rozonda Thomas, Peggy Rometo, Debbie Gibson, Carol, Scott 
és Christiana Ritchie, Jamie-Lynn Sigler, Amanda de Cadenet, Marianne 
Williamson, Erin Johnson, Gábriellé Bernstein, Sophia Bush, Maha Dakhil, 
Bhavani Lev és Bharat Mitra, Woody Fraser, Milena Monrroy, Midge Hussey 
és mindenki a Hallmark’s Home & Famüynél, Morgan Fairchild, Patti 
Stanger, Catherine, Sophia és Laura Bach, Annabeth Gish, Róbert Wisdom, 
Dániellé LaPorte, Nick és Brenna Ortner, Jessica Ortner, Mike Dooley, Kris 
Carr, Kate Northrup, Ann Louise Gittleman, Jan és Panache Desai, Ami Beach 
és Mark Shadle, Brian Wilson, John Holland, Jül Black Zalben, Alexandra 
Cohen, Christine Hill, Carol Donahue, Caroline Leavitt, Michael Sandler és 
Jessica Lee, Koya Webb, Jenny Hutt, Adam Cushman, Sonia Choquette, 
Colette Baron-Reid, Denise Linn és Carmel Joy Baird. Nagyon nagyra 
értékellek mindnyájatokat.

Hatalmas tisztelettel adózom a világ azon együttérző orvosai és gyógyítói 
előtt, akik olyan sokak életén változtattak: dr. Masha Kogan, dr. Virginia 
Romano, dr. Habib Sadeghi, dr. Carol Lee, dr. Richard Sollazzo, dr. Jeff 
Feinman, dr. Deanna Minich, dr. Ron Steriti, dr. Nicole Galante, dr. Diana 
Lopusny, dr. Dick és Noel Shepard, dr. Aleksandra Phillips, dr. Chris 
Maloney, dr. Tosca Haag és dr. Gregory Haag, dr. Dave Klein, dr. Deborah 
Kern, dr. Darren és Suzanne Boles és dr. Robin Kariin - megtiszteltetés, hogy 
a barátaimnak tekinthetlek benneteket. Köszönöm végtelenül odaadó 
gyógyítói munkátokat.



Köszönöm Dávid Schmerlernek, Kimberly S. Grimsley-nek és Susan G. 
Etheridge-nek, hogy odafigyeltek rám.

Forró, szívbéli köszönetemet küldöm nektek, Muneeza Ahmed, Kimberly 
Spair, Amber Stone, Lauren Henry, Tara Tóm, Bella, Gretchen Manzer, 
Victoria és Michael Arnstein, Nina Leatherer, Michelle Sutton, Haily Cataldo, 
Kerry, Amy Bacheller, Michael McMenamin, Alexandra Laws, Ester Horn, 
Linda és Róbert Coykendall, Setareh Khatibi, Heather Coleman, Glenn 
Klausner, Carolyn DeVito, Michael Monteleone, Bobbi és Leslie Hall, 
Katherine Belzowski, Matt és Vanessa Houston, Dávid, Holly és Ginnie 
Whitney, Melody Lee Pence, Terra Appelman, Eileen Crispell, Kristin 
Cassidy, Calvin Stebbins, Catherine Lawton, Taylor Call, Alana DiNardo, Min 
Lee és Edén Epstein Hill.

Köszönöm a számtalan sok embernek, köztük a Gyógyító médium 
közösségek tagjainak, hogy abban a privilégiumban és megtiszteltetésben 
részesülhettem, hogy a tanúja lehettem a kivirágzásuknak, gyógyulásuknak 
és átalakulásuknak.

Sally Arnold, köszönöm neked, hogy olyan ragyogó a fényed, és hogy a 
hangodat adod a mozgalomnak.

Ruby Scattergood, a te csodálatos türelmed és számtalan sok órányi 
odaadásod heroikusán formálta a könyvem igazi gerincét. A Gyógyító 
médium sorozat nem jött volna létre a te írói és szerkesztői segítséged 
nélkül. Köszönöm az irodalmi tanácsokat.

Vibodha és Tila Clark, a ti kreatív zsenialitásotok hihetetlen erővel járult 
hozzá mások megsegítésének ügyéhez. Köszönöm, hogy mellettünk álltatok 
az évek során.

Friar és Clare: Azután ezt mondta Isten: Növesszen a föld növényeket: füvet, 
amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt 
terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt (...) Azután ezt mondta 
Isten: Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden 
fát, amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek. (Mózes I. 
könyve 1,11 és 1,29)

Quincy, köszönöm a felbecsülhetetlen támogatásodat és kemény 
munkádat.

Sepideh Kashanian és Ben, köszönöm melegszívű, szeretetteljes 
gondoskodásotokat.

Jeff Skeirik, köszönöm, te készíted a legjobb fotókat, barátom!
Jón Morelli és Noah, csupaszív emberek vagytok! Robby Barbaro, a te 

megingathatatlan pozitív hozzáállásod mindenkit felemel, amerre



megfordulsz.
Mint mindig, köszönöm a családomnak a rengeteg szeretetet és 

támogatást: az én csodálatos, ragyogó feleségemnek; Apának és Anyának; a 
fivéreimnek, unokahúgaimnak, unokaöcséimnek, nagynéniknek és 
nagybácsiknak; bajnokaimnak: Indigónak, Rubynak és Great Blue-nak; 
Hope-nak; Marjorie-nak és Robertnek; Laurának; Rhiának és Byronnak; 
Alayne Serle-nek és Scottnak, Perrinek, Lissynek és Ari Cohnnak; Dávid 
Somoroffnak; Joelnek, Liznek, Kodynak, Jesse-nek, Laurennek, Josephnek és 
Thomasnak; Briannek, Joyce-nak és Joshnak; Járódnak; Brentnek; Kellynek 
és Evynek; Danielle-nek, Johnnynak és Declannek; és minden szerettemnek a 
másik oldalon is.

Végezetül pedig köszönöm neked, Legmagasabb Szellem (avagy az 
Együttérzés szelleme), hogy együttérző bölcsességet küldesz nekünk a 
mennyből, mely arra inspirál, hogy felemelt fejjel hordozzuk szent 
képességeinket, amellyel oly nagylelkűen felruháztál minket. Köszönöm, 
hogy kitartottál mellettem az évek során, hogy mindig emlékeztettél, hogy ne 
csüggedjek, és hogy olyan végtelen türelemmel és segítőkészséggel 
válaszoltad meg a kérdéseimet az igazságkeresés útján.



A szerzőről

Anthony William, a globális zellerlémozgalom elindítója és a New York 
Times sikerlistákat vezető Csodatévő zeller: Korunk legerősebb hatású 
gyógynövénye, amely világszerte millióknak hozta el a gyógyulást; Egészséges 
májműködés: Válaszok az ekcémára, a pikkelysömörre, a cukorbetegségre, a 
Streptococcusra, a puffadásra, az epekőre, a mellékvesestresszre, a krónikus 
fáradtságra, a zsírmájra, a súlyproblémákra, a kontaminált vékonybél 
szindrómára és az autoimmun betegségekre; Egészséges pajzsmirigy: A 
Hashimoto-betegség, a Graves-Basedow-kór, az álmatlanság, a pajzsmirigy- 
alulműködés és az Epstein-Barr hátterében meghúzódó igazság; Gyógyító 
ételek: Használd a zöldségek és gyümölcsök rejtett erejét egészséged 
megőrzésére! és a Gyógyító médium: A krónikus és gyógyíthatatlan betegségek 
mögött rejlő titkok című könyvek szerzője azzal az egyedi képességgel 
született, hogy az Együttérzés szellemével beszélget, aki olyan elképesztően 
haladó gyógyító egészségügyi információkkal látja el őt, melyek gyakran 
megelőzik a jelenkort. Négyéves kora óta Anthony arra használja ezt az 
adottságát, hogy „elemezze” az emberek egészségügyi állapotát, és elmondja 
nekik, hogyan nyerhetik vissza az egészségüket. Gyógyító médiumként 
mutatott páratlan pontossága és sikeres gyógyítási aránya világszerte miihók 
bizalmát és szeretetét nyerte el - többek között film- és rocksztárokét, 
milliárdosokét, profi sportolókét és számtalan más emberét az élet minden 
területéről -, akik addig nem találták a gyógyulás útját, amíg fentről érkező 
információval meg nem mutatta nekik. Az elmúlt évtizedek alatt Anthony 
emellett azon orvosok számára is felbecsülhetetlen tudást képviselt, akiknek 
segítségre van szükségük a legnehezebb eseteikhez.

További információk a www.medicalmedium.com weboldalon.

http://www.medicalmedium.com


TARTALOMJEGYZÉK

Előszó

ELSŐ RÉSZ: Tisztulásra van szükségünk

1. fejezet: Fentről kapott tisztítás

2. fejezet: Mi okozza a kiégést?

3. fejezet: Ébresztő! Mi van bennünk?

4. fejezet: Mi a helyzet a mikrobiommal?

5. fejezet: Miről is szól az időszakos böjt?

6. fejezet: A lépréselés kontra rost vita

7. fejezet: Problémás élelmiszerek

8. fejezet: A megfelelő tisztítókúra kiválasztása

MÁSODIK RÉSZ: 3:6:9 tisztítókúra: Az élet védelmezői

9. fejezet: A 3:6:9 tisztítókúra működése

10. fejezet: Az Eredeti 3:6:9 tisztítókúra

11. fejezet: Az Egyszerűsített 3:6:9 tisztítókúra

12. fejezet: A Haladó 3:6:9 tisztítókúra

13. fejezet: A 3:6:9 tisztítókúra megismétlése

14. fejezet: A 3:6:9 tisztítókúra levezetése

HARMADIK RÉSZ: További életmentő Gyógyító médium tisztítókúrák

15. fejezet: Kórokozók elleni tisztítókúra

16. fejezet: Reggeli tisztítás

17. fejezet: Nehézfém-méregtelenítő kúra

18. fejezet: Monotáplálkozás tisztítókúra

NEGYEDIK RÉSZ: Bennfentes tisztítókúra-irányelvek

19. fejezet: Mi ajánlott, és mi tilos a tisztítókúra alatt?

20. fejezet: A tested gyógyító ereje

21. fejezet: Személyre szabás és helyettesítések a tisztítókúra alatt



22. fejezet: Minta menüsorok a 3:6:9 tisztítókúrákhoz

23. fejezet: Receptek a tisztítókúrához

ÖTÖDIK RÉSZ: További spirituális és lélekgyógyító támogatás

24. fejezet: Élő szavak az elesettekért, és megjegyzés a kritikusoknak

25. fejezet: A tisztítókúra érzelmi oldala

26. fejezet: Felhatalmazott lelkek

HATODIK RÉSZ: Az ok és a protokoll ismerete

27. fejezet: Amit az étrend-kiegészítőkről tudni kell

28. fejezet: Gyógyító médium sokkterápiák

29. fejezet: A tünetek és betegségek valódi okai, és a gyógyuláshoz 
ajánlott dózisok

Köszönetnyilvánítás 
A szerzőről



{1} A védőoltások egy része is tartalmaz(ott) higany - A szaklektor.

{2} A mercury angol szó jelentése: higany -Aford.

{3} A legtöbb zabot más, gluténtartalmú gabonákat feldolgozó üzemben 
dolgozzák fel, emiatt szennyeződik - A szaklektor.

{4} Várandósság és szoptatás alatt nem javasolt drasztikus tisztítókúrát folytatni a 
felszabaduló méreganyagok miatt. Ha valaki soha nem végzett méregtelenítést 
vagy tisztítókúrát, akkor ne várandósán vagy szoptatás alatt kezdjen neki - A 
szaklektor.

{5} Megfelelő szakember által végzett biorezonanciás vizsgálattal, illetve 
haj analízissel átfogó képet kaphatunk a szervezetünkben lévő nehézfémekről. 
A saját praxisomban azt látom, hogy ezeket a vizsgálatokat ugyanannál a 
személynél elvégezve nagyon hasonló eredményt kapunk - A szaklektor.

{6} Plusz a hormontermelő szerveink - A szaklektor.

{7} Gyerekeknél az általános adagolás: hatéves gyermek kapja a felnőtt adag felét, 
hároméves a felnőtt adag V4-ét. Hároméves kor alatt mindig egyénileg 
határozzuk meg - A szaklektor.

{8} A borsó fehérjéje keresztreagál a tejfehérjével, így aki tejfehérje-érzékeny 
vagy tejfehérje-intoleranciája van, annak nem ajánlott - A szaklektor.

{9} A legszerencsésebb az lenne, ha minden nő a tervezett várandósság előtt 
végezné ezeket a kúrákat. Ha valaki még soha, semmilyen méregtelenítést 
nem csinált, én nem javaslom, hogy várandósán kezdje, mert nem tudhatjuk, 
mennyi méreganyag van a szervezetében, és ebből mennyi jut át a 
méhlepényen a babába - A szaklektor.

{10} Ezek a kórképek súlyos, akár életveszélyes állapotok is lehetnek, mindenképp 
orvosi vizsgálat szükséges a megítélésükhöz! - A szaklektor.

{11} Varicella zoster vírus - A szaklektor.

{12} Ételallergia vagy -intolerancia esetén is válasszunk másik lehetőséget - A 
szaklektor.

{13} A kava kava nagyon vitatott, számtalan országban betiltott szer, potenciális 
májkárosító hatása miatt nem engedélyezett például Németországban.



Korábban Magyarországon is tiltott szer volt, az OÉTI, OGYI adatbázisában 
nem szerepel engedélyezett szerként -A szaklektor.

{14} A pitvarfibrilláció szívremegést jelent, ez egyfajta nagyon kellemetlen 
ritmuszavar, ami „össze-vissza kalimpál a szívem” érzéssel jár. A kamrai 
fibrilláció a hirtelen szívhalál leggyakoribb oka, ott a kamra ritmuszavara áll 
fenn, ami miatt a vér nem jut ki az erekbe -A szaklektor.

{15} A magas koleszterinszintet mellékvese-kimerültség is okozhatja, de annak 
egyik fő oka szintén a méreganyagok és kórokozók elszaporodása - A 
szaklektor.

{16} A kava kava nagyon vitatott, számtalan országban betiltott szer, potenciális 
májkárosító hatása miatt nem engedélyezett például Németországban. 
Korábban Magyarországon is tiltott szer volt, az OÉTI, OGYI adatbázisában 
nem szerepel engedélyezett szerként - A szaklektor.


