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“Уметност медицине састоји се у томе да забавља пацијента док природа обави лечење” 

Волтер   

Ова Волтерова мудрост важи и данас, иако је већина људи убеђена да је данас медицина 

напреднија него икада у историји. Нажалост, огроман број људи оболелих од најтежих болести и 

искључиво ослањање званичне медицине на фармакологију сведочи о још увек фундаменталном 

несхватању природе многих тешких болести. Наравно треба одати признање грани медицине која 

је енормно напредовала – траумотологији и хирургији али лечење свих врста канцера па и неких 

других обољења као кардиоваскуларних болести и дијабетеса са неповољном статистичком 

прогнозом демонстрира немоћ савремене медицине која се данас, не случајно, све више назива 

'медицинском индустријом'. Ова ситуација у којој је приступ болестима сличан приступу поправки 

машина, а цена коштања третмана је један од најважнијих фактора, не обећава да ће се скорије 

десити мањак интересовања за алтернативне приступе лечењу. То не значи да алтернативна 

медицина нема својих проблема, поготово у делу стручности и дубине знања многих који се њоме 

баве без довољно знања о могућим проблемима тако да и ово треба имати на уму и нагласити да 

ово није приручник за медицинско лечење. Ова књига је више аутобиографско сведочење једног 

медицинског професионалца који се окренуо алтернативној медицини, него свеопшти приручник, 

али управо зато демонстрира зашто је, чак и када користимо услуге званичне медицине, добро 

користити здраву логику, нарочито у случајевима на које медицина нема нити убедљив одговор 

нити добру статистику. Наравно доста тога у вези алтернативне медицине је контроверзно и свако 

има право на своје мишљење као и аутор, поготово као потенцијални пацијент или неко ко гледа 

да унапред превенцијом прилагоди и оптимизује свој животни стил, пре свега када је у питању 

исхрана. Изнета искуства износе занимљив приступ у вези пошћења које је узгред и део наше 

духовне традиције Православља и овде имамо занимљиву поуку о утицају поста на опште 

здравље. Наравно, на свакоме је да процени до које мере пошћење јесте разумно а када постаје 

претерано као у случају анорексије на пример. Изнета искуства могу да помогну свима (и онима 

који користе прихваћене методе званичне медицине) нарочито у делу обраћања пажње на 

исхрану и животни стил који укључује и психолошки аспект важности искрености према самом 

себи и другима. Као и код свих практичара алтернативне медицине и овде је карактеристично 

снажно предубеђење у исправност метода који не морају увек да објективно буду добри за сваку 

ситуацију, али то је нешто за шта им присталице фармаколошке медицине тешко могу пребацити 

јер и сами поседују религијску убеђеност у исправност свог приступа уз огромне проблеме 

нузпоследица коришћења низа хемијских супстанци дугорочно непровереног и потенцијално 

проблематичног дејства.  На крају, главна вредност ове аутобиографије је подсећање да је људски 

организам духовна и физичка целина и да је животни стил и исхрана људи далеко најважнија у 

лечењу и превенцији болести. Да ли ће неко користити савете изнете овде свакако зависи од њега 

самог и наравно када верује искључиво у класичну медицину свакако њене услуге и треба да 

користи што је и тврдња аутора ове књиге, али свакако може да обрати пажњу и на јачање 

сопствене одговорности у исхрани и животу уопште, што је и главна поента ове књиге.  

Преводилац 
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Предговор – Стив Соломон 

 

Овај дар да буде једноставан 

Овај дар да се буде слободан 

Овај дар да дође 

Тамо где је потребан. 

И када се нађемо 

На правом месту, 

Биће то у долини 

љубави и усхићења 

Стара химна 'шејкера' 

Омиљена песма Др. Изабеле Мозер 

 

Био сам стамен, весео и срећан човек све док нисам достигао касне тридесете године. 

Онда сам почео да проживљавам све више и више дана када се нисам осећао сасвим 

добро. Мислио сам да имам челичну конституцију. Иако сам узгајао велику башту и 

хранио се углавном ''слободарско-вегетаријански'' мислио сам да могу некажњено све да 

једем. Волео сам да испијам пиво са својим пријатељима док сам кусао слане 'грицке' или 

тешка јела касно увече. И све док ми здравље није почело да слаби, могао сам још да 

устанем следећег јутра после неколико домаћих пива, осећајући се добро и још да радим 

цео дан. 

Када је моје здравље почело да слаби пошао сам у потрагу за леком. До тог времена 

једина корист коју сам имао од доктора била је лечење неколико физичких повреда. Моја 

једина превентивна брига сводила се на узимање мултивитамина и доста поврћа током 

ретких епизода када сам се осећао индиспонирано. И тако нисам знао много о 

алтернативној медицини. 

Мој први корак била је наравно посета локалном доктору. Посветио ми је свој 

получасовни први преглед и изнео мишљење да је скоро сигурно са мном било све у 

реду. Претпостављам да сам имао среће да налетим на искреног доктора, зато што је 

додао да, ако желим, може да ме упути на бројне тестове али да они, највероватније, 
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такође неће открити ништа. Додао је да је навероватније у питању то што сам се 

приближавао 40-ој години; са почетком средовечности природно је да ћу имати више 

непријатности и болова. 'Узимај понеки аспирин и навикни се на то', био је његов савет. 

'Биће само горе'. 

Незадовољан његовом суморном прогнозом консултовао сам једног енергичног старог 

човека кога сам знао по имену Пол, власника фарме који је био чувен по својој органској 

башти и свом добром здрављу. Пол ме је упутио на свог доктора, Изабелу Мозер, која је у 

то време водила ''Здравствену школу 'Велики храстови'', стационар и бањски боравак 

пацијената близу Кресвела у Орегону. 

Др Мозер је имала веома различите методе анализе у поређењу са другим медицинским 

радницима, била веома пријазна и одавала утисак поверљиве особе. Прегледала ме је, 

урадила неку магичну ствар  коју је назвала тестирањем мишића и закључила да још увек 

имам веома снажну конституцију. Рекла је да ако уклоним из исхране одређену ''лошу'' 

храну, одређену здраву храну на коју сам на несрећу алергичан, ако знатно смањим 

конзумацију алкохола и узимам неке додатке исхрани, онда ће се симптоми смирити. Са 

мало истрајне самодисциплине у току неколико месеци, можда шест, моћи ћу да се 

поново осећам стварно добро и то ће трајати још много година. Ово је била добра вест, 

иако ми је потреба да преузмем личну одговорност да бих решио моје здравствене 

проблеме деловала помало отрежњујуће. 

Могао сам, међутим, исто тако да видим да ми Др. Мозер није рекла све. И тако сам 

извршио полаган притисак да ми каже све. Помало резервисано, нерадо, као да је била 

навикнута на одбацивање таквих сугестија, Изабела ме је упитала да ли сам икада чуо за 

пошћење? 'Да', рекао сам. ''Једном када сам имао око двадесет година био сам на фарми 

у Мисурију, током тежег напада грипа, у ствари сам постио, углавном зато што сам био 

превише болестан да узимам било шта осим воде скоро недељу дана.' 

''Зашто питате?'' одговорио сам. ''Када бисте постили, почели би да се осећате стварно 

добро чим завршите са постом.'' рекла је. 

''Постити? Колико дуго?'' 

''Неко пости по месец дана или чак и дуже,'' рекла је. Онда је запазила моју снужденост и 

додала, ''Чак и пар недеља ће направити огромну разлику.'' 

И тако се подесило да сам био у паузи између фаза у почињању новог посла са продајом 

преко поште и имао сам неколико слободних недеља. Такође сам био у стању да се 

суочим са идејом да не једем неколико недеља. ''У реду!'' - рекао сам донекле 

импулсивно. ''Могу да постим пар недеља. Ако почнем одмах, можда и три у зависности 

од мојих обавеза.'' 

Убрзо сам добио неколико књижица о пошћењу да прочитам код куће и ментално сам се 

припремао за неколико недеља добраног ускраћивања, једино на води и чајевима без 

заслађивача. А онда је дошло 'чупаво' питање. 
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''Да ли сте икада чули за клистирање?'' упитала је умиљато. 

''Да. Чудна пракса, мало уврнута?'' 

''Не, уопште,'' одговорила је. Клистирање је суштински важно у току пошћења или ћете 

имати периоде када ћете се осећати лоше. Једино клистирање чини пост на води 

комформним и сигурним.'' 

Онда је уследило објашњавање о чишћењу црева (и још једна мала књижица за кућно 

читање) и ускоро сам се сложио да дођем у њену ординацију на третман свака два, три 

дана током пошћења, први третман био је заказан већ поподне. Поштедећу вас даљих 

описа мог првог искуства, убрзо ћете читати о томе. На крају  сам издржао једноличност 

пошћења на води 17 дана. Имао са укупно 7 третмана током тог времена. На крају сам се 

одлично осећао, био сам много виткији са огромном обновљеном енергијом. Када сам 

наставио да једем као и обично испало је да сам нешто лакше контролисао моје навике у 

исхрани као и апетит. 

Тако је почела моја пракса годишњег поста на води ради одржавања здравља. Једном 

годишње, у било којој погодној сезони, одвајао сам неколико недеља да опоравим своје 

тело. Док бих постио возио бих се полако у ''Школу великих храстова'' сваки други дан на 

третман. На крају мог трећег годишњег пошћења 1981-е, Изабела и ја смо постали велики 

пријатељи. Скоро у исто време десило се да се распао њен брак са њеним првим мужем, 

Дагласом Мозером. Неколико месеци касније, Изабела и ја смо ступили у везу. На крају 

смо се и венчали. 

Моје редовно пошћење се продужило 1984-е године до ког времена сам повратио 

фундаментални органски вигор и истренирао своје навике у исхрани. Око 1983-е Изабела 

и ја смо почели да користимо ''Лајф екстенжн'' (''продужетак живота'') терапију 

мегавитаминима против старења. Осећајући се много боље почео сам да налазим 

невероватно досадне недеље профилактичког поста сувише тешким за мотивацију и 

престао сам са тим. Од тога времена постим само када сам акутно болестан. У принципу 

мање од недељу дана поста на води довољно је за не тако оптимално здравствено стање 

које сам имао од тада. У време овог писања имам само 54 године и надам се да ће проћи 

још много година пре него што будем требао да постим дуге временске периоде са 

озбиљним здравственим проблемима који угрожавају живот. 

Ја сам тип особе који Шпанци називају 'autodidactico', што значи да имам преференцију да 

учим сам. Већ сам савладао фину уметност самозапошљавања и опште праксе малих 

пословних предузећа на овај начин, као и теорију радија и електронику, типографију и 

графички дизајн, баштованство, хортикултуру и агрономију. Када је Изабела почела да 

живи са мном, донела је већи део обимне библиотеке школе здравља ''Великог храста'', 

укључујући веома ретке копије радова доктора алтернативне медицине. Наравно, 

интензивно сам учио из ових књига. Изабела је такође наставила са својом медицинском 

праксом у нашој кући. У почетку је то било само неколицина локалних клијената који су 
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наставили да се консултују са њом на амбулантној основи, међутим после неколико 

година, захтеви за резиденцијалном негом од људи који су били озбиљно болесни и 

понекад животно угрожени су незаустављиво расли и на крају сам делио кућу са парадом 

доста болесних људи. Истина, нисам био њихов лекар, али због тога што су њени 

пацијенти постали привремени чланови наше породице, помагао сам им и охрабривао их 

у њиховом процесу пошћења. Имам природан дар за учитеља (и писца како-то-урадити 

дела), тако да сам се прихватио објашњавања многих аспеката алтернативне медицине 

Изабелиним клијентима, док сам имао прилике да посматрам процес лечења на делу. 

Тако сам постао лекарски помоћник и почео праксу алтернативне медицине из друге 

руке. 

1994-е године, када је напунила 45 година, Изабела је почела да размишља о преношењу 

свог акумулисаног знања писањем књиге. Није имала искуства у писању за тржиште, 

једино што је дотад написала била је њена докторска теза. Ја сам са друге стране, објавио 

седам књига о узгајању поврћа. Уз то сам схватио суштину њене мудрости толико добро 

колико је то у моћи неког ко није из струке. И тако смо узели летњи одмор, изнајмили 

кућу у руралном крају Костарике где сам помогао Изабели да пренесе своје мисли помоћу 

јефтиног процесора за писање. Када смо се вратили у Америку укључио сам свој 

мекинтош и обликовао рукопис у обрисе књиге коју је давала својим клијентима да би 

добила од њих мишљење о њој. 

Међутим, пре него што смо могли завршити књигу, Изабела је постала веома болесна и 

после дуге болне борбе са стомачним канцером преминула. Пошто сам се повратио из 

дубина сопствене жалости и губитка решио сам да завршим њену књигу. На срећу, 

рукопису није требало ништа више него само дотеривање. Ово износим читаоцима јер 

често већина књига коју су написали изнајмљени писци често завршавају са мало везе са 

аутором идеја. У овом случају није тако. За разлику од њих ја сам имао дугачак период 

љубави и учења са аутором. У сваком кораку наше сарадње на овој књизи уложио сам све 

напоре да пренесем Изабелине погледе на начин на који би она говорила а не ја. Много 

година др. Изабела Мозер је била мој најдражи пријатељ. Радио сам на овој књизи да бих 

јој помогао да пренесе своја сазнања. 

Доста људи сматра да смрт практичара алтернативне медицине комплетно негира његово 

умеће лечења. Ја не мислим тако. Мучење се са сопственим нестабилним здрављем је 

био главни мотив за Изабелино интересовање за лечење других. Она ће вам сама више о 

томе саопштити у књизи. Изабела се борила против канцера још од прве појаве када је 

имала само 26 година. Ја сматрам више од 30 година у којима је пркосила смрти као 

велики успех пре него што сматрам њен пораз на крају неуспехом. Изабела Мозер је 

рођена 1940-е године и умрла 1996-е. Мислим да је највеће постигнуће њених 56 година 

то што је стопила виртуелно њој све доступно знање о здрављу и лечењу у функционалан 

и једноставан модел који јој је дозволио да има задивљујући успех. Њен  ''систем'' је 
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једноставан у тој мери да чак и опште добро образовани лаик као ја може да га схвати. 

Такође да га и користи без консултовања доктора када се појаве симптоми. 

На крају, треба да напоменем да сам после више година откако је ова књига написана, 

открио неке приметне лапсусе анатомске и физиолошке природе. Већина се десила 

пошто је Изабела писала књигу напамет, без референтног материјала и анатомског текста 

при руци. Нисам исправио ове омашке јер нисам ни квалификован да их све нађем. Тако 

када читалац наиђе на одломак као 'панкреас лучи ензиме у стомак' (у ствари треба да 

стоји у дуоденум) надам се да ће разумети и неће замерити целини књиге. 
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Поглавље 1 

Како сам почела са природним лечењем 

Из речника алтернативне природне медицине 

Доктори. У питањима болести и лечења, људи имају третман робова. Доктор је диктатор 

који 'зна све' а пацијенти су глупи, тупи, стадо погодно низашта друго већ да се држи на 

окупу, спута и ућутка када је неопходно да им се медицинска дијагноза натури или увуче 

под кожу. У мом искуству професионални дигнитет је чешће био надувеност, опора 

предрасуда и позлаћено незнање. Просечан лекар је застрашивач пре него било шта 

друго. Креће се унаоколо као ричући лав, тражећи кога може да преплаши до смрти. 

Dr. John. H. Tilden, Impaired Health: Its Cause and Cure, Vol. 1, 1921. 

Данас се налазимо не само у атомском добу већ такође и у 'добу антибиотика'. На 

несрећу ово је такође и 'мрачно доба' медицине - доба у коме многи од мојих колега када 

се суоче са пацијентом консултују књигу дебљине телефонског именика Менхетна 

(Њујорк). Ова књига садржи имена хиљада и хиљада лекова коришћених да олакшају 

реметилачке симптоме низа болесних стања тела. Доктор онда одлучује коју ружичасту 

или љубичасту или модро плаву пилулу да препише пацијенту. Ово није, по мом 

мишљењу, практиковање медицине. Исувише много од ових нових ''чудотворних'' лекова 

бива увођено са фанфарама да би онда открили свој смртоносни карактер и било 

замењено са новим и јачим лековима. 

Dr. Henry Bieler: Food is Your Best Medicine; 1965. 

Имам два разлога за писање ове књиге. Први да помогнем у образовању шире јавности у 

погледу врлина алтернативне медицине. Други, да охрабрим следећу генерацију оних 

који се баве природним лечењем. Посебно издвајам овај други, јер није лако постати 

практичар алтернативне медицине; не постоји таква школа или колеџ или тело за 

лиценцирање. 

Већина доктора АМА (Америчког медицинског удружења) имају предвидљиве путеве у 

својој каријери, пењући се преко праксе 'шегртовања' у постојећим институцијама до 

високе зараде и социјалног статуса. Практичари природне медицине не добијају 

подједнако висок статус, ретко постајемо богати и често дођу у ову професију у каснијем 
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животном добу следећи замршени пут свог сопственог унутрашњег светла. Зато мислим 

да вреди потрошити пар страница да објасним како сам почела да се бавим овом 

рискантном професијом и зашто сам прихватила и ризике судског прогона и грађанске 

одговорности без могућности осигурања. 

Понекад ми се чини да сам почела животну стазу са снажном предиспозицијом да лечим 

друге. И у раном детињству сам била део породице каквој би требала моја помоћ. Како 

сам увек избегавала лаке победе, пружање те помоћи је учинило још тежим то што сам 

била најмлађе дете са два старија брата. 

Пар велике способне браће је могао да ме води и заштити. Мој живот, међутим, није 

испао тако. Млађи од моје браће, три године старији од мене је рођен са много 

здравствених проблема. Био је слаб, мали, увек болестан и требала му је заштита од друге 

деце која су углавном груба и окрутна. Мој отац је напустио нашу породицу недуго пошто 

сам ја рођена; остало је на мојој мајци да ради да би нас издржавала. Пре него што сам 

одрасла и мој старији брат напустио је кућу да гради каријеру у канадским оружаним 

снагама. 

Иако сам била најмлађа, била сам далеко најбољег здравља. Као последица тога, морала 

сам мање више да се сама подижем док се моја самохрана мајка борила да заради за 

живот у руралној западној Канади. Ове околности су вероватно учврстиле моју 

конституциону склоност независном размишљању и акцији. Рано сам почела да штитим 

мог ''малог'' брата, водећи рачуна да га локалне силеџије не нападају. Научила сам да се 

борим са великим дечацима и побеђујем.Такође сам му помогла да стекне једноставне 

вештине, оне које већина деце стекне лако, као што су пливање, вожња бицикла, пењање 

на дрво и сличне. 

Иако још нисам била адолесцент, морала сам да функционишем као одговоран одрастао 

члан нашег домаћинства. Због стреса од љутње својом ситуацијом и тешкоћа посла 

сеоског учитеља (углавном у удаљеним школама са једном просторијом), здравље моје 

мајке се брзо погоршавало. Како је постојано губила енергију и бивала мање способна да 

води рачуна о домаћинству, преузимала сам све више чишћења, кувања и научила сам 

како да се носим са њом - особом која се ужасно лоше осећа али мора да ради да би 

преживела. 

Током школских часова моја мајка је била у стању да има позитиван став и била је збиља 

надарен учитељ. Имала је међутим лични каприц. Тврдоглаво је давала предност 

помагању најспособнијих ђака да постану још бољи, док је имала мало жеље да помогне 

онима са маргиналним менталитетом. Ова склоност донела јој је невоље са локалним 

управним одборима школа; изгледало је неизбежно да директор школског округа има не 

тако паметно и неваспитано дете за које је моја мајка одбијала да се стара. Неколико пута 

смо морали да се селимо усред школске године када је добила отказ због 
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''непотчињавања''. Ово би се неизбежно дешавало усред зиме на смрзнутим канадским 

преријама. 

Током ноћи, исцрпљена дневним напором, ишчезавао је оптимизам моје мајке која је 

онда дозвољавала да јој ум одлута у негативне мисли, жалећи се без краја на мог 

неодговорног оца и говорећи колико га је презирала због тога што ју је тако лоше 

третирао. Ове емоције и њихово неодговорно изражавање, су били веома тешки за мене 

као дете , али то ме је научило да скренем нечије негативне мисли и да избегнем да и 

сама будем увучена у њих, што су вештине које сам касније морала стално да примењујем 

када сам лечила ментално и физички болесне пацијенте у стационару. 

Моји сопствени здравствени проблеми имали су своју генезу још давно пре мога рођења. 

Наша исхрана била је грозна, са веома мало свежег воћа или поврћа. Обично смо узимали 

млеко у праху из конзерви, иако смо у ретким приликама имали и свеже млеко и јаја од 

домаћих кокошки са оближњих комшијских фарми. Већина моје хране била је веома 

засољена или зашећерена и узимали смо доста масти ит то из свињског сала. Моја мајка 

имала је мало новца али није имала појма да су неки од најхрањљивијих састојака у 

исхрани такође и најјефтинији. 

Није никакво изненађење за мене да је, узимајући у обзир своју исхрану сиромашну 

нутријентима и богату масноћама као и стресан живот, моја мајка на крају добила тешке 

проблеме са жучи. Погоршавање њене болести довело је коначно до оперативног 

уклањања жучне кесе. Детериорација жучне кесе оштетила је такође и њену јетру, што је 

њеног хирурга навело да захтева и уклањање пола њене јетре. После ове операције 

престала је да ради и више није повратила своје здравље. На срећу, до тог времена, сва 

њена деца су постала самостална. 

Имала сам још много тога да претурим преко главе. Мој најстарији брат доживео је 

нервни слом док је радио на радарима за рану упозорење (био је стациониран у 

арктичком кругу да посматра радарске екране због могућег напада из Русије). Верујем да 

је његов колапс у ствари почео са нашом (лошом) исхраном у детињству. Док је био на 

Арктику јео је само конзервисану храну. Такође је радио дугачке смене у екстремно 

пренатрпаним просторијама без одсуства месецима у низу, никада не излазећи напоље 

због хладноће или излагања добробитима дневног светла. Док је још био у акутној фази 

своје болести (ја сам још била тинејџер).Отишла сам у болницу где је био мој брат и 

наговорила дежурног лекара да га отпусти у моје старатељство. Доктор се такође сагласио 

да се уздржи од примене терапије електрошоковима, уобичајеном третману за ментална 

обољења у канадским болницама тога доба. Некако сам знала да је терапија коју су  

користили била погрешна. 

Довела сам свога брата кући још увек под јаким дозама торазина. Нузефекти овог лека су 

били тако тешки да је једва могао да живи: замагљен вид, стиснуте вилице, руке које се 

тресу, немирне ноге које није могао да држи мирним. Ово су уобичајени проблеми са 
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старијом генерацијом психотропних лекова, које су донекле смиривали додатни лекови 

као когентин (који је такође узимао). 

Мој брат је постепено смањивао транквилизаторе све док није био у стању да размишља 

и ради пар ствари. На своју руку је почео да узима доста Б витамина и да једе нељуштене 

житарице. Не знам тачно зашто је ово радио, међутим верујем да је користио своју 

интуицију. (Лично у то време нисам знала довољно да бих сугерисала природни начин 

лечења.) У сваком случају после три месеца на витаминима и побољшаном исхраном нису 

му требали никакви лекови и био је усхићен да буде слободан од нузефеката. Остао је 

унеколико емоционално осетљив још неколико месеци али се ускоро вратио на посао и 

од тада више није имао менталних проблема. Ово је био почетак мог интересовања за 

менталне болести и моје прво излагање ограничењима 'модерне' психијатрије. 

Увек сам самодисциплину претпостављала управљању од стране других. И тако сам 

искористила предност тога што сам имала мајку као учитељицу и учила код куће уместо 

да се досађујем у разреду. У Канади у то време нисте морали да идете у средњу школу да 

бисте уписали универзитет, могли сте да положите државни уписни испит. У доба од 16 

година, без дана у средњој школи, примљена сам на универзитет са оценом од 97%. У том 

тренутку у мом животу сам хтела да упишем медицину и постанем доктор, али нисам 

имала финансијска средства да се упутим на тако дугачке и скупе студије, тако да сам се 

одлучила за четворогодишњи факултет за медицинске сестре на Универзитету Алберте са 

свим плаћеним трошковима у замену за рад у универзитетској болници. 

У почетку мог школовања била сам веома радознала о свему у болници: рођењу, смрти, 

операцијама, болестима. Већина порођаја ми је изгледала радосно, бар када је све 

завршавало добро. Већина људи је умирала веома усамљено у болници, смртно 

застрашени ако су били свесни и сви су изгледали потпуно неспремни за смрт и емотивно 

и духовно. Нико од особља у болници није хтео да буде са умирућима осим мене; већина 

није била способна да се суочи са смрћу ништа више него они који су умирали. Зато сам 

свесно изабрала да присуствујем умирању. Доктори и сестре су сматрали изузетно 

непријатним да имају посла са припремом преминулих за мртвачницу; тако да сам такође 

преузимала и ту бригу. Нису ми сметали умрли, наравно ни њима није сметало моје 

присуство. 

Најтеже сам прихватала хируршке интервенције. Било је случајева када је било јасно да је 

хируршка интервенција спасавала живот, посебно када су у питању биле трауматске 

повреде, али било је и много других случајева где су, иако је операција била ствар избора, 

резултати били катастрофални. 

Када год мислим о хируршким интервенцијама, увек се сетим човека који је имао канцер 

ларинкса. У то време Универзитет Алберте имао је највише поштоване хирурге и 

специјалисте за канцер у целој Канади. У третману канцера без разлике су примењивали 

хируршку интервенцију уз радијацију и хемотерапију да елиминишу све трагове 
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канцерогеног ткива у телу, али су чини се заборављали да је у истом телу нападнутом 

канцером било и људско биће. Овај посебно несрећан човек дошао је у нашу болницу као 

комплетно људско биће иако болестан од канцера. Могао је још увек да говори, једе, гута 

и изгледао је нормално. Међутим после операције није имао ларинкс нити езофагус нити 

језик нити доњу вилицу. 

Главни хирург, који је успут био сматран за виртуелног бога међу боговима, изашао је из 

операционе сале смејући се од увета до увета, поносно обзнањујући да је 'елиминисао 

целокупни канцер'. Када сам, међутим, видела резултат, изгледало је као да је урадио 

посао касапина. Жртва није могла ни да говори ни да једе, сем кроз цевчицу и изгледала 

је гротескно. Што је најгоре изгубио је потпуно вољу да живи. Мислила сам да је било 

много боље да је задржао своје тело колико год је могао и да је умро као цела особа, 

способна да говори, једе ако хоће, буде са пријатељима и породицом а да не изазиве 

изразе ужасавања.  

Била сам сигурна да мора да постоје бољи начини да се бори против дегенеративних 

стања као што је канцер, али тада нисам имала идеју који су то начини или како да их 

пронађем. У универзитетској библиотеци није било литературе о медицинским 

алтернативама и нико на медицини није чак ни указао на такву могућност сем када су се 

доктори подсмевали на рачун киропрактора. Будући да нико око мене није видео 

ситуацију као ја, почела сам да мислим да сам можда одабрала погрешну професију. 

Такође ми је сметало да пацијенти нису били поштовани, нису били људи; сматрани су 

''случајевима'' или ''стањима''. Често сам добијала укоре због 'губљења времена' у 

разговору са пацијентима са којим сам покушавала да се упознам. Једино место у 

болници где је људски контакт био прихватљив била је психијатрија. Тако сам се радовала 

сменама у којима сам радила на психијатрији и одлучила да специјализујем психијатрију 

или психологију. 

На завршетку мог школовања за медицинску сестру било је јасно да болница није за мене. 

Посебно нисам волела њен крути хијерархијски систем, где су се сви клањали докторима. 

Већ прве недеље школовања су нас учили да када улазимо у лифт поштујемо хијерархију 

пуштајући прво докторе, па стажисте па главну сестру, следили су у опадајућем поретку- 

дипломиране медицинске сестре, медицинске сестре са треће године, друге године, прве 

године, помоћници медицинских сестара, редари, чиновници и на крају чистачи. Ма шта 

је доктор рекао сестра је морала да то уради одмах без питања - укратко врло 

милитаристичка врста организације. 

Школовање за медицинску сестру и није било тако лоше. Научила сам да се бринем за све 

врсте људи са свакаквим варијететима болести. Демонстрирала сам самој себи да 

једноставна брига може подржавати тело које се бори кроз свој природни процес. 

Доктори-'богови' међутим имали су склоност да унижавају сестре. Није ни чудно. Толико 
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много посла медицинских сестара састоји се у непријатним пословима као што је купање 

у кревету, испирање дебелог црева и помагање око других телесних функција. 

Такође сам учила о врхунским научним достигнућима за свако замисливо медицинско 

стање, његове симптоме и терапије. На универзитету су медицинске сестре морале да 

похађају неке исте припремне курсеве за медицину  као и доктори - укључујући 

анатомију, физиологију, биохемију и фармакологију. Следствено томе сматрам да је 

есенцијално за сваког ко се бави холистичким начином лечења да прво стекне основе у 

базичним наукама телесног физиолошког система. Такође постоји много вредних 

података у стандардним медицинским текстовима о варењу, асимилацији и елиминацији. 

Да би се стварно разумела болест, практичар алтернативне медицине мора бити потпуно 

свестан правилног функционисања кардиоваскуларног, пулмонарног система, аутономног 

и вољног нервног система, ендокриног система плус механике и детаљне номенклатуре 

скелета, мишића, тетива и лигамената. Такође је од помоћи познавати конвенционалне 

медицинске начине третмана различитих поремећаја, зато што они делују добро на неке 

пацијенте и не треба их у потпуности инвалидирати само на бази филозофског или 

религиозног убеђења. Многи, иако добронамерни практичари холистичке медицине, 

немајући честиту основу у научном погледу, понекад изражавају своје разумевање 

људског тела у ненаучним метафизичким терминима који могу изгледати апсурдно онима 

који имају научна знања. Овде не негирам да постоји духовни аспект здравља и болести; 

верујем да постоји ток енергије у и око тела који може утицати на физиолошке функције. 

Оно што сугеришем је да говорити о болестима без научних чињеница има паралелу са 

неким ко се назива апстрактним сликаром само зато што нема способности да наслика и 

једноставну тачну репрезентацију људске фигуре. 

Иако ми је болнички живот већ постао одбојан. била сам млада и сиромашна када сам 

дипломирала тако да сам повила главу и радила онолико дуго колико ми је било 

потребно да добијем мастерс диплому из клиничке психологије на Универзитету 

Британске Колумбије. Онда сам почела да радим у Ривервју болници у Ванкуверу у 

Британској Колумбији на дијагностичким тестовима, групној терапији, углавном са 

психотичним пацијентима. Прва ствар коју сам приметила био је феномен 'обртних врата' 

тј. исти пацијенти су отпуштани и примани назад више пута, демонстрирајући да су лекови 

примењивани у стандардним терапијама, електрошокови и групна терапија, били 

неделотворни. Што је још горе, терапије примењиване у Риверсајд болници биле су 

опасне, често са дуготрајним нузефектима који су наносили више штете него болест од 

које су лечени. Имала сам опет исти осећај као на студијама; некако сам знала да мора 

постојати ефикаснији начин да се помогне људима да поврате своје ментално здравље. 

Осећајући се као неко ко је доспео са стране, почела сам да испитујем дешавања у свим 

ћошковима болнице. На моје изненађење, у задњем одељењу, које није било отворено 

јавности, приметила сам више случајева пацијената са светло љубичастом кожом. 
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Питала сам особље о овоме али сви психијатри су побијали постојање ових пацијената. 

Ово отворено и сложно лагање је стварно подстакло моју радозналост. Коначно, после 

претраге часописа у болничкој библиотеци нашла сам чланак који је описивао 

психотропну дрогом изазвану дисрупцију меланина (пигмента коже). Торазин, често 

коришћен психијатријски лек, доводи до овога када се узима у дужем временском 

периоду. Вишак меланина се на крају акумулише у виталним органима као што су срце и 

јетра, проузрокујући смрт. 

Посебно ме је погађало да посматрам пацијенте како примају терапију електрошоковима.  

Ове насилно изазване трауме које су преписивали доктори, су изгледа прекидале 

дисфункционалне токове размишљања као што је импулс да се почини самоубиство, али 

се после њих жртва није могла сетити великих делова свог живота или чак ни да се сете ко 

су. Као и многе друге опасне медицинске терапије електрошокови могу да спасу животе 

али исто тако да узму живот брисањем идентитета. 

Према Хипократовој заклетви, први критеријум терапије је да не сме да наноси штету. Још 

једном сам се нашла заробљена у систему који ме је терао да драстично протестујем. Па 

ипак, нико од ових специјалиста или универзитетских професора или академских 

библиотека није имао никакву информацију о алтернативама. Што је најгоре, нико од тих 

'доктора-богова ума' није ни тражио боље терапије. 

Иако непријатно и у основи разочаравајуће, моје искуство као психолога у болници за 

менталне болести је било, као и искуство са студија, веома вредно. Не само да сам 

научила како да поставим дијагнозу и проценим тежину менталне болести и дам процену 

колико је пацијент опасан, него сам научила и да их разумем, да се осећам комфорно 

поред њих и пронашла сам да их се никада нисам плашила. Неустрашивост је увек 

огромна предност. Ментално оболели чини се имају повећану способност да примете 

страх код других. Ако осете да сте уплашени, често уживају да вас тероришу. Када 

психотични људи знају да се осећате комфорно поред њих и да вероватно разумете доста 

тога што им се дешава, када знају да имате намеру и да их контролишете, доживљавају 

велико олакшање. Могла сам увек да наведем ментално оболеле људе да ми говоре шта 

се дешава у њиховим главама када нико други није могао да комуницира са њима.  

Неколико година после сам се удала за Американца и постала координатор за ментално 

здравље у округу Ватком у северозападном крају државе Вашингтон. Руковала сам свим 

правним процедурама за ментално болесне особе у округу. После терапије у државној 

болници за ментално оболеле надгледала сам њихов повратак у заједницу и покушавала 

да их пратим. Овај рад ми је даље учврстио уверења да у већини случајева ментално 

оболелим људима конвенционалне терапије нису помагале. После отпуштања из болнице 

већина је постајала социјални проблем. Изгледало је као да је једина етички прихватљива 

улога болнице за ментално оболеле била изолација која је давала породици и заједници 

привремено олакшање.  од деструктивности оболелих.  
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Видела сам неколико њих који су се опоравили у систему бриге о менталном здрављу. 

Радило се без разлике о младим људима који нису били институциолизовани - термин 

који се односи на оне који заволе боравак у болници јер се затворени осећају сигурним. 

Хоспитализација може значити три сигурна оброка на дан и кревет. Такође често значи 

прилику да имају сексуални живот (многе ментално оболеле пацијенткиње су веома 

промискуитне). Многи психотичари су такође склони криминалу; болница им се чини 

далеко боља од затвора. Многи ментално оболели су такође експерти у манипулацији 

система. Када су бескућници намерно ураде нешто лоше да би били хоспитализовани пре 

зиме. Онда се ''опораве'' када отопли у пролеће. 

После једне године на послу координатора за ментално здравље, било ми је доста 

''система'' и одлучила сам да је наступило време, подједнако добро као и свако друго, да 

се вратим у школу и завршим докторат, овог пута на Универзитету Орегона где сам 

студирала клиничку психологију и геронтологију. Док сам била на студијама родила сам и 

моје прво дете. Не изненађује што је ово искуство дубоко променило моју свест. Схватила 

сам да је можда било у реду да будем донекле неодговорна када је у питању моја 

исхрана и моје здравље, али да није било у реду да нерођено дете подвргнем лошој 

исхрани. Била сам навикнута на слани пржени у уљу кукурузни чипс и дијеталне сода 

напитке. Мислила сам да морам да узимам ту такозвану храну сваки дан. Имала сам 

тенденцију да једем према критеријумима укуса, другим речима оно што ми се свиђало, 

не нужно и оно што ће имати најбољу хранљиву вредност. Јела сам и много тога што би 

већина људи сматрала здравом храном: месо, сир, млеко, интегралне житарице, 

орашасто воће, поврће и воће. 

Изгледало је да имам јаку конституцију и да сам довољно витална у мојим двадесетим 

годинама да бих могла да себи дозволим одређен ниво неодговорности у погледу 

исхране. Током раних двадесетих година мога живота чак сам се опоравила и од канцера 

груди уз помоћ јаке воље (о томе ће бити више речи касније.) И тако пре моје трудноће 

нисам доводила у питање моје навике у исхрани. 

Како се моје тело мењало и адаптирало у нове сврхе, почела сам да посећујем 

библиотеке и жудно да читам све што сам могла да нађем о исхрани - текстове, новине, 

публикације о исхрани. Моје навике из детињства да сама управљам својим учењем сада 

су се исплатиле. Открила сам алтернативне часописе о здрављу као што су 'Живимо', 

'Превенција', 'Органско баштованство' и 'Најбољи начини' и брзо добила све бројеве још 

од почетка излажења. Успут сам налетела на чланке Линуса Паулинга о витамину Ц и 

наручила све његове књиге од којих је једна била заједничка са Дејвидом Хокинсом под 

називом 'Ортомолекуларни прилаз менталним поремећајима'. 

Ова књига је произвела дубок утисак на мене. Одмах сам схватила да је у питању 'Истина' 

са великим ''И'', иако је ортомолекуларни прилаз био јасно у супротности са 

успостављеним медицинским моделом и са свим што сам икада научила на студијама или 
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у пракси. Овде је био узбудљив алтернативни прилаз третману менталних обољења који 

сам тако дуго тражила. Похранила сам ову информацију, чекајући на прилику да је 

искористим. Почела сам да проучавам све референце у књизи ''Ортомолекуларни прилаз 

менталним поремећајима'' које су се односиле на исправљање перцептуалног 

функционисања психотичких људи коришћењем природних супстанци. Током копања по 

библиотекама и књижарама, такође сам нашла издавачку кућу 'Мокелумн Хил' (сада 

угашену). Овај опскурни издавач је поново штампао многе необичне и уопште грубо 

репродуковане књиге које се више нису штампале, на тему дијете са сировом храном, 

алтернативне медицине, исхране воћем, пошћења, техника дисања плус неке радове који 

су дискутовали спиритуалне аспекте живота а које су биле езотеричније од свега што сам 

знала. Одлучила сам да, изгледало то чудно или не, свеједно треба да пронађем све што 

може бити потенцијално од користи. И тако сам потрошила доста новца на све те књиге. 

Неки од текстова су стварни проширили моје хоризонте. Иако је већина звучала шокантно 

претерано, у свакој књизи је обично био макар један ред или параграф који ми је звучао 

истинито. 

Препознати Истину са великим ''И'' када је угледате је једна од најважнијих способности 

коју неко може да има. На несрећу, сваки аспект нашег јавног образовног система 

покушава да обезвреди ову вештину. Студентима се стално ставља до знања да су једино 

деривати од признатих ауторитета или научних метода једини валидни начини да се 

процени валидност података. Постоји међутим и паралелни метод да би се одредила 

валидност информације: интуитивно знање. Једноставним посматрањем нечега могуће је 

спознати његову валидност. Ово је спиритуална способност. Ја верујем да је сви имамо. У 

мом случају чини ми се да је нисам изгубила јер нисам (у формирајућим годинама) 

проводила време у школи. 

Зато ми изгледа да ће књигу ''Како и када да будете свој сопствени доктор'' неко од 

читалаца препознати као 'Истину' а неко је сматрати ненаучном, без основа или 

анегдотском. Прихватам ово моје ограничење у преношењу знања. Ако ово што прочитате 

на следећим странама звучи истинито, одлично! Ако не, тешко да ћу вас убедити. 

Сада се враћам времену моје прве трудноће. У светлу свих ових нових 'Истина' које сам 

открила у вези здравља и исхране, одмах сам променила своју дијету. Драстично сам 

смањила унос протеина животињског порекла и ограничила кување хране. Почела сам да 

уносим витамине и минералне додатке у исхрани. Такође са изабрала веома нетипичну 

тему за моју докторску дисертацију ''Ортомолекуларни третман менталних болести.'' Ова 

опскурна реч, у основи значи прилагођавање хемије тела обезбеђивањем великих 

количина специфичних нутријената које се нормално налазе у људском телу (витамина и 

минерала). Ортомолекуларну терапија се састоји у доброј исхрани, уклањањем супстанци 

које доводе до алергије, контроли хипогликемије плус саветовању и обезбеђивању 

терапеутског окружења. 
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Мој предлог теме за дисертацију наишао је на широк отпор. Професори у комисији за 

одбрану тезе нису били ни чули за реч 'ортомолекуларни' и нису били сигурни да ли је 

спадала у прихватљиву, традиционалну област научног истраживања. Академско 

истраживање треба да је засновано на радовима претходних истраживача који су стигли 

до хипотезе засноване на подацима који су стриктно пратили научну методологију. 

''Научни'' подаци захтевају контролне групе, упаривање популације, статистичку анализу 

итд. У мом случају није постојао претходни рад који би комисија прихватила, зато што 

радови нису потицали са медицинских академских установа или катедри психологије које 

би они признавали. Захваљујући решености и упорности коначно сам успела да моја теза 

буде прихваћена и тријумфовала сам над комисијом за докторски рад. Тако сам 

докторирала са двоструким докторатом, и из области психологије и геронтологије. Имала 

сам амбицију да успоставим ортомолекуларни прилаз лечењу на Западној обали. У то 

време сам познавала само две клинике у свету које су примењивале нутрициону терапију. 

Једна је била у Њујорку а друга је била руски експериментални програм за 

шизофреничаре. Доктори Хофер и Осмонд су користили ортомолекуларну терапију у 

канадским болницама за менталне болести још у 1950-им годинама, али су се после 

бавили другим стварима. 

Са свежом дипломом доктора наука, Др. Изабела Мозер је у тим тренуцима била 

незапослена мајка која је изнајмљивала стару сеоску кућу на крају пута; дотад сам већ 

имала две мале ћерке. Била сам одлучна да се сама бринем о својој деци уместо да их 

поверим дадиљи. Мој положај и моја деца су отежавали избор било ког другог места за 

рад сем куће. И тако сам, природно, кућу претворила у болницу за психички оболела 

лица. Почела сам са по једним сталним пацијентом који није узимао психијатријске 

лекове. Имала сам веома добре резултате и научила сам много са сваким  новим 

клијентом, зато што је сваки био различит и сваки је био први за мене по типу своје 

болести. 

Са психијатријски оболелим лицима у кући је глупо губити пажњу, чак и на један сат, 

укључујући чак и време спавања. Нашла сам да су чак и ментално најболеснији пацијенти 

још увек били препредени и свесни иако су споља одавали утисак одсуства свести или 

реакције. Психијатријски болесници у принципу имају јаку интуицију, и користе 

способности које већина од нас користи веома слабо или никако. Навешћу пример једне 

од мојих првих пацијенткиња, Кристине, која је веровала да ја желим да је спржим 

струјом. Иако није хтела да говори, стално је цртала цртеже који су ово описивали. 

Одлучила је зато, сасвим логично (за њу), да ме убије са касапским ножем у самоодбрани 

пре него што ја успем да је убијем. Морала сам да је разоружам неколико пута, сакријем 

све кухињске ножеве, често мењам кревет у коме сам спавала и у принципу остајем 

довољно будна ноћу да могу да се пробудим на лагане звуке шкрипања који су могли да 

ме упозоре на мала боса стопала која су се прикрадала. 
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Ортомолекуларним приступом лечењу, њено стање се побољшало, али је исто тако 

постала тежа за живот поред ње како јој је бивало боље. Када је на пример изашла из 

кататоничне непокретности, постала је екстремно промискуитетна и била је одлучна да 

спава са мојим мужем. Чак је стално покушавала да му се гола увуче у кревет. Или смо 

морали да је на силу извлачимо из кревета или да јој га препустимо да остане сама у 

њему. Онда је Кристина (логично) одлучила да сам ја препрека њеном сексуалном животу 

и још једном покушавајући да ме убије. Ова фаза је такође прошла на крају и Кристина је 

била у стању које је било добро у границама толеранције. 

Процес лечења Кристине је сасвим типичан и објашњава зашто ортомолекуларни третман 

није популаран. Како се стање психотичног пацијента истински побољшава, њихово 

девијантно понашање често постаје агресивније у почетку и стога теже за контролу. 

Изгледа да је лакше за све да се психотично понашање сузбија лековима који умртвљују. 

Лековима дрогирана особа се може контролисати када је у стању сталне умртвљености, 

али са друге стране, онда им никада не буде боље. 

Још један рани пацијент, Елизабета, дала ми је посебно вредну лекцију, ону која је 

променила правац моје каријере од лечења менталних болести ка регуларној медицини. 

Елизабета је била кататонични шизофреничар који не говори и не помера се, изузев за 

понеки увоштени став. Требало ју је хранити, облачити и одржавати јој хигијену. 

Елизабета је била мала лепа бринета која је прошла кроз неколико година колеџа а онда 

провела неколико година у државној психијатријској болници. Недавно пре него што сам 

је срела је побегла из болнице и нашли су је како лута без циља или стоји укочено зурећи 

наизглед у празно. Психијатријска установа хитне помоћи из оближњег градића ме је 

питала да ли бих је примила. Рекла сам да хоћу и одвезла се у градић да је покупим. 

Нашла сам је у нечијем дворишту како зури у жбун. Требало ми је три сата да је убедим да 

уђе у кола, али тај напор испао је најлакши део у следећих неколико месеци. 

Елизабета ништа није хтела да ради сама, укључујући и одлазак у купатило. Успевало ми 

је да је понечим нахраним и да је одевам али то је било углавном све. На крају ме је 

исцрпела; заспала сам на сат времена уместо да је пазим целу ноћ. Елизабета се искрала у 

јесењој тами и нестала. Наравно да сам када је свануло очајно претраживала зграде, 

двориште, баште, шуму и чак и оближњу реку. Пријавила сам њен нестанак и полиција ју 

је такође тражила. После недељу дана смо престали да тражимо јер једноставно није 

било више места на којима би тражили. И онда је у моју кухињу, право испред наших 

раширених очију и отворених уста ушетала млада насмејана и причљива жена која је 

изгледала сасвим здраво. 

Рекла је, ''Добар дан, ја сам Елизабета! Жао ми је што сам проузроковала толико невоља 

прошле недеље и хвала вам што сте покушавали тако добро да о мени водите рачуна. 

Била сам исувише болесна да бих се понашала боље.'' Рекла је да се пре недељу дана 

искрала на задња врата и сакрила се испод гомиле лишћа у задњем дворишту покривене 
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церадом. Гледали смо испод цераде десетине пута али нам није пало на памет да 

разгрћемо лишће. 

Овај запањујући догађај ми је благо речено завртео главу; било је очигледно да Елизабета 

није била 'шизофренична' због своје генетике, нити због стреса или потхрањености нити 

хипогликемије нити због иједног другог (прихваћеног) узрока психијатријских болести. 

Елизабета се спонтано излечила зато што није имала шта да једе недељу дана. Гомила 

лишћа за компостирање испод које се сакрила, производила је довољно топлоте да је 

загреје током ноћи а такође је било и довољно влаге да не дође до претеране 

дехидрације. Изгледала је дивно, са јасним, сјајним очима, чистом кожом добре боје, 

иако је била нешто мршавија него што је била када сам је видела пре тога. 

Применила сам тест пулса доктора Кока (Coca Pulse Test - види Додатак) и брзо открила да 

је Елизабета имала изражену нетолеранцију на житарице и млечне производе. Пратећи 

савет познатих гуруа исхране тога времена као што је била Адела Дејвис, праведнички сам 

је кљукала домаћим црним хлебом и органским јогуртом од наших органски храњених 

коза. Радећи то, међутим, само сам одржавала њено болесно стање. Елизабета је била 

интелигентна млада жена и када је једном разумела шта је био узрок њених проблема, 

није имала проблема да елиминише одређене врсте хране из своје дијете. Дрхтала је на 

помисао шта би се десило да није дошла код мене и открила проблем јер би вероватно 

умрла на забаченом одељењу неке институције за хроничне психијатријске болеснике. 

Што се мене тиче, увек сам јој била захвална зато што ми је отворила очи и ум још мало 

шире. Елизабетин случај ми је показао зашто су шизофреници у Русији који су постили по 

30 дана имали тако висок степен излечења. Такође сам се сетила свих езотеричних књига 

које сам прочитала а које су уздизале бенефите пошћења. Такође сам се сетила два 

периода током своје сопствене младости када сам јела веома мало или скоро ништа по 

отприлике месец дана не схватајући да сам ''постила''. То ми је донело само добро. 

Једном, када сам имала тринаест година, моја мајка је послала мог ''малог'' брата и мене 

у резиденцијалну библијску фундаменталистичку школу. Ја нисам желела да је похађам, 

али мој брат јесте; он је хтео да буде евангелистички проповедник. Ја сам је мрзела јер 

није дозвољавала независност деловања. Од нас су тражили да похађамо службу у цркви 

три пута на дан током седмице и пет пута недељом. Што сам бивала мање срећна због те 

ситуације, све сам мање и мање јела; убрзо нисам јела уопште. Школски администратори 

су се забринули када сам изгубила 14 килограма за два месеца, обавестили су моју мајку и 

послали ме кући. Вратила сам се кућном школовању. Такође сам наставила да једем. 

Други пут сам постила око месец дана када сам имала 21-у годину.  Десило се јер нисам 

имала шта да радим док сам била у посети својој мајци пре повратка на универзитетско 

школовање, сем да јој помажем у кућним пословима и кувам. Храна доступна у 

забаченим шумским крајевима Британске Колумбије ми није била привлачна зато што се 

углавном састојала од конзервисаног поврћа, млека у конзервама, меса лососа и медведа 
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са доста сосова и кромпира на масти. Одлучила сам да је потпуно прескочим. Сећам се да 

сам уживала у том времену као добром одмору и да сам отишла осећајући се добро 

спремна да кренем напред у свет са пуном снагом. У то време нисам ни била свесна да 

постоји таква ствар као пост, све се једноставно десило спонтано. 

Пошто је Елизабета отишла својим путем, одлучила сам да и сама експериментално 

постим. Две недеље сам пила само воду. Мора да сам, међутим, била интуитивно против 

пошћења тога пута јер сам имала снове о зашећереним шљивама и омлету са јајима и 

сличне. Такође се нисам осећала боље пошто сам завршила са постом (иако се нисам 

осећала ни горе), јер сам непромишљено прекинула пост са једним омлетом из мојих 

снова. А знала сам да то није добро! Свака књига о пошћењу коју сам прочитала је 

истицала како је важно постепено прекидати са постом, једући само храну која је лака за 

варење данима или недељама пре него што се настави са нормалном исхраном. 

Из овог експеримента сам на болан начин научила колико је важно постепено прекидати 

са постом. Та јаја никако нису легла добро, као да сам имала несварљиво камење у 

стомаку. Била сам веома уморна после омлета, храна ми није дала нимало енергије. 

Одмах сам се вратила на сирово воће и поврће док нисам очистила пробавни систем од 

јаја. После неколико дана на сировој храни осећала сам се добро али никада нисам 

повратила сјајан осећај који сам постигла непосредно пре него што сам наставила да 

једем. 

Ово је једна од многих добрих страна пошћења, оно вам дозвољава да много боље 

комуницирате са сопственим телом тако да га можете чути када се противи нечему што 

узимате или му радите. Није лако постићи овај ниво осетљивости уколико не уклоните сву 

храну довољно дуго времена; ово дозвољава телу да са муком прозбори нешто што ћемо 

бити вољни и у стању да саслушамо. Чак и када чујемо да тело протестује, често 

одлучујемо да останемо глуви, макар дотле док не почнемо да трпимо озбиљне болове 

или неке друге симптоме које не можемо игнорисати. 

У пар година после излечења Елизабете сам ''поправила'' пристојан број ментално 

болесних људи на безопасне начине за које нико није био чуо; многи нови пацијенти су 

куцали на моја врата желећи да их примим на мој кућни програм без медикамената. Било 

их је уствари толико много да су моје могућности да им обезбедим смештај биле 

пренапрегнуте. Одлучила сам да је неопходно да се преселимо у већи простор и купили 

смо стару, донекле запуштену резиденцију коју сам назвала ''Школа здравља Велики 

храстови'' због величанствених храстова испред зграде. 

У 'Великим храстовима' смо наставили да радимо са психијатријским случајевима 

примењујући пошћење као оруђе, посебно у случајевима очигледних алергија на храну, 

као оних идентификованих Кокиним пулс тестом, зато што треба свега пет дана поста да 

тело елиминише све трагове супстанце која изазива алергију и врати се нормалном 

функционисању. Ако је пацијент био знатно хипогликемичан, у мери да није могао да 
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поднесе пост на води, примењивана је елиминациона дијета (описана детаљније касније), 

док су строго избегаване све врсте хране које обично доводе до алергијских реакција. 

Такође сам одлучила да је - ако примењујем пошћење као примарни лек, веома важно за 

мене да имам интензивније лично искуство са тим, зато што сам студирајући литературу о 

пошћењу видела да постоје многи различити приступи, сваки од којих је имао ватрене 

заговорнике. 'Природни практичари'(са великим П) као Херберт Шелтон, агресивно су 

тврдили да се само пост на води може називати постом. Његове присталице су тврдиле да 

они који заговарају пошћење на соковима као Пааво Ариола заправо заговарају не 

пошћење већ модификовану дијету без добробити правог поста. Клизма је била друго 

подручје неслагања ауторитета. Шелтон је снажно инсистирао да је не треба 

примењивати; заговорници сокова су заговарали чишћење црева. Да бих могла да 

заузмем паметну позицију у овом лавиринту конфликата, одлучила сам да прво пробам 

сваки систем на себи. Чинило ми се да, ако могу да кажем да поседујем ишта у овом 

животу, то је моје тело и имам право да експериментишем све док нисам неодговорна 

око важних ствари као што је брига о мојој деци. Такође сам снажно веровала да је 

неетички да тражим од било кога да ради нешто што ја сама нисам била вољна или у 

стању да урадим. Само замислите шта би било када би сви лекари примењивали овај 

принцип у пракси, укључујући такође хирурге! 

Спремила сам се да спроведем комплетан и ригорозан пост на води према моделу 

алтернативне медицине - само чиста вода и одмор у кревету (без клизме) све док се 

осећај глади не врати, у шта су ме уверавали сви практичари да ће се десити када тело 

доврши свој процес детоксификације. Једини аспект природног поста који нисам могла у 

потпуности да испуним био је део о одмору у кревету; нажалост била сам одговорна за 

рад прометног  холистичког центра за лечење (и две мале девојчице); било је ствари које 

сам морала да радим иако сам их обављала успореним темпом са доста одмарања. 

Постила сам на води 42 дана и смршала са 60кг на око 40кг (са висином од 170цм). 

Изгледала сам као жртва концентрационог логора. Сакривала сам се од посетилаца зато 

што их је поглед на моје кошчато тело изузетно плашио. Упркос мојих уверавања 

претпостављали су да покушавам да се убијем. Издржала сам у сваком случају, 

осматрајући промене на мом телу, емоције и менталне функције као и духовно стање. 

Мислила сам да ако је Мојсије постио 42 дана, такође могу и ја, иако просечна дужина 

поста на води до тежине скелета особе која није гојазна је више у оквиру до 30 дана. 

Прекинула сам са постом узимајући мале количине сока од шаргарепе раствореног 

пола/пола са водом и остала на том режиму још две недеље. 

Пошто сам продужила са чврстом храном, требало ми је шест недеља да повратим 

довољно снаге да трчим исто растојање у истом времену као пре поста, а требало је да 

прође шест месеци док нисам достигла своју пређашњу тежину. Моје очи и кожа су 

постале изузетно бистре и неки оштећени делови мог тела као раме које сам два пута 
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ломила су били знатно залечени. Јела сам далеко мање количине хране, али је та храна 

била далеко ефектније апсорбована, тако да сам добијала много више пређених миља по 

јединици мере. Такође сам постала свеснија када моје тело није хтело да једем нешто. 

Ако сам после поста игнорисала протесте мог тела и истрајала, одмах бих имала 

непријатне сензације које су ме брзо убеђивале да смањим свој апетит. 

Касније сам експериментисала са другим приступима пошћењу, са постом на соковима, 

клизмом и почела сам да формирам свој еклектички приступ пошћењу, користећи 

различите типове програма за различите услове и прилагођавајући их психолошким 

разликама. Имала сам много тога више да дискутујем о пошћењу. 

После мог искуства са ригорозним постом осећала сам се способном да надзирем 

продужено пошћење веома болесних или веома дебелих људи. 'Велики храстови' су 

полако мењали фокус од места на коме су се лечили ментално болесни људи на бању где 

је свако ко је хтео да побољша своје здравље могао доћи на пар дана, неколико недеља 

или чак месеци. Од самог почетка сам запазила да су ментално болесни људи на мом 

програму такође значајно поправљали и своје физичко здравље; било је очигледно да је 

мој метод био добар за свакога. Чак и људи доброг здравља могу се осећати још боље. 

У то време сам и иначе била засићена психотичким болесницима и жудела за друштвом 

разумних и одговорних. 

И тако су људи почели долазити у Школу здравља 'Велики храстови' да се одморе од 

захтевног посла , скину вишак килограма и генерално да елиминишу негативне ефекте 

деструктивног начина живљења и навика у исхрани. Такође са почела да примам 

пацијенте оболеле од рака у распону од оних који су тек добили дијагнозу и нису желели 

да иду званичним путем хирургије, хемотерапије и радијације до оних са узнапредовалим 

канцером који су били послани кући да умру пошто су прошли све наведене третмане и 

сада су били спремни да пробају алтернативне терапије будући да су ионако очекивали 

да умру.  

Школа 'Велики храстови' је намерно названа ''школом'' због Америчке медицинске 

асоцијације (АМА). После свега је потпуно легално подучавати како да се одржава 

здравље, како да се спречава болест и како да се понашате једном када оболите. 

Едукација није потпадала под ''практиковање медицине без лиценце''. 'Велики храстови' 

су такође били структурисани као школа зато што сам желела да и учим и подучавам. У 

ову сврху смо издавали гласник о холистичком лечењу и нудили часове и семинаре о 

различитим аспектима холистичког приступа здрављу. Од раних 1970-их до раних 1980-их 

позивала сам низ холистичких специјалиста да одседну у 'Великим храстовима' или да ту 

предају. Ови учитељи не само да су обезбеђивали услуге заједници, већ су такође били и 

моји учитељи. Била сам такорећи шегрт сваком од њих. 

Била је то стална парада практичара алтернативне медицине у уметности лечења и 

формама метапсихологије - практичари акупунктуре, акупресуре, рефлексологије, 
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терапеута поларитета, интегратора држања тела, 'ролфера', неуролинвиста, 

биокинезиолога, иридиолога, спиритуалних практичара алтернативне медицине, 

исцелитеља светлом као што је Патриција Сан, терапеута бојама ала Станли Буроу, Бах 

Флауер, терапеута аромом, хербалиста, хомеопата, Таи Чи терапеута, практичара јоге, 

арике, екстрасензорне терапије, зен медитације. Избеглице - ламе са Тибета су 

подучавале о 'Књизи мртвих' и водиле часове медитације и хорске молитве, а имали смо 

и часове комуникација коришћењем техника сајентологије. Имали смо часове анатомије и 

физиологије, часове о исхрани и ортомолекуларном приступу менталним болестима (које 

сам наравно ја водила); било је ту киропрактора који су подучавали технике 

прилагођавања, чак и лекције о пружању прве помоћи. Имали смо чак и лекаре 

алтернативне оријентације који су били заинтересовани за промене у стилу живота као 

приступу за одржавање доброг здравља. 

Такође је било предавања о здрављу цревног тракта укључујући биљке, енему и клизме. 

Толико много клијената је захтевало клизме у вези њихових програма чишћења 

организма да сам одвојила време да одем у Индио, Калифорнија, да похађам курс 

терапије цревног тракта од киропрактора као и да купим најсавременију опрему са 

мерним справама, соленоидима за воду од нерђајућег челика. 

Током овог периода веома су ме занимали скоро сви терапеути алтернативне медицине и 

њихов приступ, али сам пронашла да ми већина од њих није одговарала. На пример, 

мислим да је акупунктура веома корисна, али ми лично није одговарало да користим 

игле. Слично томе сматрала сам да је ролфинг (техника масаже) веома ефикасно 

средство али нисам уживала да наносим бол иако је значајан број клијената то тражио. 

Неке од техника су му у почетку одговарале и често сам их користила са добрим 

резултатима, али сам временом одлучила да их напустим, углавном из жеље да 

поједноставим и олакшам мој репертоар алатки.  

Због мог ентузијазма и успеха 'Велики храстови' су наставили да напредују. У почетку је 

имање служило као уред за Холт агенцију за усвајање и резиденција породице Холт. 

Породица Холт се састојала од Херија и Берте Холт, њихово шесторо деце и осморо 

усвојене корејске сирочади. Из овог разлога двоспратна кућа од 1000 квадратних метара 

имала је велике заједничке собе и много спаваћих соба. Била је идеална за угошћавање 

клијената бање и моју сопствену породицу. Суседна уредска зграда Холт агенције за 

усвајање је такође била огромна са мноштвом соба. Постала је простор за живот за оне 

помагаче и редовне посетиоце које смо прозвали ''члановима заједнице.'' Мој први 

супруг је чак и допринео овом просторном комплексу изградивши велику рустичну 

гимнастичку дворану и радионицу. 

Многи ''алтернативни'' људи су посећивали и онда молили да остану у замену за свој рад. 

Неколико њих је дало значајан допринос кувајући, чувајући децу, радећи у башти, 

одржавајући огромну етажну пећ на дрва коју смо користили да грејемо огромну бетонску 
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зграду, или одржавајући чистоћу. Међутим, већина ових ''размењивача рада'' није 

стварно разумела шта је стварно рад или није имала довољно етике да се придржава 

принципа поштене размене, која је у основи давање нечега подједнаке вредности у 

размену и, што је можда још важније, давање у замену онога што је потребно и тражено. 

Такође сам установила да је припаднике заједнице тешко уклонити једном када би 

постали резиденти. Моје услуге лечења су издржавала сувише много ''мртвог терета''. Ово 

је била у основи моја кривица, моје лоше управљање. 

Много сам ипак научила упркос свом овом траћењу. Као прво, није истинска услуга 

људима када некоме дате нешто за ништа. Ако се очекује и оствари поштена размена, 

позитивно етичко понашање се ојачава дозвољавајући појединцу да одржава 

самопоштовање. Такође сам схватила колико је важно у процесу лечења придржавати се 

етике у животу.  

Крајем 1982-е године, после деценије пружања услуга великом броју клијената од којих су 

многи били у критичном стању стигла сам до тачке где сам била физички, ментално и 

духовно исцрпљена. Очајнички ми је требао одмор, али нико, укључујући мог првог мужа, 

није могао да управља 'Великим храстовима' у мом одсуству, а још мање да отплаћује 

имање. Тако сам одлучила да га продам. Ова одлука је запањила заједницу и шокирала 

клијентелу која је постала зависна од мојих услуга. Такође сам се развела у то време. У 

ствари, прошла сам кроз крајње драматичне промене у животу - праву шаблонску кризу 

средњих година. Из тих година остале су ми само моје две кћери, моја животна искуства и 

исувише књига из енормне библиотеке 'Великих храстова'. 

Ове промене међутим, су биле неопходне за моје преживљавање. Свако ко свакодневно 

ради и живи са болесним људима и ко константно даје и издржава мора да одвоји време 

да напуни своје батерије како би могао опет да даје. Пропустити то може да резултује 

озбиљним губитком здравља или смрћу. Већина практичара алтернативне медицине 

имају изражену емпатију и осећају бол других људи и стрес и понекада имају потешкоћа 

да одреде шта је тачно њихов лични ''пртљаг'' а шта припада њиховим клијентима. Ово је 

посебно тешко када терапија укључује доста техника 'ручног рада'. 

После напуштања 'Великих храстова' требало ми је неколико година да се одморим 

довољно да бих могла да наставим са праксом. Овог пута, уместо да створим замашну 

институцију, Стив, мој други муж, изградио је малену ординацију поред наше породичне 

куће. Имала сам гостинску собу, коју сам повремено користила за резиденцијалне 

пацијенте. То су обично били људи које сам познавала из својих дана у 'Великим 

храстовима' или су то били људи које сам посебно симпатисала и хтела да им помогнем 

кроз животне кризе. 

У време писања ове књиге, десет година је прошло од 'Великих храстова'. Наставила сам 

да држим праксу са ванболничким пацијентима, преферирајући да штитим приватност 

свог дома и породичног живота откако сам се поново удала, тако што сам ограничила број 
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резиденцијалних пацијенатана неколицину специјалних који су захтевали интензивнију 

негу, а и то један по један и са дужим периодима без сталних пацијената. 
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Поглавље 2 

Природа и узроци болести 

Из речника алтернативне медицине 

Токсемија. ''Токсемија је основни узрок свих такозваних болести. У процесу изградње 

ткива (метаболизма), разликујемо изградњу ћелија (анаболизам) и уништавање ћелија 

(катаболизам). Разграђена ткива су токсична. У здравом телу (када је нервна енергија 

нормална), овај токсични материјал се елиминише из крви оном брзином којом се и 

ствара. Када се међутим нервна енергија расипа из било ког узрока (као што је физичко 

или ментално узбуђење или лоше навике) тело ослаби или се исцрпи. Када је тело 

исцрпљено елиминација се зауставља. Ово, заузврат, резултује задржавањем токсина у 

крви - стање које називамо токсемијом. Ово стање производи кризу која је ништа више 

него херојски или ванредни напор тела да елиминише отпад или токсине из крви. Ово је 

та криза коју називамо болест. Ова акумулација токсина, једном када почне, продужава се 

све док се нервна енергија не врати у нормалу уклањањем узрока. Такозвана болест је 

природан напор да се елиминишу токсини из крви. Све такозване болести су кризе 

токсемије.'' Џон Х. Тилден доктор медицине, Токсемија - разјашњење 

Токсини се деле у две групе; прва су егзогени, они који се формирају у прехрамбеним 

каналима од ферментације и разградње после недовољног или тешког варења. Ако се 

ради о ферментацији поврћа и воћа, токсини су иритирајући, стимулишући и иритирајући, 

али не тако опасни или деструктивни за органски живот као труљење, што је 

ферментација азотне материје - из хране пуне протеина, посебно животињског порекла. 

Друга група су ендогени токсини који се аутогенеришу. Они су отпадни производ 

метаболизма. Др Џон Тилден, Погоршано здравље, Узроци и последице. 

 

Претпоставимо да град који брзо расте има загушења саобраћаја. ''Не свиђа нам се'', 

протестују гласачи. ''Зашто се дешавају овакви проблеми?'' пита градско веће, настојећи 

да изгледа као да раде нешто на томе. 

Експерти онда нуде одговое. ''То је зато што има превише кола,'' каже ''удружење 

љубитеља коња''. Произвођачи аутомобила сугеришу да је то зато што су семафори 

некоординисани и што све компаније шаљу своје раднике у исто време кући. Веома лако 

да се реши! И уопште не постоји разлог да се ограничи број аутомобила. Градитељи 

путева сугеришу да је то због недовољне величине и недовољног броја путева. 

И шта онда да радимо? Да опорезујемо аутомобиле толико док их само мали број не 

може да приушти себи? Озаконити сате за почињање и завршетак радног времена да се 
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доласци и одласци распореде равномерније? Запослити паметније саобраћајне 

инжењере да синхронизују боље семафоре? Изградити веће и ефикасније путеве? 

Захтевати да аутомобилске компаније праве мања кола тако да их више може да користи 

постојеће путеве? Опорезовати гориво за аутомобиле далеко више, поклањати бицикле у 

неограниченим количинама док се истовремено прави масовни шински транспортни 

систем? Које и какво решење? 

Када се определимо за решење онда смо истовремено изабрали оно што сматрамо 

правим и основним узроком проблема. Ако је наш изабрани разлог био прави узрок онда 

наше решење резултује истинским леком. Ако смо изабрали погрешно, наш покушај 

решавања може да не доведе до излечења проблема или чак да погорша ситуацију. 

Стил медицине Америчког медицинског удружења АМА (филозофија коју ћу надаље звати 

- алопатском) има модел који објашњава узрок болести. Она сугерише да је свако ко је 

болестан жртва. Или ју је напао ''лош организам'' - вирус, бактерија, гљивица, канцерозна 

ћелија итд. - или имају ''лош'' орган - јетру, бубрег, бешику, чак и мозак. Или је жртва 

имала проклетство лоших гена. У сваком случају узрок болести није човек и човек нити је 

одговоран за свој удес, нити је жртва способна да га уклони. Ова институционализована 

неодговорност изгледа користи обема странама у болести - и доктору и пацијенту. Од 

пацијента се не тражи да ради било шта у вези свог проблема сем да плаћа (и то доста) и 

послушно следи инструкције доктора подвргавајући се без питања њиховим лековима и 

операцијама. Лекар онда преузима улогу која се сматра виталном за преживљавање 

других и тако добија важан статус, престиж, ауторитет и финансијску компензацију. 

Можда због тога што се болесник посматра као жртва и што је нелогично да се узрок 

невоље не сматра нечим злим, лекарски третман је често насилан, конфронтирајући. 

Користе се моћни отрови да се подстакне хемија тела или да се заустави размножавање 

бактерија или да се сузбију симптоми; ако је могуће да пацијент преживи без ''лоших'' 

органа који слабо функционишу они се ваде. 

Имала сам много проблема са медицинском професијом. Током низа година доктори су 

покушавали да ме стрпају у затвор и да ме застраше. Међутим нису никада успели у томе. 

Када би неки мој пацијент умро била је неизбежна званична истрага у комплету са 

детективима и шерифом. На срећу, имала сам праксу у руралном Орегону, где људи имају 

дубоку веру у индивидуалне слободе и где власти знају да би им било тешко да пронађу 

пороту која би ме осудила. Да сам изабрала да имам веома видљиву праксу и да је 

здравствена школа ''Велики храстови'' била лоцирана у неком од прометних тржишних 

центара вероватно бих провела године иза решетака као што је то био случај са другим 

херојима моје професије као што су Линда Хазард и Ројал Ли. 

Као резултат овога сам стекла негативан став о докторима медицине, поглед који ћу вам 

отворено изнети без обзира што ћу тако отуђити неке од мојих читалаца. Ово радим јер је 



28 
 

већина Американаца тотално усхићена докторима и ово обожавање доктора-богова убија 

доста њих. 

Међутим, пре него што наставим причу о медицинарима, допустите да нагласим да 

постоји подручје где имам фундаментално дивљење за алопатску медицину. То је лечење 

траума. Тело може бити жртва продора пројектила. Оно може бити нехатом исечено, 

згњечено, опечено, разбијено и сломљено. Траума није болест и модерна медицина је 

постала веома вешта у третману трауматизованог тела. Генетске абнормалности могу бити 

још једно нежељено физичко стање које је ван домета алтернативне медицине. 

Експресија гена може бити контролисана исхраном. Експресија лоших гена је често 

резултат лоше исхране и зато слична дегенеративним болестима и у домету је 

алтернативне медицине. 

Данашње становништво Америке је чврсто у захвату Америчке медицинске асоцијације. 

Људи су ефективно спречени да науче много о медицинским алтернативама, виртуелно 

им је испран мозак паметним медијским менаџментом који описује друге медицинске 

моделе као опасне и/или неделотворне. Законодавство под утицајем синдиката доктора 

алопатске медицине, Америчка медицинска асоцијација, веома ограничава или 

забрањује практиковање холистичког здравства. Људе власти увек усмеравају алопатском 

доктору када год имају проблема са здрављем, питања у вези здравља или су конфузни. 

Други који се баве лечењем се у најбољем случају сматрају нешкодљивим све док се 

ограничавају на мање здравствене проблеме; у најгорем случају, када се баве третманом 

тешких оболења називају их надрилекарима, оптужују за немање лиценце за бављење 

медицином и ако истрају у изградњи видљиве и (ово је најгоре) профитабилне праксе 

често завршавају у затвору. 

Чак и доктори са лиценцом пролазе лоше ако их власти узму на зуб зато што примењују 

нестандардне терапије. И тако кад неко тражи алтернативни приступ лечењу онда је то 

обично зато што нису успели да реше свој проблем после обраћања низу алопатских 

доктора. Ова веома несрећна врста паћеника не само да се бори са дегенеративним 

стањем које покушавају да излече, они могу да буду даље повређени оштрим 

медицинским третманима и уз то они су изложени знатној количини испирања мозга. 

AMA је успела да свој утицај над информацијама и медијима тако прожимајућим да 

већина људи чак и не схвата да је синдикат лекара извор њихове медицинске прогнозе. 

Када год се неки Американац жали на неку болест, искрено забринути пријатељ ће 

захтевати да зна да ли су консултовали доктора. Пропуст да се то уради за сопствено 

добро се сматра веома неодговорним. Забринути рођаци озбиљно болесних одраслих 

људи који одбију стандардну медицинску терапију могу, уз велико показивање само-

праведности, да болесника сматрају ментално оболелим тако да лечење може бити 

присилно. Када родитељи не траже стандардну медицинску помоћ за своје болесно дете, 
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могу бити осуђени због криминалног занемаривања, што доводи до интересантног 

питања ко ''поседује'' дете, родитељи или држава. 

Савршено је прихватљиво да умрете под окриљем ковенционалне медицине. У ствари то 

се стално и дешава. Холистичке алтернативе се, међутим, представљају глупаво 

ризичним, посебно када су у питању озбиљна обољења као што је канцер. Људи који 

имају канцер не виде други избор сем хемотерапије, радијације и радикалне хирургије 

зато што је то важећи медицински прилаз. На неком нивоу људи су свесни да су ти 

третмани веома опасни али им је њихов онколог рекао да су насилне терапије њихова 

једина нада да преживе ма како слаба била. Ако жртва канцера не настави одмах са 

таквим третманом њихова официјелна прогноза постаје ис часа у час све гора. Ове тактике 

застрашивања су уобичајене у медицинској професији и оне толико застраше људе да се 

они заплашено и послушно предају и потписују папире о ослобађању од одговорности 

лекара и подвргавају им се без питања. Многи умиру после страшних патњи од терапије, 

много пре него што би их такозвана болест могла да убије. Касније ћу говорити о 

алтернативама и често (али не гарантовано) успешним приступима третману канцера који 

не захтевају рано откривање, хируршки захват или примену отрова. 

Када би практичари холистичког третмана примењивали болне третмане, оне са веома 

лошим статистичким изгледима, као што то ради званична алопатска медицина, скоро 

сигурно би били жртва лова на вештице и сви би били у затвору као неодговорни, 

похлепни шарлатани. Изгледа ми веома иронично да је, макар у последњих две и по 

хиљаде година, основни принцип добре медицине био да третман не сме да штети 

(пацијенту). Ово је толико очигледна истина, да чак и АМА доктори полажу заклетву да ће 

радити то када полажу Хипокритову заклетву. Па ипак је виртуелно скоро свака акција коју 

предузимају свесни компромис између потенцијалне штете од терапије и њених 

потенцијалних добробити. 

Као апсолутни контраст, ако особа умре у програму алтернативне медицине, она умире 

јер је њена смрт била неизбежна без обзира каква је терапија била покушана. Скоро 

сигурно примена ове терапије доприноси далеко већем комфору њених последњих дана 

и релативно мањем степену болова без коришћења опијата. Лично сам узимала клијенте 

који су били послани кући да умру пошто су претрпели све што су им доктори могли да 

ураде, и пошто им је речено да имају само неколико дана, недеља или месеци да живе. 

Неки од њих су преживели захваљујући природном програму чак и овако касно. Неки 

нису. Задивљујуће је да су неки уопште преживели, зато што је најбоље време да се почне 

са природним програмом је што је могће раније у дегенеративном процесу, не пошто је 

тело већ драстично ослабљено инвазивним и токсичним третманима. Касније ћу изнети 

неке од ових случајева. 

Оно што сматрам посебном иронијом је да, када умре пацијент доктора медицине, скоро 

се неизбежно сматра да је благословени доктор урадио све што је могао; ретко се ако и 
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икада тражи кривица. Ако је лекар био веома немаран чак и глупо, његова кривња може 

резултовати једино цивилном тужбом, коју здравствено осигурање погрешног лечења 

покрива.Али ако практичар холистичке медицине лечи некога и даје му упутства да узима 

природне лекове и ако се његово стање погорша или умре то одмах постаје његова 

кривица. Он бива окривљен и суочава се са истрагом, поротама, оптужбама за убиство, 

затвором и грађанским процесима за које не помаже осигурање. 

Алопатска медицина се ретко бави везом између правих узрока дегенеративне или 

инфективне болести и њеног лечења. Узроци се обично сматрају мистериозним: ми не 

знамо зашто је панкреас оболео и томе слично. Оболели добијају симпатије као жртве 

које нису ничим допринеле своме стању. Лек је високо техничка битка против болести 

чије оружје је описано на латинском језику и ван домета је разумевања лаика. 

Природна медицина има супротан став. Натуропатима болест није збуњујућа и 

мистериозна појава над којом немају контролу или разумевање. Узроци болести су јасни 

и једноставни, болесник је ретко жртва околности и лек је очигледан и у домену 

компентенције просечно интелигентног болесника је да га разуме и примени. У природној 

медицини, болест је део живота за који сте одговорни и сасвим у стању да се носите. 

Тврдећи да су болесници жртве које треба жалити је финансијски пробитачно за докторе. 

То представља медицинску интервенцију виталном неопходношћу за сваку нелагодност и 

бол. То од болесних људи прави зависнике. Не тврдим да је већина доктора у завери 

изнуђивања. У ствари већина медицинских доктора искрено има добре намере. Такође 

сам приметила да су већина њих у суштини плашљиве особе које сматрају да је 

медицинска диплома доказ да су веома важни, веома интелигентни, чак и да их потпуно 

квалификује да разматрају многа питања која уопште немају везе са медицином. 

Доктори добијају један невероватан осећај сопствене важности на студијама медицине 

где су храбро издржали велики притисак који је искорењивао било какав слободни дух 

који није био спреман да се троши до дубоко у ноћ седам и више година. Свако ко није у 

стању да апсорбује и прежваће огромне количине сирових информација; свако са 

недовољно поштовања и необожавања старијих доктора-богова који арогантно служе као 

професори у медицинским школама, се елиминише са великом журбом. Када коначно 

потпуно потчињени, хомогенизовани карактери коначно добију лиценцу, добијају и статус 

млађих доктора-богова. 

Постати официјелно медицинско божанство, међутим, не дозвољава им да стварају 

сопствене методе лечења. Не, не, професионални надзор АМА и контролни систем 

осигурава да континуирано поседовање лиценце за практиковање медицине (и високи 

приходи који иду уз то) комплетно зависи од континуираног придржавања онога што АМА 

дефинише као ''коректну праксу''. Сваки доктор који је иновативан преко стриктних 

граница или користи нестандардне третмане је у стварној опасности да изгуби приходе и 

статус. 



31 
 

Не само да се дипломци АМА одобрених школа држе на кратком ланцу, већ се доктори 

других оријентација који користе другачије методе прогоне и оптужују.  

Продужавање контроле коју има АМА преко регулаторних тела полиције и судства се 

правда потребом превенције надрилекарства и осигуравања да игнорантна и 

неодговорна јавност има само научно одобрену здравствену негу. 

Они на другој страни ограде виде АМА опресију као ефикасан начин да јавност нема 

другог избора него да користи синдикалне докторе, плати њихове високе сатнице и 

дебело пати због неразумевања правог узрока болести и њеног правилног лечења. Ако 

постоје стварни виновници одговорни за ову трагедију заташкавања, неки од њих се 

налазе у унутрашњим круговима АМА, у редовима званичника који можда потпуно и 

свесно разумеју опресивни систем који пропагирају. 

Практичари природне медицине обично унапред информишу пацијента сасвим отворено 

и директно да немају способност да их излече и да ниједан доктор било које врсте у 

ствари то не може да уради. Само тело може да излечи само себе, нешто што је жељно и 

уобичајено веома способно да уради само ако му дамо шансу. Једна сажаљиво стара 

изрека међу практичарима алтернативне медицине каже ''ако тело не може само себе да 

излечи, ништа га не може излечити.'' Примарни посао практичара алтернативне 

медицине је да образује пацијента водећи га кроз његов први природни процес лечења. 

Ако се ово добро уради болесник ће научити како да не стаје на пут излечења свога тела и 

дозволиће да се манифестује његова урођена моћ лечења. Ако не буде касније жртва 

опасне трауматске повреде, никада више та особа неће требати опсцено скупе 

медицинске процедуре. Практичари алтернативне медицине ретко зарађују стотине 

хиљада долара од регуларног посла. 

Овај аспект алтернативне медицине је чини различитом од скоро свих других, чак и 

већине холистичких метода. Природна медицина је једини систем која не поставља 

претпостављене исцелитељске моћи доктора између пацијента и здравља. Када сам била 

млађа и неискуснија мислила сам да је профит главни разлог зашто традиционална 

медицина не ставља нагласак на урођене моћи лечења самог тела и представља 

интервенцију доктора неопходном. Сада, после праксе од преко двадесет година, 

међутим, сам схватила да је последња ствар коју већина људи жели да чује је да су 

њихове сопствене навике, посебно навике у исхрани и избор хране, узрок њихове болести 

и да се могу излечити једином изменом начина исхране, што значи стриктну примену 

самодисциплине. 

Једна од најтежих ствари да тражите од било кога је да промени навике. Разлог да АМА 

доктори имају највише пацијената је у томе што они дају пацијентима тачно оно што они 

хоће, а то је да наставе са својом несвесном неодговорношћу. 
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Узрок болести 

Откада се природна медицина супротставила насиљу такозване научне медицине, свака 

књига о природном лечењу, одмах после увода, мора да се бави узроцима болести. Ово 

је неопходан корак зато што ми видимо узрок болести и консеквентно њено лечење на 

сасвим други начин него практичари алопатске медицине. Ми уместо много узрока 

видимо један основни. Уместо многих неповезаних узрока ми имамо у основи један 

приступ да би се поправило све што може да се поправи. 

Дивна реч која значи систем за објашњење нечега је парадигма. Свиђа ми се ова реч зато 

што дозвољава могућност много различитих па ипак подједнако истинитих објашњења 

исте реалности. Од свих парадигми (у овом случају) природна медицина ми највише 

одговара и њега сам углавном користила у својој пракси. 

Парадигма алтернативне медицине за узрок и дегенеративних и инфективних болести се 

зове теорија токсемије или ''само-тровања''. Пре него што објасним ову теорију помоћи 

ће многим читаоцима да направим дигресију о природи и валидности алтернативних 

парадигми. Пре не тако много деценија научници су сматрали да је стварност сингуларна, 

реална, трајна - да природни закони постоје баш као што постоји дрво или камен. У 

физици, на пример, Њутнова механика је сматрана истином са великим ''И'', једином 

могућом парадигмом. Сваки други поглед је сматран погрешним. То је био главни 

природни закон. 

У скорије време, дошло је до велике несигурности у науци; више није дискутабилно да је 

теорија о објашњавању стварности истинита само у одређеној мери; супротстављена или 

различита објашњења могу бити сва тачна, тј. ''истинита''. Ова неодређеност је макар 

прожела базичну научну физику. То међутим није случај са медицином. АМА је убеђена 

(или ради напорно на томе да убеди све) да је њена парадигма, алопатски приступ, 

истинит и научан и да је због тога све остало погрешно, неодговорно, малтене злочин 

према оболелим. 

Стварна вредност истине међутим се налази не у ''стварности'', већ у њеној корисности. Да 

ли објашњење или теорија дају могућност да се манипулише искуством и добије жељени 

резултат. У степену у коме парадигма то омогућава се и може сматрати корисном. Судећи 

по овом критеријуму теорија токсемије мора бити далеко истинитија него папазјанија од 

псеудонауке која се подучава у медицинским школама. Имајте то на уму када вас следећи 

пут званични медицински доктор са неверицом обавести да су теорију токсемије оборили 

још 1927-е године доктори Џекил и Хајд. 

 

Зашто људи обољевају 

Ово је теорија токсемије. Здраво тело се стално бори да се очисти од отрова који се 

неизбежно формирају у процесима варења хране, кретања и сопствене регенерације. 

Тело је божанствена креација, машина за сагоревање угљеника и кисеоника која стално 
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сагорева гориво, ослобађа се од производа сагоревања и константно регенерише ткиво 

замењујући потрошене мртве ћелије са новим. Сваких седам година виртуелно свака 

ћелија у телу је замењена, при чему се замена неких ћелија одвија брже него других, што 

значи да у том периоду стотине килограма мртвих ћелија мора да буде сварено и 

елиминисано. Само по себи ово је довољно много отпада за тело да процесира. Додатак 

овом оптерећењу отпада су бројни благи отрови који се стварају током правилног варења. 

Уз ово додатно оптерећење може бити енорман терет отпадних производа који се 

стварају док тело покушава да свари несварљиво или оне посластице које обично зову 

''забавна храна''. Додајте овом терету још руинирајући утицај преједања. 

Отпадни продукти варења, проблема са варењем и општег метаболизма су сви отровни у 

одређеном степену. Друга реч за ово је токсични. Ако се ови токсини задрже или 

акумулирају у телу, оно ће се отровати и умрети у агонији. Зато тело има систем за 

процесирање који елиминише токсине. И када тај систем откаже тело умире у агонији као 

у случају отказивања јетре или бубрега. 

Органи за детоксификацију уклањају супстанце из система, међутим ова два витална 

органа не треба мешати са оним што практичари алтернативне медицине зову 

секундарним органима елиминације као што су дебело црево, плућа, бешика и кожа, зато 

што они не чисте тело од токсина. Када се, међутим, тело суочава са токсемијом, 

секундарни органи елиминације су често присиљени да раде ово и последице овога су 

оно што називамо болешћу. 

Плућа би требала да елиминишу угљен диоксид, не и токсичне супстанце. Дебело црево 

би требало да пропушта само нерастворљиве чврсте супстанце (и неке супстанце које у 

цревни тракт испушта јетра). Кожа елиминише путем зноја (који садржи минералне соли) 

да би хладила тело, али није њена функција да одстрањује токсине из система. Међутим, 

када се токсини елиминишу кроз секундарне органе за елиминацију, они постају 

упаљени, иритирани, ослабљени. Резултати могу бити иритација коже, синузитис или цео 

низ других ''итиса'' у зависности од захваћених делова, бактеријске или вирусне 

инфекције, астма итд. Када је вишак токсина депонован уместо елиминисан, резултат 

може бити артритис, ако су токсини акумулирани у зглобовима, реуматизам ако су у 

мишићним ткивима, цисте и бенигни тумори и ако токсини ослабе одговор имуног 

система тела, канцер. 

Јетра и бубрези, два херојска органа детоксификације, су најважнији; они заједно делују 

као филтери да очисте крв. Практичари алтернативне медицине обраћају много пажње на 

ове органе, посебно јетру. 

У идеалном свету, јетра и бубрези би радили свој посао 80 и више година пре него што и 

почну да се умарају. У овом идеалном свету, храна би наравно била веома богата 

нутријентима и без трагова пестицида, ваздух и вода би били чисти, људи не би правили 

вештачку ђубре-храну. У овом перфектном свету свако би вежбао и у старости и живео 
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виртуелно без стреса. У овој утопијској визији, просечан здрав продуктивни животни век 

би се приближио целом веку, у потпуности без коришћења суплемената у исхрани или 

витамина. У овом свету доктори би имали веома мало посла осим лечења трауматских 

повреда, зато што би сви били здрави. Међутим ствари не стоје овако. 

У овом не тако идеалном свету скоро све што једемо је вештачко, процесирано, пржено, 

пресољено, презашећерено, конзервирано; тако да су јетра и бубрези под већим стресом 

него што их је природа опремила да подносе. Осим неколицине веома срећних 

појединаца благословених невероватним генетским наслеђем које им омогућава да живе 

и до 100 година на црвеном месу, колачима на масти и са белим брашном, кафом са 

млеком у праху и шећером, жестоким пићима (сви смо чули приче о оваквим људима), 

код свих других људи јетра и бубрези почињу да отказују прерано. Тако су доктори 

постали финансијски веома исплатива професија. 

Већина људи преоптерети своје органе елиминације једењем свега што им се једе када 

год им се једе. Или, неодговорно једу све оно што им сервира мајка, жена или 

институција или кувар зато што је то лако и очекивано радити. Једење је у огромној мери 

ствар навике и несвесна активност; често настављамо да као одрасли једемо све оно чиме 

нас је мајка хранила у детињству. Не изненађује ме то што људи добијају потпуно исте 

болести као њихови родитељи. Они погрешно претпостављају да је узрок генетско 

наслеђе, када се ствари ради о томе што стављају ноге испод истог стола као и њихови 

родитељи. 

Токсемија такође настаје слеђењем погрешних савета текстова о исхрани инспирисаних 

алопатским приступом исхрани званичних дијететичара. На пример, људи верују да треба 

да једу једну врсту хране из такозване  четири основне групе у сваком оброку, мислећи да 

раде праву ствар за своје здравље узимајући четири различито обојене хране у сваком 

јелу, када у ствари то не чине. Оно што они раде у ствари је присиљавају своје тело да 

покуша да свари несварљиве комбинације хране и резултујући проблеми са варењем 

стварају масивне дозе токсина. О овоме ћу више говорити касније када будем 

дискутовала уметност комбиновања хране.1 

  

                                                           
1
Стандардни нутриционисти деле храну у четири основне групе и препоручују смешну праксу мешања 

приликом сваког оброка. Ово гарантује лоше варење и доста посла за медицинску професију. Следећи 
дијаграм илуструје стварне групе хране. Обично је лоша пракса мешати различите хране из разних група. 
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Тиква 
(Cucurbita 
maxima) 

Ољуштени 
грашак (Pisum 
sativum) 

 Сушено воће Келераба  

репасто 
поврће 
(pastinaca) 

сочиво 
(lenticula) 

 диња репа (napus) 

слатки 
кромпири 
(Ipomoea 
batatas) 

соја  сок шаргарепе прокула 

јам (genus 
Dioscorea) 
тропска биљка 

тофу  сок цвекле целер 

таро (корен 
тропске 
биљке) 

темпех 
(индонежанска 
храна од 
ферментиране 
соје) 

  кељ 

боквица 
(genus 
Plantago) 

сок ливадске 
траве 

  броколи 
(прокуле) 

цвекла ''зелени'' 
напитци 

  окра 
(Abelmoschus 
esculentus) 

 спирулина 
(cyanobacterium) 
суплемент 

  зелена салата 

 алге   цикорија 

 квасац   купус 

 млечни 
производи 

  шаргарепа 

 

Процес варења 
Пошто смо појели наш четворобојни оброк - често то радимо у журби, без много жвакања 

и под доста стреса, или у присуству негативних емоција - не размишљамо шта ће бити са 

нашом храном једном када смо је прогутали. Наведени смо да подразумевамо да све што 

стрпамо у уста бива аутоматски сварено без мане, ефикасно апсорбовано у телу где храни 

наше ћелије, док се отпадни продукти варења елиминишу комплетно кроз велико црево. 

Ова визија ефикасности може постојати у најбољим случајевима али за већину постоји 

доста спотицања између стола и тоалета. Већина тела није оптимално ефикасна у вршењу 

свих захтеваних функција, посебно после година и година лоших животних навика, стреса, 

замора и старења. За практичаре алтернативне медицине већина болести почиње и 
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завршава се са нашом храном; већина нашег труда у лечењу је усмерена ка унапређењу 

процеса варења. 

Варење значи хемијску измену хране коју узимамо у супстанце које онд прелазе у крвоток 

и циркулишу кроз наше тело где се хранљиве супстанце користе за телесне функције. 

Наша тела користе хранљиве супстанце за енергетске потребе, поправке и изградњу као и 

спровођење невероватно комплексних биохемијских процеса. Научници још увек имају 

пуне руке посла покушавајући да разумеју хемијске тајне наших тела. Али ма како да је 

зачуђујућа хемија живота, хемија варења сама по себи је у ствари релативно једноставан 

процес, кога доктори прилично добро разумеју већ деценијама. 

Иако је релативно једноставно, доста ствари се може пореметити у процесу варења. Тело 

разлаже храну серијом различитих ензима који се мешају са храном у разним тачкама док 

пролази кроз наш стомак до танког црева. Ензим је велики, комплексан молекул који 

може да хемијски измени друге велике сложене молекуле а да се сам не промени. 

Дигестивни ензими врше релативно једноставне функције - разлажу велике молекуле у 

мање делове који се могу растворити у води. 

Варење почиње у устима када се храна меша са птијалином, ензимом који луче пљувачне 

жлезде. Птијалин мења нерастворљиви скроб у једноставне шећере. Ако је варење скроба 

погоршано , тело слабије екстрахује енергију садржану у храни, а оно што је далеко горе 

са становишта настанка болести је то да несварен скроб пролази кроз стомак у цревни 

систем где ферментира и тако ствара додатно токсично оптерећење за јетру да га 

процесира. Ферментација скроба такође ствара и гасове. 

Како жваћемо нашу храну она се меша са пљувачком; како продужавамо да жваћемо 

скроб у храни се претвара у шећер. Постоји веома једноставан експеримент којим можете 

доказати себи ово. Узмите једноставно парче хлеба, без џема, путера и жваћите га без 

гутања док се буквално не раствори. Птијалин ради у вашим устима и изненадићете се 

како сладак укус постаје. Иако је жвакање веома важно, буквално сам имала једног од 

стотину клијената који у стварности улаже свестан напор да жваће своју храну. 

Хорације Флечер, чије име је постало синоним са важношћу темељног жвакања хране 

('Флечеризација'), спровео је експеримент међу канадским војницима. Он је захтевао од 

једне групе да темељно жваћу храну а друга половина је морала да по обичају гута храну.  

Његова студија извештава о значајном напретку укупног здравља и перформанси групе 

која је детаљно жвакала храну. Флечеров извештај је препоручио да сваки залогај треба 

жвакати 50 пута током пола минута пре него што се прогута. Покушајте, можете бити 

веома пријатно изненађени добробитима које доноси једноставна промена приступу 

једењу. Не само да ћете имати мање стомачних гасова, већ ћете смршати ако имате 

вишак килограма зато што ће се ваш шећер у крви подизати брже током јела и тако ће 

осећај глади брже нестајати. Ако сте веома мршави и тешко добијате на тежини можете 
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наћи да ћете лакше набацити тежину јер добро жвакање омогућава телу да боље 

асимилује калорије које конзумирате. 

Логичан закључак из ових података је да је све оно што спречава или смањује жвакање 

нездраво. На пример храна која је превише врела се обично гута. Исто се дешава када је 

храна зачињена свежим бибером. Људи са лошим зубима треба да миксују или пасирају 

скробну храну и онда је детаљно промешају са пљувачком. Водите рачуна да се и 

такозвана протеинска храна, као што је пасуљ која садржи велике количине скроба, 

такође вари у устима. 

Једном када је храна у желуцу, меша се са хлороводоничном киселином која се лучи у 

желуцу као и пепсин, један ензим. Они заједно разбијају протеине у аминокиселине лако 

растворљиве у води. Да би се ово постигло стомачни мишићи морају да стално мешају 

храну, скоро слично машини за веш. Ово продужено окретање формира у стомаку једну 

врсту лопте звану болис. 

Много ствари може и дешава се да лоше крене у овој фази дигестивног процеса. Као прво, 

кисела средина у желуцу дезактивира птијалин, тако да сва храна која није конвертована у 

шећер у устима се не процесира добро после тога. У најгорем случају лоше варење потиче 

од чињенице да су кувани протеини релативно несварљиви без обзира каква је 

конституција у питању, или каква је концентрација стомачне киселине или колико ензима 

је присутно. Сасвим је разумљиво да људи не желе да прихвате ову чињеницу. На крају 

крајева кувани протеини су веома укусни, посебно кувано црвено месо као и тврђа 

укуснија риба. 

Да бисте ценили ово, размотрите како раде ови ензими који варе протеине. Протеински 

молекул је велики, комплексан ланац амино киселина, од којих је свака повезана у 

специфичном редоследу. Претпоставимо да постоји само 6 амино киселина: 1, 2, 3, 4, 5, и 

6. Претпостављени (имагинарни) протеин онда може бити структуиран: 1,4, 4, 6, 2, 4, 5, 4, 

2, 3, 6, 1, 1, 2, 3, итд. Следствено треба да видите да ће комбиновањем ограниченог броја 

амино киселина бити виртуелно бесконачан број протеина. 

Протеини су међутим ретко растворљиви у води. Као што сам пре напоменула, варење се 

састоји у претварању нерастворљиве хране у супстанце растворљиве у води тако да могу 

прећи у крвоток и искоришћени путем биохемије тела. Да би их направили растворљивим 

ензими разбијају протеине, раздвајајући индивидуалне амино киселине једне од других, 

зато што су амино киселине растворљиве. Ензими који варе протеине раде као да су слике 

у огледалу специфичне амино киселине. Они кореспондирају специфичној амино 

киселини као што кључ пасује у браву. После тога они сламају везе које држе амино 

киселине са другим у протеинском ланцу и онда, што налазим чудесним у овом процесу, 

ензим проналази још једну амино киселину да је ослободи па опет следећу. 

Тако са довољно процесирања у киселој средини, уз довољно времена (неколико сати) и 

довољно ензима, сви конзумирани протеини су разложени у амино киселине и ове амино 
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киселине прелазе у крв где их тело рекомбинује у структуре које жели да направи. 

Резултат је здравље. Када се међутим протеински ланци загреју, протеинске структуре се 

мењају у физичке облике на које се ензими не могу накачити. Перфектан пример за ово је 

пржење јајета. Беланце је албумен, врста протеина. Када се загрева, скупља се и 

отврдњава. Док је сирово, оно је лако сварљиво. Када је скувано, углавном несварљиво. 

Стрес такође инхибира акцију 'бућкања' у стомаку тако да храна која је иначе сварљива 

може да не буде ефикасно помешана са дигестивним ензимима. Због свих ових разлога, 

несварени протеини могу доспети у црева заједно са несвареним скробом. 

Скроб се најбоље конвертује у шећер под алкалним условима какви се налазе у устима. 

Када једном прође у киселу средину желуца варење није више тако ефикасно. Ако скроб 

доспе у танко црево тамо бива ферментиран са гљивицама. Производи ферментације 

скроба су само благо токсични. Такође добијени гасови услед гљивичне ферментације не 

одају посебно непријатан мирис; исто као и тело које регуларно има ферментацију 

скроба. Код иначе здравих људи могу проћи многе године експозиције токсинима 

ферментацији скроба пре него што дође до стања које угрожавају живот. 

Несварени протеини међутим не бивају ферментирани гљивицама, они труле у цревима 

(где делају анаеробне бактерије). Многи отпадни продукти анаеробног труљења су веома 

токсични и заударају; када се ови токсини апсорбују у танком или дебелом цреву они су 

веома иритирајући за мукозне мембране, често доприносећи канцеру дебелог црева. 

Труљење протеина може чак довести и до психичких симптома код неких индивидуа. 

Људи који једу месо често имају веома непријатан мирис тела чак и када не испуштају 

цревне гасове. 

Додавање тешког токсичног оптерећења од несварене хране нормалном токсичном 

оптерећењу које тело треба да поднесе ствара цео спектар непријатних симптома и веома 

скраћује животни век. Лоше варење међутим има двоструко негативно дејство; 

ферментирана и/или иструлела храна одмах утичу на функцију другог виталног органа - 

дебелог црева и проузрокују констипацију. 

Већина људи не зна шта значи реч констипација. Слабо пражњење хране из црева је само 

најосновнији тип констипације. Тачнија дефиниција констипације је ''задржавање 

отпадних производа у дебелом цреву преко времена које је оптимално за здравље.'' 

Правилно сварена храна није лепљива и брзо напушта дебело црево. Неправилно сварена 

храна, (или несварљива храна) међутим, постепено облаже дебело црево, стварајући све 

дебљи слој који смета његовом функционисању. Далеко горе је што ова облога постојано 

трули стварајући веома потентне токсине. Облогање црева несвареном храном се може 

упоредити са минералним наслагама које се формирају у старој водоводној цеви, 

постепено спречавајући проток. Ови депозити у дебелом цреву могу постати тврди као 

камен, баш као наслаге у водоводној цеви. 
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Будући да је дебело црево између осталог и орган који уклања из хране влагу и минерале 

растворљиве у води и трансферише их у крвоток, када је дебело црево обложено 

иструлелим несвареним отпадом хране, токсини овога труљења такође стално улазе у 

крвоток и још више оптерећују јетру и бубреге, убрзавајући њихово слабљење и процес 

старења, доприносећи много интересантним и непријатним симптомима који докторима 

стално дају пуне руке посла и финансијски их обезбеђују. Нешто касније ћу рећи више о 

прочишћавању дебелог црева. 

 

Прогрес болести: иритација, слабљење, токсемија 
 

Болест рутински лежи на крају троструког ланца: иритација или субклиничка 

потхрањеност, слабљење, токсемија. Иритације су нешто што човек ради сам себи или 

што се дешава око њега. Стрес другим речима. 

Ментални стрес укључује јаке негативна емоционална стања као што су љутња, страх, 

озлојеђеност, безнађе итд. Иза већине болести је уобичајено наћи проблематичан ум који 

се мућка у дубокој конфузији, генерисаној карактером који избегава одговорност. Такође 

могу бити присутни стрес на послу или хронично непријатељски односи, често унутар 

породице. 

Несварљива храна и лоше варење су такође стресогене иритације као што су и уобичајени 

'рекреациони' отрови као што су 'меке' дроге, дуван и алкохол. Опијати су нешто 

токсичнији, углавном зато што парализују стомак и индукују обухватну констипацију. 

Стимуланси као кокаин и амфетамини су најштетније рекреационе дроге; високо су 

токсични и рапидно скраћују животни век. 

Поновљене иритације и/или лоша исхрана на крају доводе до слабљења. Некадашњи 

практичари алтернативне медицине су слабљење дефинисали као мањак или опадање 

немерљивог феномена ''енергије нерава''.  Они су посматрали функционисање виталних 

органа као нешто што је контролисано или покретано снагом нерава, понекад званом 

животна снага или елан. Штагод да је ова витална снага, она се може осмотрити и 

субјективно измерити поређењем људи једних са другима. Неки људи су пуни ње и 

буквално исијавају вишком енергије. Овакви људи утичу на све око себе да се добро 

осећају зато што некако у тренутку дају енергију онима који је имају мање. Други је имају 

веома мало и тупо корачају кроз живот. 

Како витална снага опада, укупна ефикасност свих телесних органа такође опада. 

Панкреас ствара мање ензима за варење; тимус лучи мање својих виталних хормона који 

мобилишу имуни систем; хипофиза прави мање хормона раста тако да се укупна поправка 

и изградња ћелија и ткива успорава; итд. Стварно и није важно да ли постоји нешто као 

нервна енергија која се може или не може мерити у лабораторији. Витална енергија је 
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приметна многим људима. Мерљива је међутим лабораторијским тестом после 

поновљене иритације која погоршава укупну функције есенцијалних органа и жлезда. 

Слабљење се може појавити тако постепено да напредује испод свесног нивоа или 

времена појачаног слабљења се могу искусити као симптом - недостатак енергије, умор, 

тешко варење, као немогућност да се толеришу повреде које су се пре подносиле као што 

су оне нанете алкохолом. 

Дугорочна конзумација хране лошег квалитета проузрокује слабљење. Тело је угљенично 

кисеоничка машина конструисана да ради ефикасно само на веома храљивој исхрани и 

овај аспект људског генетског програмирања се не може променити значајније 

адаптацијом. После довољно генерација расположива људска генетска база се може 

прилагодити издвајању хранљивих састојака из друге групе хране. На пример, група 

изолованих становника Фиџија који сада уживају дугачак живот у здрављу на исхрани 

базираној на морској храни и тропским биљкама, може се нагло преселити у више 

пределе Швајцарске и присилити да једе локалну храну или да гладује. Већина њих 

међутим, неће имати системе способне да праве ензиме неопходне да би се сварило 

кравље млеко. Тако би досељеници са Фиџија имали лошије здравље генерацијама и 

краћи животни век све док се не селектирају гени за адаптацију на нову исхрану. На крају 

би њихови потомци постали униформно здрави на исхрани раженим хлебом и млечним 

производима као што су то постали и швајцарски брђани. 

Модерна индустријска агрикултура и процесирање хране, међутим, значајно доприносе 

општем распрострањеном слабљењу (људског организма) на два начина. Људи ће се 

вероватно прилагодити првом; други ће се, сигурна сам, показати непремостивим. Као 

прво, индустријски процесирана храна је скорашњи изум и наша тела се још увек нису 

прилагодила њеном варењу. За неколико генерација људи би могли бити у стању да то 

постигну и здравље људи би се могло побољшати и на индустријској храни. У 

међувремену здравље људи је ослабљено. Индустријски узгајана храна има сем тога 

мање хранљивих садржаја у поређењу са храном каква би требало да буде. Озбиљно 

сумњам да се иједан биолошки организам може икада прилагодити укупној исхрани која 

садржи значајно смањене нутријенте. Ово ћу детаљније објаснити у поглављу о исхрани. 

 

Секундарне елиминације су болест 
Како ланац од иритације или потхрањености до енервације напредује, долази до крајњег 

резултата који је повећани ниво токсемије, који крајње оптерећује јетру и бубреге преко 

границе њихових способности. На крају ови органи почињу да слабе. Опадање функције 

јетре и/или бубрега угрожава стабилност и чистоћу хемије крви. Пре него да ризикује 

тотално онеспособљавање или смрт од самотровања, преоптерећено токсично тело, 

вођено својом генетском предиспозицијом и природом токсина (према томе каква је 
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храна узимана и у каквом стању стреса), паметно каналише вишак токсина у прву линију 

одбране - алтернативни или секундарни систем елиминације. 

Већина болесних стања, која нису опасна по живот али су веома иритирајућа, почиње као 

секундарне елиминације. Кожа је на пример направљена да се зноји и елиминише 

флуиде. Токсемија се често манифестује кроз лучење токсина кроз знојне жлезде, што се 

препознаје по непријатном мирису. Здраво нетоксично тело мирише сладуњаво и 

пријатно (као тело новорођене бебе) чак и после вежбања када се доста зноји. Други 

слични органи, као што је ткиво синуса, су направљена да стварају мале количине мукуса 

за подмазивање. Плућа елиминишу коришћени ваздух и ткива се подмазују са секретима 

сличним мукусу. Ови секрети су врста елиминације али нису намењени елиминацији 

токсина. Када се токсини ослобађају у мукусу преко ткива које није намењено тој сврси, 

сама ткива бивају иритирана, упаљена, ослабљена и тако у већој мери подложна 

бактеријској или вирусној инфекцији. Упркос овој опасности, изостанак елиминације 

вишка токсина носи са собом већу казну озбиљне инвалидности или смрти. Због ове 

опасности, тело у својој мудрости у почетку одлучује да крене путем секундарне 

елиминације што је могуће даље од виталних ткива. Скоро неизбежно кожа или мукозне 

мембране сличне кожи, као што су синуси или плућно ткиво, постају прва линија одбране. 

Тако историја болести просечне особе почиње прехладама, грипом, синузитисом, 

бронхитисом, хроничним кашљем, црвенилом коже, астмом, осипима, акнама, екцемима, 

псоријазама. Ако се ове секундарне елиминације сузбију лековима (било преписаним или 

онима које сте сами купили), ако се навике у исхрани које су створиле токсемију нису 

промениле, или ако се токсично оптерећење повећа преко граница ове технике, тело 

почиње да таложи токсине у масти или мишићном ткиву или удубљењима зглобова, 

преоптерети бубреге, ствара цисте, фиброзе и доброћудне туморе да би ускладиштило 

ове токсине. Ако се токсично преоптерећење продужи дуго времена тело ће на крају 

морати да претрпи оштећења на виталним ткивима и развиће се стања која угрожавају 

живот. 

Доктори природне медицине увек наглашавају да је болест напор лечења. Болест потиче 

од најбољих покушаја тела да олакшају токсично оптерећење без угрожавања опстанка. 

Тело увек ради све што може да у датим околностима излечи токсемију и треба га 

похвалити за те напоре без обзира како непријатни они могу бити за особу која настањује 

тело. Симптоми секундарне елиминације су у ствари позитивна ствар зато што 

представљају напор тела да олакша опасно токсична стања. Секундарне елиминације не 

треба одмах третирати лековима који спречавају процес. Ако сузбијете ове најбоље 

напоре у елиминацији токсина који најмање угрожавају тело, оно ће морати да прибегне 

другим, опаснијим иако вероватно тренутно мање неугодним каналима. 

Конвенционални медицински модел не види болест на овај начин и посматра симптоме 

секундарне елиминације као саму болест. Тако конвенционални доктор предузима 
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кораке да заустави напоре тела на сопственом излечењу, заустављајући на тај начин 

нежељене симптоме и на крају, када су симптоми нестали, проглашава пацијента 

излеченим. Међутим болест је у ствари лек. 

Уобичајени шаблон сузбијања симптома, по савременом медицинском приступу, је 

прогресија: третирајте прехладу антихистаминима док тело не добије инфлуенцу, 

сузбијајте грип са антибиотицима и на крају добијте упалу плућа. Или сузбијте екцем са 

кортизонским мастима више пута и на крају можете добити болест бубрега. Или сузбијте 

астму са бронхиодилаторима и на крају ће вам требати кортизон да је сузбијете. 

Продужите да третирате астму са стероидима и уништићете адреналинске жлезде; на 

крају ће тело постати алергично на виртуелно све. 

Присуство токсина у органима секундарне елиминације је често узрок инфекције. Синусе 

и плућа упаљене секундарним елиминацијама нападају вируси или бактерије; 

инфективне болести коже су резултат лучења токсина преко коже. Друге више опште 

инфекције такође су резултат токсемије; у овом случају имуни систем је постао 

компромитован и тело је преоптерећено организмом коме би иначе лако одолело. 

Паметно лечење инфекција састоји се у избегавању коришћења антибиотика док се 

истовремено подстиче имуни систем; већина људи, чак и лекара, не схвата да 

антибиотици исто тако подстичу имуни систем да прави екстра напоре. Међутим, када 

изаберемо да бичујемо уморног коња, исцрпљена животиња колапсира и не може да 

опет устане без обзира како је јако бичевали. Паметан лек је детоксификација тела, корак 

који истовремено избегава путеве секундарне елиминације и ојачава имуни систем. 

Паметан начин да се помогне елиминационим процесима тела је да се болест прихвати 

као прилика да се плати данак за лоша чињења у прошлости. Треба да идете у кревет, 

одмарате се и не пијете ништа друго осим воде или растворених сокова све док симптоми 

не прођу. Ово даје телу прилику да сачува своје виталне снаге, усмери енергију на лечење 

оболелих делова и поправи напоре на ослобађању од штетних материја. На овај начин 

можете помоћи свом телу да буде у хармонији са својим напорима уместо да ради против 

њих што је оно што већина људи ради. 

Опростите ми овде на још једној полуполитичкој полемици, али сам у мојој пракси често 

била зачуђена када сам слушала жалбе мојих клијената да немају времена нити 

способности да буду стрпљиви са својим телом, да са одмарају током болести зато што 

имају посао који не могу да пропусте или одговорности због којих не могу да паузирају. 

Ово је жалосно сведочанство о наводном богатству и просперитету Америке. У нашој 

земљи већина људи је роб својих дугова, стечених јер су били узбуђени илузијом среће 

коју је обезбеђивало поседовање материјалних ствари. Робови дугова верују да не могу 

пропустити ни једну седмицу на послу. Људи који мисле да не могу дозволити себи да 

буду болесни мисле да могу да дозволе себи да живе на пилулама. И тако људи гурају са 

својим симптомима чистом снагом воље годинама до краја, све док њихово исцрпљено 
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кљусе од тела не попусти тотално и нађу се у болници са рачунима од по неколико 

хиљада долара на дан. Међутим ти исти људи мисле да не могу да приуште себи губитак 

од неколико стотина долара текуће зараде да би предузели неке виртуално нешкодљиве 

превентивне кораке да одржавају своје тело. 

Да се телу да само упола шансе, оно ће избацити вишкове токсина и само се очистити.  

А када се тело једном очисти од токсемије, непријатни симптоми обично нестају. Ово 

значи да би се релативно благи али непожељни симптоми ублажили и на крају престали, 

довољно је да се само смањи унос хране, једући само оно што не проузрокује токсемију. 

Ову врсту исхране као што је исхрана свежим воћем и поврћем и њиховим соковима, 

дефинишем као чишћење. Ако су симптоми екстремни, ако опхрвавају организам или су у 

ствари опасни по живот, детоксификација се може убрзати окретањем ка исхрани само 

раствореним сировим соковима или супама од поврћа из којих се узима само течност а не 

и влакна. У најекстремнијим случајевима практичари природне медицине користе свој 

најјачи лек: дуготрајни пост на биљним чајевима или само води. Говорићу доста о 

пошћењу касније. 

Када смо стварно болесни, најважнија ствар коју треба да радимо је да не спутавамо тело 

у његовим напорима на излечењу. У нашем незнању ми смо обично сами себи највећи 

непријатељи у овом погледу. То је зато што смо били веома успешно кондиционирани да 

мислимо да су сви симптоми лоши. Међутим ја из искуства знам да људи могу и успевају 

да науче нове начине да гледају на тело, разумевање које им омогућава да владају 

сопственим телом. Ово вам дозвољава да имате моћ над собом у још једној области 

живота, уместо да зависите од других људи за одлуке о вашем телу. 

На крају, а ово је разлог зашто је природна медицина двоструко непопуларна, особа мора 

да открије шта је то погрешно радила и мора да промени свој живот. Ово често значи 

елиминисање најомиљеније (несварљиве) хране и/или (стресогених) навика. Природно, 

имаћу такође много више да кажем о овоме касније. 
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Поглавље 3 

Пошћење 

Из речника алтернативне медицине 

 

Лек. [1] Не постоји ''лек'' за болест; пост није лек. Пост олакшава природни процес 

излечења. Храна не лечи. Док се не одрекнемо свог веровања у лекове, не може бити 

интелигентног приступа проблемима патње и неправилног коришћења хране оних који су 

болесни. Herbert Shelton, The Hygienic System, v. 3, Fasting and Sunbathing. [2] 

Свако лечење почиње изнутра према споља и из главе надоле и у обрнутом редоследу 

симптома који су се појавили. Hering's Law of Cure. [3] 

Живот се састоји од криза. Човек поставља стандарде здравља, посебно свог, који морају 

да се разликују од свих других стандарда толико колико се његова личност разликује од 

других. Индивидуални стандард може бити такав да фаворизује настанак слабог варења, 

катаракта, гихта, реуме и упала жлезда, развоја туберкулозе, конгестије, слабог лучења и 

избацивања, или инхибицију различитих функција, како менталних тако и физичких, када 

год је оптерећење у околини веће него обично. Стандарду отпорности се могу жестоко 

супротстављати навике и неуобичајена физичка стања -толико да тело поклекне под 

стресом. Тако настаје криза. Апетит се губи, нелагода и бол приморавају на одмор и, као 

резултат физиолошког одмора (поста) и физичког одмора (од свакодневног посла и 

навика) долази до прилагођавања и пацијент је ''излечен''. Ово је оно што професија и 

људи зову излечењем и оно то и јесте за неко време - све док се не деси неуобичајена 

енервација као резултат несреће или адикције; а онда још једна. Ове кризе су уобичајена 

болест свих заједница - све каталошке болести. Када се прехлада излечи или престане 

алергијска грозница престане, то не значи да је пацијент излечен. Заиста, он је исто толико 

болестан као и пре него што се десио напад - и никада се неће излечити све док се не 

промене животне навике које доводе до тровања токсинима. Опоравити се од кризе није 

излечење; тенденција је повратак на индивидуални стандард; услед тога све кризе су 

самоограничавајуће, уколико због лошег третмана природа није спречена да реагује. Сви 

такозвани системи лечења су се прославили јашући на леђима самоограничавајућих 

кризних ситуација и доктора који су се самозаваравали и њихови лаковерни пацијенти, 

када криза прође, верују да је дошло до излечења, док је права истина да је третман 

вероватно успорио реакцију. Ово углавном важи за све што је предузето, сем одмарања. 

Лечење се састоји у мењању начина живота до тог рационалног стандарда којим се 

успостављају пуна отпорност и балансирани метаболизам. Претпостављам да није сасвим 

људски очекивати да о овој откривеној истини стандардизована школа лечења прида 

пажњу, јер ако би се открила она би их лишила славе оних који лече болести. 
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И заиста природа и природа само лечи; што се тиче криза, оне долазе и пролазе, било да 

је присутан доктор или видар на хиљаду миља. Dr. John.H. Tilden, Impaired Health: Its Cause 

and Cure, 1921. 

 

Убрзани процес лечења, који се дешава током пошћења, изазива неверицу код особа које 

никада нису постиле. Без обзира како је надарен писац, немогуће је пренети искуствену 

реалност поста. Познати новелист Аптон Синклер (Upton Sinclair) написао је књигу о 

пошћењу и није успео да убеди много њих. Када је међутим неко постио довољно да буде 

сигуран шта његово тело може да уради да би се само опоравило, он добија независност 

коју мало ко има данас. Многи који имају искуства са пошћењем се више не плаше да 

остану без здравственог осигурања и много мање осећају потребу за доктором или 

редовним контролама. Они знају са сигурношћу да, ако се нешто погорша у  њиховом 

телу, оно само може да се опорави. 

Као и Синклер и многи други који пре мене нису успели у томе, покушаћу да вас убедим у 

врлине пошћења тако што ћу вам препоручити да то сами покушате. Ако само и покушате 

променићете се набоље за цео преостали живот. Ако не покушате, никад нећете знати. 

Да вас наговорим на први корак на овом путу у слободу здравља, тражим од вас да 

пажљиво размотрите важност ове чињенице: рутински ''буџет'' енергије тела укључује и 

велику алокацију дневног варења и асимилације хране коју узимате. Можда ће вас 

изненадити моја процена, али око трећине потрошње енергије особе са седећим 

животним стилом иде у процесирање хране. Други потрошачи енергије тела укључују 

прављење или обнављање ткива, детоксификацију, кретање (шетњу, трчање итд.) говор, 

производњу хормона итд. Варење је један од аспеката телесних напора које можемо 

ефикасно контролисати, оно је кључ за одржавање или губљење здравља. 

 

Напор варења 
Варење је велики али потцењени задатак, потцењен јер је мало нас свесно да се оно 

дешава на исти начин којег смо свесни када правимо напор да користимо наше вољне 

мишиће када радимо или вежбамо. Варење почиње у устима са добрим жвакањем. Ако 

не мислите да је жвакање напор пробајте велике комаде купусне салате. Сажвађите 

макар пола велике главице купуса и три велике шаргарепе које нису изрендане. 

Самељите у устима сваки залогај све док не постане течан и добро измешан са 

пљувачком. Гарантујем да ће вам, ако икада завршите са овим напором, вилица бити 

уморна и да ћете изгубити жељу да једете било шта друго, посебно ако то захтева 

жвакање. 

Прављење пљувачке коју сте управо користили док сте жвакали купус је само по себи 

велики хемијски напор који се не цени. 
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Једном у стомаку, сажвакана храна треба да се тумба да би се помешала са 

хлороводоничном киселином, пепсином и другим дигестивним ензимима. Производња 

ових ензима је такође знатан напор! Тумбање је чак и тежи рад од жвакања међутим 

људи су обично несвесни овога. Док се храна тумба у стомаку (као у машини за веш) 

велики део снабдевања крвљу се преусмерава из мишића у екстремитетима ка стомаку и 

стомачним органима да потпомогне овај процес. Свако ко је покушао да трчи или да се 

бави било каквом напорном физичком активношћу непосредно после обимног оброка се 

осећа тромо као пуж и чуди се зашто се ноге не могу померати на начин на који то обично 

раде. Следствено овоме, да би помогли телу док вари, паметно је узети паузу за дремање 

после оброка - сијесту, као што раде Мексиканци, уместо да очекујемо да крв буде на два 

места одједанпут као што то очекују северноамерички ''грингоси''. 

Пошто стомак заврши са тумбањем, делимично сажвакана храна се помера у танко црево 

где се меша са још панкреатина који лучи панкреас, као и са секретом из жучне кесе. 

Панкреатин даље стабилизује протеине. Секрет жучи потпомаже у варењу масне хране. 

Произвођење секрета жучне кесе и ензима панкреаса узима много енергије. Тек пошто су 

угљени хидрати (скроб и шећер), протеини и масти разбијени у једноставниј компоненте 

растворљиве у води као што су једноставни шећери, амино киселине и масне киселине, 

може тело превести ове хранљиве материје у крв кроз мале израслине у танком цреву. 

Остаци, елементи хране који се не могу растварати плус нешто остатка течности, прелазе у 

велико црево. Овде се вода и виталне минералне соли растворене у њој екстрахују и 

апсорбују у крвоток кроз танке пропусне мембране. У велико црево се такође лучи мукоза 

да би се олакшало пропуштање сувих отпадака. Ово је све напорно. (Мукоза у цревима 

може постати пут секундарне елиминације, посебно у случају пошћења. Док постите, 

есенцијално је да предузмете кораке да избаците токсичну мукозу у цревима пре него 

што се токсини реапсорбују.) Крајњи остатак, тзв фекалије се истискује из дебелог црева 

преко ректума. 

Ако је процес варења био ефикасан сада је присутно обиље растворљивих нутријената у 

крвотоку за дистрибуцију гладним ћелијама широм тела. Важно је разумети процес макар 

на упрошћеном нивоу, само представљен по реду, да би се боље разумело како се 

здравље губи или враћа кроз једење, варење и елиминацију. И, на крају најважније, кроз 

суздржавање од хране. 

 

Како пошћење лечи 
Стара је максима практичара алтернативне медицине да доктор не лечи, лекови не лече, 

само тело лечи само себе. Ако тело не може да се излечи ништа га не може излечити. 

Тело увек најбоље зна шта му треба и шта да ради. 

Али лечење значи оправак оштећених органа и ткива а за ово треба енергије, док је 

болесно тело ослабљено и не успева да се носи са текућим стресом. 
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Ако болесна особа може некако да довољно повећа ресурсе болесног тела, онда се тело 

које се споро лечи може излечити брже, док се они чије се здравље погоршава или не 

поправља могу излечити. 

Пошћење чини управо то. До било ког да је степена смањен унос хране, оптерећење тела 

варењем се пропорционално смањује и природно ће, далеко боље од било које терапије 

коју препоручи лекар, преусмерити енергију где год да одлучи да је енергија 

најпотребнија. Тело које пости почиње да процењује нутриционе резерве (витамина и 

минерала) које су претходно акумулиране у ткивима и почиње да претвара телесну 

масноћу у шећер као енергетско гориво. Током поста на води, одржавање целокупних 

енергетских и нутриционих потреба тела из резерви и масти захтева напор али далеко 

мањи него онај који захтева унос хране. Проценила бих да тело које пости користи око 5% 

свог нормалног дневног енергетског буџета за потребе прехране у поређењу са 33% 

колико му треба да процесира нову храну. Тако пост на води даје око 28% више енергије 

телу на располагање. Ово је истина и поред тога што се тело кроз пошћење на води осећа 

слабим и без енергије. 

Бринула бих да се болесни и на гладовању детоксификације не жале на своју слабост. Они 

треба да се осећају као да су без енергије. У ствари, што више интерног лечења и 

детоксификације тело захтева, то се онај који пости осећа уморнијим зато што је тело 

интерно веомаоптерећено. Велики део енергије тела се користи за јачање имуног система 

ако је проблем инфекција. Ослобођена енергија такође може бити коришћена за лечење 

оштећених органа, регенерисање органа који отказују, разлагање и елиминацију депозита 

токсичних материјала. Тек пошто се деси већина лечења онај који пости почиње да се 

осећа боље. Дотле не очекујте да осећате ништа друго сем умора и слабости. 

Једини изузетак у овоме би била особа која је већ значајно детоксификовала и излечила 

тело претходним пошћењем или ретка птица која је од рођења уживала у изузетно доброј 

исхрани и није имала стрес или лоше варење. Када се један од искуснијих практичара 

пошћења кога познајем осећа потрошено или навуче прехладу он престаје да једе док се 

не буде осећао добро. Уместо да се осећа слабо као већина њих која пости, како пролази 

првих четири пет дана, он се осећа све енергичнијим. Првог дана пошћења обично би се 

осећао лоше, што је разлог зашто је и почињао да пости. Другог дана поста би био буднији 

и могао је да ради са документацијом. Трећег дана поста на води излазио би напоље и 

радио тешке физичке послове као кошење траве, цепање дрва или требљење корова у 

својој башти. Четвртог дана би исто имао енергије, али ако би продужио пост ван тога, 

смањење шећера у крви би га чинило уморним и бивао је приморан да прилегне. 

После дана пошћења, ниво шећера у крви просечне особе природно опада; чинећи да се 

она осећа уморном и хвата је вртоглавица, тако да обично почиње да проводи много 

више времена одмарајући се даље смањујући количину енергије која се троши на 

кретање унаоколо, и тако срећном случајношћу усмеравaјући још више енергије на 
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лечење. После пет шест дана на води, моја процена је да је 40% до 50% искоришћено за 

лечење, поправке и детоксификацију. 

Невероватна је количина рада коју тело које пости врши и како се осећа када се то 

дешава. Међутим не можете то знати ако то нисте осетили тако да мало ко то зна у нашој 

савременој култури. 

Како сам напоменула у првом поглављу, у 'Школи великих храстова' сам прошла школу 

путујућих мајстора виртуелно сваког система природног лечења које је постојало током 

седамдесетих година. Посматрала сам сваки од система на делу и пробала већину од њих 

на мојим клијентима. После свега могу да кажем да са свим тим искуством нисам свесна 

ефикаснијег алата за лечење од пошћења. 

 

Битне претпоставке успешног, сигурног пошћења: 

1. Постите у светлој прозраченој соби са изузетно добром вентилацијом, зато што 

онима који практикују пошћењетреба доста свежег ваздуха; њихова тела испуштају 

доста непријатне мирисе. 

2. Сунчајте се у топлијим климама 10 до 20 минута ујутру пре него што Сунце постане 

исувише јако. 

3. Трљајте кожу са сувом четком, трљајући према срцу, праћено туширањем топлом 

водом два до четири пута на дан да се помогне да кожа елиминише токсине. Ако 

сте сувише слаби да ово радите,нека вам неко помогне да се окупате. 

4. Чистите црева два пута дневно прве недеље пошћења и после тога једном дневно 

док се пошћење не заврши. 

5. Осигурајте хармоничну средину са људима који вам дају подршку или постите 

сами ако имате искуства у томе. По сваку цену избегавајте добронамерна 

уплитања или напете критике. Они који посте постају хиперсензитивни на емоције 

других. 

6. Темељно се одмарајте осим за време кратке шетње од око пар стотина метара 

ујутру и увече. 

7. Пијте воду! Око три литра сваки дан. Не дозволите себи да будете дехидрирани! 

8. Контролишите се! Дуготрајно пошћење прекидајте разблаженим и незаслађеним 

воћним соком као што је сок од грејпфрута, послужен кашику по кашику, не више 

од четврт литра свака три сата. Други дан пошто почнете да једете додајте мале 

количине свежег воћа истој количини сока који сте узимали претходни дан, не 

чешће од свака три сата. Под малим количинама подразумевам пола јабиуке или 

нешто слично. Трећег дана додајте мале количине сока од поврћа и сочног поврћа 

као што је парадајз и краставац. 

9. Контролишите се! Друге недеље после настављања са јелом додајте сложене 

воћне салате плус комбиноване салате од поврћа. Не мешајте воће и поврће током 
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јела. Треће недеље додајте свеже орашасте плодове и семе не више од 15 грама 

три пута на дан. Додајте четвртину авокада на дан. Четврте недеље додајте 

стотињак грама сирових водом натопљених ораха и семења и пола авокада једном 

на дан. Можете такође додати куване житарице заједно са поврћем куваном на 

пари и супама од поврћа. 

 

Примарна правила пошћења 
Још једна истина из алтернативне медицине је да својим зубима копамо свој гроб. 

Жалосна је истина да скоро сви једу превише количински а премало квалитетно. 

Претеривање у храни је главни узрок смрти у Северној Америци. Пошћење балансира ово 

претеривање. Када би људи имали перфектну исхрану без преједања, пошћење би ретко 

било неопходно. 

Има два есенцијална правила пошћења. Ако се ова правила игноришу или прекрше, 

пошћење може да угрози и живот. Ако се међутим правила поштују пошћење има далеко 

мањи ризик него било која важнија медицинска процедура са далеко већом 

вероватноћом позитивног исхода. Овде морам да нагласим да не постоји медицинска 

процедура без ризика. Живот је сам по себи пун ризика, он је карта за пут у једном правцу 

од живота до смрти, без сигурности када ће се доћи до завршне линије. Међутим, по мом 

мишљењу, када су у питању дегенеративне болести и инфекције, гладовање обично 

пружа највише наде на излечење уз најмањи могући ризик. 

Прва витална брига је дужина пошћења. Током поста се истовремено дешавају два 

елиминаторна процеса. Један је растварање и елиминација вишка токсичних или 

дисфункционалних наслага у телу и други процес, постепено исцрпљавање нутриционих 

резерви које тело има. Тело које пости прво конзумира оне делове који су нездрави; на 

крају сви они нестају. Истовремено тело искоришћава резерве масти и друге резервне 

нутриционе елементе. Добро нахрањено разумно здраво тело обично има довољно 

залиха нутријената да пости доста више од времена које је потребно да се ''очисти кућа''. 

Док чишћење траје тело користи своје резерве да регенерише органе и подмлади се. 

Регенерација почиње веома полако, али се убрзава у све већем степену. ''Ремонт'' може 

трајати само дотле док тело нема више резерви. Зато што може проћи неколико недеља 

пре него што ''ремонт'' достигне пуну брзину, паметно је постити што је могуће дуже да би 

се имало што више добробити од процеса подмлађивања. 

Није паметно завршити пошћење пре него што се сви токсични или дисфункционални 

депозити елиминишу или инфекција не буде савладана, или пре него што је узрок 

проблема излечен. Пошћење се мора завршити када је већина залиха есенцијалних за 

живот нутријената исцрпљена. Ако се пошћење продужи преко ове тачке почиње 

изгладњивање до смрти. Онда може доћи до органских оштећења проузрокованих 

пошћењем, па и смрти неколико недеља касније. Свако ко није близу смрти, међутим, 
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има довољно резерви нутријената да пости на води десетак дана до две недеље. Већина 

разумно здравих људи има довољно резерви да пости и до месец дана. Касније ћу 

објаснити како је могуће донекле попунити нутриционе резерве док се продужава са 

пошћењем и тако безбедно продужити време пошћења. 

Друга есенцијална брига има везе са подешавањем интензитета пошћења. Појединци 

имају толико токсина, да се понекад отпадне материје током пошћења сувише осећају 

или су превише токсичне да би их органи елиминације безбедно избацили или да би било 

воље код оног који пости да толерише декомфорирање до којег испуштање токсина 

доводи. Овакви високотоксични случајеви могу чак и доживети симптоме који угрожавају 

живот као што су јаки напади астме. Они су највероватније били опасно болесни и пре 

него што је пошћење почело. Други, иако не опасно болесни, пре пошћења могу бити исто 

тако токсични и иако не смртно угрожени, могу бити невољни да толеришу степен 

неугодности до кога може да доведе пошћење. Због овога препоручујем, ако је могуће, да 

се пре пошћења два месеца узима сирова храна и елиминишу све адикције. Ово ће телу 

дати шансу да се значајно детоксификује у знатном степену и пре почетка пошћења и 

учиниће пошћење на води знатно комформнијим. Озбиљно, опасно болесни људи треба 

да посте једино уз надгледање некога са искуством, тако да брзина процеса 

детоксификације може да се смањи на нижи ниво ако буде потребно. 

Пошћење од само недељу дана може остварити значајан степен излечења. Умерен степен 

лечења се постиже краћим пошћењем, али је много теже видети или осетити резултате. 

Доста људи брзо добију олакшање од акутних главобоља или проблема са варењем као 

што је надувеност, умерени болови жучне кесе, болова у стомаку итд., после само једног 

дана уздржавања од хране. После једне недеље пошћења могуће је ослободити се 

опаснијих симптома као што су болови код артритиса, реуматизма, болови у бубрезима и 

многих симптома асоцираних са алергијским реакцијама. Да би се тело излечило 

озбиљнијих болести међутим, генерално је потребно више времена. Ово је зато што 

елиминација проблема који угрожавају живот обично подразумева регенерацију органа 

који не функционишу добро. Главнина регенерације почиње једино после значајне 

детоксификације, а за ово треба времена. 

Да, чак и функције изгубљених органа могу да се парцијално или потпуно надокнаде 

пошћењем. Старење и дегенерација услед тога је прогресиван процес отежавања 

функционисања органа. Органи који стварају дигестивне ензиме их излучују све мање. 

Дегенерисани имуни систем губи способност да се ефикасно мобилише када је тело 

нападнуто. Функционисање јетре и бубрега опада. Лучење адреналина се смањује као и 

способност снабдевања великих количина хормона који делују на стрес услед 

поновљених напора без довољно одмора између њих. Последице ових међузависних 

погоршања је каскада детериорација која доприноси још бржим погоршавањима. 
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Заједничко име за ове процесе детериорације је старење. Његов неминован резултат је 

смрт. 

Гладовање може да у одређеном степену обрне процес старења. Зато што унапређује 

функционисање органа оно може да успори старење. 

Они који посте су често изненађени тиме што оздрављивање појачаног интензитета може 

бити некомфорно. Они су програмирани нашом културом и алопатским докторима да 

мисле да ако раде праве ствари за њихове тело треба да се осећају боље одмах. Желела 

бих да није тако, међутим већина људи мора да плати за грешке у исхрани као и друге 

грешке у начину живота. Биће болова и мањих нелагодности и непријатних осећања. 

Више о томе касније. Ретко ко се током пошћења осећа одмах боље, и продужава да се 

осећа све боље сваког дана и има доста енергије док пости, али већина нас мора да 

истрпи свој пут до краја. Важно је да се подсећате да, чак и уз нелагодност и разматрање 

непријатности гладовања, пролазите добро - један месец самоускраћивања плаћа за све 

те године уживања и добијате регенерисано тело. 

 

Дужина пошћења 
Колико дуго треба да постите? У случајевима када постоје озбиљнији поремећаји, али 

нема животно опасних болести, добро практично правило је да се пости на води по један 

цео дан на сваке 24 године живота. Ако имате 30 година, требаће вам 30 дана пошћења 

да повратите здравље. Међутим 30 дана повременог пошћења по неколико дана неће 

бити једнако као месец дана непрекинутог пошћења; тело постиже много више у 7 или 14 

дана непрекидног пошћења него у истом времену спорадичног пошћења са прекидима, 

као нпр. једном недељно. Ово не значи да регуларно краткотрајно пошћење није 

корисно. Периодични једнодневни постови су део многих религиозних традиција и са 

добрим разлогом; они дају телу време да се одмори, да нема оптерећење варења и да 

стигне да се ослободи штетних материја. Препоручујем их свесрдно. Међутим потребно је 

много година строго редовног кратког пошћења да би се достигла корист равна оној од 

једног интензивног искуства са пошћењем. 

Пошћење дуже од петнаест узастопних дана може бити опасно за веома болесне, (ако 

нису под стручним надзором) или превише интензивно за оне који нису мотивисани 

тешком болешћу да издрже непријатности и досаду. Међутим, могуће је завршити процес 

лечења почет дужим пошћењем на води његовим каснијим понављањем касније. Лечење 

мога мужа је добар пример овога. Његово зравље је почело приметно да се погоршава 

око 38-е године живота и онда је почео са пошћењем. Постио би на води 14 до 18 дана, 

једном годишње пет узастопних година пре него што су његови проблеми престали. 

Најдуже пошћење које сам надзирала трајало је 90 дана у случају екстремно дебеле жене 

која је била нижег раста и имала близу 170 килограма. Она је била мормонске вере; 

обично се чланови мормонске цркве хране здравије од већине Американаца, међутим 
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њена исхрана је садржавала исувише онога што зовем ''здрава смеће-храна  '', у облику 

колача и торти од интегралног брашна, доста слатких житарица са доста меда, уља и 

сушеног воћа, доста интегралног хлеба намазаног медом. (Касније ћу објаснити замку 

''здраве смеће-хране''.) Целовита исхрана са релативним одсуством меса је далеко 

супериорнија од исхране рефинисаним белим брашном, белим шећером и белим 

мастима, али је ипак довела до озбиљних здравствених проблема већ у 30 година живота. 

Као многе жене она је изражавала љубав за породицу у кухињи сервирајући исувише 

преукусне хране. Мормони имају веома јаку породичну оријентацију и ова дама није била 

изузетак, међутим била је несигурна и несрећна у свом браку и тражила је утеху у храни 

коју је узимала у далеко већим количинама него што су требале њеном телу. 

Деведесетог дана поста на води она је ослабила око 70 кг али је још увек имала претерану 

тежину када је завршила са пошћењем. На крају је постало јасно да није реално даље 

покушавати са мршављењем код ове жене јер је за њу масно ткиво представљало 

непроцењиву изолацију и бафер којег није хтела да се одрекне. Како се њена тежина брзо 

топила и како је била у стању да напипа своје кости кука све је очигледнија била њена 

неуроза и могућност да опипа свој костур је била толико узнемиравајућа за њу да се њен 

избор свео на избор између дебљине која је угрожавала живот и свеобухватне 

анксиозности. 

Њена тежина је још увек била претерана али је утеха јела била важнија. Овој жени је 

требала интензивна психолошка терапија а не још пошћења. На несрећу на крају је 

одлучила да остане предебела. Масно ткиво јој је било далеко мање страшно од 

сучељавања са својим емоцијама и страховима. Позитивна страна је била у томе што је 

после пошћења била у стању да одржава своју тежину на 100кг уместо 170кг што је било 

огромно олакшање за њено исцрпљено срце. 

Други клијент чије сам пошћење надгледала је такође постио 90 дана, био је виши човек 

са хроничном шизофренијом који је имао око 180кг. Био је толико велик да је једва могао 

да прође на улазна врата која су иначе била шира од нормалних врата у кући која је 

некада била господски дом више класе. Тај човек, у својим средњим двадесетим 

годинама, је провео претходних седам година у психијатријским установама пре него што 

су га његови родитељи као последњу шансу, послали у 'Школу великих храстова'. 

Институције за ментално оболеле су у то време својим пацијентима обезбеђивале 

цигарете, кафу и доста слаткиша, али ниједна од ових супстанци није била део мог 

третмана тако да је имао одмах да прође кроз доста ускраћивања. Најбржи и најлакши 

начин да га третирам био је да га ставим на режим пошћења на води после неколико дана 

припрема са сировом храном. 

Ово је био лак случај за третман! Он је био дивље психотичан на тешким дозама 

хлоропромазина, са много бизарног понашања. Осим што је константно говорио 

бесмислице самом себи, скупљао је бубе, маховину, штапове, гомиле смећа и пушио 
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храстово лишће уместо цигарета. Он је представљао толики ризик за изазивање пожара 

да сам морала да га преселим у собу са бетонским подом у подруму. Чак и тамо ризик 

није нестао због гомиле штапића који су се димили и другог запаљивог материјала близу 

његовог кревета, али сав тај отпад биле су његове ''драгоцености''. Знала сам да ћу бити у 

невољи ако дирам његове ''драгоцености'' али се чинило да се инсекти и гомиле ђубрета 

експоненцијално множе. 

Једног дана прљавштина је превазишла мој ниво толеранције. Да скратим причу ухватио 

ме је како чистим његове ''драгоцености''. Ала је био бесан!Свих његових 160 килограма! 

(Дотад је ослабио 20 кг.) Налетео је на мене машући песницама и оборио ме на цеви 

близу пећи и чинило се да је хтео да ме научи лекцију. Преферирам да избегавам борбу, 

али ако је неизбежна могу да је прихватим. Имала сам доста праксе у детињству бранећи 

се зато што сам била непоправљива мушкарача која је волела да се рве; могла сам да 

обарам велике дечаке који су се сматрали јаким. Тако сам почела да користим песнице и 

добро искористила мало знања борбених вештина које сам имала. Пошто га је заболело 

схватио је да ме није лако заплашити и да је у ствари у опасности он. Тако је пристао на 

примирје пре него што је ико од нас могао бити озбиљније повређен. Имао је само пар 

масница и отеклина, ништа озбиљно. 

После тога се суздржавао од скупљања ствари унутар зграде (продужио је да их скупља 

напољу). Овај компромис је био прихватљив за мене и инцидент ми је омогућио да 

одржим ауторитет који ми је био потребан да бих га натерала на кооперацију са 

програмом: узимања витамина и придржавања дијете док није коначно спао испод 100 кг 

тежине. После 90 дана на води изгледао је у ствари чак и привлачно, није више пушио, 

није узимао психотропне лекове и његово понашање је било у прихватљивом оквиру све 

док вам очекивања нису била претерана. 

Било му је довољно добро да живи ван болнице и такође је био довољно разуман да зна 

да, ако допусти да исувише људи примети како му се стање побољшало, ће остати без 

инвалидске пензије и морати да преузме одговорност за себе. 'Нема појма'! Овај момак је 

знао да цени добре ствари када их искуси. Наставио је са бизарним испадима довољно 

често испред праве публике да настави да прима своју инвалидску пензију, док му је 

успевало да остане довољно ментално здрав да би могао да живи без психотропских 

лекова ако би задржао своје мегавитамине и минерале. Овај компромис је био 

прихватљив са његове тачке гледишта, зато што није било нузефеката које је искусио код 

транквилајзера. Веома је ретко да се особа која је провела више месеци у психијатријској 

болници да се икада на користан начин врати друштву зато што ''менталне болести'' имају 

и перципиране награде. 

Моје сопствено пошћење дуго 56 дана 

 Они који посте проживе доста емотивних стања која могу бити веома интензивна и 

мењају се веома брзо.  Тело ће такође испољити транзициона стања. Понеко ће се 
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осећати крајње некомфорно. Међутим не желим да оставим читаоца под утиском да  

пошћење неизбежно изазива патњу. Зато ћу сада детаљно изнети моје искуство са 

пошћењем. 

Када сам постила 42 дана пошћења, којима је уследила двонедељна дијета са соком од 

шаргарепе разблаженим пола-пола са водом, што је свеукупно износило 56 дана, моја 

превлађујућа перцепција је била да је жеља за јелом била углавном ментално стање као и 

доста крчања у стомаку. Ово није права глад већ само звукови које стомак обично прави 

када се смањује. На крају овај орган је научио да буде пуњен у регуларним интервалима и 

онда, изненада, не добија ништа, тако да природно жели да зна шта се дешава. Једном 

када схвати да је на привременом одмору, стомак паметно одлучује да се смањи на 

величину која одговара органу на одмору и заћути. Овај процес траје обично три до пет 

дана и већина људи не осећа даље ''нападе глади'' док не заврши са пошћењем. 

Права глад долази тек онда када тело гладује до исцрпљења. Интензивне непријатности 

које већина људи осећа пошто пропусте оброк се често тумаче као глад, али оне то нису. 

Оно што се у ствари дешава је да њихова високо токсична тела користе прилику која им се 

пружа изостављањем пар оброка да почну да се пречишћавају. Токсини који се испуштају 

и процесирају доводе до серије непријатних симптома као што су главобоља и 

неспособност да се јасно мисли. Ови симптоми се могу одмах елиминисати уношењем 

мало хране што нагло зауставља детоксификацију. 

После две недеље пошћења осетила сам оштре абдоминалне болове за какве сам 

претпостављала да се осећају код упале слепог црева што ме је хитно натерало у тоалет 

где сам провела пола сата. Као што сам напоменула раније, експериментално сам се 

придржавала ригидног типа пошћења који је препоручивао др Херберт Шелтон, чувени 

заговорник школе алтернативне медицине. Шелтон је био толико снажан аутор и 

карактер да још увек постоји удружење алтернативне медицине које одржава штампање 

његових књига и његову библиотеку. Речи ''природна медицина'' друштво има скоро као 

заштићени трговачки ''бренд'' и противе се када се било ко описује као ''практичар 

алтернативне медицине'' и примењује праксу коју др Шелтон није заговарао. 

По др Шелтону требала сам да постим од времена када сам престала да осећам глад све 

док се осећај глади не би вратио и то без клизме. Шелтон се строго противио било каквој 

форми клистирања, коришћењу биљака у те сврхе или глине или семена комине које се 

користи за чишћење црева итд. Очигледно цревима је било доста и сама су иницирала 

добро чишћење четрнаестог дана. Када сам видела како то изгледа била сам ужаснута 

што је то стајало у цревима две недеље. Онда сам се почела да питам да ли су 

следбеници Шелтона у праву у вези овог аспекта пошћења. Без обзира на све издржала 

самна истом режиму зато што ми се глад није била вратила, језик ми је још увек био 

покривен са мукусом непријатног мириса и још сам имала сала на ногама које није 

сагорело у метаболичким процесима. 
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По Шелтону чишћење није завршено све док се не потроше све резерве масти. До тада 

нисам ни знала да га имам на бутинама, али на моје изненађење не само да су ми се 

груди смањиле већ су и кукови постали изражени а ципеле су ми спадале са ногу. Ово све 

није било изненађујуће с обзиром да сам спала са 62кг на 42кг тежине на костуру 

пристојне висине од 170цм. 

Крајем мога пошћења очи су ми постале светлије и бистро плаве, добила сам добар тен, 

дах ми је коначно постао свеж, језик ми се очистио и постао ружичаст, ум ми је био бистар 

и моја спиритуална свест је била увећана. Другим речима, нисам била више ходајућа 

љуштура нагомилане токсемије. Такође сам осећала изражену слабост и морала сам да се 

одмарам у хоризонтали по десет минута на сваки сат. (Требало је да се одмарам знатно 

више). Није ми требало много сна, иако сам се осећала добро само да лежим тихо и 

одмарам се свесна шта се догађа у различитим деловима мога тела. 

Током пар последњих недеља пошћења на води постала сам веома осетљива у пределу 

десног рамена. Два пута пре тога сам падала преко управљача мог бицикла и сломила сам 

раме са доста повреда лигамената и тетива. Ноћу, када сам била потпуно мирна, осећала 

сам 'патуљке' са пијуцима и ашовима на послу замашних поправки. Ова активност није 

била потпуно комфорна, али сам знала да је у питању конструктиван а не деструктиван 

посао тако да сам се придружила овом напору усмеравајући свој ум. 

Чинило се да су моје визуализације стварно помогле. Отада сам свима које сам 

надгледала у пошћењу сугерисала коришћење креативне имагинације или писања да 

помогну свом телу у лечењу. Има много књига на ову тему. Нашла сам да ова техника 

далеко боље функционише код оних који посте него код оних који нормално једу. 

По завршетку пошћења требало ми је шест недеља да повратим довољно снаге да бих 

могла да истрчим моју уобичајену стазу у регуларном времену; требало је шест месеци да 

опет повратим тежину на 62кг зато што сам била веома опрезна у полаганом и коректном 

завршавању пошћења. Скидајући се са пошћења на води са две недеље на соку од 

шаргарепе додала сам мале порције сирове хране као што су јабуке, сирово поврће, 

изданке, сокове од поврћа и на крају четврте недеље пошто сам почела да пијем 

разблажени сок од шаргарепе, додала сам својој дијети опорављања седам добро 

сажваканих бадема на дан. Доста касније повећала сам то на 14 бадема, и то је била 

максимална количина високо концентрисане хране коју је моје тело могло да свари у 

комаду преко једне године. Нашла сам да сам могла да извучем више енергије из хране 

коју сам узимала и нисам прижељкивала ''рекреациону'' храну. Све у свему била сам 

веома задовољна мојим едукационим пошћењем, научила сам из њега много тога. 

Да сам се подвргла тако дугом пошћењу у време када сам била у ствари болесна и због 

тога приморана да то радим, моје искуство је могло да буде другачије. Позитиван 

ментални став је есенцијални део процеса оздрављења, тако да пошћење не треба 

практиковати у негативном - протестном менталном стању. Ум је толико моћан да страх 
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или отпор који страх генерише може надјачати оздрављујући капацитет тела. Због тог 

разлога увек препоручујем да људи који се сматрају здравима, који немају озбиљних 

проблема, а који су заинтересовани за пошћење на води, треба да се ограниче на десетак 

узастопних дана, свакако не више од 14. Мало здравих људи, чак и оних са дубоким 

интересовањем за процес могу да нађу довољно личне мотивације да превазиђу 

екстремну досаду пошћења на води дуже од тога. Здрави људи обично почињу да снажно 

протествују после око две недеље. Ако постоји било какво витално правило пошћења, 

нико не треба да пости упркос личном протесту. Сваки пут када постите и стварно желите 

да прекинете, вероватно то треба и да урадите. Наравно осим ако сте критично болесни. 

Онда можда немате избора - или ћете постити или ћете умрети. 

 

Уобичајене жалбе и проблеми током пошћења 
Најчешће жалбе које се чују приликом пошћења су главобоље, суве испуцале усне, 

вртоглавица, замагљен вид са црним тачкицама које лебде, осип на кожи и слабост пар 

првих дана плус жалбе на оно што они који посте мисле да је интензивна глад. 

Вртоглавица и слабост су стварни и последица су повећаних нивоа токсина који 

циркулишу у телу као и неизбежно ниског нивоа шећера у крви који је природна 

последица престанка узимања хране. Шећер у крви се враћа у равнотежу током друге и 

треће недеље пошћења и онда вртоглавица може да престане, међутим ипак је важно да 

будете припремљени на вртоглавицу у почетку. 

Увек треба више времена да крв стигне у главу током пошћења зато што се све успорава 

укључујући и пулс тако да је сигурно да опада и крвни притисак. Ако устанете веома брзо 

можете да се онесвестите. Упорно сам зато инсистирала код својих клијената да устају 

веома полако, померајући се из лежећег у седећи положај, паузирајући ту десет до 

двадесет секунди и онда споро устајући од седећег до усправног положаја. Речено им је 

да на први знак болести морају да ставе своју главу између колена тако да је глава ниже 

од срца или да чучну или седну на под. Једном сам имала клијента који је заборавио да 

следи моја упуства. После две недеље пошења она је устала брзо са тоалета и осетила 

вртоглавицу. Природна реакција би била да поново седнете или легнете на под, али она је 

одлучила да због вртоглавице мора да пожури до кревета у суседној соби. Успела је да 

стигне до врата купатила и да направи удубљење у гипсаном зиду од пада.  

После тога смо морали да непланирано посетимо специјалисту за нос који је хладнокрвно 

угурао у њен нос кашичицу обмотану траком и вратио га у природан положај. Ово није 

било превише забавно ни за кога; добро је спречити овакве компликације. 

Друге уобичајене жалбе током пошћења укључују хладноћу због ниског нивоа шећера у 

крви као и губитак тежине и успорену циркулацију због смањене физичке активности. 

Људима се такође не свиђа неактивност која се чини болно досадном и неке узнемирава 

сам губитак тежине. Хладноћа се најбоље подноси са доста одеће, постељине, боца са 
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врелом водом, топлих кесица и купања топлом водом. Школа здравља 'Велики храстови' 

је била у Орегону где су бескрајне кишне хладне зиме и бетонске зграде се никада не 

чине стварно топлим. Својевремено сам сањала да преселим клијенте у тропске 

климатске пределе где се може добити најбоље најсвежије воће за процес враћања 

регуларној исхрани. 

Ако пошћење траје дуже од недељу или десет дана, многи људи се жале на нелагодност у 

леђима, обично проузроковану преоптерећеним бубрезима. Ово је пролазно. Топле купке 

или боце са топлом водом доносе нешто олакшања. Узимање доста течности такође може 

да помогне. Вртоглавице су такође уобичајене током испуштања отрова из жучи. Узимање 

доста воде или биљних чајева разређује токсични секрет у стомаку и чини га 

подношљивијим. 

Веома мало оних који посте спава добро иако због неког разлога то очекују, макар се 

надају зато што мисле да ће ако спавају целу ноћ лакше преживети још један смртоносно 

досадан дан у стању релативне несвести. На своје незадовољство налазе да је током 

пошћења потребно веома мало сна зато што се тело већ одмара. Многи спавају само два 

до четири сата али често куњају и захтевају доста одмора. Бити ментално припремљен за 

ову промену навика је најбољи поступак. Опште неугодности и болови ниског интензитета 

у подручју оболелих органа или делова тела су уобичајена појава и често се могу 

олакшати са флашама топле воде, топлим али не и врелим купкама и масажом. Ако се 

појаве овакве неугодности, оне се обично смањују са сваким даном који прође све док у 

потпуности не нестану. 

Многи се жале да им је вид замућен и да не могу да се концентришу. Ово су стварно 

велике неугодности зато што не могу да читају или чак да обраћају пажњу на филмове, и 

неки мисле да ће се унервозити до лудила ако не могу да нађу неку дистракцију. Они су 

толико навучени на хектичан распоред деловања и забављања да једноставно не могу да 

поднесу да буду сами са собом, приморани да се суоче са сензацијама сопственог тела, 

сопственим мислима, својим емоцијама од којих су многе негативне. Људи који посте 

испуштају доста менталног/емотивног отпада заједно са физичким отпадом. Обично 

психолошке ствари доприносе доста њиховој болести и баш као физичко смеће и 

дегенерисани органи и оне морају да се процесирају. 

Једно од најстреснијих искустава које се повремено дешава је губитак косе.  

Лишене адекватне исхране фоликуле не могу да подржавају раст косе и постојећа коса 

нестаје. Међутим, саме фоликуле не умиру и једном када се пошћење заврши и има 

довољно нутријената коса ће опет порасти иста као раније или и боља. 

Такође има жалби пошто је пошћење завршено. Треба очекивати жељу за храном после 

пошћења. То може имати форму жеље за слатким, сланим или посебном храном о којој је 

маштано током пошћења, као што је чоколадни колач или обичан тост. Жудњу за храном 

треба контролисати по сваку цену зато што ако се попусти здравствени добици из 
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протеклих недеља могу бити нарушени. Једно попуштање уживању у храни може се 

компензовати даном рестрикције хране на сок или сирову храну. После поправке особа ће 

се осећати исто тако добро као када је пошћење завршено. Поновљена гошћења ће 

захтевати још један продужени период пошћења да би се поправила. Много је боље 

научити се самоконтроли. 

 

Криза лечења и понављање 
Одређени непријатни соматски симптоми који се појављују током пошћења  (или током 

дијете лечења) могу бити безопасни или ''лоши''. Два типа, криза лечења и понављање су 

скоро неизбежна. Упућена особа треба да поздрави ове непријатности када се оне 

догоде. Криза лечења (али не и понављање) такође се дешава приликом дијете лечења. 

Криза лечења може изгледати као велико изненађење за особу која дивно напредује. 

Изненада, обично после неколико дана побољшања, долази до сета озбиљних симптома 

и лошег осећања. Ово није назадовање, нити нешто што треба да узнемирава или 

разочара, већ само криза лечења, уствари позитиван знак. 

Криза лечења се увек дешава после периода значајног побољшања. Како се витална 

енергија уздиже током процеса лечења, тело одлучује да је сада добило довољно 

енергије да одбаци акумулиране токсине и присилно их избацује типичним и претходно 

коришћеним путевима секундарне елиминације, као што су нос, плућа, стомак, црева, 

кожа или доводи до стања сличног грипу са грозницом, знојењем, непријатностима, 

боловима итд. Иако непријатно, ово искуство је охрабрујуће; тело је једноставно убрзало 

процес елиминације. Не покушавајте да сузбијете било који од ових симптома, не 

покушавајте ни да смирите грозницу, која је у ствари ефикасан метод којим тело сагорева 

вирусне или бактеријске инфекције сем ако се не ради о опасно високим температурама 

(преко 39°C).Температура се може снизити без лекова помоћу топлог/хладног купања или 

хладним облогама од пешкира и прањем хладним сунђером. Добра вест је да кризе 

лечења обично не трају дуго и када прођу осећате ће се боље него пре кризе. 

Астматичари имају изгледа најтеже кризе. Имала сам астматичне клијенте који су 

избацивали до литра непријатне мукозне течности из плућа сваке ноћи недељама. 

Остајали су будни целе ноћи по три ноћи заредом кашљући без престанка и гушећи се 

елиминисаним течностима. После тог процеса чишћења могли су да дишу много боље. 

Исто тако имала сам клијенте који су имали синузитис који су имали нон стоп секрет из 

синуса по три недеље. Нешто од тога би се сливало низ грло и проузроковало мучнину. 

Све што могу да кажем да охрабрим оне који пате је да то треба да изађе напоље и да 

истрпе и пусте тело да одради своју магију. Ови клијенти нису били задовољни све док 

синусни проблем који су имали од детињства није ишчезао. 

Интересантна ствар у вези криза лечења је да добијени симптоми иду стопама ранијих 

проблема; они нису никада нешто сасвим непознато пацијенту. Обично се ради о старим 
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соматским симптомима, обично проблемима који их нису мучили већ више година. 

Разлог зашто је симптом фамилијаран али није тренутни проблем је у томе што се тело 

дегенерише и губи виталну снагу; са мање виталне снаге губи способност да доводи до 

акутних епизода детоксификације путевима секундарне елиминације које не угрожавају 

живот. Дегенерисано тело предузима слабије напоре да се очисти, напоре који нису тако 

непријатни. Негативна страна овога је да уместо стварања акутне непријатности у 

периферним системима, токсемија иде у виталне органе где убрзава формирање услова 

који су опасни по живот. 

Постоји веома нормалан и типичан напредак фаталне болести сваке особе. Њихова 

крајња болест почиње у детињству или адолесценцији као акутна упала органа сродних 

кожи, вирусним или бактеријским инфекцијама истих. Потом, како витална снага слаби, 

секундарне елиминације се померају ка виталним органима. Алергије или прехладе 

престану да се догађају тако често; особа постаје реуматична, артритична или доживљава 

слабост у зглобовима, тетивама, лигаментима или има болове у леђима или стомачне 

проблеме. Ови нови симптоми су уједначенији али обично мање акутни. На крају витални 

органи престају да раде добро и развија се озбиљна болест. Практичар алтернативне 

медицине међутим види почетак фаталних болести као што је канцер у инфекцијама и 

алергијама у адолесценцији. 

Понављање се генерално види само код пошћења на води не и приликом продужених 

дијета чишћења. Тело почиње да се обнавља лечећи стања у обрнутом редоследу од 

онога којим су се од почетка јављала. Ово значи да ће тело прво усмерити лечење ка 

плућима ако је последња озбиљна болест рецимо била напад пнеумоније пре шест 

месеци. У овом случају очекивали бисте да брзо и интензивно доживите мини случај 

пнеумоније док тело елиминише остатке из плућа који својевремено нису одстрањени. 

Затим тело може да вас проведе кроз период депресије коју сте доживели пре пет година. 

Они који пролазе кроз ово могу бити дубоко депресивни неколико дана и после тога се 

осећати далеко боље. Потом могу поново доживети сензације које су доживели када су 

нпр. пушили марихуану у младости заједно са ''трипом'' ако је у питању била 

халуциногена дрога итд. Даље понављање може довести до искустава сличних акутној 

упали крајника које се магловито сећају из времена када су имали пет година али срећом 

овај пут пролази за три дана (или шест сати) уместо три недеље. Ово је понављање.  

Молим вас немојте бити изненађени или узнемирени ако вам се нешто слично деси 

током пошћења и пожелите да одмах прекинете јер мислите да нешто погрешно радите 

зато што све те старе болести долазе да вас прогањају. То је величанствени напор тела 

које ради на вашу корист и за који завређује све похвале пре него шкргутање зубима и 

размишљање у стилу ''шта ли сам то урадио да заслужим ово''. Тело вам неће рећи шта 

сте радили да заслужите ово, али ради све што може да поправи ствари. 
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Неумољива досада пошћења 
А онда имамо и неумољиву досаду пошћења. Већина људи су зависници од медија још од 

дечијих дана; они верују да је једини начин на који могу преживети још један дан 

пошћења - скретање пажње уз помоћ телевизора. Ово је далеко од идеалног зато што су 

често емоције човека током пошћења као отворена рана и када оне резонирају са 

садржајима на телевизору, он може доспети у веома непријатно стање које отежава 

лечење. Емоције које многи филмови буде у људима су снажне, често веома негативне и 

супротстављене лечењу. Посебно контрапродуктивне су навале адреналина у акционим 

филмовима. Међутим ако је телевизија најбоље што онај који пости може да смисли (као 

дистракцију) ипак је боље да пости са телевизијским програмима него да не пости 

уопште. Држала сам библиотеку снимљених материјала за ове зависнике - комедије, 

приче са херојским подвизима, описе људи у најбољем светлу. 

Досада је вероватно највећи ограничавајући фактор код дуготрајног пошћења. Ово је зато 

што је досада прогресивна, постаје све гора са сваким даном који споро пролази. 

Међутим, истовремено, степен лечења се убрзава са сваким даном. Сваки следећи дан 

који прође доноси значајно више него претходни. Нажалост ретки су они који су довољно 

мотивисани да превазиђу досаду више од две недеље сем ако нису почели да посте због 

врло озбиљне или болести која им угрожава живот. Због овога, људи који се у основи 

осећају добро не треба да очекују да ће бити у стању да посте више од пар недеља сваких 

шест месеци или једном годишње, без обзира колико добра им може донети дуже 

пошћење. 

 

Вежбање током пошћења 
Питање колико је активности потребно током пошћења је контроверзно. Практичари 

алтернативне медицине у традицији Херберта Шелтона инсистирају да сви који посте 

морају да имају потпуно мировање, без књига, телевизије, клистирања, музике и наравно 

без хране, чак ни шољице чаја. Из мог вишегодишњег искуства са вођењем људи у 

пошћењу, могу да кажем да нисам срела никога ко је могао да ментално толерише овај 

степен неактивности. Сувише је то драстично ускраћивање свих стимулација на које су 

људи навикли (још) у двадесетом веку. 

Не знам како је Шелтон успевао да наведе своје пацијенте да то раде, претпостављам да 

је био застрашујућа појава. Шелтон се бавио 'бодибилдингом' и био је познат по томе 

својевремено. Кладим се да су његови пацијенти држали пар књига и магазина испод 

кревета и вадили их једино када он није гледао. Да сам пробала да их присиљавам на овај 

облик депривације знам да би моји пацијенти зграбили своје одело и побегли заклињући 

се да више никада не посте. Мислим да је најважније да људи посте и да се осећају 

толико добро у вези тог искуства да хоће да га понове као и наговоре своје болесне 
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пријатеље да ураде исто. Као супротност присилној неактивности, руски истраживачи који 

су надгледали болеснике од шизофреније на тридесетодневном пошћењу на води су 

инсистирали да они шетају три сата сваки дан без заустављања. Волела бих да сам била 

тамо да видим како им је то пошло за руком. Претпостављам да су неки пацијенти варали. 

Довољно дуго година сам живела са шизофреничарима да знам да је веома тешко 

навести их да раде било шта што нису спремни да раде и да је веома мало њих 

заинтересовано да вежба, посебно не када посте. 

У мом искуству оба ова прилаза активности током пошћења су екстремна. Коректан ниво 

активности треба да буде одлучен од случаја до случаја. Имала сам клијенте који су 

ходали по шест миља на дан током продуженог пошћења на води, међутим они се нису 

осећали много болесним пре пошћења, такође били су и физички у кондицији. Насупрот 

томе имала сам људе на продуженом пошћењу који нису могли ни да ходају ради 

вежбања или су били толико слаби да нису могли да прошетају чак ни до купатила, 

међутим ови људи су били критично болесни када су почели са пошћењем и очајно им је 

било потребно да сачувају за лечење оно мало виталне енергије коју су имали. 

Већина људи који нису критично болесни треба да шетају 200 метара два пута на дан, уз 

помоћ других ако треба, макар да би имали циркулацију лимфне течности. Лимфатични 

систем је мрежа судова и чворова која је распоређена широм тела, са великом 

концентрацијом чворова у врату, грудима, пазуху и препонама. Њен посао је да преноси 

отпадне продукте из екстремитета до центра тела где могу бити елиминисане. Крв 

циркулише кроз артерије и вене у телу помоћу контракција срчаног мишића, али 

лимфатични систем нема пумпу. Лимфа се помера контракцијама мишића примарно оних 

у рукама и ногама. Ако је особа сувише слаба да се помера, масажа и помоћ упомерању 

екстремитета су есенцијалне. 

Лимфни чворови су такође део нашег имуног система и производе беле крвне ћелије да 

помогну контролу инвазивних организама. Када је лимфа преоптерећена отпадним 

производима, судови и чворови отекну и неспособни су да третирају вишак отпада све 

док се не уклони извор локалне иритације. Ако се оставе у оваквом стању годинама они 

постају толико тврди да се осећају као камење испод коже. Чворови у пределу пазуха и 

препона су примарни извори будућег настанка канцера. Пошћење, масажа и стављање 

облога ће често омекшати лимфне чворове и стимулисати их да наставе да функционишу. 

Фазе пошћења 
Најбољи начин да се разуме шта се догађа када постимо је да разложимо процес у шест 

фаза:припрема за пошћење, губитак глади, ацидоза, нормализација, лечење и прекидање 

пошћења. 

За особу која је јела типичну америчку дијету већину свог живота и која није у 

непосредној опасности било би веома паметно да лагано припреми своје тело за 

пошћење. Две недеље би биле минимално време и ако желите да олакшате себи, треба 
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да одвојите месец или два за прелиминарно чишћење организма. Током овог времена 

елиминишите сво месо, рибу, млечне производе, јаја, кафу, црни чај, со, шећер, алкохол, 

лекове, цигарете и масну храну. Ово одвикавање ће процес пошћења учинити 

пријатнијим и веома је препоручљиво. Међутим, елиминисање свих ових штетних 

супстанци је ускраћивање од супстанци које изазивају зависност и за већину то неће бити 

лако. Више речи о овоме ће бити касније када будемо разматрали алергије и адикције 

(зависност). 

Друга фаза, психолошка глад, се обично осећа као интензивно прижељкивање хране. Ово 

пролази у року од три или четири дана нејела. Психолошка глад обично почиње са првим 

пропуштеним јелом. Ако се чини да особа губи решеност, обично им дајем неограничене 

количине укусних биљних чајева од лишћа (зашећерених - ако је то апсолутно неопходно - 

вештачким заслађивачима2). Неслане инстант чорбе без меса (доступне у продавницама 

здраве хране) такође могу умањити жељу за јелом док фаза глади не прође. 

Ацидоза, трећа фаза, обично почиње пар дана после задњег јела и траје око недељу дана. 

Током тог времена тело активно избацује киселе отпадне производе. Већина људи 

почињу пошћење са претераном киселом крви због типичне америчке исхране која 

садржи превасходно храну која ствара киселине. Пребацивање на сагоревање масти 

доводи до испуштања још више киселих супстанци. Ацидозу обично прати замор, 

замагљен вид и могућа вртоглавица. Дах обично заудара, језик је обложен са сувим 

мукусом веома лошег укуса и урин може бити концентрисан и лошег мириса ако се не 

уноси довољно воде током дана. Литар до литар и по воде је разумна количина. 

Блага стања ацидозе су уобичајена појава. Током спавања, пошто је последње јело 

сварено, тело нормално ради напорно да се детоксификује од злоупотреба прошлог дана. 

И тако се људи рутински буде у стању ацидозе. Њихов језик је обложен, дах им заудара и 

лоше се осећају. Они завршавају своје краткотрајно ноћно пошћење са доручком, 

доводећи процес детоксификације до наглог заустављања и осећају се много боље. Доста 

људи мисли да се буде гладни и не осећају се добро док не једу. Они мешају ацидозу са 

глађу јер већина њих није искусила праву глад у целом свом животу. Типично, ако се 

пробудите у ацидози, добијате сигнал од свога тела да би му одговарало да продужите 

пошћење доста дуже преко времена за доручак. У ствари, вероватно би уживало 

пошћење доста дуже од краја ацидозе. 

Већина људи се осећа комфорније на крају првих седам до десет дана, када улазе у фазу 

нормализације; овде се полако коригује кисела хемија крви. Ово поставља позорницу за 

озбиљно  лечење телесних ткива и органа. Нормализација може трајати још недељу или 

две дана у зависности од тога колико је тело било ван равнотеже. Како се хемија крви 

                                                           
2
Читалац треба да има на уму да се у новије време појавило мноштво доказа о лошим нузефектима 

аспартама који је састојак оваквих заслађивача и да се њихова примена више не препоручује (Прим. прев.)  
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постојано приближава перфекцији, повећава се позитиван осећај, прекидан кратким 

епизодама непријатности које су обично кризе лечења или понављања. 

Следећа фаза, убрзано лечење, може трајати још једну или више недеља, опет у 

зависности од степена оштећења тела. Лечење се наставља убрзаним темпом после 

стабилизације хемије крви, особа је обично у стању темељног одмора и максимална 

количина виталне енергије може бити усмерена према оправци и регенерацији ткива. 

Ово је време чуда када се тумори метаболизирају као храна за тело, када се депозити 

артритиса разграђују, када ткиво ожиљка има тенденцију да нестане, када оштећени 

органи поново добијају изгубљену функцију (ако то могу). Озбиљно болесни људи који 

никада не посте довољно дуго да дођу у ову фазу (обично треба око десет дана до две 

недеље пошћења на води да почне озбиљно лечење) никада не сазнају шта пошћење 

може да уради за њих. 

Прекидање пошћења је подједнако важна или важнија фаза него само пошћење. То је 

најопасније време у целом пошћењу. Ако прерано престанете са пошћењем, тј. пре него 

што је тело завршило са детоксификацијом и лечењем, очекујте да ће тело да одбацује 

храну када покушате да једете, чак и ако то радите веома полако. Спиритуални део који 

управља телом може да се досађује и жели нешто акције, али тело још није спремно. Оно 

жели да настави са лечењем. 

Под одбацивањем подразумевам да се храна не вари довољно, да се осећа као камен у 

стомаку и проузрокује да се осећате лоше. Ако се то догоди и ако, упркос том јасном 

сигналу одбијете да се вратите пошћењу, треба да почнете дијету соковима, што је могуће 

мање полако срчете (скоро да жваћете) и останете на соковима док не осетите да их лако 

варите. Онда и само онда унесите мало чврсте сирове хране као што је зелена салата. 

Враћање на регуларну храну треба да траје скоро исто тако дуго као пошћење. Ваше прво 

јело треба да буду разблажени сирови ђусеви. После неколико дана полаганог преласка 

на чврсто сирово воће, треба додати мале количине сировог поврћа. Ако је пошћење било 

дуго, рецимо преко три недеље, ово увођење треба да се врши опрезно током неколико 

недеља. Ако се лоше руководи овом фазом или ако се она игнорише можете постати 

акутно болесни и ако сте почели пошћење када сте били озбиљно болесни, изгубити 

самоконтролу а импулсивно једење се може показати фаталним. Чак и у случају оних који 

посте да лече болести које не угрожавају живот, је бесмислено пролазити кроз дуг период 

пошћења без пажљиво успостављене коректне дијете после завршетка пошћења или ће 

напор бити углавном узалудан. 
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Мање ригорозно пошћење од поста на води 

Постоје градације мера пошћења у распону од ригорозног до релативно узгредног поста. 

Пошћење на води је најбрже и најефикасније. Створени су други методи схватањем 

инхерентне истине пошћења, наиме да, кад год напор варења може бити смањен, до 

било ког степена, када год формирање токсина лошег варења може бити смањена или 

спречена, до тог степена тело може преусмерити енергију у процес лечења. Зато имамо 

све сорте чувених и понекад озлоглашених монодијетских 'полу-пошћења' као што је 

лечење грожђем, где се једе само грожђе по месец дана или лечење лимуном где узима 

само сок од једног или више лимунова помешан са водом по више недеља. Овде такође 

треба да поменем ''лимун/бибер/јаворов сируп лек'', различита зелена лековита пића 

која користе алге, хлороформ, јечам или траву житарица и чувене Билер супе - од поврћа 

са прекуваним махунаркама или тиквицама. 

Не верујем да су монодијете ефикасне зато што се користи некаква магична особина 

одређене хране. Ефикасне су зато што  су полу-пошћење и могу бити екстремно корисне, 

посебно за оне особе које не могу или неће да поднесу пошћење на води. 

Најбоље врсте хране за монодијетско пошћење су оне које се најлакше варе: сокови од 

сировог воћа и нескробног поврћа без одстрањених исцеђених чврстих делова. Исцеђене 

минералне супе направљене од дуго прженог нескробног поврћа (најбоље од лиснатог 

зеленог поврћа) спадају у исту категорију. Ако сте посебно склони укусу грожђа или 

лимуна или алеве паприке и (доста разблаженог) јаворовог сирупа, дуже пошћење на 

било чему од овог ће вам донети доста добра, али не толико као пошћење исте дужине на 

води. Ако изаберете нешто ''чвршће'' за дугачко пошћење монодијетом, као пире од 

тиквица, важно је да не претерате са количином. Др Билер је својим клијентима на посту 

давао само пола литра супе од тиквица три или четири пута на дан. Начин да процените 

колико тежине губите. Када постите, морате губити тежину! Што пре то боље. 

Чисто пошћење на води без узимања витамина или других додатака у исхрани има веома 

ограничено максимално трајање, вероватно 45 дана. Кључни концепт овде су нутриционе 

Тиквице, бели лук, црни лук, грашак, кељ, целер, репа и корен, купус, 
шаргарепа, сок од жита и траве, сок од луцерке, сок од јечма, сок од 
першуна, сок од лимуна, сок од грејпфрута, јабуке (не сок - сувише 
сладак), разблажени сок од наранџе, разблажени сок од грожђа 
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залихе. Масноћау телу је вишак енергетског горива. Али само енергија не може 

одржавати ваше тело. Њему треба много више него гориво да обнови, поправи и одржава 

своје системе. Зато тело у својој мудрости такође ствара залихе витамине и минерале и 

друге есенцијалне супстанце у и око својих ћелија. Тела која су имала добру исхрану дуже 

времена имају веома велике резерве; она која су имала лошу могу имати веома мало за 

лоше дане. И скоро је пословично да је болесна особа била доста времена лоше храњена 

и да има мало нутриционих резерви. Овај факт сам по себи може отежати болесној особи 

да пости на води довољно дуго времена да потпуно излечи своје оштећене органе и друге 

системе. 

Предебели људи имају резерве масти довољне да обезбеде енергију довољну за дуже 

периоде, али ретко ко, без обзира како му је комплетна била исхрана претходних година, 

може да има довољних резерви нутријената да пости на води дуже од шест недеља. Да 

би се предебели људи на посту водом довели на нормалну тежину потребни су месеци, 

али да би се ово постигло мора се применити прилично разноврсна концентрисана дијета 

са нешто калорија. Могуће је и за врло мршаву особу да пости и више од месец дана када 

тело добија довољно витамина и минерала који се могу асимиловати као и мале 

количине шећера или других једноставно угљеених хидрата. 

Моја процена је да ће пошћење на сировим соковима и минералним супама резултовати 

ефикасношћу лечења на нивоу 25% до 75% ефикасности пошћења на води, у зависности 

од количине нутријената и количине разблажених сокова или супа. Пошћење на соковима 

међутим, дозвољава да лечење траје неколико пута дуже него пост на води. 

Пошћење на разблаженим соковима и супама може такође да спасе живот некоме коме 

су органи елиминације недовољно снажни да издрже оптерећење до кога доводи 

пошћење на води. У овом смислу, сокови се могу посматрати као модератори у 

нуклеарним реакторима, који успоравају процес (цепања атома) тако да не униште 

контејнер (у коме се одвијају). На посту са неразблаженим соковима, моћ излечења 

значајно опада, али је особа на овом режиму, ако није болесна, способна да ради. 

Дужина трајања пошћења на соковима може да веома варира. Већину времена нема 

потребе за продужетком пошћења пошто су симптоми који су изазвали бригу, 

елиминисани и ово се може догодити и брзо - у року од једне недеље или трајати 60 дана 

ако је у питању предебела особа. Обично они који посте изгубе мотивацију када 

симптоми нестану. Међутим осећати се боље није сигуран индикатор да је потреба за 

пошћењем престала. Ово указује на једну последицу пошћења на соковима; наиме особа 

узима храну и њен дигестивни систем не престаје са радом и консеквентно томе њима је 

много лакше да наставе са храном. Оно што треба имати на уму је да ако се симптоми 

врате, пошћење није трајало довољно дуго или дијета није правилно формулисана после 

пошћења. 
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Током дужег пошћења на води или разблаженим соковима, ако је тело искористило све 

своје резерве и достигло изглед скелета а симптоми због којих се пости остану, пошћење 

треба прекинути и прећи на дијету сировом храном. Ако три до шест месеци на сировој 

храни не реше проблем, онда треба покушати још једно пошћење на води или 

разблаженим соковима. Већина није способна да истраје док тела не искористе све 

резерве зато што им социјално условљавање говори да њихова измршавела тела мора да 

умиру док су у ствари далеко од тога, међутим повратак праве глади је критични 

индикатор који се не сме игнорисати. Права глад није оно што већина људи мисли да је у 

питању када мисле да су гладни. Мало Американаца је икада искусило праву глад. Она 

није крчање у стомаку или скуп нелагодних осећања (проузрокованих почетком 

детоксификације) за које знате да ће престати пошто једете. Права глад је животињско 

инстиктивно осећање у позадини грла (не у стомаку) које захтева да поједете нешто, чак и 

траву или кожу са обуће. 

Озбиљно болесни људи неизбежно почињу процес чишћења са постојећим и озбиљним 

дефицитом минерала. Кажем неизбежно зато што се не би разболели да су били храњени 

како треба. Болесници који посте раде мудро ако узимају минерале из супа од поврћа или 

витаминских суплемената да би спречили непријатна стања дефицијенције. Недостатак 

калцијума и магнезијума нпр. може код оних који посте на води да доведе до непријатних 

симптома као што су дрхтање руку, укочених мишића, грчења у рукама, стопалима и 

ногама, као и тешкоћу да се опусте. Желим овде да нагласим да пошћење само по себи не 

ствара дефицит, међутим особа која већ има недостатак минерала треба да пази на ове 

симптоме и предузме кораке да их одстрани. 

 

Исхрана сировом храном 
Следећа у опадајућем реду по ефикасности лечења је оно што зовем дијета лечења 

сировом храном или дијета за чишћење. Она се састоји од воденог воћа и нескробног 

поврћа од којих се прави ђус или супа која се спрема сирова. Грејање хране доводи до 

две штетне ствари: уништава много витамина, ензима и осталих нутриционих елемената и 

отежава варење хране у многим случајевима. Зато кување поврћа и воћа није дозвољено 

јер је за одржавање здравља на овом лимитираном режиму суштински важно да сваки 

могући витамин и ензим буде доступан за варење. Иако још увек сирово, нескробно или 

масно поврће или воће које садржи концентрисане калорије као кромпири, тикве, 

авокадо, слатки кромпири, свеж кукуруз, датуле, смокве, суво грожђе или банане није 

дозвољено. Такође није дозвољен сос за салату који садржи биљна уља или млевено 

сирово семе. Исто се односи и на сирова зрна и друге концентрисане изворе енергије. 

Када неко почне са овом дијетом искусиће у почетку значајан губитак тежине зато што је 

тешко извући значајан број калорија из ове хране (иако сам видела људе да добијају на 

тежини на дијети само са лубеницама, толико шећера има у њима а и добро сажвакано 
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семе је хранљиво). Једење чак и великих количина само сировог воћа и сировог 

нескробног поврћа резултује у спором али постојаном процесу лечења 10 до 20% брзине у 

поређењу са пошћењем на води. 

Дијета чишћења сировом храном има неколико огромних предности. Могуће је 

одржавати овај режим и редовно радити не превише напоран посао током много месеци, 

чак и годину и више дана без већег губитка тежине и, што је важније неким људима, без 

нелагодности изазване ниским нивоом шећера у крви, слабости и губитка концентрације 

који се дешава код пошћења на води. Неко на дијети чишћења сировом храном ће имати 

периоде смањене енергије и снажне жеље за концентрисанијом храном, али ако имају 

самодисциплину да не прекидају процес чишћења могу постићи добрано излечење док 

још воде више или мање нормалне (иако успорене) животне активности. Међутим, нико 

на овој дијети није у стању да одржава екстремно активан животни стил који укључује 

тешке физичке послове или такмичарске спортове. Од самог почетка онај ко је на дијети 

чишћења сировом храном мора да легне и одмори се када сеосећа уморно или не може 

да извршава своје обавезе. У супротном ће неизбежно подлећи менталној сигурности да 

ће његова осећања исцрпљености или немоћи одмах бити решена узимањем нешто 

концентрисаније хране ''да добије енергију.'' Оваква стања ниске енергије ће, међутим, 

проћи брзо после кратког спавања или одмора. 

Нешто друго се постепено догађа телу на таквој дијети. Да ли се сећате да сам поменула 

да сам после мог дужег пошћења почела да добијам више енергије из моје хране. 

Пречишћено, излечено тело постаје много ефикасније код варења и асимилације; тело на 

чишћењу сировом храном ће у почетку брзо губити тежину али ће се на крају губитак 

тежине успорити до престанка и онда ће се тежина стабилизовати. Међутим, они који 

посте дуго времена на сировој храни су обично мршави као чачкалице. 

Једном када се скробно поврће као кромпири или тиквице, сирово или кувано или било 

какве житарице додају дијети чишћења, детоксификација и лечење практично престаје и 

постаје лако да се одржава или чак добије на тежини, поготово када се уносе веће 

количине концентрисаније хране као што су семенке или орашасто воће. Иако ова дијета 

престаје да буде дијета чишћења, варење ће производити мало или нимало токсина и 

лако је одржавати здравље. 

''Сировоједачи'' су обично људи који су се излечили од озбиљне болести и не престају 

после тога да једу само некувану храну, скоро као ствар религиозног убеђења. Они су 

постали убеђени да је узимање само сирове, термички необрађене хране кључ за 

изузетно дуг живот и изванредно здравље. Када желе да физички раде или напорно 

вежбају, они узимају сирово орашасто воће или сирове житарице као што је фино 

млевени овас остављен преко ноћи да се натопи у топлој води или укусан сладак ''есенски 

хлеб'' направљен од проклијалих житарица које су самлевене док су влажне, 

искоришћене да се направи кекс и печене на Сунцу на температури испод 46°C. Есенски 



68 
 

хлеб се може купити у неким продавницама здраве хране. Међутим, мало или нимало 

лечења или детоксификације се може десити када се концентрисани енергетски извори 

додају исхрани, чак и ако су сирови. 

Током мојих дана у 'Школи здравља Велики храстови' и ја сам се неколико година 

хранила сировом храном, иако сам налазила да је тешко одржати телесну топлоту на 

сировој храни током хладних кишних зима у Орегону и на крају сам направила компромис 

где сам узимала пола дијете на сировој а пола на термички обрађеној храни. У 

библиографији сам поменула неке књиге ''сировоједача''. Џо Александер је 

најзанимљивији од њих. 

 

Комплетан опоравак озбиљно болесних 
Постоји виртуелна сигурност да ће озбиљно болесна особа, да би се опоравила, морати да 

значајно регенерише бројне органе. Такви људи су суочени са тешким избором: да 

прихвате мизеран живот, који доктори уз помоћ фамацеутских лекова и хирургије могу да 

можда продуже у бескрајан пакао на земљи, или да проведу неколико година радећи на 

стварном лечењу свог тела, ротирајући пошћење на води, соковима или супама, дужим 

периодима дијете сировом храном и периодима престанка дијете на комплетнијој 

исхрани која укључује мале количине куваних житарица. Чак и после опоравка, неко ко је 

био тешко болестан може бити принуђен да остатак живота проведе на доста 

рестриктивном режиму. 

Нереално је очекивати да ће једна дијета све средити. Тело ће се излечити колико може у 

додељеном му времену, али ако озбиљна болест није била потпуно излечена првим 

интензивним пошћењем, дијета сировом храном мора да се упражњава три до шест 

месеци док се не добије на тежини, не попуне резерве нутријената и постане безбедно да 

се предузме још једно продужено пошћење. Не препоручује се више од два пошћења на 

води или соковима годишње током тридесет узастопних дана нити би било корисно 

уколико живот није непосредно угрожен и не постоји друга опција. 

Прича о Џековој катастрофалној болести и замало излечењу је добар пример оваквог 

програма. Џек је потицао са источне обале. Телефонирао ми је јер је прочитао чланак у 

часопису о здрављу који сам написала, описујући слабим гласом своје очајно лоше стање. 

Био је везан за инвалидска колица неспособан да хода, неспособан да добро контролише 

своје ноге или руке, неспособан да контролише бешику употребљавао је катетер. Имао је 

слабу контролу столице, није имао снаге да много или гласно говори, стално је губио на 

тежини иако је јео велике количине куваног поврћа и житарица. Смршао је на четрдесетак 

килограма на својих 178 центиметара висине и изгледао патетично када сам га први пут 

видела како излази колицима из авиона на локалном аеродрому. 

Џек је видео доста доктора и добио је различите дијагнозе као што су синдром хроничног 

умора, хронични (шта год) менингитис и мултиплекс склероза. Лечили су га виртуелно сви 
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медицински експерти и многи чувени практичари алтернативне медицине користећи 

бројне старе и нове технике - све је било без успеха. Чак је пробао и интравенозне 

инјекције ETDA3 и испирање црева. Такође су му сугерисали да оде у болницу на третман 

поремећаја исхране и/или види психијатра. Покушао је да оде у бројне холистичке 

институције на истоку земље, али сви су одбили да га приме јер су сматрали ризичним да 

особу са тако малом тежином ставе на режим пошћења. Ја сам, међутим, имала искуства 

у пошћењу са измршавелим особама као што је Џек а и нешто ми се свидело током нашег 

телефонског разговора. Можда је то разлог зашто сам глупо одлучила да знам боље од 

других експерата. 

Обично људи копне и умиру док једу велике количине хране. Очигледно је да нису у 

стању да сваре и асимилишу нутријенте, иначе не би копнили. Једући даље повећавају 

своје токсично оптерећење од несварене хране даље погоршавајући стање органа који 

отказују. Право решење је да потпуно престану са узимањем хране како би се њихове 

функције варења излечиле. У Џековом случају нутриционе резерве његовог тела су већ 

постале тужно исцрпљене због лоше апсорпције током дужег периода тако да нисам 

могла да применим пошћење на води. Ставила сам га на режим исхране са минералним 

супама спремљених од свега што је било у животу у башти после зиме - лишћа кеља, 

ендивије, купуса, белог лука, празилука са зеленим врховима, цео паприкаш зачињен 

морском травом. Није било важно које сам поврће користила све док је било довољно 

зелениша са доста хлорофила (где је најконцентрисанија минерална исхрана). 

Џек је пролазио и кроз клистирање сваки дан, при чему смо морали да га придржавамо 

јер није био у стању да носи своју тежину. Они који су радили клистирање раније нису се 

баш прославили јер је Џек и даље имао најнепријатнији мирис измета који сам икада 

срела током преко 6000 процедура током многих година. Било је као да му тело труне 

изнутра. 

После 30 дана на минералним супама је изгубио још два килограма од својих почетних 

четрдесет! Када особа која је близу скелеталне тежине почне са пошћењем, да би 

сачувало витална ткива тело брзо прелази у стање темељног одмарања у којем користи 

веома мало енергије и тако губи веома мало тежине сваки дан. Овај степен одмарања 

такође помаже лечењу абнормалних делова тела. После месец дана на минералним 

супама Џек је почео да показује знаке дефицита минерала у виду лаганог дрхтања руку и 

грчева у стопалима тако да сам му давала и минералне суплементе. 

Џек је био дуго у мојој кући.  

После завршетка другог месеца на супама почео је две недеље на сировом соку од 

шаргарепе са додатим хлорофилом из извора као што су алге, пшенична трава, луцерка 

итд. Овоме је уследило још две недеље на малим количинама сировог воћа и поврћа и, 

                                                           
3
киселина (ethylenediaminetetraacetic acid ) која наводно отклања тешке метале и наслаге калцијума у 

крвним судовима - тврдња која није научно доказана (Прим. прев.) 
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на крају, дошао је до дијете која је укључивала мале количине житарица, куваних 

махунарки и сировог орашастог воћа плус претходно поменуто воће и поврће. Џеково 

здравље се постојано поправљало. Поново је могао да контролише бешику, столицу, 

говор, руке и ноге. Почео је да вежба у дневној соби на тренажном бициклу и ходао је 

полако по гаражном дворишту берући цвеће по лепом пролећном времену. 

Нажалост, иако сам могла да помогнем његовом телу да се излечи, било је скоро 

немогуће зауставити плиме Џековог апетита или бити пријатно уздржан на његове нападе 

беса када би био ускраћен; увек је хтео веће количине, већи варијетет и чешће узимање 

хране. Иако му се органи значајно опоравили, његов дигестивни капацитет није био ни 

изблиза тако велики колико се он сећао својих уживања (у храни) пре него што се 

разболео. И никада више није могао да буде. Џек није био срећан због рестрикција у 

исхрани, неопходних да задржи своје новопронађено здравље и није био вољан да 

остане у границама могућности његовог дигестивног система да процесира храну. Добио 

је на тежини и имао је око 55кг. Било је време да иде кући пре него што сам изгубила 

добру вољу у односу на њега. 

Џек је отишао са доста поздрава ''срећно'' и озбиљним упозорењима да се придржава 

стриктне дијете и суплемената. Пре три месеца је стигао у инвалидским колицима. Сада је 

на ногама ушао у авион, нешто што није био у стању да уради две године. 

Када се вратио кући, није имао никог ко би био довољно храбар да му одреди границе. 

Његова ужа породица и његово преплашено друштво су били присиљени да му дају све 

што је тражио. И тако су му његов апетит и недостатак самодисциплине дошли главе. 

Почео је да једе доста датула и смокви. Ова храна је елиминисана из његове дијете зато 

што није био у стању да процесира храну са тако високим садржајем шећера. Такође је јео 

веће количине житарица, орашастог воћа и авокада иако сам га упозорила на специфичне 

лимите калоричне хране. Најтужније је што се вратио уживању у шпагетама са доста сира. 

За неколико месеци пошто је напустио моју бригу, парализа и слабост се вратила, осим 

што је, на несрећу по њега, задржао способност асимилације хране и одржавања тежине. 

Иронично, једина и крајња корист од његовог пошћења под мојим надзором је била 

продужена егзистенцијална патња у инвалидским колицима без копњења и бега у смрт. 

Изневерила бих читаоце да не објасним зашто је Џек уопште постао болестан. Он је почео 

посао који је постао веома успешан ланац шпагета ресторана са уникатним резанцима и 

сосом који је направио по својој формули. Током више година јео је доста сопствених 

шпагета и био је окружен добром италијанском породицом са доста богате хране других 

врста. Имао је репутацију да је могао да једе више од било кога у терминима и количине и 

времена које је потрошио на јело.  

Ово је у детињству веома усрећавало његову мајку зато што је показивало да цени њене 

изванредне кулинарске способности. 
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Као друго, Џек одрасла особа је био још увек у основи размажено дериште са лошим 

неконтролисаним темпераментом. Имао је навику да се истреса на друге људе без обзира 

да ли су им требале његове љутње или не. Доста људи које је запошљавао и у његовој 

широј породици је пажљиво цупкало око њега увек на опрезу да не испровоцирају његов 

бес. Код мене је Џек, када је почео да се осећа боље, почео да користи своју повећану 

енергију и ојачан глас да демонстрира свој лош карактер. Током јела Џек би лупао 

виљушком о сто толико јако да би остављао удубљења у дрвеној површини док је викао и 

тражио још, жалећи се гласно на недостатак богатих сокова и осталих кулинарских 

специјалитета за којима је жудео. Ово је био проблем карактера са којим Џек није могао 

да се избори, чак и уз помоћ интервенције локалног свештеника и мојих саветодавних 

услуга. Џек је био римокатолик који је редовно ишао у цркву, али се понашао као 

хришћанин само док је био у цркви. На неком нивоу Џек је знао да не третира друге на 

фер начин, али није хтео да промени своје навике. Његове негативне мисли и акције су 

утицале на његов дигестивни капацитет до те мере да је његово претеривање са јелом 

доводило у болест, вегетативну паралишућу болест али не и смрт. То ми је изгледало као 

нека врста карме. 

Уобичајено је за људе који су били веома болесни дуже време да схвате како је живот 

чудесан дар и да покажу вољу да ураде скоро било шта да добију још једну шансу да 

поправе ствари у ''животу''. Неки у томе успеју а неки не. Ако не успеју да промене свој 

живот и односе често поново обољевају. 

Луиђи Корнаро је оставио свету своју причу о болести и подмлађивању. Његова књига је 

можда први текст у свету о алтернативном лечењу. То је класични пример вредности 

уздржавања у исхрани. Да је Џек озбиљно схватио његову причу он би се потпуно 

опоравио. Корнаро је био венецијански племић из шеснаестог века. И он, као и Џек барон 

шпагета, је такође у својим раним четрдесетим био близу смрти. Корнарови многи лекари 

нису били у стању да га излече. На крају је видео доктора који је разумео принципе 

природног лечења. Овај мудри доктор је нашао да је његова болест проузрокована 

неподударношћу његовог дигестивног капацитета и претеране количине хране коју је 

узимао. И тако је Корнаро почео са дијетом од само 350 грама чврсте хране и 400 грама 

течности на дан. То се односило на сваку врсту хране. Могло је бити вино, салата, сок од 

наранџе, није било важно. 

Корнаро је ускоро повратио своје здравље и продужио са овом дијетом до 78-е године. 

Његово здравље је било тако добро током овог периода да људи који су били много 

млађи од њега нису успевали да држе корак са њим. Када је напунио 78 година, његови 

пријатељи, забринути што је изгледао мршаво (такозвани пријатељи изгледа често 

упропасте природно лечење) су га убедили да повећа своју дневну дозу хране за 60 грама. 

Његов деликатни систем варења, који је и такав оперисао перфектно много година, није 
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био у стању да се избори са додатном храном и озбиљно се разболео у кратком времену 

због вишка хране. 

Његов повећани унос хране је даље оштетио његове дигестивне органе и да би преживео 

Корнаро је морао да смањи дневну порцију на око 250 грама чврсте хране и нешто преко 

300 грама течности. На овој редукованој дијети опет је повратио своје здравље и доживео 

100 година. Корнаро је написао четири књиге о врлини уздржавања или ''трезвеног 

живота'' како га је звао, пишући последњу и најинтересантнију у 96-ој години живота. 

Да је мој пацијент Џек био у стању да ограничи унос хране на ниво дигестивне 

способности свог тела, он је могао да и даље хода и ужива у животу. Међутим колико год 

да сам покушавала нисам могла да га наведем да то разуме. Можда ужива у својој казни 

патње у инвалидским колицима више него што би уживао у здрављу у животу. 

 

Масти4 97% 

Мишићи 31% 

Крв 27% 

Јетра 54% 

Слезина 67% 

Панкреас 17% 

Кожа 21% 

Црева 18% 

Бубрези 26% 

Плућа 18% 

Тестиси 40% 

Срце 3% 

Мозак и кичмена мождина 3% 

Нерви 3% 

Кости 14% 

 

  

                                                           
4
 Из књиге - Биологија људског изгладњивања ( From Keys, Ancel, Joseph Brozek , Austin Henchel, Olaf 

Mickelson and Henry L. Taylor, (1950) The Biology of Human Starvation. Two Vols. Minneapolis: University of 
Minnesota Press.) 
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Изгладњивање 
Тачно је да медицински доктори који се руководе етиком користе најмање штетне 

процедуре које су им дозвољене. Мeђутим то не значи да не постоје ризици третмана у 

алопатској (модерној) медицини. Доктори правдају те ризике говорећи да је однос ризика 

и добробити најбољи могући. Свака болесна особа већ ризикује. Живот долази само са 

једном гаранцијом: да нико од нас неће остати жив. 

У поређењу са ризицима алопатске медицине, пошћење је далеко сигурнији метод 

лечења болести. Често понављане приче застрашивања о пошћењу које доктори 

медицине и њихови савезници циркулишу нису истините и важно је нагласити да бих се 

кладила да нико од ових људи који су описивали пошћење као зло и опасно није сам 

постио. Или бих се кладила на малу могућност да је неко ко прича хорор приче о пошћењу 

није у ствари јео 24 сата (вероватно због неког инцидента или акутне болести), имали су 

грозно искуство зато што нису разумели процес, били су јако токсични и били су смртно 

уплашени све време. 

Још је горе ако су постили кратко време са ''отвореним умом'' - врло опасан начин да се 

приближи било чему новом. Нашла сам кроз значајно искуство са људима који су тврдили 

да имају отворене умове да израз ''имам отворен ум'' обично значи да је неко већ донео 

суд о нечему и да нове информације само пролазе кроз његов 'отворени' ум - улазе у 

једно уво и излазе на друго. Понекад фраза ''отворен ум'' значи да особа не верује да 

пренета информација има упориште у стварности и да уопште није у стању да се одлучи. 

Најчешће испољавана критика пошћења је да у свом напору да преживи самонатурено 

изгладњивање тело метаболизира витална ткива, не само масноће и да је због тога 

пошћење штетно, потенцијално и смртоносно. Људи који вам то кажу ће вам такође рећи 

да пошћење уништава срчани мишић или перманентно оштећује нервни систем. 

Међутим, ова врста оштећења се дешава само када се особа изгладњује до смрти или 

врло близу смрти, не у уобичајеном пошћењу. 

Постоји огромна разлика између пошћења и изгладњивања. Неко ко се изгладњује 

обично једе, али лоше и неадекватно, узимајући остатке било чега доступног као што су 

шећер, бело брашно, ужегла маст, кожа за ципеле или чак прашина. Често су особе које се 

изгладњују приморане да се физички напрежу док се боре да преживе и додатно су 

веома напете. Или је неко ко се изгладњује до смрти стрпан у мали простор и може 

патити од значајне дехидратације и страха. Страх је веома штетан за дигестивни процес и 

за тело у целини; страх убрзава деструкцију виталних органа. Људи се изгладњују када 

ходају на великим растојањима кроз пустош без хране, у концентрационим логорима, 

покопани у несрећама у рудницима, током великих периода глади и док су мучени у 

затворима. 

Све док пошћење не пређе тачку у којој су сва масна ткива и абнормални депозити 

сагорели и рециклирани као нутријенти, витална ткива и органи нису конзумирани.  
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Све док тело садржи довољно нутриционих резерви, витални органи и есенцијална ткива 

се регенеришу и одржавају. У ствари тело има доста интелигенције коју не ценимо 

довољно. Оно тачно зна које ћелије су важне за опстанак а које нису. Тело зна које ћелије 

су абнормални депозити и ради на томе да њих прво метаболизује. На пример тело 

препознаје депозите артритиса, цисте, фиброзе и туморе као опасне делове у пејзажу и 

следствено их користи за храну пре било чега другог. Тело које се изгладњује (не и пости) 

такође прецизно зна којим редоследом ћелије треба да буду метаболизиране да се 

минимизује ризик од смрти или трајног инвалидитета. 

Пошто је тело које се изгладњује достигло скелетално стање или када су мале количине 

масноћа осим нутриционих резерви (минерала и витамина) исцрпљене и када је исхрана 

дефицитарна, тело почиње да конзумира мишиће и органска ткива богата нутријентима у 

последњем напору да остане живо. Под овим опасним околностима најмање важни 

мишићи и органи за опстанак се први метаболишу. На пример мишићи руку и ногу се 

конзумирају први у процесу, срчани мишић на самом крају. Задњи део тела који се 

метаболише када се организам изгладњује и близу је смрти је мозак и нервни систем. 

Изгладњивање почиње онде где се пошћење завршава, онда када почиње стварна глад. 

Ако се повратак глади игнорише кад год да се дешава, било да се ради о 30, 60 или 90 

дана у зависности од телесне тежине и типа пошћења, у тачно тој тачки, ни дан раније, 

почиње веома споро изгладњивање. Обично треба значајан период времена после тога 

да дође до смртног исхода. Важно је да се примети да ова дискусија важи за апстиненцију 

од хране, не и воде. Недостатак воде брзо изазива смрт. 

Претходна табела показује нумерички феноменалну способност тела да заштити 

најважнија ткива тела све до смрти. Ако особа пости 40 дана, просечно време које треба 

за повратак глади код људи који нису дебели и који су игнорисали повратак глади и 

продужили са гладовањем износи додатних 20 до 60 дана до смртоносног исхода због 

изгладњивања! У време смрти тело би искусило губитак 40-60% почетне тежине5. 

Испијена особа не може дозволити да изгуби толико тежине као предебела особа и до 

смрти услед изгладњивања би дошло раније. У свим случајевима изгладњивања, мозак, 

нерви, срце, плућа и јетра остају углавном нетакнути и функционишу до самог краја. 

Током пошћења је скоро немогуће да се оштете витални органи, уколико наравно до тога 

не дође услед страха или интернализовања страха других. Ако су ови страхови присутни 

не треба почињати са пошћењем. 

 

Губљење тежине пошћењем 
Губитак тежине индицира, скоро гарантује, да ће доћи детоксификације и лечења. Не могу  

да претерам у наглашивању овога. Од свих ствари које је изгледало да моји пацијенти не 

                                                           
5
 (Ancel Keys et al, 1950) 
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схватају или заборављају пошто им је то речено, је да не могу да се брзо излече а да се не 

смање. Ово је посебно тешко за породицу и пријатеље који ће да кажу, ''Изгледаш веома 

лоше тако мршав. Кожа ти виси на костима. Не узимаш довољно протеинске хране да би 

био здрав и морао би да једеш више или ћеш развити озбиљне дефицијенције. Немаш 

нимало енергије, мора да постајеш болеснији. Очигледно радиш погрешне ствари. Имаш 

мање енергије и сваки дан изгледаш све горе. Иди види доктора пре него што не буде 

касно.'' Да би успели поред оваквих пријатеља људи морају да имају јаку личност са јаком 

вољом да се супротстави другима. 

Медицинско особље тврди да брзи губитак тежине често доводи до опасних 

дефицијенција; оне приморавају човека да превише једе и добије више на тежини после 

тога. Ово је умногоме нетачно, иако постоји један истинит аспект: тело после пошћења 

постаје много ефикасније у варењу, извлачећи много више нутријената из исте количине 

хране коју је пре узимало. Ако се, после дужег пошћења особа врати узимању исте 

количине калорија као раније добијаће брже на тежини него пре пошћења. Када постимо 

због губитка тежине, једини начин да спречимо повратак тежине је да значајно 

променимо исхрану; то значи да би задржали губитак тежине исхрану треба базирати 

углавном на нескробном, воденастом воћу и поврћу, ограниченим количинама куване 

хране и веома ограниченим количинама веома концентрисаних извора хране као што су 

житарице и кувано махунасто поврће. Наравно све ово само у случају да после пошћења 

животни стил не укључује веома тежак физички рад или вежбе. Имала сам неколико 

предебелих клијената који су били љути на мене управо због овог разлога; надали су се да 

ће смршавити пошћењем и да ће моћи после пошћења да наставе са преједањем без 

добијања на тежини са комплетном неодговорношћу као и пре. 

Људи се такође плаше губитка тежине током пошћења зато што се плаше да ће постати 

анорексични или патити од булимије. То се неће десити! Особа која се уздржава од јела 

са циљем побољшања свога здравља у циљу превенције или третмана болести или чак и 

они који посте због губитка тежине неће патити од поремећаја исхране. Поремећај 

исхране значи компулсивно једење због искривљене слике о свом телу. Анорексичне и 

особе које пате од булимије имају опсесију са школом мишљења ''мршаво је боље''. 

Анорексичари гледају на своје измршавело тело у огледалу и мисле да су дебели! Ово је 

изврнута перцепција веома несигурних особа којима очајнички треба терапија. Особе које 

пате од булимије у другу руку се пуне обично лошом храном и онда се олакшавају 

повраћајући или уз помоћ лаксатива. И једни и други не убрзавају потенцијал за лечење 

које има њихово тело; ово су стања опасна по живот. 

Понекад ће неуротична индивидуа са претходним поремећајем у исхрани постати 

опседнута пошћењем и клистирањем као оправдањем да легитимизују своје опсесивно 

компулсивно понашање. Током моје каријере, док сам надгледала стотине клијената који 

посте, упознала сам пар оваквих. Обесхрабривала сам их од пошћења и клистирања и 
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одбијала да им асистирам, зато што су праксу доводили до апсурдних екстрема и 

доприносили лошем публицитету алтернативне медицине зато што су завршавали у 

болничкој хитној помоћи на инфузији. 

 

Случајеви у којима лечење пошћењем не помаже 
Повремено веома болесни људи имају јетру која је у толико лошем стању да не може 

издржати терет детоксификације. Овај орган је виталан за преживљавање подједнако као 

и мозак, срце и плућа. Можемо издржати са само једним бубрегом, можемо живети без 

слезине, без жучне кесе, са мањим деловима стомака и црева, али не и без јетре у року 

једног дана. Јетра је најактивнији орган у телу током детоксификације. Да би разумели 

детоксификацију, помаже да знате шта јетра ради континуално. 

Јетра је моћан хемијски филтер где се крв рафинира и пречишћава. Јетра прослеђује ову 

пречишћену крв кроз горњу вену директно до срца. Крв се онда пумпа у крвоток у 

системску циркулацију где долази до свих делова тела испоручујући нутријенте и 

кисеоник до ћелија. У свом повратном току велики део исцрпљене крви скупљају 

стомачне и вене слезине као и горња и доња вена које се спајају да формирају велику 

порталну вену која улази у јетру. Тако масовни проток отпадних материја из свих ћелија у 

телу константно дотиче у јетру. Велика хепатична артерија такође улази у јетру да је 

снабде кисеоником и нутријентима са којима одржава и саме ћелије јетре. 

Јетра константно ради на пречишћавању крви. Она синтетише, пречишћава, регенерише, 

пере, филтрира, одваја и детоксификује. Ради дан и ноћ без престанка. Много токсина се 

разлаже ензимима и њихове компоненте се ефикасно поново користе у различитим 

деловима тела. Неке нечистоће се филтрирају и не враћају у општу циркулацију. Овај 

отпад се скупља и таложи у жучној кеси која је мала врећица близу јетре. После јела 

садржај жучне кесе се празни у дванаестопалачно црево, горњи део танког црева. Он 

садржи дигестивне ензиме које производи јетра који омогућавају разлагање масне хране 

у танком цреву. 

Понекад велики проток овог секрета нађе пут до стомака због притиска или се усисава у 

стомак због повраћања. Обилни жучни секрет такође може бити резултат претераног 

узимања хране која оптерећује систем. Понекад клистирање или масажа може да доведе 

до обимног протока секрета. Када ова екстремно горка и иритирајућа супстанца доспе у 

стомак изазива повраћање или нагон за повраћањем. Повраћање и осећања укуса секрета 

изазива жељу да до тога није дошло. 

Када нема уноса хране у систем, крв пролази кроз јетру и даље. Међутим јетра није 

оптерећена токсинима од уноса хране и резултат је чишћа крв са све мањим количинама 

вискозитетом и токсичношћу истих, све док се стање крви не нормализује. Током 

пошћења, отпад из жучне кесе још увек пролази кроз танко у велико црево. Ако га 

међутим црева не померају токсини се поново апсорбују у крвоток и рециркулишу у 
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повратној петљи. Рециклирање токсина доводи до веома тешког осећаја, као да имате 

грип или још горе! 

Црева се ретко празне током пошћења. Током тог времена само клистирање или 

испирање црева елиминишу садржај дебелог црева. Ако се ради ефикасно и често 

клистирање доприносе добром осећају током пошћења. Често, када се чини да долази до 

искуства понављања или изненадног почетка акутне непријатности или симптома, они се 

могу скоро одмах олакшати њиховом применом. 

Особа са тешком дегенерацијом јетре неизбежно умире, са или без пошћења, са или без 

традиционалне медицине. Значајно погоршање функције бубрега доводи до истог 

резултата. Олакшавајућа околност је да је смрт у току пошћења релативно безболна, са 

бистрим умом и достојанствена. То се не може рећи за смрт у болници. Постоје много 

гора искуства од смрти. 

Пошћење није свемогућ лек за све. Постоје стања која превазилазе способности тела да се 

излечи. Старост нам на крају свима долази главе. 

Др Линда Хазард, један од највећих практичара алтернативне медицине, која је 

практиковала остеопатску медицину током 1920-их, имала је згодан начин категоризације 

стања која се могу добро третирати пошћењем. Ове је назвала ''акутним стањима'' и 

''хроничним дегенеративним стањима''. Трећа класификација ''хронична стања са 

органским оштећењима'' не реагују добро на пошћење. Акутна стања су обично запаљења 

или инфекције иритираног ткива са отицањем, црвенилом и често обилним секретом 

мукозне течности или гноја као код прехлада, грипа, првобитних случајева упале плућа, 

запаљених зглобова као у раној појави артритиса итд. Ова стања се обично лече у једној 

до три недеље пошћења. Акутна стања су идеална за самолечење. Хронична 

дегенеративна стања су озбиљнија и пацијенту обично треба надзор. У ово спадају стања 

као што је канцер, СИДА, хронични артритис, хронична пнеумонија, емфизема и астма. 

Код ових стања побољшање се обично јавља после месец до три месеца пошћења. 

Пошћење треба поделити у две до три сесије ако није дошло до побољшања у првој 

сесији пошћења под надзором. Свако сукцесивно пошћење ће довести до неког 

побољшања и ако се између сесија узима углавном дијета са сировом храном не би 

требало да дође до погоршања и пацијент ће се осећати комфорно у периоду између 

сесија пошћења. 

Ако има значајно функционално оштећење органа као резултат било које од ових 

дегенеративних болести, лечење неће бити комплетно или ће бити немогуће. Под 

органским оштећењем подразумева се да је витални део тела престао да функционише 

због дегенеративног процеса, повреде или је толико тешко оштећен од хируршке 

интервенције да ћелије које сачињавају орган не могу бити замењене. 

Једном сам имала двадесет петогодишњака који је дошао у моју бању да умре на миру 

зато што је прошао кроз толико дијагностичких процедура у три болнице да је знао да 
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његовој јетри нема помоћи. Радио је на једној фарми јабука између семестара на 

факултету када је неколико пута отрован инсектицидом из прскања пољопривредним 

летелицама. Примио је у тело толико инсектицида да му је јетра претрпела огромно 

органско оштећење. 

Када је дошао код мене његово тело је достигло тачку где није било у стању да вари храну 

и због недостатка функције јетре није било у стању да се лечи током пошћења, стање у 

којем је смрт неизбежна. Био је Будиста, није се плашио смрти и није хтео да продужава 

живот у агонији или продуженом несвесном стању било каквим изузетним поступцима 

нити је хтео да умре са цевима у телу. Била ми је част да будем учесник у његовом 

умирању. Умро је постећи, у миру и без бола, са чистим умом који му је дозволио да се 

свесно припреми. Није био у стању негације или страха и није грозничаво покушавао да 

избегне неизбежно. Отишао је мирно у ту мрачну ноћ са мирним изразом и лаганим 

осмехом. 

На срећу, током много година моје праксе, имала сам задовољство да видим већину људи 

како тотално враћају своје здравље или у најмању руку побољшају га уз помоћ пошћења и 

дијета за лечење. Многи оболели од канцера су удивљено посматрали како њихови 

тумори нестају пред њиховим очима, многи оболели од артритиса су повратили функцију, 

озбиљна обољења коже као што је псоријаза су нестала, ментална обољења су олакшана, 

адикције нестале, замор замењен енергијом и масноће се раствориле откривајући 

скривену скулптуру. Говорићу више касније о процедурама и специфичним разлозима 

због којих тела развијају специфична стања. 

 

Социјалне/културолошке/психолошке препреке пошћењу 
Бројни ставови отежавају пошћење или моралну подршку пријатељима и вољеним 

особама које посте. Доста људи се плаши губљења тежине зато што мисле да ће, ако дође 

период глади или се разболе и изгубе на тежини, сигурно умрети. Они не знају колико 

масног ткива може да скрива чак и мршаво тело, нити како полако такво тело губи на 

тежини током пошћења. Знатне резерве масног ткива помажу у оним ретким ситуацијама 

када се неко нађе у хладном океану и мора да преживи док не стигне помоћ. Такође 

дебљина помаже ако се изгубите у дивљини да преживите док чекате да вас спасу без 

хране и начина да сачувате телесну топлоту. Са друге стране људи веће масе се теже 

крећу у циљу избављења из такве ситуације. Такође знатне залихе масти су пуко гориво и 

не садрже знатне количине нутриционих резерви. Предебела особа која пости без 

значајнијих нутриционих суплемената ће почети са изгладњивањем организма много пре 

него што постане заиста мршава. Све у свему, превелика телесна тежина је много веће 

оптерећење него било каква могућа предност за преживљавање. 



79 
 

Постоје и друге предрасуде повезане са губљењем тежине које отежавају пошћење. Људи 

имају веома стереотипне погледе на то шта чини једну особу привлачном; обично то 

укључује имати нешто мишића на костима. 

 Холивуд и Хју Хефнер (власник Плејбоја) су утицали на распрострањено мишљење да 

жене треба да имају тело у облику пешчаног сата са великим усправним и чврстим 

грудима. Будући да су груди сачињене од масног ткива које подржава млечне жлезде које 

не дају грудима волуминозност сем када су надражене, већина жена током пошћења губи 

велики проценат масе груди. Када је пошћење интензивно, долази до упечатљиве појаве 

ребара и карличних костијукоје нису меке и пријатне. Мужеви, љубавници, родитељи и 

пријатељи често указују да не изгледате добро и притискају да набаците тежину. Већина 

људи мисли да је бити пуначак здраво. 

Мршави људи, посебно они који су изгубили доста на тежини током болести су под 

притиском људи у својој околини да набаце тежину и докажу да су здрави. Имала сам 

клијента који је играо фудбал у колеџу. Пре него што се разболео дизао је тегове и 

изгледао импозантно. Његова породица и пријатељи су волели да га виде таквог и то 

оправдано. Онда се озбиљно разболео. На продуженој дијети је изгубио доста на тежини 

и изгледао испијено што је навело све који су га добро познавали и бринули за њега да га 

искушавају са свим врстама деликатеса из најбољих кухиња. Али овај случај је био као и 

Луиђи Корнаро, човек који никада више није могао да изгледа као громада. Његови 

пријатељи су му отежали апсолутно неопходну потребну промену у животном стилу и 

изгледу. Он је био растрзан између жеље да угоди другима и жеље да поврати и задржи 

здравље. Овакав проблем не треба болесној особи. 

Ако имате независност у избору алтернативног медицинског програма у култури која 

високо цени комформизам и слагање мораћете да браните сопствени курс акције 

засноване на најбољим информацијама које су вам доступне. Они који посте су међутим у 

крхком емоционалном стању тако да онима који су изложени овој врсти притиска 

саветујем да замоле своје пријатеље и друштво да се уздрже ако не могу да подрже оно 

што радите. Ако после тога ваши пријатељи и рођаци још увек нису у стању да се суздрже 

да не говоре (чак ни гестовима), важно је да их избегавате док не постигнете свој циљ у 

вези оздрављења, не добијете нешто на тежини и вратите се редовној исхрани пре него 

постанете мршавији на оној за лечење. 

Најгори аспект програмирања јела у нашој култури да су људи погрешно научени да 

морају да једу да би одржавали своју снагу. Инхерентно у овој препоруци је неизречено 

веровање да када је тело ослабљено болешћу то стање може некако бити превазиђено 

уношењем хране и да телу треба храна да би убило вирусе, бактерије или инванзивне 

гљивице и да користи протеине да оздрави или регенерише ткива. Нажалост дешава се 

нешто потпуно обрнуто. Организми болести се хране и мултипликују на токсичним 
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продуктима лошег варења а тело није у стању да добро вари када је ослабљено или 

болесно. 

Има једна стара изрека о овоме: 'храни прехладу, изгладњиваћеш грозницу'. Већина људи 

мисли да ова изрека стварно значи да ако сте прехлађени треба да једете. Оно што изрека 

у ствари значи је да ћете уколико прехрањујете прехладу ускоро морати да изгладњујете 

грозницу. Протеинска храна посебно се не вари добро током болести и као што сам 

напоменула пре, токсични производи лошег варења протеина су посебно отровни. То је у 

ствари последње што треба организму када је већ ослабљен - само још један товар отрова 

који не може да елиминише услед слабости и енервације. 

Губитак тежине је обично повезан са болешћу, као и што треба да буде! У временима 

акутне болести тело које је иначе здраво, губи апетит зато што је за опстанак важно да се 

престане са јелом. Веома је тешко натерати болесну животињу да једе. Њихова тела, која 

не контролише ум пун комплексних научених одговора и погрешних идеја, аутоматски зна 

да је пошћење природни метод лечења. Супротно популарном схватању, варење, 

асимилација и елиминација захтевају утрошак значајне количине енергије. Ова чињеница 

може бити контрадикторна искуству читаоца зато што је свако постајао уморан када је 

радио дуго времена без јела, али болесно тело не може да вари ефикасно и уместо да 

добија енергију из хране, тело је даље оптерећено додатном количином токсичног 

материјала произведеном ферментираном и иструлелом храном. Ово даље оптерећује 

већ болесно тело које се дави у отпаду. 

Што је још горе, током болести већина доступне виталне снаге је већ преусмерена у 

лечење; она није доступна за варење. Важно је дозволити болесном телу да продужи са 

лечењем и не отежава тај процес непотребним варењем или супримирати симптоме (који 

су у ствари напори на лечењу) лековима. Ако имате акутну болест и престанете потпуно са 

уносом хране осим чисте воде и биљних чајева и можда нешто супа од поврћа, 

ослободили сте своје тело огромног напора. Уместо да вари тело приања на лечење. Тело 

може и неизбежно хоће да се излечи ако болесник има поверења у њега, кооперише са 

напорима тела дозвољавајући да симптоми лечења трају, смањује или елиминише унос 

хране да би дозволио сакупљање енергије, одржи позитиван став и не спречава га у овом 

напору. 

Многи људи се интензивно плаше да пропусте чак и један оброк. Ови људи су обично 

толико токсични да су њихова тела акумулисала неелиминисане токсине у њиховом 

масном ткиву годинама. Они су обично зависници од кофеина , цигарета, алкохола и тако 

даље, да, када и накратко посте, њихова тела бивају присиљена да посегну у веома 

загађење резерве масти док симултано тело почиње да се повлачи. Овакви људи када 

почну да посте искусе веома непријатне симптоме, укључујући главобољу, 

раздражљивост, неспособност да размишљају или се концентришу, замагљен вид, 

прожимајући умор, болове итд. Већина ових симптома долази од ниског шећера у крви, 
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али у комбинацији са токсинима испуштеним из масног ткива и у комбинацији проласка 

кроз вишеструка повлачења адикције, дискомфор је толики да већина људи није у стању 

да га толерише. Пошћење на соковима је реалистичније у случајевима као што је овај. 

Није нимало чудно да, када практичар алтернативне медицине сугерише пошћење да се 

поправи здравље, они тврде да је пошћење сасвим немогуће, покушали су, било је 

апсолутно страшно и знају да не могу то да ураде. 

Ово одбацивање настаје делом услед културолошких очекивања (оних које утврђује 

западна медицина) да све непријатне симптоме треба избегавати или сузбијати. Да 

својевољно искуси наведене непријатне сензације је више него што обична плашљива 

особа може да трпи, чак и у циљу оздрављења. Ове терапије су прихваћене зато што им 

то ради неко други са ауторитетом. Уз то им се ставља до знања да, ако се не подвргну 

томе, никада неће оздравити и вероватно ће убрзо и умрети. Људи такође мисле да 

немају алтернативу, да експерт пред њима зна шта је најбоље, тако да им лакне када се 

лише одговорности за своје сопствено стање и третман. 

 

Превентивно пошћење 
Током година у којима се тело дегенерисало довољно да доведе до потребе за 

пошћењем, тело је акумулисало велике количине непроцесираних токсина у ћелијама, 

ткивима, наслагама масти и органима. Тело ће, у својој мудрости, увек изабрати да 

привремено ускладишти претеране количине токсина пре него да дозволи загађивање 

крвотока или да користи секундарне путеве елиминације. Тело ће користити време када 

је јетра мање оптерећена да елиминише овај ускладиштени отпад. Парадигма практичара 

алтернативне медицине тврди да је манифестација симптома или болест апсолутно 

необорив доказ да је даље складиштење токсичног отпада у ћелијама, ткивима, 

наслагама масти и органима, немогуће и да је апсолутно потребан напор на њиховом 

одстрањивању. Зато ће нормално, када особа први пут пости, бити ослобођена огромна 

количина токсина. За тело ово је обично крајње непријатно. Само због овога је 

превентивно пошћење веома паметна идеја. 

Пре него што тело постане критично болесно, очистите своје резерве горива (масне 

наслаге) сагоревајући нешто акумулисане масти богате токсинима и замените их са 

чистом, нетоксичном масноћом коју ћете направити тако што ћете јести разумно. Ако сте 

превентивно постили у циљу побољшања здравља пре него што сте се озбиљно 

разболели, почетна детоксификација тела може бити обављена далеко комфорније док 

сте здрави, док су ваше виталне снаге на високом нивоу и док је уопште ваше тело 

способније да обавља детоксификацију. 

Сваки пут када постите, чак и ако је у питању само један дан, дозвољавате свом телу да 

прође кроз делимичну детоксификацију и сваки пут постаје све лакше и комфорније него 

прошли пут. Тело учи како да пости. Сваки пут када постите, ваше тело брже прелази у 
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процес чишћења и сваки пут када постите олакшавате оптерећење акумулисаних токсина. 

Можда сте већ елиминисали кофеин које је ваше тело акумулисало, који често доводи до 

озбиљних главобоља током апстиненције, да не спомињемо замор. Сигурно помаже да 

ово оставите иза себе пре него што почнете са елиминацијом других иритирајућих 

супстанци. Доста људи је прошло кроз одрицање од алкохола или дувана и разумеју да је 

то веома непријатно као и да то мора бити урађено у интересу здравља. Зашто се не 

одрећи других иритирајућих и штетних супстанци које редовно уносимо у систем и зашто 

не истрајати у процесу елиминације адикције на одређену храну као што је шећер или со 

и одређене хране на коју можете бити алергични као што су нпр. житарице, млечни 

производи или јаја. 

Веома је мудро инвестирати у сопствени сигурносни план систематски се детоксификујући 

док сте још здрави. Планирајте то у животу, онда када је згодно, као што је једном 

седмично, недељом нпр. или чак једном месечно једног мирног дана. Узмите неколико 

дана одмора, идите на лепо топло место и посветите део времена или све време 

чишћењу организма. Идите на море, постите у хотелу или на плажи - радите све што треба 

да би сте се мотивисали. И размотрите следеће: одмори су екстремно јефтинији када 

избегавате ресторане. 

Ако сте се навикли на 24-часовно пошћење, можете радити на 48-часовном пошћењу и 

током времена и 72-часовном, све у континуитету. Можда ћете наћи да постаје све лакше, 

чак и пријатно, нешто чему се чак и радујете. Пошћење у случају детоксификованог тела је 

пријатно и на крају људи прелазе у стање прочишћености, лакоће, бистроће главе, можда 

духовности која иде са тим. 

Насупрот томе, пошћење када сте болесни је много теже зато што је ваша животна снага 

веома ниска, већ немате енергије и вероватно имате непријатне симптоме са којима се 

морате истовремено носити. Може бити присутан и додатни стрес зато што сте 

приморани да очистите организам јер вас мучнина спречава да једете. Већина људи губи 

здравље све док не буду приморани да се суоче са тим; сувише су заузети животом а и 

'зашто се секирати'. Истина је да наша тела старе и временом све су мање способна да се 

суоче са повредама; кумулативни ефекат повреда и старења на крају доводи већину до 

неке озбиљне дегенеративне болести. Нормално се ово дешава око 50-те године живота 

ако не и пре. Понеко, ко је обдарен добрим генима или оним што зовем ''добар почетак'', 

може доживети и 60 или 75, па чак и 90 година без озбиљне болести, али ових људи је 

мало и ретко се срећу. Зашто онда не преокренути ствари у своју корист превенцијом или 

одлагањем здравствених проблема систематском детоксификацијом када је то згодно. 

Преузмите контролу и поуздајте у сопствене способности да бринете о свом телу, свом 

здрављу и свом животу. Када се ствари сведу на основу, у животу има само једна ствар 

која је стварно ваша а то је ваш живот. Преузмите контролу и почните да управљате. 

Награда ће бити побољшање квалитета живота. 
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Поглавље четири 

Чишћење црева 
 

Из речника алтернативне медицине 

 

Аутоинтоксикација. Акумулација у зиду црева постаје расплодно тле за нездраве 

бактерије. Тешке наслага мукуса у дебелом цреву се задебљава и постаје домаћин 

процесу труљења. Крвни капилари у дебелом цреву почињу да скупљају токсине, отрове и 

опасни отпад док пролазе кроз зид црева. Сва ткива и органи тела сада примају токсичне 

супстанце. Овде се налази почетак праве аутоинтоксикације на физиолошком нивоу.2 

Све болести настају због недостатка одређених састојака у исхрани као што су минералне 

соли или витамини или због одсуства нормалне одбране тела као што је природна 

заштитна флора. Када се ово догоди токсичне бактерије нападају доњи 

гастроинтестинални тракт и отрови који тако настају загађују крвоток и уништавају свако 

ткиво, жлезду и орган у телу.3 

Уобичајени узрок поремећаја гастроинтестиналног варења је енервација и преједање. 

Када се храна не свари она постаје отров4 запречавајући дебело црево наслагама на 

његовом зиду до те мере да фекалне материје једва могу да прођу. Аутоинтоксикација је 

директан резултат интестиналне констипације. Погрешна исхрана је главни и основни 

узрок констипације. Учесталост и количина фекалне елиминације није индикација 

констипације у цревима (Bernard Jensen, Tissue Cleansing Through Bowel Management) 

 

Ја нисам истински следбеник било којег метода или система лечења. Нашла сам истину у 

многим школама (лечења) и користила широки дијапазон техника. Реч за моју 

инклинацију је 'еклектичан'. 

Најефикаснији лек у мом арсеналу је пошћење на води, праћено по потенцији другим, 

мање ригорозним дијетама за детоксификацију. Чишћење дебелог црева је следеће по 

ефикасности моћи лечења. У ствари тешко је одвојити чишћење дебелог црева од 

пошћења јер би програми детоксификације требало увек да буду праћени чишћењем 

дебелог црева. Ниже на скали ефикасности долази дијететски програм који елиминише 

алергијске реакције и пружа телу храну коју може да вари без стварања токсемије. На 

крају, и обично најмање ефикасан метод у мом систему, долазе ортотропске супстанце (у 

облику пилула и капсула) као што су витамини или суплeменти. 

                                                           
2Bernard Jensen, Tissue Cleansing Through Bowel Management. 
3Sir Arbuthnot Lane. 
4 Dr. John.H. Tilden, Impaired Health: Its Cause and Cure, 1921. 
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Оно што је интересантно је да се мојим клијентима набројане методе обично свиђају у 

обрнутом редоследу од њихове ефикасности.  Људи више воле да узимају витамине зато 

што изгледају као алопатске пилуле, а узимање пилула захтева мало или нимало 

одговорности у смислу промене навика. Најнепопуларнији третман који сам 

примењивала је монодијета на води током неколико недеља или месеци. Ово је међутим 

најефикаснија терапија. 

Могуће је излечити многе здравствене проблеме без пошћења, једноставним чишћењем 

дебелог црева и враћањем његовог нормалног функционисања. Ово тражи мало личног 

напора и много је прихватљивије него пошћење. Зато је потпуно разумљиво зашто су 

поштени и морални натуропати развили опсесију чишћења дебелог црева. Неки 

исцелитељи су гласно и упорно (и погрешно) прогласили да је констипација једини узрок 

болести и да је зато једини стварни лек за све болести чишћење црева. 

Иако је могуће постићи доста успеха са једноставном (иако непријатном за примену) 

техником чишћења црева, дегенерација цревног тракта је једини узрок болести. Ја сам 

пре за чишћење као додатак потпунијим програмима лечења. Стари класици 

алтернативне медицине, међутим, и чак и новије књиге, дају снажну подршку чишћењу. 

Неке од ових књига имају сасвим једностран приступ - један узрок - један лек и лаицима 

звуче убедљиво. Због тога треба да укратко објасним зашто су неки иначе добронамерни 

здравствени професионалци претерано заговарали чишћење (као и неке друге праксе). 

 

Већина болести се саме излече 
Ако питате било ког искреног доктора медицине како лечи болести, признаће вам да су 

већина акутних болесних стања и мањи, иако значајан проценат (вероватно већи део) 

хроничних болести самоограничавајући и да ће, током времена, доћи до побољшања 

само по себи. Тако, за већину жалби, искрен алопатски доктор види свој посао као 

давање утехе и олакшавање тежине симптома све док не дође до излечења. 

Овај исти сценарио, у перспективи практичара природне алтернативне медицине, је да су 

све акутне и већина хроничних болести једноставно покушај тела да се избори са кризом 

токсемије. 

Из два разлога текућа криза ће се решити сама по себи. Позитиван разлог је да ће се 

токсично преоптерећење разрешити: особа мења своје навике у исхрани или је узрок 

стреса који је привремено смањио њихову виталну снагу и довео до енервације уклоњен, 

варење се побољшава и ниво самогенеришућих токсина се смањује. Негативан разлог да 

се тегоба сама ''излечи'' је у томе што витална снага болесника пада испод нивоа 

манифестације симптома и тегоба престаје јер се развија нова озбиљнија болест. 

Ова друга могућност је непожељна јер јако здраво тело има висок степен виталности и у 

стању је да веома снажно елиминише токсине, често доводећи до веома некомфорних 

симптома који не угрожавају живот. Како међутим витална снага пада, тело мења путеве 



85 
 

секундарне елиминације и почиње да користи важније органе и системе да се ослободи 

токсемије. Ова дегенерација доводи до мање непријатних симптома, али на дуже стазе 

оштећује виталне органе и доводи особу ближе фаталној болести. 

Младо витално тело које има доста животне снаге ће скоро увек усмерити вишак токсина 

кроз кожна ткива и њима сличне мукусне мембране што доводи до репетитивних напада 

синузитиса или астме или прехлада или комбинација свега наведеног. Свака акутна 

манифестација е се на крају ''излечити''. Међутим једног дана витална снага тела више 

неће моћи да произведе ове агресивне реакције чишћења и токсемија ће постати дубља. 

Када алопатски доктори имају пацијента који се жали на синузитис, они знају да ће се он 

на крају ''излечити''. ''Лек'' међутим може да буде случај артритиса. 

Ова несрећна реалност чини да млади доктори пуни идеала почињу да их брзо губе у вези 

третмана дегенеративних болести зато што је крајњи резултат њихових напора свеједно 

смрт. Најбоље што могу да ураде је да олакшају патње и да донекле продуже живот. 

Најгоре што могу да ураде је да продуже патњу. 

Зато је главни задатак лекара да научи пацијента да буде стрпљив, да чека док се тело не 

опорави и престане да испољава нежељене симптоме. Зато имамо прво правило 

медицине: - не нанети штету! Ако се доктор једноставно уздржи од погоршавања 

ситуације, тело ће се опорављати само по себи. Али пацијент, ретко у стању да ћутке трпи, 

долази захтевајући брзо олакшање, захтевајући лек. У ствари да се пацијенти задовоље 

патњом у тишини они и не би тражили лекара. И тако ако доктор хоће да задржи 

пацијента и заради, он мора нешто да уради. Ако је то нешто што доктор ради наноси 

мало или нимало штете, тим боље ако може олакшати симптоме, доктор практикује 

добру медицину и имаће висок степен излечења као и добру зараду ако има добре 

манире. Ова врста лекара може бити алопатски и ''природни'', може користити лековито 

биље или практиковати хомеопатију. 

Прича о др Џенингсу, веома познатом или озлоглашеном (у зависности од угла гледања) 

лекару, који је практиковао медицину у Конектикату у раним 1800-тим годинама, 

илуструје овај приступ. 

Др Џенингс је имао сопствене уникатне лекове. Њихов састав је био његов проналазак и 

био је апсолутна тајна. Имао је пилуле и обојене тинктуре разних врста које је сам 

справљао у својој апотеци. Његови пацијенти су се углавном опорављали и имали мало 

или нимало компликација. Ово се мора посматрати у контрасту са праксом његових 

колега тога доба, чије су црне торбе биле пуне арсеника и стрихинина, и чија је пракса 

укључивала пуштање крви. Ове технике и лекови су ''деловали'' тровањем тела или 

смањењем количине крви и смањивањем виталне снаге тела, онемогућавајући тако тело 

да манифестује непожељне симптоме. Ако је сироти пацијент преживео као жртва свог 

лекара, онда је био довољно отпоран да преживи обоје - и своју болест и лекарски 

третман. Типично, болесни људи су имали много дуготрајних компликација, дугу болест и 
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много ''погоршања'' која су захтевала многе визите, што је лекарима пружало добре 

зараде. 

Др Џенингс је оперисао другачије. Он би преписао један или два тајна лека из своје црне 

торбе и дао инструкције пацијентима да остану у кревету, доста се одмарају, пију доста 

воде, једу лаку храну и то у мањим количинама, као и да узимају његов лек док им не 

буде боље. Стопа излечења његових пацијената била је феноменална. Колико год да су 

тражили да им открије шта је то у његовим лековима др Џенингс није говорио шта је у 

његовим пилулама и бочицама. Тек на крају своје каријере да би просветлио своје 

савременике др Џенинкс је признао. Његове пилуле су биле направљене од брашна, 

разних горких али безазлених биљних супстанци и мало шећера. Његове црвене и зелене 

тинктуре које је преписивао у количини од пет или десет капи помешане са водом су биле 

само вода и алкохол, нешто боје и мало горког укуса, али безазлене. Укратко плацебо. 

Пошто је признао, др Џенингс је био присиљен да побегне да би спасао свој живот. 

Колико знам завршио је пензионишући се на западу у Индијани. Неки од његових бивших 

пацијената су били веома љути зато што су платили доста новца очекујући ''праве'' лекове 

а добили су само брашно и воду. Чињеница да су оздравили није им изгледа била важна. 

Ако лекарска процедура лечења сузбија симптоме и/или смањује виталност токсичним 

лековима или хирургијом (обоје ће чешће резултовати елиминацијом симптома) 

алопатски доктор практикује лошу медицину. Овакав доктор ће такође имати висок 

степен излечења и добар пословни резултат (ако има добре манире) зато што његови 

лекови доводе до веома брзог престанка симптома болести. Уз то оваква пракса је у 

хармонији са уобичајеном али опасном драматизацијом код многих људи која гласи: када 

тело не функционише добро, онда је оно 'лоше' и треба га казнити. Па да га онда казнимо 

са отровима, а ако то не функционише, да га стварно казнимо и одсецањем дела који не 

функционише. 

Ако међутим лекар може да уради нешто што неће наносити штету али ће подизати 

виталност и/или смањивати ниво токсемије, доћи ће до тога да ће он имати већи степен 

излечења него што омогућава било која од две технике. Зашто повећање виталности 

помаже? Зато што смањује енервацију, побољшава варење, смањује стварање нових 

токсина и побољшава функцију органа елиминације такође смањујући токсично 

преоптерећење које узрокује проблеме. 

Технике које привремено и брзо подижу виталност укључују хомеопатију, 

киропрактичарски третман, витаминску терапију, масажу, акупунктуру и акупресуру и 

многе духовно усмерене праксе. Исцелитељи који примењују ове технике и имају добар 

однос према пацијентима могу имати профитабилну праксу, међутим могу имати 

екстремно профитабилну праксу ако не ураде ништа на смањењу токсемије који се 

тренутно генерише. Њихови пацијенти осећају тренутно олакшање али морају више пута 

узимати лек. Ово ствара задовољне муштерије и омогућава поновљање посла. 
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Најбољи приступ од свих се фокусира на смањење самогенеришућег нивоа токсемије, 

чишћењем које уклања депозите старе токсемије регенеришући органе елиминације и 

варења да спрече стварање нове токсемије и потом да олакшају текуће симптоме и 

олакшају пацијенту да буде стрпљив док се њихово тело лечи. Исцелитељ вештачки и 

привремено повећава виталну снагу са витаминима, масажом, акупресуром итд. Овај 

паметни добронамерни доктор ће имати највећу стопу излечења међу оним паметним 

пацијентима који ће прихватити рецепт, али неће профитирати тако много зато што ће се 

пацијенти излечити и више им неће требати доктор. Ту нема ни изблиза толико 

поновљања третмана. 

Клистирање је одличан третман. Оно може очистити депозите старе токсемије (иако у 

телу сигурно има и других депозита који се не чисте). Чишћење црева смањује 

формирање нове токсемије од иструлелог фекалног материјала (међутим промена 

исхране је неопходна да се максимизује добробит). Најприметније пацијенту је да 

испирање тренутно олакшава текуће симптоме смањујући постојеће токсично 

оптерећење. Добро урађено клистирање је тако моћна техника да ће ће само једно често 

учинити да престану тешке главобоље спречавајући почетак прехладе, прекинути напад 

синузитиса, зауставити астматични напад, смањити бол акутног артритиса, смањити или 

зауставити алергијску реакцију. Клистирање је уз то јефтино: може се самостално радити и 

смањити потребу за већину посета доктору због олакшавања акутних симптома. 

Обољења дебелог црева, укључујући хроничну констипацију, колитис, киле, хемороиде, 

синдром иритираног стомака и мукозни колитис, се често лече само интензивним 

серијама неколико туцета третмана клистирањем у кратком временском интервалу. 

Супротно популарном веровању, многи људи мисле да је, ако имају дизентерију или 

друге облике чешће столице, клистирање последња ствар која им треба. Изненађујуће је 

да серија клистирања елиминише многа од тих стања. Људи са хроничном дијарејом или 

честом столицом пате обично од констипације. Ово може изгледати контрадикторно само 

по себи али ускоро ћу објаснити. 

Пре једног века, било је много мање научних података о функционисању људског тела. 

Онда је било лако да лекару оријентисаном ка природној медицини да поверује да је 

клистирање најбољи доступан лек. Лекари који су практиковали само овај третман би 

имали висок степен излечења и много веома задовољних клијената. Најважније од свега 

је да овакав третман не би наносио штету. 

 

Одвратна црева 
Не знам зашто али људи у нашој култури имају веома укорењену одбојност према 

цревима и њиховој функцији. Људи не желе да мисле о цревима или да се ангажују 

примењујући клистирање на себи. Они постају дубоко посрамљени када неко други то 

ради за њих. Људи су такође стидљиви када је реч о испуштању гасова и већина се тешко 
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уздржава да се не насмеје или на неки начин реагује када неко прдне у њиховом 

присуству, иако се увиђавни у нашем друштву претварају да нису приметили. Комичари 

обично успевају да насмеју публику када прдну или направе алузију на неку другу 

стомачну функцију. Људи не реагују на исти начин на уринарне функције или пражњење 

иако и оне имају непријатан мирис и потичу из истог ''интимног'' подручја. 

Када први пут поменем клијентима да им треба минимум туце или много више тура 

клистирања током програма чишћења, они се неизбежно шокирају. Већини се чини да 

никоме при здравом разуму не би препоручио овакав третман и да мора бити да сам 

мотивисана похлепом или сам некакав уврнути случај. Онда им рутински покажем 

репродукције рендгенских снимака дебелог црева које показују очигледне знаке губитка 

нормалне структуре и функције као резултат комбинације ефеката констипације, 

гравитације, слабих абдоминалних мишића, емоционалног стреса и лоше дијете. У 

просечном цреву више од 50% мишића (који терају фекалне остатке кроз орган) је 

дисфункционално због губитка тонуса мишића који проузрокује утицај фекалних материја 

и/или запречавање великог црева услед стреса (задржавање тензије мишића у 

абдоминалном подручју) и напрезања током столице. 

 

Типично оболело црево 
Просечна особа такође има 'проклизало' (опуштено) трансверзално црево и дисторзирано 

и померено узлазно и излазно црево. Пре него што сам купила прву машину за испирање 

црева узела сам курс из терапије чишћења црева. Киропрактичар који је држао 

предавање је захтевао да сви пацијенти за клистирање узимају баријум и сликају 

рендгеном црева пре испирања као и да понове сликање рендгеном после сваке серије 

од 12 испирања. Већина његових пацијената је искусила толико тренутно олакшање да се 

добровољно подвргла сету од најмање четири комплетне серије од 48 клистирања, док 

њихови рендгенски снимци нису почели да дају изглед нормалне структуре. Требало је 

такође исти број око 48 клистирања да би пацијенти приметили значајније побољшање у 

функцији црева. У прегледу преко 10000 рендгенских снимака из његове клинике стања 

пре клистирања киропрактичар је приметио само два нормална снимка и та два су 

припадала двојици младића који су одрасли на фарми једући једноставну храну из баште 

и бавећи се тешким физичким пословима. 

Рендгенски снимци су показали да је било потребно најмање 12 клистирања да би дошло 

до минималне али приметне промене у структури црева у жељеном смеру, као и да 

пацијент примети побољшање стомачне функције као и приметно побољшање општег 

стања. 
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Здраво црево 
Са моје тачке гледишта најфрапантнији део целог овог искуства био је да киропрактичар 

уопште није препоручио било какве промене режима исхране. Његови пацијенти су 

имали велики успех самим клистирањем. Ја сам сматрала да би промене исхране биле 

неопходне у циљу избегавања повратка истог лошег стања црева. Још увек мислим да је 

клистирање далеко ефикасније ако се људи налазе на дијети прочишћавања. Била сам 

међутим одушевљена потенцијалом клистирања у помоћи људима. 

За мене најинтересантнији део овог курса био је у вези узимања баријума и рендгенских 

снимака. Приватно сам била убеђена да ће моји снимци изгледати нормално, зато што 

сам пре свега била на дијети сировом храном шест година и доста и постила што је све 

било на гласу да уљудно опоравља црева. На моје изненађење моје црево је изгледало 

деформисано и дисфункционално као код осталих чак и горе због петље у силазном делу 

која је подсећала на слово 'е' које доктори зову волвулус. Хирурзи воле да га исеку зато 

што често изазивају запречавање црева. Изгледало ми је да то није било фер. Сви други са 

исто тако лошим цревима су били на просечној америчкој дијети цео живот, а ја сам била 

тако 'чиста!'. 

После дубљег размишљања сетила сам се да сам имала тенденцију ка констипацији целог 

мог детињства и младости и да је током моје две трудноће притисак фетуса на црево 

склоно констипацији довело до погоршавања које је резултовало дисторзијом видљивом 

на рендгенским снимцима. После овог искуства било је јасно да пошћење, дијете 

чишћења и коригована исхрана неће поправити штету која је већ направљена. Правилна 

исхрана и пошћење ће међутим спречити даље погоршавање стања црева у односу на 

стање какво јесте. 

Онда сам схватила да сам управо купила алат који ми је требао да опоравим моја 

сопствена црева и била сам жељна да што пре почнем са тим. Претходно сам мислила да 

ћу само користити ту машину на мојим пацијентима зато што су они већ неко време 

тражили ово као помоћну терапију мојим услугама. На крају сам се и сама преко стотињак 

пута подвргла овој процедури темпом од три пута недељно током много месеци. Онда 

сам из радозналости урадила још рендгенских снимака уз помоћ баријума да проверим 

своје резултате. Као што сам очекивала црево је изгледало далеко нормалније и без 

џепова. Чак су ишчезле и кривине у облику слова 'е'. 

 

Шта је то констипација? 
Већина људи мисли да немају констипацију зато што имају столицу скоро сваки дан и то 

без напрезања. Имала сам чак и клијенте који су тврдили да имају столицу једном 

недељно и да не пате од констипације. Ствар која највише изненађује почетнике у 

пошћењу је да поновљено клистирање током пошћења доводи до избацивања више 
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килограма несумњиво старе, спечене фекалне материје и великих мукозних нити. Ови 

стари фекални депозити се не избацују први или чак пети пут. Такође све неће бити 

елиминисано ни десети пут. Међутим током продуженог пошћења или исхране сировом 

храном уз редовно клистирање, невероватне промене почињу да се дешавају. Изгледа да 

нико ко је јео модерну процесирану храну није избегао формирање спечених депозита 

који облажу зидове црева ометајући његову функцију. Овај материјал не реагује на 

лаксативе или повремено клистирање. 

Било ко, ко није видео (и намирисао) у стварности шта излази из ''просечне'' наизглед 

здраве особе током клистирања неће веровати да се то може десити и не може то ни да 

замисли. Често се налазе тамно црне громуљаве нити, громуљице или зрневље, чак и 

смрдљиви дискови обликовани као вајане полулопте сличне текстури на зиду самог 

црева. Ови дискови су тврди као камен и могу изгледати као дугачке црне плетенице. 

Такође могу бити присутне дугачке умршене нити сивог/браон мукуса, траке и пахуљице 

или чак пантљичара. Када се једном виде није тешко замислити како ово фекално камење 

и други отпад утиче на функционисање црева. Све то отврдњава зид црева и утиче на 

невољно пражњење црева, што доводи до даљих проблема са констипацијом и отежава 

апсорпцију нутријената. 

Наша модерна исхрана по својој ''де''-натурализованој природи води до констипације. У 

рововима у Првом светском рату, сир су називали 'зачепљивач позадине' зато што су 

војници који су га јели добијали тежак затвор. Када се узима сам и са другом интегралном 

храном, умерене количине сира не доводе до здравствених проблема код људи који 

немају проблема са варењем млечних производа. Када се међутим сир комбинује са 

белим брашном развија се јака констипација. Бели хлеб или већина 'грицкалица' од белог 

брашна садрже доста глутена, веома лепљивог протеина из житарица који омогућава да 

се хлеб држи у комаду и добро надиже. У белом хлебу међутим нема љуспица у којима се 

налази највише влакана. И у многим другим врстама процесиране хране недостаје 

влакана. 

У једном од претходних поглавља сам укратко показала како функционише варење 

пратећи храну од уста до дебелог црева. Да би се разумело зашто је констипација скоро 

гарантована у нашој цивилизацији потребно је још мало детаља. Храна која напушта 

слепо црево је полутечна смеса влакана, несварених и несварљивих комадића и остатака 

ензима за варење. Ова смеса пролазе кроз дебело црево помоћу мишићних контракција. 

Дебело црево оперише на принципу који ја зовем ''жвак жвак воз'' где најскорије јело које 

сте конзумирали улази у дебело црево и помаже да се 'локомотива' изгура што је за 

здраво црево храна конзумирана пре око 12 сати раније. Мишићи у цреву се контрахују 

само када су растегнути, тако да запремина фекалне материје растеже црево што узрокује  

да мишићи гурају отпадни материјал дуж ректума и ануса. 
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Узимање хране која нема влакана смањује обим материје у цревима и успорава кретање 

контракцијама. Било да се храна помера брзо или споро, црево још увек обавља још једну 

своју функцију а која је трансфер воде из цревног садржаја у крвоток редукујући тако 

дехидратацију. Услед тога што се дуже остатци хране задржавају у цреву то постају сувљи 

и тврђи и лепљивији. Зато фекалне материје када стигну ''до краја пута'' треба што пре 

избацити пре него што се осуше и стврдну да би се лако померале.  Неки људи који пате 

од констипације имају столицу сваки дан али избацују јело које су узимали пре више дана 

или чак недеља. 

Већина практичара алтернативне медицине верује да када дебело црево бива обложено 

отврднутом фекалном материјом перманентно и по дефиницији самог термина пати од 

констипације. Овај тип констипације се не перципира као непријатан или као потпуна 

констипација при којој постоји осећање потребе за столицом које се не испуњава. Он 

међутим има суптилно штетно дејство. Констипација обично продужава време пролаза 

повећавајући апсорпцију токсина до које доводи слабо варење јер облагањем и 

запречавањем делова црева такође смањује апсорпцију одређених минерала и 

електролита. 

Понекад људи са екстремном констипацијом имају скоро константан пролив јер црево 

постаје толико обложено са дебелим и непропусним слоје старе фекалне материје да не 

уклања много влаге. Ово стање се често погрешно интерпретира као дијареја. Најважнији 

задатак дебелог црева је да трансферише минерале растворљиве у води из сварене хране 

у крвоток. Када значајан део површине црева буде обложен са непропусном осушеном 

чврстом материјом, или мукусом, оно више не може да ефикасно врши асимилацију и 

тело почиње да трпи делимично изгладњивање минералима, иако их је довољно 

присутно. Моје запажање из бројних случајева је, да када је црево ефикасно очишћено, 

особа почиње да добија на тежини узимањем исте количине хране која је претходно била 

довољна да одржава тежину, док људи који претходно нису могли да добију на тежини 

или, који су се топили без обзира на то колико су јели, такође почињу да добијају на 

тежини. 

 

Развој моје сопствене констипације 
Историја моје сопствене констипације, иако посебно повезане са мојим детињством у 

руралним подручјима, је типична за много људи. Одрасла сам на исхрани која 

проузрокује констипацију, а која се углавном састојала од процесираног сира и сланог 

кекса. Моја је била убрзана стидљивошу и појачана недостатком комфорног смештаја. 

Ране године сам провела у канадској прерији где су сви имали пољски клозет. Модерна 

верзија истог често се да видети на грађевинама. То су хемијски тоалети, сасвим 

различити од оних које сам користила у детињству, јер неко увек долази и празни их и 

поставља тоалет папир. Они са којима сам фамилијарна су брзо формирали гомилу 
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непријатног мириса. Зими је пољски клозет био толико хладан да се све брзо смрзавало и 

пре него што је стизало до тла (а изгледало је да се позадина лепи за седиште од 

хладноће!) Тоалетни папир су биле старе новине са сјајним папиром. Можда је у питању 

посебност севрњачке земље, али чинило се да ноћу увек круже неки монструми на путу 

до пољског клозета а мрак пада рано и касно свањава. 

Када је био дан и није била снежна олуја, на зов природе сам излазила у пољски клозет. 

Када је било мрачно (нисмо имали струју) и када је дувао хладан ветар стварајући 

огромне наносе снега, једноставно сам 'прескакала', зато што је алтернатива - ноша са 

емајлираним поклопцем - била још гора. Ноша се морала користити, више мање јавно, 

зато што су спаваће собе биле дељене и није било одвојеног купатила у кући. Увек сам 

била стидљива у вези интимних ствари и ношу сам користила само кад нисам могла 

другачије и уз осећај осрамоћености. Нико ми није објаснио да није добро да задржавам 

фекалне материје и нисам о томе размишљала све док нагон за столицом није постајао 

толико снажан да је столица била болна. 

Касније у животу сам продужила са овим шаблоном одлагања столице иако су пољски 

клозет и ноше били ствар прошлости. Као млада девојка увек сам налазила 

интересантније ствари него да седим у клозету, чинило ми се непријатним и било је 

праћено звуцима који су деловали посрамљујуће и нису били романтични када сам била у 

друштву младића. Током моје две трудноће тенденција ка констипацији је била још више 

отежана тежином фетуса који је притискао већ трома црева и никада нисам заборавила 

напорне столице после порођаја са поцепаном међицом. 

 

Брзо олакшање после чишћења црева 
Током пошћења јетра напорно ради процесирајући токсине из масти и других депозита у 

телу. Јетра још увек избацује отпадне материје у танко црево преко жучних канала. Док се 

нормално једе жуч, која садржи веома токсичне супстанце, пролази кроз танко црево и 

елиминише се пре него што се исувише асимилује. (Обично жуч боји фекалне материје 

тамном бојом.) Смањење количине хране, међутим, смањује или комплетно елиминише 

покрете црева, дозвољавајући садржају црева да се задржава исувише дуго времена. 

Онда се токсини у жучи реапсорбују формирајући затворену петљу, даље оптерећујући 

јетру. 

Мукозне мембране, које облажу дебело црево, стално луче лубриканте да олакшају 

гладак пролаз фекалне материје. Овај секрет не престаје да се лучи током пошћења; у 

ствари може се и повећати због тога што интестинални мукус често постаје пут секундарне 

елиминације. Када остане у цревима токсични мукус иритира, док се токсини у њему 

реапсорбују формирајући још једну затворену петљу и додатно оптерећење за јетру. 

Дневно клистирање током пошћења, или код дијета чишћења, ефикасно уклања старе 

наслаге фекалних материја у цревима и одмах олакшава оптерећење јетре, доносећи 
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тренутни осећај олакшања, дозвољавајући тако јетри да даље детоксификује крв и убрза 

лечење. Они који посте на соку или сировој храни треба да примењују два или три 

клистирања у кратком размаку сваког дана, током прва три дана, да би добро започели 

процес чишћења и даље сваког другог дана или минимално сваких неколико дана. 

Клистирање треба предузети када год симптоми постану непријатни, без обзира да ли сте 

тог дана већ очистили црева или не. Једном када се искуси олакшање од симптома које 

обично долази са клистирањем људи имају више воље да понове ово благо непријатно 

искуство. 

Повремено испирање црева због њихове испуњавањености и притиска на јетру индукује 

пражњење веома токсичне жучи које може да проузрокује привремену вртоглавицу. Без 

обзира на то још увек је боље продужити са третманом због великог олакшања које 

долази после третмана. Ако вртоглавица потраје треба размотрити модификације као што 

је смањење или престанак масаже црева у региону жучне кесе (абдоминално подручје 

близу доњег дела грудног коша) и убризгавање мање воде у црево. Исто тако помаже да 

стомак буде празан и без флуида један сат пре испирања. После испирања треба 

наставити са узимањем течности. Ако сте склони повраћању држите спремну пластичну 

посуду и воду за испирање уста после тога и наставите са уобичајеним поступком. 

 

Клистирање и испирање 
Људи се често питају каква је разлика између клистирања и испирања. 

Као прво клистирање је знатно јефтиније зато што га сами примењујете; једна кеса 

средства за клистирање (која се убризгава у дебело црево) кошта око десет долара и 

доступна је у свакој апотеци и може се користити вишекратно. Испирање црева кошта 30 

до 75 долара по третману. 

Киропрактичари и натуропати који нуде овакве услуге унајмљују техничаре који могу и не 

морају бити вешти оператори. Добра идеја је наћи некога ко је пријазан и професионалан, 

ко ће вас опустити будући да је релаксација веома важна. Такође је добро да терапеут 

масира абдомен и стопала током сесије. 

Клистирање и испирање постижу исти позитиван ефекат. Испирање међутим доноси више 

побољшања у краћем времену од клистирања због неколико разлога. Током испирања 

око 100 до 200 литара се користи за испирање дебелог црева у поновљеним серијама 

пуњења и пражњења континуалним протоком воде. Клистирање не може да се приближи 

овој ефикасности. Међутим понављање клистирања три пута у кратком временском 

размаку ће очистити црева подједнако добро као и машина за испирање. 

Клистирање код куће узимају знатно мање времена него време које је потребно да се оде 

до клинике ради испирања и може бити урађено када вам одговара - велика предност 

када постите јер можете сачувати енергију за лечење. Међутим испирање више одговара 

некима. Постоје они који посте који не могу да поднесу клистирање било због физичког 
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хендикепа или психичких разлога и пуштају друге да то обаве. Неки немају мотивацију  да 

се декомфорирају али им је у реду да то неко други уради. Неки веома болесни људи су 

сувише слаби да то сами ураде и треба да нађу некога да им помогне са клистирањем код 

куће или да их неко одведе код терапеута. 

Мало људи данас зна како да правилно обави клистирање. Ову праксу су дискредитовали 

традиционални доктори медицине као помало опасну, можда и адиктивну и знак 

психолошке нестабилности. Међутим људи у Америци са својом цивилизованом 

исхраном са мало влакана и лоше комбинованом нашироко пате од констипације. Један 

доказ за ово је да хемијски лаксативи са својим сопственим опасним нузефектима 

заузимају много полица у апотекама и нашироко се рекламирају. Да ли је отпор 

медицинске професије клистирању у вези са тим што после иницијалне куповине 

средства за клистирање нема даљих трошкова за лаксативе? Или можда је случај да 

пошто људи открију да тако, на пример, помоћу клистирања могу излечити главобоље, па 

престају да често посећују лекара. 

Клистирање је такође било погрешно оптуживано за губитак тонуса мишића црева 

спречавајући његове покрете без стимулације средства за клистирање доводећи до 

опуштања и увећања доњег дела стомака. До овога стварно може и да дође; када се деси 

то је резултат честе примене малих количина воде ('флоте' клистирања) у циљу 

стимулисања нормалног пражњења црева. Резултат је константно растезање ректума без 

довољно течности у цревима. Сасвим супротан, веома позитиван ефекат, изазива 

правилно примењено клистирање током чишћења. 

Разлика између клистирања које помаже и потенцијално штетног клистирања лежи у 

количини убризгане воде и фреквенцији коришћења. Коришћење чаше или две воде да 

се индукује пражњење црева може на крају довести до зависности, неће ојачати дебело 

црево и после година овакве праксе може резултовати растезањем и увећавањем 

ректума и дебелог црева. Међутим, комплетно празно дебело црево просечне величине 

има капацитет да држи око 4 литра воде. Када се повећано клистирање примењује, све 

док се црево не испразни од фекалне материје и убризга се скоро 4 литра воде, резултат 

је повољан и повећава се укупан тонус мишића. 

Коректно примењено клистирање (и специјално испирање) служе да јачају мишиће 

црева. Овај дугачки цевасти мишић се поновљено пуни са водом што га наводи да 

живахно вежба док се празни више пута. Резултат је веома повећани тонус мишића, 

убрзање перисталтичких покрета и на крају после неколико десетина понављања, 

значајно смањење времена транзита. Добро урађено чишћење вежба црево нешто мање 

ефикасно и не побољшава тонус мишића толико добро као испирање. 

Убризгавање 4 литра воде са средством за клистирање, када особа једе нормално, је 

веома непрактично. Али на лаганој дијети чишћења или током пошћења, количина новог 

материјала која прелази у црево  је мала или занемарљива. Током првих неколико дана 
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пошћења, ако се сваког дана примењују два или три клистирања у кратком размаку, 

дебело црево се убрзо празни од скоро узете хране и постаје све лакше да се узимају веће 

количине воде. Током неколико дана на овом режиму убризгавање пар литара или више 

воде је лако и безболно. 

Вероватно због психолошких разлога код неких људи се после почетне убризгане 

количине воде црево ''замрзне'' и опире се узастопном клистирању. Због овога је боље 

направити две паузе по пола сата између клистирања. 

Машина за испирање може у рукама експерта обавити испирање еквивалентно шест или 

седам клистирања у времену мањем од једног сата и обавити то без декомфорирања или 

улагања напора. Америчка медицинска асоцијација је међутим сузбијала праксу 

испирања, у неколико америчких држава она је чак направљена нелегалном. Онде где је 

легална киропрактичари је сада сматрају незгодном и не толико профитабилном у 

поређењу са разним техникама масаже. Тако није лако наћи обучене и вољне техничаре у 

овом послу. 

Свако ко планира да предузме терапеутско клистирање би добро урадио да нађе 

терапеута и обави два или три испирања у размаку од једног дана, уз лагани режим 

исхране, и одмах после тога да почне са пошћењем. Три испирања, током три узастопна 

дана током лаке дијете на сировој храни, су довољна да елиминишу сву скорије узету 

храну, чак и из констипираног, натеклог и надувеног црева, док се особа упознаје са 

сопственим цревима. Испразнити црево је у ствари пријатно и већини људи потпуно ново 

искуство. Неколико добро урађених испирања може брзо навићи особу на сензације које 

прате клистирање и демонстрирају ефекат који може постићи сама са врећом за 

клистирање, што је нешто што се не може брзо открити на други начин. 

 

Како да сами урадите клистирање 
Клистирање нема наклоност медицине већ дуго времена. Већина људи није никада имала 

ниједно. Зато ево једноставних упутстава за примену. 

Избор средства за клистирање је важан. Врећа мора садржати најмање два литра и бити 

спремна да се брзо поново напуни. Најбоља врста је направљена од гуме са гуменим 

цревом од метар и по са јеним или два завршетка од тврде пластике. Врећа је 

конструисана било за клистирање или испирање вагине. Током примене качи се на куку у 

облику латиничног слова ''S". Када се напуни до врха садржи тачно два литра воде. Још 

један модел овакве вреће је нешто мало скупљи и може такође да функционише као 

термофор. У последњој, двојној улози овај модел може бити добар али то га чини веома 

незгодним да се брзо напуни зато препоручујем јефтинији модел. 

Пластични завршеци (бризгаљке) донекле варирају. Обични цевасти тип је намењен 

клистирању; заобљени вагинални, сличан тушу, може бити такође користан и за 
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клистирање зато што донекле спречава ненамерно избацивање млазева док се црево 

пуни. Његова четири мала отвора међутим не дозвољавају брз проток воде. 

Да обавите сами клистирање напуните врећу са млаком водом која не прелази 

температуру тела. Ректум је изненађујуће осетљив на температуре смо степен два топлије 

од температуре тела. Хладнија вода није проблем; неко сматра да хладноћа стимулише и 

повећава живост. Они који имају проблема са одржавањем телесне топлоте треба да 

избегавају клистирање хладном водом. У таквим случајевима може доћи до смањења 

температуре тела испод нивоа комфора. 

Проверите да ли је штипаљка на цеви стегнута и да се налази пет шест центиметара од 

бризгаљке. Обесите врећу за вешалицу или куку за пешкир, туш, цев за туш завесу или 

неку другу згодну тачку око метар и по изнад пода купатила или каде. Што је врећа више 

постављена већи је притисак воде и брзина пуњења. Међутим превелики притисак може 

бити некомфоран. Мораћете са овим мало да експериментишете. 

Различити положаји тела су могући код пуњења црева. Ниједан није исправан или нужно 

ефективнији него неки други. Експериментишите и нађите своју преференцију. Понеко 

пуни црево клечећи и савијајући се напред у кади или туш кабини зато што ће вероватно 

бити капања око бризгаљке. Обично ово капање не садржи фекалну материју. Други имају 

преференцију да то обављају на поду купатила. За кошчате људе мали умеци у виду 

савијеног пешкира под коленима и лактовима могу процес учинити комфорнијим. 

Можете клекнути и савити се стављајући лактове или шаке на под, испружите руке позада 

и уметните бризгаљку. Можете такође лежати на леђима или на страни. Неки мисле да је 

лева страна боља зато што се ректум надовезује на дебело црево на левој страни 

абдомена до линије висине соларног плексуса, онда прелази попреко на десну страну где 

силази надоле скоро до међуножја. Танко црево се надовезује на дебело близу десног 

доњег екстремитета. У ствари тако су и названи делови дебелог црева: узлазно, силазно и 

попречно дебело црево заједно са ректумом на излазном крају. 

Како постајете експерт у пуњењу свог црева водом постаћете свесни његове локације 

преко тежине, притиска и понекад температуре воде коју убризгавате. Осећаћете колико 

је црева испуњено пипањем. Такође ћете постати свесни перисталтичких покрета док се 

вода енергично празни и открити какво је то осећање када црево напорно ради, иако 

помало неугодно, не ради се нужно о болу. 

Убацивање бризгаљке се понекад олакшава са мало подмазивања. Обично се користи 

комад сапуна или желеа. Ако се убаци без подмазивања имаће мању тенденцију да 

испада. Међутим пазите да не оштетите анус избегавајући неопходно подмазивање. 

После убацивања ухватите штипаљку руком и отворите је. Брзина протока се може 

контролисати уз помоћ ове штипаљке. Држање руке на штипаљки такође спречава 

испадање бризгаљке. 
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Вода ће почети да пуни црево. Циљ је испразнити целу врећу у црево пре него што вас 

сензација притиска и нагон за пражњењем воде присиле да уклоните бризгаљку и 

испразните црево на тоалет шољи.  Релаксација ума и тела помаже да се ово постигне. 

При првом покушају тешко ћете да убризгате више од пар литара. Ако осетите болан 

притисак покушајте да зауставите накратко штипаљком проток да дозволите води да нађе 

свој пут око препрека или покушајте следећи пут да окачите врећу ниже смањујући њену 

висину изнад тела и тако смањите притисак воде, или покушајте да само делимично 

отворите штипаљку, или покушајте да снажно дахћете померајући абдомен напред назад, 

на неки начин протресајући црева. Ова последња техника је посебно добра да вода прође 

блокаду интестиналног гаса. 

Посебно важно за Американце, чија култура их не учи толеранцији на некомфор, је да 

имају на уму да је бол упозорење тела да се ткива у ствари оштећују. Клистирање не може 

нанети штету и не представља ризик, осим ретким појединцима са слабим тачкама у 

зидовима црева као последица канцера. Када се клистирање доживљава као 

непријатност, коректан назив за искуство је непријатност, а не бол. Мораћете да радите на 

повећању прага толеранције на непријатне сензације или ће вам требати  дуго времена да 

постигнете циљ тоталног пуњења црева водом. Будите храбри! И опустите се. Мудри 

филозоф је једном рекао да је тежак свет у коме само тигрови преживљавају – а понекад 

и они имају тешко време. 

На крају доћи ће време да уклоните млазницу и евакуишете воду. Или ће блокада (обично 

фекалне материје и џепови гасова или тесна петља у цреву обично код кривина тачно 

испод грудног коша) спречити даљи доток (што је непожељно) или ће се врећа комплетно 

испразнити (што је добро!) или ће сензација напрезања постати немогућа за даље 

издржавање. Седите на тоалет и чекајте док вода не истекне. Онда поново напуните 

врећу и поновите процес. Сваки пут када напуните црево дозволиће да више воде лакше 

уђе са мање непријатности. Они који посте и чисте се, треба да покушају најмање три 

циклуса комплетног пуњења за сваку сесију клистирања. 

Они који посте на води и соковима ће наћи да после неколико првих клистирања постаје 

веома лако да се убризга пар литара воде. То је зато што мало или нимало химуса (храна 

натопљена жучном течношћу) не улази у дебело црево. После неколико дана изгледаће 

да је цело црево празно (што није тачно) сем када се напуни водом. Ово је тачка у којој 

треба да научите напредну технику самоклистирања. Просечно црево без нове хране ће 

држати обично око четири литра воде. Ово је међутим само просек. Мало црево може 

држати три литра а велико око шест литара или чак и више. Треба да научите да 

истовремено пуните врећу док убризгавате воду да бисте постигли комплетну иригацију 

целог црева. Постоји неколико могућих метода. Можете покушати да сместите бокал од 

око два литра млаке воде близу вреће и пошто се врећа испразни први пут устанете  

држећи и даље црево и напуните врећу и поново легнете и продужите убризгавање воде. 
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Можете имати и некога да вам помаже у овоме. Врећу можете окачити на туш и усмерити 

полагани млаз млаке воде из туша у врећу док клечите или лежите опуштено у кади. На 

овај начин врећа се неће испразнити и зауставићете пуњење само кад осетити пуноћу и 

притисак све до почетка успона дебелог црева. Наравно висећи са туша са кога полако 

тече вода, врећа ће се препунити и вероватно вас квасити као и под у купатилу када се 

будете померали ка тоалету. Замишљала сам да правим врећу за клистирање од 

пластичне кофе од 8 литара са мали пластичним цревом причвршћеним за рупу избушену 

на дну. Када бих се бавила њиховом производњом правила бих их тако да имају 

запремину од минимум 4 литра. 

Упозорење за оне који имају шаблон претеривања или имају тенденцију да мисле да је 

више боље. Ово не важи када је у питању испирање црева. Не покушавајте да убризгавате 

воду из вреће за клистирање у црево више од три пута. У супротном обично ће црево да 

се побуни и неће прихватити више од три пуњења. Код испирања на машини, добра идеја 

је продужити са испирањем све док вода не постане разумно бистра за ту сесију. За оног 

који пости није добро да испирање траје дуже од 45 минута до сат времена или ће доћи 

до претераног замора. На крају, црево је у основи велики мишић који је постаје веома 

лењ на дијети са мало влакана. 

Лично сам водила преко пет хиљада сесија испирања, научила десетине људи да сами 

обављају клистирање и била ту док не би постали експерти у томе. У целом том искуству 

имала сам само једну особу која је имала лош резултат. Реч је било о депресивној особи 

са самоубилачким тенденцијама која је постила на води којој сам (својом грешком) 

дозволила да користи моју машину за испирање. Не само да је вршио испирање сваког 

дана него је продужавао сесије повремено и до два сата. Не знам да ли је покушавао да 

испере свој ум? У сваком случају после неколико недеља ове екстремне праксе, постао је 

веома конфузан и дезорјентисан због тешко дисбаланса електролита. Морао је одмах да 

прекине са постом и повратио се после неколико дана. Губитак електролита у крви се 

десио јер током испирања црева долази до веома успорене реверзне осмозе. 

 

Лечење помоћу клистирања 
Није паметно продужити са регуларним чишћењем црева или клистирањем када се 

заврши програм детоксификације и када се вратите на редовну исхрану. Телу треба 

дозволити његово нормално функционисање. 

Како међутим клистирање тренутно снижава оптерећење јетре токсинима, препоручујем 

да га користите за превенцију акутне болести (када се осећате као да ћете се разболети) и 

за третман акутних болести као што је прехлада. И ја сам то радила када сам одлазила на 

дужа путовања, кад нисам много водила рачуна шта једем. Не упадајте међутим у замку 

импулсивног једења лоше хране и покушавања да је се ослободите испирањем црева или 

коришћењем лаксатива. Ово је булимија, раније поменут поремећај исхране. 
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Шелтонови практичари алтернативне медицине не препоручују никакво чишћење црева! 

Они сматрају да ће се црево спонтано само очистити дужим постом на води, међутим ја 

имам другачије искуство научено из стотине случајева код којих се то није десило. 

Херберт Шелтон је такође сматрао да чишћење црева доводи до енервације и да је зато 

непожељно. Чишћење црева стварно троши енергију али у крајњем резултату штеди 

преоптерећену јетру више. 
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Пето поглавље 

 

Дијета и исхрана 
 

Из речника алтернативне медицине 

 

Храна.  

[1] Живот је трагедија исхране. У храни лежи 99,99% узрока свих болести и лошег здравља 

било које врсте. 

 Prof. Arnold Ehret, Mucusless Diet Healing System  

[2] Елиминација неће никада довести до перфектног излечења све док не прекинете 

допремање унутрашњег смећа проузрокованог једењем и то ''погрешним'' једењем. 

Можете се чистити без престанка али никада нећете имати перфектан резултат све док не 

зауставите унос погрешне хране, чак и унос превише праве хране. 

Prof. Arnold Ehret, Mucusless Diet Healing System  

 [3] Кувана храна фаворизује превлађивање бактерија или уређених фермената зато што 

убија варење неуређених фермената а оба су потребна телу за функцију варења. Сирова 

храна – воће и поврће фаворизује варење неорганизованих фермената зато што таква 

храна садржи витамине, који су неорганизовани ферменти – ензими. 

Dr. John.H. Tilden, Impaired Health: Its Cause and Cure, 1921.  

 

Скоро ме је моја млађа (одрасла) ћерка питала за савет у вези избора између зубног 

канала и моста што нас је довело до дискусије о навикама у исхрани уопште. Бранећи 

своју тренутну далеко-од-оптималне дијету од моје благе критике, упутила ми је тежак 

одбрамбени ударац. ''Зашто,'' упитала је, ''када сам толико перфектно пажена као дете и 

јела до своје десете године само органску храну и када сам била довољно стара да те 

натерам да ме пошаљеш у државну школу где сам могла да једем сву ту грозну школску 

храну'' (њена неосетљива безосећајна мајка је школовала код куће), ''зашто сам чак и у 

млађем добу (пре младалачке побуне у адолесценцији коју је провела једући ђубре 

храну) имала толико много кварних зуба?'' И стварно их је имала. У својој десетој години 

имала је око десет пломби. 

Ова лепа ћерка практичарке природне алтернативне медицине је имала оно што се у то 

време сматрало виртуелно перфектном исхраном. Дојила је као одојче све до друге 

године на бујним грудима своје мајке. Током тог времена њена мајка је била на 

природној исхрани. Када је престала са дојењем добијала је само интегралне житарице, 

мало свежег козјег млека од наших коза, воће и доста органског поврћа. Када је моја кћер 

имала пет година почела сам да радим у сопственом бањском лечилишту и од тада је, 
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волела то или не, била на исхрани сировом храном. Сва та сирова храна била је органска и 

доста тога из велике баште нашег центра ''Велики храстови''. 

Каријес код моје кћери ме подсећа на шалу Вудија Алена у његовом филму ''Спавач''. Ако 

се не сећате овај филм је направљен 1973-е године? Сценарио је варијација приче о Рип 

Ван Винклу (који је спавао у причи деценијама). Вуди одлази у болницу ради мање 

операције. Неочекивано умире на оперативном столу а његово тело замрзавају у нади да 

ће га једног дана оживети. Радња се дешава после 150 година. 

Незаборавна сцена, на коју увек мислим, се дешава у његовој болничкој соби непосредно 

по његовом повратку свести. Доктор који води његов случај му објашњава шта се десило. 

Вуди одбија да поверује у то тврдећи да је цела прича представа.  Вуди инсистира да је 

јасно да је 'доктор' глумац кога су унајмили његови пријатељи! Апсолутно је немогуће да 

је година 2123-а. 'Ах, али у питању је заиста 2123-а година ,' инсистира доктор. И није у 

питању представа његових пријатеља; сви његови пријатељи су одавно мртви. Вуди не 

познаје никога и боље му је да се припреми да почне нови живот.' 

Међутим Вуди још увек инсистира да је све представа. ''Имао сам продавницу здраве 

хране,'' каже он, ''и сви моји пријатељи су јели интегрални пиринач. Немогуће је да су 

мртви!'' 

Тако и моја перфектно подизана кћер није могла да добије каријес! Међутим ипак га је 

добила. И да је варала у својој перфектној исхрани, лоша храна није могла да има више од 

два процента удела у исхрани од рођења до десете године. Ја сам била одговорна мајка и 

водила сам рачуна да добро једе! Сада је моја кћер захтевала да зна зашто су јој се 

кварили зуби. На срећу, сада сам знала одговор. Он је доста комплексан, али могу да 

пружим поједностављено објашњење. 

 

Конфузија око дијете и хране 

 Као и моја кћер, доста људи свих доби су збуњени у вези односа између здравља и 

исхране. Њихове конфузије су створиле профитабилно тржиште за информације у вези 

здравља. Овој конфузији подједнако доприносе књиге, магазини, новински чланци и 

телевизијске вести. Ова лавина податка је веома контрадикторна. У ствари један од 

разлога зашто ми је било тешко да напишем сопствену књигу је и у томе што сам се 

питала да ли ће моја књига такође постати само још један део конфузије. 

Мало људи је спремно да толерише неизвесност.  Пре него да живе са непријатношћу 

незнања узрока они ће измислити објашњење или наћи некакав одговор, било какав 

одговор, и увек после тога проповедати своју непогрешивост као што бродоломник 

пријања уз греду која плута у олуји. Овако ја објашњавам генезу многих савремених 

религија исхране. 

Сасвим одговарајуће, новодобна и духовна макробиотика подучава да је пут до 

перфектног здравља јести као Јапанци – интегралне вегетаријанске намирнице – 
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бескрајну гомилу од интегралног пиринча, нешто куваног поврћа и морских трава, 

балансирајући у међувремену ''јин'' и ''јанг'' намирница. И макробиотика чини добро 

великом броју људи. Међутим не и свим људима. То је зато што у макробиотичкој 

исхрани има мало или нимало сирове хране а неки људи су алергични на пиринач или 

могу постати алергични на њега на тој дијети. 

Дијета Линде Кларк ''за малу планету'' има стотине хиљада следбеника. Овај систем 

балансира пропорције есенцијалних аминокиселина у сваком појединачном оброку и уз 

то је вегетаријански. Ова дијета такође има ефекта и стварно помаже неким људима али, 

по мом мишљењу, не тако добро као макробиотика јер је опседнута протеинима. Ова 

дијета садржи превише тешко сварљивих производа соје и има лоше комбинације 

намирница са аспекта капацитета варења. Онда имамо заговорнике сирове хране. Већина 

њих заговара органску сирову исхрану и иду тако далеко да заговарају само несамлевене 

и термички необрађене житарице натопљене топлом водом (на мање од 46 степени 

целзијуса или ћете уништити ензиме) више сати да омекша семе и започне клијање. Ова 

дијета ради и стварно помаже многим људима. Исхрана сировом храном је посебно 

добра за ''свезналице'', особе који увек боље знају све од других и уживају у томе да су 

увек у праву усвајањем овог система. Сирова храна међутим не помаже свим људима да 

излече све болести, зато што сирова храна иритира дигестивни тракт неких људи и зато 

што је у северној клими тешко одржавати телесну топлоту помоћу овакве исхране зато 

што је тешко конзумирати довољно концентрисаног поврћа у сировом стању. Неки на 

сировој исхрани једу превише воћа. Последице могу да буду губљење зуба због малог 

уноса минерала, високих нивоа шећера и константног присуства воћне киселине у устима. 

Онда имамо вегетаријанце различитог варијетета укључујући вегане (вегетеријанце који 

не узимају млечне производе и јаја), као и њихове супротности, оне који узимају само 

протеине као у случају Аткинсове дијете у којој се узима доста меса. Ту је и школа Аделе 

Дејвис где се узима доста интегралних житарица, шака витамина, доста млечних 

производа и квасних напитака, клица житарица и чак сирова јетра. Онда имамо органичку 

школу. Ови људи једу све у било којој комбинацији све док се ради о органској 

производњи, укључујући органски узгајану говедину, пилиће, јагњетину, јаја, зечеве, 

дивљач, млеко и млечне производе, природну морску со у великим количинама и 

наравно органски узгајано воће, поврће, житарице и орашасто воће. И шта је то 

''органско?'' Реч означава храну узгајану у складу са скупом правила која је прописала 

бирократија која издаје сертификате. Када се пажљиво анализирају ова донекле 

нелогична правила нису уопште тако много различита од правила за кошер храну. И 

бирократе које издају сертификате нису тако много различити од јеврејских рабија који 

издају сертификате да је храна кошер. 
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Сада имамо милионе уплашених Американаца који су пратећи савете ауторитета у 

масмедијима елиминисали црвено месо из своје исхране и драстично смањили унос 

онога што (погрешно) сматрају храном са великим садржајем холестерола. 

Све ове дијете такође функционишу и све демонстрирају нешто истине. 

Једино подручје у вези здравља које има већи степен конфузије и контрадикторности од 

дијета је област витамина. Какво је тек то змијско гнездо! 

 

Фундаментални принцип 

Ако сте прави верник једног од наведених система, бојим се да ће вас моји погледи 

узнемирити. Оно што сматрам ''добром исхраном'' међутим потиче од рада на третману 

хиљаде случајева. Она је имала резултате у тим случајевима.  Моји пробирљиви погледи 

укључују делове свега претходно набројаног. У мом сопственом случају сам почела 

следећи школу органске исхране и у једном времену сам узимала само сирову 

вегетаријанску храну током шест година. Такође сам следила макробиотски начин 

исхране око годину дана све док нисам постала екстремно алергична на пиринач. 

Била сам дошла до тачке у којој сам схватила да је биохемија сваке особе уникатна и да 

свако мора да пронађе одговарајућу исхрану која ће бити компатибилна са њеним 

животним стилом, генетским предиспозицијама и текућим стањем здравља. Не постоји 

једна свеобухватна и исправна дијета. Постоји међутим основни јединствени принцип 

исхране у корену свега који је универзално исправан. У најједноставнијем облику основна 

једначина људске исхране гласи: Здравље=Нутрициона вредност/број калорија. 

Једначина не објашњава узрок сваке појединачне болести или како да их лечимо али 

показује општи пут према здравој исхрани и одговарајућем лечењу. 

Све животиње имају апсолутно исти проблем у исхрани: Наћи довољно хране да изграде 

и одрже своје тело у оквиру својих капацитета варења. Ретко у природи (осим код 

грабљивица) постоји значајније ограничење калорија или озбиљнија граница количине 

нискокалоричне хране доступне за јело. У ствари на Земљи нема несташице природне 

'ђубре хране'. Са изузетком кућних љубимаца, животиње су довољно разумне да дају 

предност храни са највећом нутриционом вредношћу и склоне су да избегавају празне 

калорије сем ако нису критично изгладнеле. 

Људи су међутим пре перверзни него разумни. Одлучујући на бази вештачки створених 

додатака, преферирајући бљутаве укусе, као да дајемо предност 'ђубре храни' и 

постајемо робови сопствених адикција. У тропским пределима, на пример, постоји 

масовно узгајана коренаста биљка која се на разним местима зове различито – тапиока, 

тавиока, маниока, јука. Ова интересантна биљка даје највећу тонажу јестивих, сварљивих, 

пријатних калорија по јединици обрадиве површине у поређењу са било којом другом 

биљком за узгајање коју знам. Маниока може изгледати као одговор на проблем глади 

зато што обилато успева на тропском земљишту које је тако неплодно и/или исушено да 
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други усеви не успевају. Маниока успева да опстане јер јој из тла не треба виртуелно 

ништа. Као последица тога нема ни нутриционо вредних садржаја у самој биљци. Благо 

укусан корен је виртуелно чист скроб, једноставни угљенични хидрат не тако различит од 

чистог кукурузног скроба. Биљке праве скроб из угљен диоксида из ваздуха и водоника из 

воде. Зато нема недостатка угљен диоксида из ваздуха и ретко има недостатка воде. Када 

се веома сварљив скроб из маниоке сажваће, дигестивни ензими га одмах претварају у 

шећер. Нутриционо нема виртуелно разлике између једења маниоке и белог шећера. 

Обоје су празне калорије. 

Ако направите скалу од идеалног до најгорег односа нутриционе вредности према 

калоријама, бели шећер, маниока и доста масти наћи ће се на непожељном крају. 

Искрено, не знам који појединачни извор хране може да се нађе на екстремно 

позитивном крају скале. Близу перфекције може се наћи одређено лиснато поврће које се 

може узимати сирово. Када се узгајају на екстремно плодном земљишту, поједини 

зелениши имају 20% и више процената потпуно сварљивог балансираног протеина са 

идеалним односом есенцијалних аминокиселина, доста витамина, великом количином 

минерала, свих врста ензима и других нутриционих елемената – и веома мало калорија. 

Своје тело можете без престанка пунити сировим зеленишом и још увек тешко одржавати 

телесну тежину ако је то било све што сте јели. Можда је морнар Попај био у праву за 

спанаћ. 

Занемаримо на тренутак индивидуалну генетску неспособност варења одређене хране и 

такође игноришимо ефекте стреса и енервације на нашу способност да издвајамо 

хранљиве супстанце из хране коју узимамо. Без разматрања тих фактора исправно је рећи 

да, до оног степена до кога нечија исхрана садржи максималну потенцијалну количину 

хранљивих супстанци у односу на број унетих калорија, до тог степена ће особа бити 

здрава. До степена до кога се исхрана деградира од идеалне, у том степену ће се болест и 

развити. Мислите о томе! 

 

Лекције из нутриционе антропологије 

Следећих пар логичних питања су: колико здравим може људе направити добра исхрана и 

колико одступања од идеалне исхране можемо допустити себи пре него што се озбиљно 

разболимо?  На срећу могли смо раније у овој земљи приметити живе одговоре на ова 

питања (пре него што су докази нестали).  Одговори су:  Можемо бити зачуђујуће здрави и 

ако желимо да уживамо у изврсном здрављу, себи можемо дозволити веома мало 

слободе. Пре Другог светског рата било је десетине група изузетно здравих људи на 

Земљи. Данас, њихови потомци се налазе на истим удаљеним местима, говоре исте језике 

и имају мање-више исте културе. Разлика је само у томе да они данас гледају сателитску 

телевизију, носе џинс, пију газирана пића – и њихово супериорно здравље је испарило. 
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Током раног периода двадесетог века, у истој ери када су витамини и други основни 

аспекти исхране откривени, неколицина далековидих медицинских истраживача тражили 

су удаљена места са њиховим легендарно здравим људима, да би видели који су узроци 

за ово чувено изузетно здравље. Довољно доказа је прикупљено и анализирано да се 

дође до неких веома валидних принципа. 

Као прво, одбацимо нека привидно логична али нетачна објашњења за необично добро 

здравље ових изолованих људи. Не ради се о расној или генетској супериорности. Било је 

изузетно здравих, црних људи, мешанаца, оријенталаца, Индијанаца, белаца. Надморска 

висина такође није утицала, неки су живели и на морском нивоу. Не ради се ни о умереној 

клими, неки су живели у тропима на нивоу мора, то је врста локације за коју се сматра да 

је уопште веома нездрава. Не ради се ни о малом броју генетски супериорних појединаца, 

зато што би такви људи једном када би напустили своје изоловане локације и преселили 

се у град, почињали да брзо губе своје здравље. И не ради се о генетици јер када би се 

млади пар из изолованог здравог села преселио у град, њихова деца рођена у граду би 

бивала подједнако лошег здравља као и сва друга деца око њих. 

А шта подразумевам под појмом стварног здравља? Па замислите удаљено село или 

планинску долину или пар удаљених острвских заједница које су веома неприступачне где 

је живело хиљаду или десетак хиљада људи. Ретко мање, ретко више. У тој малој 

популацији није било доктора медицине ни зубара, ни лекова ни вакцина ни антибиотика. 

Обично је изолација ишла заједно са неписменошћу и непостојањем додира са модерном 

науком тако да није било свести о хигијени. И све ово је било пре ере антибиотика. Па 

ипак ови незаштићени људи, које нису лечили доктори нити су били вакцинисани, нису 

патили и умирали од бактеријских инфекција; нити су жене рађале туце деце да би само 

нешто више од двоје у просеку преживело до одрастања – скоро сва деца су пребродила 

дечије болести. Такође виртуелно није било дегенеративних болести као ни срчаних 

обољења са инфарктима и отврдњавањем артерија, сенилности, канцера или артритиса. 

Било је мало урођених обољења. Није ни било аспирина. Било је мање смрти 

новорођенчади него данас у нашим болницама. Људи су имали униформно перфектне 

зубе све до смрти али нису имали четкице за зубе нити су знали за денталну хигијену. 

Нису имали ни зубаре ни лекаре.6 

На тим срећним местима најчешћи узрок смрти у старости била је трауматска несрећа. 

Типичан животни век био је у касним седамдесетим а на неким местима и доста дужи. 

Народ Ханза је био познат по великом проценту енергичних и активних људи старих преко 

сто година. 

Надам се да сам пробудила вашу радозналост. ''Како је ово могуће?'', питате се. Па ево 

како. Као прво, сви припадници ових група живели су на местима која су толико удаљена, 

толико неприступачна да су из нужде постали виртуелно самодовољни. Трговали су веома 
                                                           
6 (Price, 1970) 
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мало са спољним светом и наравно нису увозили храну незгодну за транспорт у већим 

количинама. Скоро све што су јели производили су сами. Ако су се бавили 

пољопривредом, природно је да је све што су јели било природно: органско, интегрално и 

непрскано и нађубрено са локалним материјама које су поспешивале раст биљака. 

Такође, у том случају, су живели на земљишту које је имало природни супериорни 

фертилитет. Ако се нису првенствено бавили пољопривредом такви људи су живели 

поред мора и хранили се морском храном. Да њихово земљиште није било изузетно 

плодно, ове групе не би имале изузетно добро здравље и одговарале би раширеном 

стереотипу да су пре модерних времена животи људи били примитивни, нездрави и 

кратки. 

Оно што је заједничко Ескимима који су се хранили месом, изолованим шведским 

брђанима који су живели на раженом хлебу и сиру; изолованим Келтима на шкотским 

острвима који су јели каше, кељ и морску храну; брђанима у централној Африци (Малави) 

који једу усеве тропског корења и све врсте баштенског поврћа плус мало меса и млечних 

производа; Фиџијцима који живе на малом острву у влажним тропима који узимају 

морску храну и баштенско поврће итд. било је то да је њихова исхрана била на екстремно 

позитивном крају скале 'Здравље=Нутрициона вредност/калорије'. Групе фармера су биле 

на веома хранљивом земљишту које је давало усеве изузетно богате нутријентима, они 

који су скупљали морску храну су своје намирнице налазили на местима где је сва 

плодност која је била у земљишту испрана из земље у море – међутим морска храна је 

такође изузетно богата хранљивим састојцима. 

Група која је имала најбоље земљиште и следствено томе најбоље здравље био је 

срећним случајем народ Ханза. Кажем ''срећним'' и ''случајем'' зато што су Ханзе и њихова 

сировинска основа развили систем агрикултуре који производи најхранљивију исхрану 

коју је могуће добити. Народ Ханза је живео на ономе што се назива 'супер храном'. О 

народу Ханза је написано доста интересантних књига, од којих неке завређују пажљиво 

изучавање. (Wrench, 1938; Rodale, 1949) 

 

 Налажење сопствене идеалне исхране 

Свако, ко је искрено заинтересован да има најбољу могућу исхрану, треба сам да 

проучава књиге наведене у библиографији на крају. Када то урадите дајте себи диплому 

нутриционисте. Из ових информација ја сам извукла одређене закључке. Мислим да они 

помажу људима да извуку смисао из раширене збрке која данас постоји о правилној 

исхрани. 

Први принцип: Јасно је да Хомо Сапиенс може имати изврсно здравље на различитим 

режимима исхране. Не постоји само једна исправна исхрана за људе. 

Пре индустријске револуције скоро свако на Земљи је јео локално произведену храну. 

Њихов избор исхране био је прилично ограничен на оне врсте хране коју је регион усвојио 
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и која је била локално масовно узгајана. На неким местима се узгајала раж, на другима 

жито, милет, рижа итд. На неким местима су узгајали говеда, на другим козе а неки су 

имали мало или нимало домаћих животиња. На неким местима се производило доста 

воћа и поврћа. На другим не толико. Какве год да су биле локалне навике у исхрани, 

током хиљада година узимања хране превладала је њихова природна селекција; већина 

беба које су биле алергичне или нису могле да напредују на доступној храни су брзо 

умирале, вероватно од инфекција у детињству. Резултат ове природне селекције била је 

популација добро адаптирана на одређени локалитет. 

Ово има интересантне импликације за Американце, који већином имају претке који су 

имигранти са других простора; такође многи су ''хибриди'' односно укрштени са 

имигрантима са других простора. Покушаји да открију на коју исхрану је њихов генетски 

састав адаптиран могу бити тешки и конфузни. Ако су вам оба родитеља били Италијани 

можете пробати са узимањем житарица, маслинки, грахорастих биљака, грожђа, 

маслинки, млечних производа. Ако су били немачког порекла покушајте са раженим 

хлебом, млечним производима, купусним поврћем. Ако су били шкотског порекла 

пробајте са овсом, јагњетином, рибом, овчијим сиром и купусним поврћем. Ако су били 

јеврејског порекла пробајте са козијим сиром, житарицама, маслинкама и цитрусом. Све 

претходне етничке групе напредују на многим врстама поврћа. Афро-Американци, 

посебно они са тамнијим теном који су мало помешани са Европљанима, би урадили 

добро да избегавају житарице и уместо тога пробају милет или тропско корење као што су 

слатки кромпири, јам и таро. 

Постојање генетски заснованих алергија или чак и горе – развијених алергија, чини још 

компликованијим покушаје појединаца да открију своју оптималну исхрану. Касније у 

овом поглављу ћу објаснити како тело може развити алергију на храну која је вероватно 

неповратна. Ослабљени орган такође може спречити варење одређене хране или групе 

намирница. 

Још једна примедба о адаптацији на исхрану. Пре-индустријски људи су могли да имају 

изузетно здравље само на храни на коју су били адаптирани и једино ако је та храна 

имала изузетан ниво хранљивих материја. Мало места на Земљи има природно богато 

земљиште. Храна гајена на лошем земљишту  је сиромашна нутријентима, она гајена на 

богатом земљишту је богата нутријентима. Људи не схватају да дијаграми и табеле у 

књигама о здрављу, као у књизи Аделе Дејвис – Кувајмо, нису у ствари реалне. Ради се о 

статистици. Веома је важно имати на уму стару изреку ''постоје мале лажи, велике лажи и 

статистика. Најбољи начин да се лаже је статистика.'' 

Статистичке табеле са нутриционим садржајем  су настале на основу бројних примера 

усева са различитог земљишта и из различитих региона. Оне у основи лажу зато што не 

показују распон могућности међу различитим узорцима. Табела може да ауторитативно 

показује да неки узорци броколија садрже одређен број милиграма калцијума. Оно што 
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не показује је да неки узорци садрже само половину те количине или мање, док други 

имају два или три пута више. Будући да је калцијум виталан минерал који се тешко налази 

у сварљивом облику, примерци са високим садржајем калцијума су далеко боља храна. 

Оба примерка броколија међутим, имају мање више исти укус. Оба чак могу да буду и 

органски производ. Па ипак, један има висок однос нутриционе вредности према 

калоријама, други није добра храна. (Schuphan, 1965) Ево још једног примера за који се 

надам да ће уздрмати убеђења следбеника Линде Кларк. Кромпири могу имати распон 

садржаја протеина од осам до једанаест процената, у зависности од врсте земљишта на 

коме су успевали и од тога да ли је тле било наводњавано. Узгајани на сувом или 

полусувом земљишту (веома мали приноси), кромпири могу бити високопротеинска 

храна добра за живот. На земљишту које је веома наводњено да би производило већу 

количину а не већу хранљиву вредност, они ће давати два или три пута већу количину, 

али са 8% а не 11% протеина. Не само да проценат протеина опада док се приноси 

повећавају, такође се значајно мења садржај аминокиселина, садржај ретких 

нутриционих минерала значајно опада а калоријска вредност се повећава. Укратко 

исхрана на наводњаваним, комерцијално узгајаним кромпирима или на оним узгајаним 

на релативно неплодном земљишту са доста падавина ће вас удебљати или ћете се 

разболети. Они много подсећају на маниоку. 

Још нешто. Житарице могу имати између 7% и 19% протеина. Пре него што је 

индустријализовано доба уништило већину жита претварајући га у бело брашно, људи 

који су конзумирали жито у регионима у којима је обилато присутан протеин у житу су 

били здрави, високи и дуговечни. Они који су живели у регионима са ниским садржајем 

протеина у житу имали су тенденцију да буду ниски, болешљиви и кратковечни. 

(McCarrison, 1921, 1936, 1982; Albrecht, 1975) 

Чак и краве морају да воде рачуна одакле долази трава коју пасу. Негде трава садржи 

преко 15% протеина и доста калцијума, фосфора и магнезијума за формирање снажног 

тела. Другде чак и наизглед лепша трава садржи само 6 или 7% протеина и мало 

калцијума, фосфора и магнезијума. Краве које су принуђене да једу само ову врсту траве 

могу буквално да изгладне до смрти иако пуних стомака. Такође имају проблема и са 

размножавањем. Разлог за разлику: различита плодност земљишта. (Albrecht, 1975) 

Док су људи јели локално, они који су живели на плодном земљишту или који су добијали 

значајан део своје исхране из мора и који због физичке изолације од индустријске хране 

нису имали праксу узимања празних калорија, имали су тенденцију да дуго живе и буду 

веома здрави. Али они који су имали несрећу да живе на сиромашном земљишту или 

лошим животним стилом, имали су тенденцију да живе краће, бивају болеснији, имају 

лоше зубе итд. Лекција је да хомо сапиенс може да се адаптира на многе начине исхране, 

али као и свака друга животиња, не можемо да се адаптирамо на исхрану дефицитарну 

хранљивим материјама. 
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Ево још једне ''статистике'' за разматрање. Већина људи верује да због модерних 

медицинских метода живимо дуже него пре. У ствари то зависи од ситуације (са којом 

поредимо). Да, у поређењу са лоше храњеном популацијом пре (нешто више) од једног 

века, живимо дуже. Фармацеутска медицина одржава дуже у животу болешљиве, слабо 

храњене људе (иако се питамо о квалитету њихових свакодневног живота.) Моја 

претпоставка је да су, пре него што је већина фармера куповала и користила бело брашно 

и продавала своје интегрално несамлевено, многи људи у руралној Америци (бар они у 

деловима где је земљиште богато – а то није свуда случај), једући са својих само-

одржавајућих фарми, живели дуго и чак и дуже него ми данас. Такође треба да се 

запитате ко има користи од ширења погрешног уверења о дуговечности. Ко се богати када 

смо ми болесни? И који огромни економски интереси се користе помажући да се 

разболимо да би се они богатили? 

 

Људска комедија 

 

Знам да је већина људи тешко индоктринирана у вези хране и да мисле да знају истину о 

исхрани. Такође знам да има толико много информација и (дезинформација) о исхрани да 

је већина збуњена у вези исхране. Ово су два важна разлога због којих ће многи са 

неверицом прочитати све ово и неће ништа урадити, чак ни да би доказали да нисам у 

праву. Дозволите ми да вас упозорим. Постоји дубоко урођена људска склоност да се 

одлаже одговорност о чему постоје многе анегдоте као када је отац плашио малолетног 

сина да ће остати слеп ако се самозадовољава, на шта је он узвратио питањем да ли може 

да престане када буде носио наочаре. 

  

Сукоб органског против хемијског 

 Сада, нажалост и на велики ризик за моју репутацију морам да доведем у питање тврдњу 

верника исхране да је органски узгајана храна хранљива у највећој могућој мери у којој то 

храна може бити и, као филмски пријатељи Вуди Алена који једу интегрални пиринач, 

мисле да ће живети веома дуго и бити веома здрави. У ствари сукоб органске и хемијске 

производње је на многе начине лажан. Многи (не и сви) узорци органски узгајане хране су 

сиромашни у погледу хранљивих материја као и храна узгајана уз помоћ хемијских 

ђубрива. Пажљиво коришћење ових ђубрива (али не и пестицида) може веома повећати 

нутрициони квалитет производа. Промишљено коришћење органског ђубрива може 

такође постићи исти или бољи ефекат. У сваком случају мора се примењивати вештачко 

или природно ђубриво да би се максимализовала нутрициона вредност хумуса у 

земљишту. Подизање нивоа органских материја у земљишту на превисок ниво може 

смањити нутрициони садржај продуката – што се често дешава приврженицима органског 
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узгајања. Другим речима, узгајање усева богатих нутријентима је наука и није ствар 

религије. 

Храна којом сам хранила моју кћер у детињству, иако органска према Родејлу и 

бирократским сертификатима, и иако сам је обезбеђивала и мојим клијентима и 

породици, што ми је давало осећање да сам у праву, није узгајана са разумевањем 

последица избора специфичног ђубрива на нутријенте. Тако смо и ми, као и доста 

локалних узгајивача близу нас од којих смо куповали храну, узгајали продукте који су били 

далеко од идеалне нутриционе вредности. Макар је наша храна била чиста од трагова 

пестицида. 

Стварна дихотомија у вези хране није у вештачким или ''органским'' ђубривима већ 

између индустријске хране и квалитетне хране. Оно што подразумевам под 

индустријском храном је храна узгајана са мотивом да се максимизује принос и профит. 

Нема контрадикције између узгајања производа које ''рабини'' који управљају 

бирократијом за сертификате неће сматрати перфектно ''кошер'' (и узгајању истих 

продуката да би се добила максимална жетва и профит. Када фармери узгајају у циљу 

максимизације профита, они хоће да произведу што више врећа, кутија, тона, бала по 

хектару. Њихов критеријум успеха је примарно количина. Чак и многи баштовани мисле 

на исти начин. Да би максимизовали принос они повећавају плодност земљишта у 

одређеном смеру (органски или хемијски) и бирају врсте које дају веће приносе. Природа 

је, међутим, иронична у овом погледу. Продукти најбогатији нутријентима увек дају мање 

приносе. Пракса обраде земљишта која максимизује приносе истовремено смањује 

њихову нутрициону вредност. 

Прави проблем који имамо у вези нашег здравља није у остацима пестицида у храни. 

Прави проблем је у остацима хранљивих материја које остају у продуктима. Све док наша 

култура не схвати ово и прихвати да цена губитка здравља, због прихватања исхране 

квалитета далеко од оптималног, далеко превазилази профит узгајања у сврху 

максималних приноса, неће бити могуће наћи на тржишту храну највећег квалитета , било 

да је органски узгајана или не. Неће бити могуће све дотада наћи храну која је означена 

или идентификована према својој правој нутриционој вредности. Најбоље што могу да 

кажем у вези органске хране данас је да вероватно није нутриционо мање вредна али је 

бар без остатака пестицида. 

 

Лош старт 

Због претходно набројаних разлога има смисла узимати витамине и суплементе о чему ће 

бити говора у следећем поглављу. Зато што је доступна храна, органска или 

''конвенционална'' далеко од оптималне, ако особа хоће да остане здрава и да има 

животни век који се приближава генетском потенцијалу (а тај потенцијал се изгледа 
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приближава или превазилази цео век), есенцијално је да се ригорозно избегавају празне 

калорије.  

Тачан и лак за утврђивање индикатор како нам то полази за руком у терминима добијања 

довољно нутриционих елемената у исхрани је стање наших зуба. Чувени дентално 

оријентисани доктор исхране, Мелвин Пејџ, је сугерисао да све док је проценат 

перфектног нутриционог садржаја макар 75%, хемија тела може да подржава здраве зубе 

и десни све до смрти. Под здравим Пејџ подразумева одсуство каријеса, изостанак 

губитка кости вилице око зуба (без климавих зуба), одсуство повлачења десни и болесних 

десни. Када, међутим, празне калорије или девитализоване намирнице или лоше варење 

смањи наш унос нутријената почиње пропадање зуба, болести десни и губитак кости у 

вилици. Какви су ваши зуби? 

Претпостављам да је код мене у питању религиозно веровање у исхрану, али моје је да 

једем тако да једначина Нутрициона вредност=здравље/калорије буде снажно у моју 

корист. 

Да се вратим на зубе моје кћери. Да, невино сам је хранила не тако идеалном храном, али 

у то време нисам ни могла да купим идеалну храну чак и да сам знала шта треба, нити сам 

имала никакву научну идеју како да узгајам идеалну храну, нити сам то могла урадити на 

испошћеној и искоришћеној земљи 'Школе велики храстови' чак и да сам знала како. 

Органска доктрина тврди да можете изградити 'рајску исхрану' са великим количинама 

компоста све док неки глинени јарак или пешчана рупа не произведе велике количине 

хране са високом нутриционом вредношћу. Ова идеја није у ствари тачна. Нажалост, оно 

што је истина у вези садржаја органске материје у земљишту је да када се он повећа доста 

изнад природног нивоа који се налази у обрађеном земљишту, у клими у којој се 

налазите, нутрициони садржај узгајаних производа почиње значајно да опада. Знам да је 

ова тврдња шокантна и можда претећа онима који верују у систем органске исхране, жао 

ми је. 

Постоји, међутим, још један разлог зашто зуби моје кћери нису били перфектни и 

вероватно нису ни могли бити перфектни, без обзира како смо је хранили, и зашто ће 

имати бар неке здравствене проблеме како стари без обзира како здраво изабере да једе 

надаље. Моја кћер имала је оно што је др. Г.Т. Ренч звао ''лошим почетком''. Свакако не 

тако лошим као што је могао бити, али сигурно далеко од идеалног. 

Отац има мање утицаја на наследно здравље детета, уколико не носи којим случајем 

посебно непожељан ген. Мајци је поверен задатак стварања фетуса исхраном пре 

порођаја из сопствених нутриционих резерви. Тело жене зна из миленијума инстиктивног 

искуства да адекватна исхрана из текућег прилива хране током трудноће често не може 

бити осигурана и управо због тога припрема веома велике резерве минерала и витамина 

и ензима. Све те резерве се користе и празне током раста фетуса. Скоро је виртуално 

немогуће за мајку да током раста фетуса издвоји из текуће исхране довољно нутриционог 
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садржаја да би се формирао здрав фетус, без обзира како је богата храна коју узима. Зато 

будућа мајка треба да проведе читаво детињство и адолесценцију (као и да има 

адекватно време између трудноћа), припремајући и попуњавајући своје резерве. 

 Будућа мајка је и сопствени живот почела са витално важним залихама нутриционих 

резерви које су направљене током њеног феталног развоја. Ако је тај ''старт'' био далеко 

од идеалног, будућа мајка (у стадијуму фетуса) је остала ускраћена на одређене и 

предвидиве начине. Чак и минорна фетална дефицијенција деградира структуру костију: 

фетус зна да му нутриционе резерве требају више него велика вилична или пелвична кост 

и када нема довољно потребних састојака оне постају мање. Трајно. Ако недостатак 

минерала потраје и у раном детињству и касније, исте кости настављају да бивају 

ускраћене и дете завршава са врло уским лицем, вилицом премалом да држи све зубе и, 

код  жена, резултује проблемом код формирања фетуса. Још важније, нутриционе 

резерве специјално намењене развоју фетуса су такође дефицитарне. Тако дефицитарна 

мајка, не само да показује одређене структурне доказе физиолошке дегенерације, већ и 

производи дефицитарне бебе. Дефицитарна беба при рођењу има мало вероватноће да 

превазиђе сопствени лош почетак пре него што и сама добије децу. 

Тако код жена, квалитет исхране током целог живота, као и квалитет исхране њене мајке 

(као и мајке њене мајке) има велики утицај на резултат трудноће. Греси мајке могу 

утицати добрано и на трећу и четврту генерацију. 

Ово је ефективно демонстрирао још у 1920-им годинама доктор Френсис Потенгер. Он 

није имао баш најбоље манире са пацијентима. Зато је, уместо да се носи са неуспешном 

клиничком праксом, решио да зарађује за живот водећи лабораторију за медицинске 

тестове у Пасадени, Калифорнија. Др Потенгер је зарађивао свој хлеб обављајући  једну 

једноставну процедуру – процену потенције екстракта адреналинског хормона. У то време 

је адреналин, користан лек за спашавање људи на ивици смрти, бивао издвајан из 

адреналинских жлезди животиња. Потенција овог сировог екстракта је, међутим, значајно 

варирала. Зато што се радило о веома снажном леку, било је есенцијално да се мери 

тачно колико је одређени екстракт снажан како би се могло контролисати дозирање. 

У то време квантитативна органска хемија је била доста примитивна. Уместо да користи 

епрувете за тестирање, др Потенгер је држао неколико великих кавеза пуних мачака 

којима су одстрањене адреналинске жлезде. Без свог адреналина, те мачке су могле 

живети само кратко време. Утврђивањем колико екстракта је потребно да одржи мачке у 

животу он је међутим могао да одреди снагу одређене скупине екстракта. 

Пошто су му мачке биле економски важне, др Потенгер је улагао доста напора да их 

одржава здравим, што се међутим показало разочаравајуће тешким. Мачке је држао 

чистим и у светлим просторијама, хранио их је најбоље што је могао – пастеризованим 

пуномасним млеком, месом и изнутрицама из кланице (мачке у дивљини једу прво 

изнутрице у којима има вредних витамина и других супстанци којих нема у мишићном 
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ткиву). Месо је било пажљиво кувано да се елиминишу паразити и у дијету је додавано и 

рибље уље. Колико год међутим покушавао, мачке др Потенгера су биле болешљиве, 

кратковечне и морао је да их често замењује. Обично су се лоше размножавале и умирале 

младе од бактеријских инфекција јер то време није било антибиотика. Претпостављам да 

је др Потенгер стално посећивао азиле за животиње и можда и плаћао дечацима да му 

доносе мачке бог те пита одакле. 

Истраживачке процедуре др Потенгера су морале да буду тачне, јер је његов посао 

цветао. На крају му је требало више мачака него што је имао кавеза, па је направио 

огромну покривену просторију за њих. Зато што је радио превише није пажљиво хранио 

тај вишак животиња. Оне су добијале исто пастеризовано млеко и рибље уље, међутим 

није губио време да им кува месо из кланице. Тада се десило мало чудо. Те мачке 

храњене сировим месом о којима се мало старао су постале много здравије од других, 

имали су много мање бактеријских инфекција или других здравствених проблема. Онда 

се десило још једно чудо. Др Потенгер је почео да размишља о првом чуду. 

Синуло му је да мачке у дивљини не кувају своју храну; можда мачке имају дигестивни 

систем који не може да процесира или асимилише довољно из куване хране. Можда 

проблем који је он имао није био резултат уклањања адреналинских жлезда код мачака 

већ недостатка хранљивих материја, патње због неке врсте полаганог изгладњивања 

усред изобиља. Тако је др Потингер извео неке експерименте са исхраном мачака. 

Постојале су четири могуће комбинације његовог режима исхране мачака: сирово месо и 

непастеризовано млеко; сирово месо и пастеризовано млеко; кувано месо и сирово 

млеко; кувано месо и пастеризовано млеко, што је дотада углавном и давао мачкама. 

Тако је поделио мачке у четири групе и сваку групу је хранио другачије. Први резултати 

Потенгеровог експеримента су се брзо показали, иако је потрајало да се покажу они 

највреднији резултати. Најбоље је било мачкама на сировој храни и сировом млеку. Оне 

на сировом месу и пастеризованом млеку биле су у реду али не тако добро. Оне на 

куваном месу и сировом млеку прошле су слабије а онима на потпуно куваној храни било 

је лоше као и увек. 

Било је јасно да мачке не могу тако добро да варе кувану храну; све животиње се боље 

хране са храном коју могу да сваре. Много људи је погрешно извело закључак из 

Потенгерових резултата да људи такође треба да једу сирову храну. Ова идеја је 

дискутабилна. Требале су међутим године да би се испоставили сви резултати 

експеримента са мачкама на које није обраћано много пажње, вероватно зато што су 

њихове импликације депресивне. Др Потенгер је продужио експерименте на неколико 

генерација мачака. Показало се да је најважнија лекција у трансгенерацијским 

променама. Током неколико генерација, мачке на сировој храни су почеле да мењају свој 

изглед. Главе су им постале шире, карлица већа, кости чвршће, зуби бољи. Веома 

успешно су се и размножавале. 
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После неколико генерација, најздравија генерација, она на сировој храни, је толико 

напредовала да је др Потенгер узео неке од тих мачака и почео да их храни само куваном 

храном да би студирао процес нутриционе дегенерације. После три ''де-генерације'' на 

куваној храни, група је дегенерисала толико много да су се животиње једва и 

размножавале. Главе су им се сузиле, зуби искривили, карлице смањиле, кости и скелет су 

постали веома мали а опште стање лоше. Мајке нису често хтеле да доје младе а било је и 

случајева канибализма. Животни век се такође смањио. 

Пре него што је дошло до комплетне дегенерације др Потенгер је опет почео да их храни 

сировом храном. Потрајало је четири генерације на перфектној сировој исхрани пре него 

што су се појавиле јединке које су поново изгледале перфектно. Потребно је више да се 

поправи штета него што траје да се изазове и то може потрајати генерацијама којима 

треба несаломива истрајност. 

Мислим да се скоро исти процес десио људима у двадесетом веку. Са проналаском 

млинова са ваљцима и као последицом деградацијом нашег свакодневног хлеба на бело 

брашно; са рађањем индустријализоване производње хране и општом дегенерацијом 

нутриционог садржаја свих наших усева, укупан однос нутриционог садржаја према 

калоријама се погоршао. Онда се опет погоршао зато што смо почели да имамо 

индустријску производњу хране и националне брендове који су припремили систем 

маркетинга хране; почели смо да опстајемо на девитализованој, процесираној храни. 

Резултат је био још веће погоршавање односа нутриционог садржаја према калоријама.  

И баш као Потенгерове мачке, ми, цивилизована бића у такозваним развијеним земљама, 

губимо способност да се размножавамо, нашу вољу (или енергију) да рађамо; губимо 

добро расположење  на исти начин као што су Потенгерове мачке добиле лошу нарав. Као 

група ми се осећамо толико лоше да нам очајнички треба да се брзо осећамо боље, а шта 

је бољи начин за то него коришћење адиктивних супстанци. Да ли било кога чуди да 

Америка, земља која је најдаље одмакла на путу индустријске дегенерације хране, троши 

14% свог укупног бруто производа на медицинске услуге. Није никакво чудо да се толико 

много беба рађа царским резом, није чудо да толико много деце има криве зубе којима 

треба ортодонтист? Најдепресивнији аспект овога долази у фокус када схватимо да је 

Потенгеровим мачкама требало четири генерације на перфектној исхрани да би 

поправиле највећи део нутриционе штете. 

У специфичном случају моје кћери познато ми је нешто из нутриционе историје њених 

женских предака. Бака моје кћери је одрасла на фарми у Саскечуану. Иако су сигурно 

узгајали своје хранљиво жито на девичанском, полусувом преријском земљишту, сигурна 

сам да је породица куповала бело брашно за свакодневну употребу у продавници. Па 

ипак имали су башту и краву која је давала млеко и кокошке које су трчале по башти и јаја 

од њих као и друге животиње. Вероватно су конзумирали доста конзервисане хране зими, 

која је међутим била доста хранљива због плодности њихове преријске баште. Моја мајка 
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је следствено имала перфектне зубе све док је велика економска криза није принудила да 

живи на масти и белом хлебу. 

Током тог периода лоше исхране родила је три бебе. Друга, рођена после најгорег 

периода, је била веома мала и слаба и имала је проблема у одрастању. Срећом по мене, 

током неколико година пре него што сам ја (задње дете) рођена, прошао је најгори 

период економске кризе и породица је живела на фарми. Ту је било поврћа и свежег 

сировог млека и воћа. Моја мајка је имала добре две године да попуни своје нутриционе 

резерве. Међутим ''бакица'' ипак није успела да замени довољно. Кратко време пре него 

што сам рођена, моја мајка је изгубила све зубе због губитка костију око њих. 

Због тога сам ја рођена са дефицитом. Такође је моја исхрана у раном детињству и 

адолесценцији била нутриционо сиромашна: крекери, пастеризовани процесирани 

индустријски сир, млеко у праху из конзерви, виршле и пасуљ из конзерви, виршле са 

купусом. Тек када сам први пут остала трудна почела сам да јачам своју исхрану. 

Продужила сам да једем веома добро после моје прве кћери, тако да је моја млађа кћер 

имала још три гоодине добре исхране на које је могла да рачуна. Тако су обе моје кћери 

имале нешто бољи старт него што сам ја имала. 

Моји зуби нису били тако добри као код моје мајке пре него што их је изгубила због 

трогодишње лоше исхране. Уместо перфектних сачуваних зуба какве треба да имају 

сеоске девојке, моји су били стиснути са бројним кваровима. Моја вилица није добила 

довољно минерала да се развије до пуне величине. Моја карлична кост је такође била 

мања него код моје мајке. Имала сам лош почетак. 

Моје кћери су прошле боље. Старија (прво дете обично добије најбоље нутриционе 

резерве) је имала толико широку вилицу да је имала размакнуте зубе. Моја млађа кћи 

има само један крив зуб, има шире солидније кукове, јаче кости и шире лице од мене. Ако 

настави да перфектно једе од ове тачке у њеном животу и мудро бира храну да би избегла 

празне калорије и максимизује свој однос нутриционе вредности према калоријама, њена 

кћи (ако је роди као што је старија сестра већ урадила) може испољити перфектну 

физиологију коју њени гени носе. 

Да бих вам помогла да избегнете празне калорије даћу вам нешто информација о 

различитим уобичајеним намирницама, за које обично људи не знају и које већина књига 

о храни и здрављу не помиње или погрешно разуме. 

 

Маслац, маргарин и масти уопште 

У скорије време, ненормална пропаганда је поведена против једења маслаца. Био је 

оцрњен у здравственим магазинима као засићена животињска маст, она која садржи злу 

супстанцу, холестерол. Доста људи га и сад избегава користећи уместо њега маргарин. 
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Састав масти 

  Засићене Монозасићене Незасићене 

Маслац 66% 30% 4% 

Кокосово уље 87% 6% 2% 

Памучно уље 26% 18% 52% 

Маслиново уље 13% 74% 8% 

Палмино уље 49% 37% 9% 

Сојино уље 14% 24% 58% 

Сунцокретово уље 4% 8% 83% 

Шафраново уље 3% 5% 87% 

Сезамово уље 5% 9% 80% 

Кикирики уље 6% 12% 76% 

Кукурузно уље 3% 7% 84% 

 

Ово је огромно и озбиљно неразумевање. Као прво, маргарин је скоро несварљив, 

хемијски сличан биљној масти – вештачки засићеној или хидрогенисаној биљној масноћи. 

Ензими у телу не могу добро да разграде хидрогенисане масти, што повећава токсично 

оптерећење тела. Маргарин, по структури хемијски третирано биљно уље са додатом 

вештачком жутом бојом и вештачким укусима да би личио на маслац, уз то доводи до 

појаве слободних радикала у телу који убрзавају старење. Тако да би избегли опасности 

везане за узимање холестерола из маслаца, људи једу нешто далеко горе! 

Постоје озбиљне недоследности у ''холестерол је лош'' теорији. Етничке групе, као Данци, 

који узимају огромне количине хране пуне холестерола, имају мало циркулаторних 

обољења. У ствари, сама јетра производи холестерол; његово присуство  у крви је важан 

део хемије тела. Холестерол једино постаје проблем због деранжиране хемије тела која је 

последица укупне лоше исхране који Американци доживљавају због своје ђубре-хране. 

Избегавање холестерола у храни чини мало добра, међутим дијета са интегралном 

храном са ниским садржајем масти и шећера и високим садржајем минерала умногоме 

смањује холестерол у крви. 

У ствари висококвалитетан свеж (не и ужегао) маслац у умереним количинама је најбоља 

маст коју неко може да једе. Висококвалитетан маслац је, међутим, веома тешко наћи. 

Као прво треба да буде сиров, направљен од непастеризованог крема. Као друго, маслац 

може да садржи веома високе нивоа витамина који су растворљиви у масти, али и не 

мора. Маслац богат витаминима је природно јарко жуте скоро наранџасте боје. Ова боја 

не потиче из епрувете. Бледо жути маслац као онај комерцијално доступан, је вероватно 

био скоро бео пре него што је вештачки потамњен. Маслац од крава које пасу се 
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природно мења од жуто-наранџасте до беле и поново назад током године како се мењају 

годишња доба. Пролећна трава која расте на најинтензивнијем сунцу током године 

садржи веома високе нивое хлорофила и витамина. Краве које једу ову траву преносе 

високе нивое витамина А и Д у своје млеко, о чему сведочи наранџаста боја која потиче 

од витамина А. До јула је природни маслац деградирао у осредње жућкасту боју. У августу 

је бледо жут. Од млека идустријски узгајаних краве на сену и вештачкој процесираној 

храни (којој недостају витамини) се добија маслац који је скоро бео. 

Радије сам добијала свој маслац од комшија који имају неколико крава које пасу на 

плодним пашњацима. Увек смо крајем пролећа, када је маслац најбољи, замрзавали 

залихе довољне за годину дана. Занимљиво је да је то било такође доба године када 

краве дају највише млека и комшије имају вишка маслаца. 

Уопштено говорећи, масти су сиромашна храна коју треба избегавати. Њихов однос 

нутриционе вредности према калоријама је апсолутно најгори од свих типова хране, 

изузев можда чистог белог шећера који је чиста калорија без имало нутриционе 

вредности (ово важи и за друге типове шећера). И мед садржи мало нутриционо вредних 

супстанци. Грам према граму, масти садрже много више калорија него шећер и скроб. 

Масти немају нутриционо вредних супстанци сем малих количина есенцијалних масних 

киселина. 

Перверзни разлог зашто људи воле да једу масти је у томе што су оне веома тешке за 

варење и умногоме га успоравају. Други начин да се каже да веома засићују апетит. Масти 

чине да се човек дуго осећа ситим јер њихово присуство у стомаку проузрокује дуготрајно 

бућкање. Оне садрже протеине и скроб који успоравају варење, што често доводи до 

почетка ферментације (скроба) или труљења (протеина) у дигестивном тракту. 

Најбоље масти садрже високе нивое монозасићених биљних уља која никад нису била 

изложена термичкој обради или хемикалијама, као девичанско маслиново уље. 

Користите мале количине маслиновог уља као додатак салатама. Монозасићене масти 

такође имају далеко мању тенденцију да се ужегну него било која друга врста масти. 

Биљна уља са високим уделом незасићених масти, врста чију употребу сви званични 

ауторитети охрабрују зато што немају холестерола, брзо постају ужегла после врло 

кратког излагања ваздуху. Опасност овде је да је ужеглост биљног уља виртуелно веома 

тешко приметити. Ужеглу маст, са друге стране, одаје јак непријатан мирис. Једење 

ужеглог уља је сигуран пут за убрзавање старења, изазивање дегенеративних стања 

уопште и повећавање вероватноће добијања канцера. Препоручујем да користите само 

висококвалитетно маслиново уље, једину опште доступну масноћу која је монозасићена. 

(Pearson and Shaw, 1983) 

Ако купујете биљно уље, чак и маслиново уље, набавите мање флаше тако да можете да 

искористите уље пре него што буде сувише дуго на ваздуху (оном који улази у флашу кад 

користите уље) или, ако купујете уље у већим количинама да уштедите новац, одмах по 
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отварању ставите уље у теглице напуњене до врха да истиснете виртуелно сав ваздух и 

запечатите теглице. У сваком случају, држите отворене тренутно коришћене мале бочице 

са уљем у фрижидеру јер је ужеглост једноставно комбинација уља са кисеоником из 

ваздуха и ова хемијска реакција се убрзава на већим температурама и доста успорава на 

хладноћи. 

Хемијске реакције се типично двоструко убрзавају са сваких 10 степена Целзијуса. Тако 

уље постаје ужегло много брже на собној температури него у фрижидеру. Ако размислите 

о импликацијама овог податка видећете да постоје два моћна разлога да се храна не 

пржи. Први је да је храна натољена уљем и брже засићује на рачун тога што постаје 

релативно несварљива и погодна да изазове токсемију. Друго, ако се пржење одвија на 

150 степени Целзијуса а нормална собна температура је 20 степени, онда уље постаје 

ужегло у тигању 8200 пута брже. Загревање уља само десет минута у врућем тигању 

доводи до толико ужеглости као око 6 недеља на отвореном ваздуху на собној 

температури. Мислите о томе следећи пут када паднете у искушење да поједете нешто у 

ресторану брзе хране где је врела масноћа у фритези реагује са кисеоником цео дан, чак и 

по неколико дана. 

Назад на маслац где смо и почели. Ако морате да имате на трпези нешто традиционално 

северноевропско на свом хлебу, много је боље да користите маслац, не маргарин. Људи 

са Медитерана међутим традиционално умачу свој хлеб у висококвалитетно маслиново 

уље које има мирис и укус маслина. Зашто да не пробате, веома је укусно. Најбоље је да 

ставите премаз од воћа конзервисаног малом количином шећера или да развијете укус за 

сув тост. Најбоља употреба маслаца је вероватно да се истопи на поврћу куваном на пари. 

На овај начин треба само мала количина и масноћа иде са нечим што је иначе веома 

сварљиво, тако да се не производи много токсина у дигестивном тракту. 

 

Млеко, месо и друга протеинска храна 

Када већ говоримо о маслацу, шта је са млеком? Лоби млечне индустрије је веома моћан 

у Северној Америци. Његов политички утицај и доприноси у изборним кампањама је 

довело до тога да владе и у Америци а посебно у Канади једу из његове руке (буквално), 

обезбеђујући субвенције. Због ових субвенција у Канади сир кошта 50% више него у 

Америци. Лоби млечне индустрије је такође веома близак медицинској професији тако да 

нас лиценцирани нутриционисти стално бомбардују са пропагандом ''пијте млеко'' и ''сир 

је добар за вас''. 

А људи природно воле млечне производе. Они имају добар укус и богати су мастима које 

засићују. Млечни производи вас држе ситим дуго времена. Они такође имају доста 

протеина; протеини су тешки заварење и ово нас дуго држи ситим. Доста људи међутим, 

посебно оних који потичу из култура које традиционално (генетски) нису имале краве за 

добијање млека, посебно Африканци, Азијати и Јевреји, једноставно немају ензиме 
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неопходне за варење крављег млека. Неки појединци из ових група могу да варе козије 

млеко. Неки не могу да сваре ништа сем људског млека. Неки могу да варе ферментиране 

млечне производе као јогурт и кефир. Када год узимамо протеин који није потпуно 

сварљив, он трули у дигестивном тракту са свим претходно описаним лошим 

последицама. 

Међутим нико, апсолутно нико, не може потпуно да свари пастеризовано кравље млеко, 

које највећи број људи користи јер су заплашени болестима које краве преносе и 

здравствени ауторитети их присиљавају да користе пастеризовано млеко. Мислим да је 

узимање пастеризованог млека или сира направљеног од пастеризованог млека, један од 

разлога да толико много људи развија алергијске реакције на млеко.  Па ипак многе 

државе (у Америци) не дозвољавају продају непастеризованог млека, чак ни између 

комшија. Да бих објаснила све ово, прво морам да објасним нешто детаљније о варењу 

протеина уопште и онда да говорим о алергијама и како долази до њих. 

Протеини су дугачки, сложени молекули, замршени ланци чије су индивидуалне везе 

амино киселине. Протеини су материја живота. Сва жива протоплазма, животињска или 

биљна, је углавном састављена од протеина. Постоји виртуелно бесконачан број 

различитих протеина али су међутим сви компоновани од истих неколико десетина амино 

киселина повезаних заједно на веома различите начине. Амино киселине саме по себи су 

такође веома сложени органски молекули. Људско тело на специфичан начин повезује 

све своје протеине од амино киселина које потичу од варења протеинске хране и такође 

може да произведе мање количине сопствених амино киселина али постоји осам амино 

киселина које не може да направи и ове су због тога назване есенцијалним амино 

киселинама. Есенцијалне амино киселине морају да буду у храни коју узимамо. 

Мало протеина је растворљиво у води. Када узимамо протеине дигестивни апарат мора 

прво да их разложи на компоненте које су растворљиве у води, амино киселине, како би 

могле да пређу у крв и поново синтетизоване у протеине које тело може да користи. Тело 

има интересантан механизам за варење протеина; оно користи ензиме. Ензим се понаша 

као кључ за браву. То је комплексан молекул који се везује за молекул протеина и разбија 

га на амино киселине. Онда ензим прелази на следећи молекул. Ензими су ефикасни, 

могу се користити вишеструко.  

Ензими који варе протеине су ефикасни само у веома киселој средини желуца, производи 

их панкреас и испуштају се у присуству протеинске хране. Желудац онда лучи 

хлороводоничну киселину и ради као машина за веш, мешајући ензиме и киселину са 

протеинима док се све не свари. 

До сада је све у реду. Тако и треба да буде. Међутим др Хенри Билер који је написао 

књигу ''Храна је ваш најбољи лек'' сковао је по мени најбољу метафору да објасни до 

каквих проблема може доћи у варењу протеина. Он је упоредио све протеине са 

беланцетом јајета (што је у ствари облик протеина). Када су сирови и течни дугачки ланци 
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албумена (беланцета) се налазе у својој природној форми. Када скувате јаје, онда се и јаје 

и беланце стврдну и смање. Оно што се десило је да су се протеински ланци скупили и 

буквално везали у чвор. Када се то догоди, ензими панкреаса се више не уклапају и не 

могу да одвоје амино киселине. Кувани протеини могу да се тумбају и тумбају по стомаку 

у присуству киселине и ензима панкреаса, али се неће комплетно сварити. Делом се 

растварају у воду а делом не. 

Несварени протеин је међутим учесник у непожељном облику конзумације у стомаку. 

Разне врсте бактерија су се одомаћиле у нашим топлим и загушљивим цревима. Неке од 

њих живе на протеину. Током конзумације несварених протеина, оне луче веома токсичне 

супстанце и трују нас. 

Оно што важи за беланце јајета, такође важи и за месну храну и млечне производе. 

Сирово месо и сирова риба су у ствари лако сварљива храна и ако се не комбинују 

погрешно неће довести до токсемије код особе која још увек има панкреас у добром 

стању. Узимање сировог меса и рибе може бити опасно коцкање, и из разлога културне 

сензибилности (људи мисле да је то одвратно) и због могућег присуства живих паразита у 

некуваном месу који могу заразити и довести до обољења и чак и смрти људи. Има 

тврдњи да је здрав стомак са одговарајућим степеном киселости непролазна баријера за 

паразите. Можда. Колико од нас међутим је здраво данас? Кувано месо и риба се чине 

укуснијим нашим рефинисаним, цивилизованим сензибилитетима, али су лоша храна. 

У мојој кући немамо моралне препреке узимању меса. Имамо примедбе јер месо не 

доприноси нашем здрављу. Међутим ипак га једемо. Неколико пута годишње за празник 

захвалности (Thanksgiving) позивамо децу на ћуретину. Неколико пута током празника 

када су деца практиковала паметовање о бољој-него-ти вегетаријанској 'правоверности', 

купила бих највећу шницлу у радњи здраве хране и јела је средње печену са уживањем. 

Била је укусна. Заситила би ме сатима и сатима. Лежала бих на каучу у грогираном стању 

варења током целе вечери. То ми је било довољно меса да издржим (без њега) наредних 

шест месеци. 

Када је млеко пастеризовано, протеини у њему такође мењају структуру. Не тако 

драстично као што се кувањем мења беланце јајета  зато што се пастеризација одвија на 

нижој температури. Ипак се међутим мења. И тако постаје теже сварљиво. Пастеризација 

такође отежава асимилацију калцијума из млека. Ово је иронично, зато што толико много 

људи пију млеко јер се плаше да им треба више калцијума да избегну остеопорозу и да би 

им деца имала боље зубе. Оно што пастеризовано млеко стварно постиже код њихове 

деце је да изазива дефицит калцијума и повећава њихову токсичност, изазивајући многе 

прехладе, упале ува, синузитис, упале крајника и плућне инфекције као и алергију на 

млеко код деце. 
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Развој алергија 

Постоје три начина на које тело може постати алергично. (1) Може у старту постојати 

генетска предиспозиција на специфичну алергију. (2) Може бити вишеструко изложено 

иритирајућој супстанци као што је полен, када је механизам за одбрану од иритација 

ослабљен. Уопштено говорећи слабе адреналинске жлезде проузрокују ово јер је њихов 

посао да производе хормоне који смањују упалу. Једном када иритирајуће супстанце 

доведу до озбиљне упале, може се појавити секундарна реакција која се назива 

алергијом. Једном када се појави алергија, веома је тешко ослободити је се. 

(3) На начин веома сличан другом, али уместо да буде иритирано екстерном супстанцом, 

иритирано је поновљеним неуспешним покушајима да потпуно свари нешто. 

Пастеризовано млеко, на пример, које је у основи немогуће комплетно сварити чак и у 

нискомасној форми, често доводи до алергија које се јављају и на друге облике крављег 

млека, чак и сирово млеко или јогурт. Узимање превише белог брашна може довести до 

алергије на житарице. Мој муж је добио тешку алергију на јечам конзумирајући сувише 

пива направљеног код куће; такође је развио и нетолеранцију на алкохол. Тако је сада 

алергичан и на јечам и на алкохол.  Уз то горе му је када пиво (две посебне алергије) него 

квас, жестоко пиће или вино (једна алергија). 

Узимање превише од једне хране или поновљено узимање превише хране која је иначе 

добра, може на крају надвладати могућност тела да је потпуно вари. Онда и најбоља 

интегрална храна може произвести алергијску реакцију. Што је још горе, алергијска 

реакција сама по себи следствено спречава добро варење чак и када су у питању мале 

количине. 

Алергија може проћи и незапажена као таква зато што се не манифестује тренутним 

црвенилом коже или зачепљеним носем или отеклим жлездама, симптомима на које 

људи обично помисле када мисле о ''алергијској реакцији''. Алергије на храну могу 

изазвати много врста симптома, од синузитиса до психоза, од астме до артритиса, од 

хиперактивности до депресије, инсомније до нарколепсије – а симптоми се обично не 

манифестују одмах после јела. Често су алергијске реакције тако ниског интензитета да су 

неприметне и не доводе до приметних симптома све док не прођу године нагризања 

виталне снаге. Када се коначно симптоми појаве тешко је повезати их са одређеном 

храном која је конзумирана годинама, очигледно без симптома. 

Због тога  су многи у Северној Америци развили алергије на житарице, млечне производе 

(многи сојини производи су тешки за варење), кукуруз и јаја. Ово су тако уобичајене, 

раширене, често сретане алергије које свако ко разматра прехрамбене узроке својих 

здравствених проблема може да једноставно искључи из исхране на неколико недеља и 

само посматра шта ће се десити. А појединци могу бити алергични на било шта од 
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прокеља до сланине, јагода до клица махунарки. Размрсити алергије на храну захтева 

дедукцију Шерлока Холмса. 

Алергије на храну су међутим лаке за лечење ако пацијенти узму лекове. На крају 

алергијске реакције ишчезавају после пет дана апстиненције. Свако са довољно 

самодисциплине да пости на води пет дана може сам да се излечи од свих алергија у 

једном кораку. Онда са контролисаном постепеном реинтродукцијом хране могуће је 

открити које врсте проузрокују проблеме. Погледаје у додатку на крају књиге Кокин пулс 

тест, где ћете наћи инструкције корак-по-корак за алергијско тестирање које су мање 

ригорозне и не захтевају прелиминарни пост. 

 

Брашно и друге ствари у вези семена 
Једно од најгорих деградација људског здравља је проузроковано млинским ваљцима. 

Ова очигледно профитабилна машина је дозволила млинарима да ефикасно раздвоје 

брашно од житарица у три компоненте: мекиње, клице и ендосперму. Будући да је хлеб 

произведен без мекиња и клица лакши и одаје утисак да припада ''вишој класи'', одмах је 

постао популаран. Брашно без мекиња и и клица је такође имало индустријску примену – 

могло је да буде ускладиштено виртуелно бесконачно без опасности од штеточина будући 

да бело брашно нема довољно састојака да подржи живот. Већина људи са свешћу о 

здрављу схвата да производи са белим брашном такође не подржавају људски живот. 

У суштини, ефекат белог брашна на здравље људи је још једна демонстрација једначине 

Здравље=Нутрициона вредност/Калорије. Када се мекиње и клице одбаце, остају 

калорије и доста протеина којима недостаје доста витамина и минерала као и других 

виталних нутриционих супстанци. 

Интегрални пшенични хлеб је оно што се зове животна супстанца. У прошлости су здраве 

културе хлеб користиле као доминантну храну у својој исхрани. Да ли то значи да просто 

можете отићи у пекару и купити интегрални хлеб или отићи у продавницу здраве хране и 

купити органско интегрално брашно, испећи свој хлеб и бити здрав као наши преци? Жао 

ми је, одговор је скоро сигурно не. Постоје замке које чекају на оне који их нису свесни. 

Бело брашно има још једну предност над интегралним брашном. Не само да га инсекти не 

нападају, већ и није склоно кварењу. У клицама (где се налази ембрион) постоје значајан 

проценат уља које је међу најбољим познатим природним изворима витамина  Е. Ово 

уље је незасићено у високом степену и када семе доспе у земљу уље постаје ужегло за 

неколико дана. Интегрално брашно ван фрижидера, које је дуго на полицама у 

продавници, је скоро сигурно ужегло. Доста његовог витаминског садржаја је такође 

оксидирано. Да је брашно из млина смештено у непропусну кесу и у фрижидер где је 

замрзнуто, имало би трајање од пар месеци. Наравно да се то не дешава. Можда имате 

среће да ваша продавница има сопствени апарат за млевење и меље брашно сваки дан. 

То је међутим мало вероватно. 
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А шта је са интегралним хлебом вашег пекара? Одакле он добија своје брашно? Из 

великопродаје или дистрибутивног складишта! У паковањима од двадесетак килограма! 

Колико је времена прошло од млевења преко великопродаје до пекара? Одговор је реда 

величине недеља. А може бити и месеци. Да ли је брашно чувано на хладном? Или 

запечаћено? Наравно да није. 

Ако хоћете хлеб од свеже самлевеног брашна скоро сигурно ћете морати да га мељете и 

печете сами. Да ли вреди? Сигурно. Једном када пробате прави хлеб одмах ћете видети 

како у поређењу изгледа укус оног од устајалог, ужеглог брашна. Од свеже самлевеног 

брашна добија се хлеб који може бити животна супстанца и може енормно да побољша 

ваше здравље – ако је жито које користите иоле добро. 

Али пре него што проговоримо о квалитету жита још пар речи упозорења. Ако се жито 

брзо поквари, раж се квари још брже. Ражено брашно се толико брзо квари да када га 

купите у радњи је већ равно белом брашну. Клице су уклоњене. То не пише на паковању 

али је вероватно тако. Ако ћете да правите ражени хлеб имате још више разлога да 

мељете своје брашно. Кукурузне намирнице из оближње продавнице су обично такође 

остале без клица. Чак и да то није случај, уље у семену је вероватно већ ужегло. 

Млевење брашна код куће је лако ових дана. Постоји обиље производа за млевење код 

куће и нема недостатка рекламе за њих. Наћи ћете и оне који снажно заговарају млевење 

на камену. Оно даје најфиније брашно, али је скупо. Реклама за куповину је да се 

млевење одвија на ниским температурама и да се уље не оштећује (сетите се да је степен 

ужеглости функција температуре) ни витамини, који такође бивају уништени на 

повишеним температурама. Овде има половичне истине. Ако ћете да ускладиштите 

брашно боље је да га мељете на хладно. Ако га међутим, као и ми, одмах користите за 

печење, каква је разлика ако постане мало угрејано пре печења. Ово само убрзава 

деловање квасца. 

Негативна страна је да млин са камењем меље полако и осетљив је у погледу зрна која 

меље. Ако је оно мало влажно или је семе мало уљаво, млин се одмах блокира. 

Челични млинови мељу брже и дају крупније брашно али су јефтини. Крупније брашно 

даје тежи хлеб. Металне плоче које мељу се хабају и морају се повремено заменити – ако 

је то уопште могуће. Чак и тежи хлеб је још увек укусан; из много разлога сам спремала 

хлеб са јефтиним челичним млинским додацима за соковник. 

Понеки челични млинови ће да мељу и уљаво семе као што је сусам или сунцокрет. Ово 

семе међутим може бити млевено лакше по пола чаше у јефтином електричном млину за 

кафу са брзоротирајућом елисом. 

Мислим да је тренутно најбољи компромис млин чекићар. Он меље зрна у комори пуној 

брзоротирајућих зуба који буквално разбијају зрна у прах. Будући да са зрнима протиче 

ваздух не долази до већег загревања. Овај тип млина је мали, веома брз, средње цене – 
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између челичних и камених млинова, траје дуго времена, једино што је бучан као млазни 

авион при полетању. Веома је важно да носити заштиту за уши када га користите.  

У порасту је свест о важности квалитета хлеба. Један изванредан нови ланац у Америци 

који се зове  'Пекара велике жетве' (Great Harvest Bakery) брзо расте. Они пеку и продају 

само интегрални хлеб; сво њихово брашно је свеже млевено сваки дан у продајним 

објектима. Нажалост, у време писања ове књиге, нису млели ражено брашно већ су га 

довозили у врећама. Зато не могу да препоручим њихов ражени хлеб. Оснивач 'Велике 

жетве' је информисан купац који познаје моју следећу теме – да није свако жито жито. 

Постоје велике разлике између врста жита; органско узгајање није свемогући лек за 

прављење хранљивог хлеба. 'Велика жетва' разуме ово и користи високо квалитетна зрна 

која су уз то органска. 

Када сам почињала да правим мој сопствени хлеб, од сопственог брашна млевеног код 

куће, збуњивала ме је варијација у тесту. Понекад би хлеб добро нарастао и био је 

сунђераст после печења као што сам и хтела да буде. Понекад је нарастао лепљив а 

завршио као пљоснат и мрвљив као колач. Будући да сам радила увек на исти начин, осим 

што сам можда куповала житарице из различитих извора, почела сам да истражујем на 

тему квалитета житарица. 

Елемент који у формира облик сунђера у нараслом хлебу, тако да се он не мрви и расте 

без колапсирања, је глутен. (Енглеска) реч за лепак (glue) је у основи речи глутен. Садржај 

глутена у разним житарицама варира. Пекари користе ''тешко жито'' због великог 

садржаја глутена. Глутен је протеин и он чини већину протеина у хлебу; садржај протеина 

и садржај глутена су скоро идентични. 

Покушајте ово. Упитајте власника продавнице здраве хране колики је садржај протеина у 

пшеници коју продају. Скоро гарантовано ћете добити зачуђујући поглед а одговор ће 

скоро сигурно бити ''имамо органску и конвенционалну''. Тражите да власник продавнице 

постави ово питање свом дистрибутеру и да вам онда пружи одговор. Ако се дистрибутер 

и удостоји да одговори, скоро сигурно одговор ће бити – ''продајем органско и 

конвенционално семе''. Тачка. Када сам ја добила ове одговоре, истраживала сам даље и 

нашла да пшеница за млевење брашна садржи између 12 и 19% протеина и да ова 

разлика зависи од плодности тла (и донекле количини падавина у сезони) и скоро сигурно 

нема везе да ли је у питању органско или конвенционално узгајање. 

Ова разлика такође је узрок различитог понашања вашег теста и какав хлеб добијате. 

Такође и колико добро вас хлеб снабдева хранљивим материјама. Жито са 13% протеина 

неће произвести пристојан хлеб – 14% се генерално сматра другоразредним квалитетом и 

чини већину јефтиног житног зрна од кога се прави хлеб. Када у финансијским вестима 

прочитате да се жито продаје за одређену цену, подразумева се жито другоразредног 

квалитета. Пекари се такмиче за жито са високим садржајем протеина и плаћају више за 

више протеина. 
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Ми преферирамо да хлеб садржи 25% ражи, међутим раж нема глутена. Помешајте ма 

коју количину раженог брашна са пшеничним брашном које садржи 14% протеина и тесто 

постаје веома тешко, не надилази и мрви се после печења. И тако сам наставила да 

тражим боље жито и на крају наишла на паметну госпођу која је продавала брашно и која 

је била и сама озбиљан пекар. Она је пронашла извор квалитетног жита са високим 

садржајем протеина који је продавала у врећема од 50 фунти (22,7кг). Када сам је питала 

да ли је њено жито органско рекла је да има 16% или 17% протеина у зависности да ли 

хоћете тврдо црвено или бело пролећно жито. Органско или конвенционално? – устрајала 

сам ја. Не, рекла је она, високопротеинско! 

И тако сам рекла себи, будући да садржина протеина зависи од плодности земљишта и 

будући да мом телу треба протеин, рачунала сам да је боље да узимам најквалитетније 

жито и занемарим остатке пестицида (ако их је било). Размислите! Разлика између жита 

са 14% и жита са 17% протеина је 25% (у квалитету исхране). Ова процентуална разлика је 

кључни праг дефицита хранљивих материја која доводи до испадања зуба. Ми не можемо 

да дозволимо да прихватимо 25 % смањење квалитета хранљивог садржаја у нечему што 

једемо сваки дан. 

Молим вас да схватите да се не ради о томе да високопротеинско жито не може бити 

органски узгајано. Сигурно може. Тако оснивач пекаре 'Велика жетва' чини велику услугу 

лоцирањем органског жита са високим садржајем протеина за своје пекаре. Често, 

међутим, органски производи нису хранљивији од оних који су узгајани уз помоћ 

хемијских средстава. Док купци органских производа на велико, не буду боље образовани 

о житу, прибављање личних залиха за млевење биће ствар коцке. 

Понекад су органске житарице горе од конвенционалних. Направити житарице органским 

је негативна дефиниција; ако хемикалије нису примењиване, онда су органске. Жито 

спада у малобројне усеве који ће давати економичне приносе нискоквалитетног зрна на 

екстремно неплодном земљишту или када је загушено коровом због некоришћења 

хербицида из разлога идеолошког чистунства. Поврће ће тешко дати било шта под тим 

условима; воће и поврће које није брижљиво узгајано је неизбежно мало, деформисано и 

не може се добро пласирати. Међутим опрема за чишћење зрна  може уклонити семе 

корова, (наравно уз трошкове).    

 Цена коју фармер добија за органски узгајане житарице је много виша, тако да је могуће 

да ће прихватити знатно ниже приносе или потрошити новац на чишћење високог нивоа 

семена корова из жетве и опет имати добру зараду. Слаби органски усеви житарица као 

што су ове, могу чак и донети већи профит зато што нема трошкова за ђубрење, или 

ротацију или контролу корова. Сећам се да сам једном купила врећу органског 

интегралног овса чија су зрна била веома мала, усахла, најгорчи овас који сам икада 

пробала. На крају смо га бацили и заменили конвенционално узгајаним овсом који је био 

сочан, тежак и сладак. 
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Пшеница није једина житарица коју оштећује индустријско млевење. Већина потрошача 

никада није видела интегрални овас; он изгледа слично житу . Међутим ваљцима 

самлевени овас постаје ужегао и устајао на полицама слично као пшенично брашно. 

Још један проблем код коришћења интегралних житарица је у том што, да би биле 

хранљиве, оне морају да буду довољно свеже да енергично клијају. Семе је пакет хране 

која окружује ембрион. Живи ембрион чека на праве услове (температуру и влажност) да 

би проклијало. Клијање значи да ембрион почиње да конзумира ускладиштену храну и 

прави биљку из ње. Сва храна се оштећује експозицијом кисеонику, тако да је семе, да би 

заштитило снабдевање хране ембриона, окружено виртуелно запечаћеним љуспом која 

дозвољава да само довољна количина кисеоника уђе у респираторни систем ембриона 

(да, семе дише полако). Ембрион је често постављен на периферији семена и има 

сопствени улаз за ваздух. Када се љуспа семена уклони или оштети, унутрашњост бива 

изложена ваздуху и почиње брзо да пропада. У случају овса, посебно брзо, зато што је 

овас једина травната житарица која садржи значајније количине уља – око 5%. Зато вас 

овас дуго држи ситим. Ваљани овас постаје устајао и губи укус  (и хранљивост) и понекад и 

ужегне веома брзо. Тако правимо кашицу од интегралног овса који је грубо млевен 

(сецкан ножевима) у електричном млину непосредно пре кувања.  

Није лако скувати овсену кашу од сеченог овса.  За то треба много више времена него у 

случају овса млевеног ваљцима и ако се не ради тачно по рецепту који ћу вам дати, скоро 

неизбежно ће се лепити за лонац а може и покипети и запрљати шпорет. Ево како да га 

скувате. Грубо самељите (као за кукурузну кашу) овас све док не напуните шољу (око 250 

грама). Сипајте тачно литар воде (без соли) и прокључајте га на високој температури. 

Можете додати шаку сувог грожђа. На другој плотни подесите најмању могућу 

температуру. У прокључалу воду полако сипајте самлевени овас мешајући га стално. 

Потрошите око пола минута да сипате све, у супротном ћете добити грудвице. Продужите 

са кувањем на максималној температури све док вода поново не прокључа. Смеса ће 

нагло почети да расте у лонцу и претити да се излије на шпорет. То значи да је опет 

достигла температуру кључања. Брзо померите лонац на плочу или горионик са нижом 

температуром; ово ће одмах зауставити кључање. Затим поклопите лонац. Пустите 

кашицу да се кува 30 минута, мешајући једном или два пута да спречите да се залепи за 

лонац. Искључите грејање. Сада кашица може да се послужи, али мислим да је боље да се 

овас натапа у лонцу још најмање два до четири сата. Онда је поново загрејте на топлој 

води или микроталасној пећници. 

 Обично припремамо лонац овсене каше увече за следеће јутро. Сада видите зашто људи 

преферирају ваљани овас? Када међутим једном поједете овас који је направљен како 

треба, нећете више волети укус ваљаног овса. Ако људско тело има природни метод 

процене нутриционог садржаја, онда је то чуло укуса.  
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Нутриционо, милет је скоро исти као и овас. Његово семе је заштићено веома тврдом 

љуспом. Кување милета који није ољуштен је скоро немогуће. И после вишесатног кувања 

мало округло семе ће још увек бити тврдо и љуспа остаје потпуно несварљива. Што је 

најгоре, полулоптасте љуспе (зрно се на крају подели) ће вам упасти међу зубе. Милет 

који је ољуштен и стоји у врећама недељама и месецима губи нутрициони садржај и укус 

у поређењу са свеже ољуштеним. Могуће је купити ољуштени милет, обично посебном 

наруџбом од дистрибутера хране – ако купите целу врећу. Милет се може љуштити код 

куће у малим порцијама. Ево како смо ми научили да то радимо (вероватно има бољих 

начина).  

Користите јефтин млин са челичним дисковима и подесите зубе довољно далеко да се 

семе самеље до ситног зрневља, али не и брашна. Ово ће олабавити љуспице. Стари млин 

са истрошеним зубима је више него добар за овај посао. Онда набавите сито које је такве 

густине да пропушта зрневље али не и љуспице (бар не већину њих). Мрежа са прозора 

или друге крпе неће бити добра замена. Сита за пречишћавање семена долазе у 

величинама које се мењају за 1/128 инча (0,2мм); ми користимо 6/64 инча (2,4мм) 

округло сито. Паковања семена милета могу да буду степен мања или већа. Треба мало 

сналажљивости да се нађу ручна сита. Користе их компаније за производњу семена и 

фармери да очисте мала паковања семена за инспекцију и обично су површине око 

квадратне стопе (9,3 квадратна дециметра) са квалитетним дрвеним оквиром. Већа сита 

која користе исте мрежице се користе и у великим машинама за чишћење семена. 

(Љуспице се такође могу скинути са поновљеним сипањем мешавине семена и љуспица 

између две кофе на лаганом поветарцу.) 

Пошто се уклони већина љуспица, остатак  ће се испрати водом као када перете семе пре 

кувања. Никада не ољуштимо више семена милета него колико је потребно за два до три 

јела и чувамо га у сировом (неопраном) стању у замрзивачу у запечаћеној тегли. 

Интересантно је како људи прихватају сиромашну исхрану и болест која је њена 

последица као цену комфора. 

Ако једете доста хељде, такође треба да научите како да сами ољуштите семе. Неко треба 

да напише детаљну књигу о млевењу житарица код куће и можда чак и продавати опрему 

поштом. Вероватно би то био добар посао. 

Још о нечему треба да водите рачуна када је у питању семе. Иако је ембрион семена 

заштићен љуспом, још увек се полако погоршава, постојано оксидишући и губећи 

нутрициону вредност. 

На крају ће старо семе изгубити и моћ исклијавања. Опадање способности клијања 

кореспондира опадању нутриционих квалитета. Свако семе које ћете користити за јело 

треба да има моћ да исклија, јако и брзо. (Пошто исклијате неколико примерака семена 

знаћете о чему говорим). На срећу, семе житарица обично добро исклијава више година 
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после жетве ако се чувају на хладном и сувом. Исхрана мртвим или скоро мртвим 

семеном ће вас и саме приближити истом стању. 

На крају још једно упозорење о куповном хлебу. Неслани хлеб има ''чудан'' укус већини 

људи. Пече се добро, со није неопходна за процес кишељења, али ниједна пекара не би 

могла да опстане у послу да не соли хлеб. Стандардни ниво соли износи 2% тежинског 

удела. То је изузетно много! Два процента износи једну кашичицу соли на сваких пола 

килограма тежине. Говорићу више о злу сољења касније. 

Могу да замислим да су неки од читалаца сасвим оптерећени свим овим упозорењима и 

''пазите'' компликацијама. Они су навикли да беже од одговорности осигурања сопственог 

снабдевања квалитетном храном и научили су да ''систем'' брине о њима. Ја међутим 

верујем да је наш систем снабдевања храном веома извитоперен управо због 

интервенције власти. Док се наша колективна савест не промени, ако желите да сачувате 

своје и здравље своје породице, мораћете да преузмете одговорност и постанете 

потрошач који знатно дискриминише. Несвесни потрошачи се налазе на брзом путу у 

тоталну несвест смрти. 

И поново ми допустите да вас подсетим да ова мала књига не може да покрије све што 

треба да знате. Библиографија на крају књиге треба да постане ваш водич за добијање 

дипломе у образовању о нутриционом здрављу. 
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Свежина воћа и поврћа 

Већина људи не схватају суштинску важност свежине када се ради о пољопривредним 

продуктима. Исто како семе полако умире, воће и поврће пролази кроз сличан процес док 

њихов нутрициони садржај полако оксидира или се разграђује сопственим ензимима, али 

поврће губи нутрициону вредност стотинама пута брже него житарице. Убрано воће и 

поврће је доскора било део живе биљке. Било је повезано у васкуларни систем биљке и, 

са мало изузетака, природа га после тога не оставља нетакнутим. Салата и тиквице су били 

потпуно живи у време када су убрани али од тог тренутка њихове ћелије почињу да 

умиру. Чак и да их не нападају бактерије, гљивице и гљиве, њихови сопствени ензими 

почињу да разлажу своју сопствену супстанцу. 

Поврће, посебно лиснато поврће је много критичније него и најзрелије воће. Сви, 

међутим, пропадају слично као радиоактивни материјал; имају неку врсту полу-живота. 

Садржај минерала је стабилан, али у односу на витамине и ензиме и друге комплексне 

органске компоненте, сваки период ''полу-живота'' резултује у мање од пола нутриционог 

садржаја. Претпоставимо да салата има полу-живот од 48 сати, два дана после брања 

остаје само 50% нутриционог садржаја. После још два дана, половина од преостале 

половине је изгубљена и остаје само 25%. После још два дана пола од тих 25% је 

изгубљено. Тако шест дана после брања салата садржи само око 12% почетног 

нутриционог садржаја. Полу-живот од два дана је само хипотетичка претпоставка. Овај 

тип продуката је веома кварљив и вероватно има полуживот од 36 до 48 сати. Умерено 

кварљиви продукти имају полу-живот од око 72 сата; трајнији продукти имају полу-живот 

од 96 сати и дуже. 

 

Потенцијал ускладиштења поврћа 

Веома кварљиво Умерено кварљиво Издржљиво 

салата тиквице јабуке 

спанаћ плави патлиџан тиква 

купушчић слатке паприке наранџе 

кељ броколи купус 

ендивија карфиол шаргарепа 

брескве кајсије лимун 

першун 
 

репа 

 

  Полу-живот поврћа се може смањити смањивањем његове температуре. Због тога, 

узгајивачи софистицираног поврћа и воћа обично користе хлађење прскањем водом. 

Овим процесом се тек убрано поврће потапа у ледену воду убрзо после брања, смањујући 

температуру сржи на неколико степени изнад тачке смрзавања. Када се убрано поврће 
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убаци у сандучиће на температури околине и наслагани сандучићи убаце у хладњачу, 

унутрашњости треба до 24 сата па и дуже да се охлади. Мали узгајивачи за своје потребе 

би такође требало да практикују хлађење водом. Напуните судоперу хладном водом и 

потопите поврће све док се потпуно не охлади пре него што га осушите и ставите у 

фрижидер. Или, берите поврће рано ујутру када су температуре најниже. 

Када купите поврће и воће у продавници могуће је да је било на собној температури 

сатима па и данима. Доња граница овде: свеже је подједнако важно као и непрскано или 

органски узгајано! 

Права истина о соли и шећеру 

Прво, да подсетим одређене вернике исхране: со је со а шећер је шећер. Не постоје добри 

облици соли или шећера. Со из рудника и из мора има исти штетан ефекат; бели шећер, 

природни смеђи шећер, мед, сируп, кукурузни сируп, јаворов сируп, било какви колачи, 

сви шећери имају слично штетно дејство. Није ми позната безопасна замена за со која има 

исти слани укус. Вештачки заслађивачи (nutrasweet) су безопасни већини људи и користе 

се као замена за шећер7. Неки људи не могу да толеришу вештачке заслађиваче што 

доводи до много пропаганде против истих али пажљиво размотрите ово пре него што их 

одбаците – скоро да нема супстанце на коју неки људи нису алергични или је не могу 

сварити. Чињеница да су вештачки заслађивачи направљени у хемијским постројењима и 

да их неко не подноси не значи нужно и да су изузетно лоши. 

И није све црно бело када су и друге супстанце у питању. Морска со има одређена добра 

својства којих нема у соли из рудника и у одређеним условима узимање малих количина 

соли је прихватљиво. Слично томе, неки облици шећера нису тако штетни као други, иако 

су у принципу сви штетни. 

Основни здравствени проблем, који со проузрокује, није то што доводи до високог крвног 

притиска код људи са лошом функцијом бубрега; она то вероватно не ради. Прави 

проблем са сољу је у томе што је натријум хлорид адреналински стимулант, који 

проузрокује лучење адреналина, посебно природних стероида који се опиру упали. Када 

су ови хормони на високом нивоу у крви, особа се често осећа веома добро, енергично. 

Зато је со дрога! И као многе дроге проузрокује зависност. Ми смо, међутим, тако 

навикнути да подстичемо наш адреналин да то и не примећујемо. Оно што примећујемо 

је да мислимо да нам се свиђа укус слане хране и сматрамо да је без ње храна безукусна. 

Одузмите међутим некоме сланик и он ће се осећати веома некомфорно. То је зато што 

зависник не добија своју регуларну дозу. 

                                                           
7
 'Nutrasweet' је комерцијални назив за аспартам, веома контроверзни заслађивач за кога поједине новије 

студије тврде да је једна од најопаснијих супстанци код адитива која уништава неуроне код деце 
трудница и старих људи. Савремена истраживања (2014) показују да вештачки заслађивачи подстичу 
појаву дијабетиса 2 због начина на који подстичу метаболизам (Прим. прев.) 
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Оно што је погрешно са репетитивним подстицањем адреналина, је да је адреналинска 

издржљивост променљива; код доста људи адреналин на крају и не реагује на надражај 

сољу и тело на крају почиње да пати због мањка адреналинских хормона. Често они који 

имају наследан проблем са хормонима адреналина манифестују проблеме с њима још у 

детињству. Последица је да обичне иритантне супстанце почињу да изазивају озбиљну 

иритацију. Особа постаје алергична на полен, прашину, храну, животињска перут итд. Ми 

видимо астму, грозницу, синузитис итд. Иако је могуће наћи специфичне алергене и 

покушати да се они уклоне из околине или исхране, често се овај проблем може лакше 

решити потпуним уклањањем соли. Ово одмара адреналинске жлезде и оне се могу 

одморити и повратити функцију; скоро сигурно њихова функција ће се поправити. Астма, 

алергије итд. ће постепено нестати. 

Већини нас и не треба со као нутријент. У једној туршији са мирођијом има на пример 

довољно соли да нас храни годину дана. У многим врстама поврћа има довољно 

природне соли да подмири нормалне потребе без коришћења кухињске соли. Можда 

спортисти и други људи који напорно раде у тропима и који узимају дефицитарну храну са 

сиромашног земљишта , људи који се напорно зноје данима, требају мало екстра 

содијума. Можда. Како немам директног искуства у тропима не могу да дам дефинитиван 

одговор на ово. 

На несрећу, просечни Американац је потпуно зависан о соли и мисли да храна има очајан 

укус без ње.  Да задовољи просечног потрошача, скоро сва припремљена храна садржи 

исувише соли за некога ко пати од исцрпљених адреналинских жлезда. Занимљиво је да 

Канађани не воле да користе толико со као Американци и конзервисана храна, као што су 

супе и слично у конзервама које изгледају слично онима у америчким супермаркетима (са 

сликом Француза додуше) мора бити преформулисана за наше северне комшије. Чини ми 

се да су Канађани здравији у просеку од Американаца у многим погледима. 

Свима нама би били далеко боље када уопште не би узимали со. Они који су алергични на 

астму, требало би да потпуно избаце со на месец или два дана и открију да ли их овај 

прилично једноставан корак лечи. Проблем је у томе што је хлеб из продавнице рутински 

сољен са 2% тежине. Сир се соли подједнако или још више. Конзервисана или смрзнута 

храна је подједнако посољена. Храна у ресторану је увек превише посољена у кухињи. 

Ако желите да избегнете со мораћете све да припремате сами, печете свој сопствени 

хлеб, уздржите се од сира (постоје неслани сиреви, али чак се ни мени није свидео њихов 

укус) и одустанете од ресторана. Моја породица је успела да избегне сву со из кухиње, 

осим оне у сиру, а и сир узимамо умерено. 

Шећер је веома калоричан производ који није права храна а који доводи до енормних 

последица. Као прво, са гледишта универзалне формуле здравља, ниједан облик 

заслађивача који није вештачки не носи са собом довољно нутријената да би оправдао 

унос бројних калорија које садржи, чак ни екстракт слада. Бели рафинисани шећер уопште 



132 
 

нема нутријената; ''добри'' или ''природни'' заслађивачи имају у себи тако мало 

нутријената да су скоро бескорисни. Слаткиши су тако далеко на крају скале 

Здравље=Нутрициона вредност/калорије да их само и због тога треба  избегавати. 

Здрави људи, међутим, могу себи да дозволе мало греха; зашто то не би били слаткиши? 

У малим количинама, шећери су вероватно најлакша индискреција за варење и најмање 

штете органима за варење. Иако, говорећи о греху, како је говорио Едгар Гест, народни 

песник, (са чим се слаже и мој муж) ''слаткиш је кицош, али пиће због хиће.'' Шећер је 

моћна дрога! Људи који злоупотребљавају слаткише упадају у зачарани круг зависности 

који може бити веома тежак за прекидање. Он почиње када тело покуша да регулише 

ниво шећера у телу. Подстакнут високим нивоом унетог шећера, панкреас испушта 

инсулин. Ово међутим није крај ланчане реакције. Инсулин регулише ниво шећера у крви 

али такође подиже ниво амино киселине зване триптофан у мозгу. Триптофан је сирови 

материјал који мозак користи да производи неуротрансмитер звани серотонин. А 

серотонин игра велику улогу у регулисању расположења. Виши ниво серотонина ствара 

добро осећање. Огромни удари скробне хране високог гликемијског индекса се такође 

брзо конвертују у шећер. Зато не дајите својој деци слаткише! Или веће количине скроба 

да би их орасположили. Мудро је не почети живот као зависник о срећи са озбиљним 

проблемом дебљине. 

Сада, када разумемо хемију адикције на шећер, имамо савремени покрет који 

портретише дебеле људе као беспомоћне жртве неравнотеже серотонина и заговара 

''третман'' са истим типом лекова који повећавају ниво серотонина (као што је Прозак) 

који постају популарни међу психијатрима. Ово обећава да буде мултимилијардерски 

посао који ће обухватити сав новац који тренутно кружи ка другим методама дијете и 

вратити га у чвориште Америчке медицинске асоцијације (AMA)/фармацеутских 

компанија/Федералне агенције за храну и лекове (FDA). Маркетиншка стратегија је, да 

када је ниво серотонина подигнут, жеља за храном опада па следствено опада и тежина. 

Овај приступ је популаран код предебелих људи зато што не захтева личну одговорност 

ван узимања пилуле која их чини срећним. Сличан користан ефекат, међутим, може се 

постићи стриктним придржавањем дијете са ниским уносом масноћа и угљених хидрата. 

На крају се хемија мозга ребалансира и нивои серотонина стабилизују. 
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Гликемијски индекс 

(упоређен са глукозом која је 100%) 

Житарице   Воће   Поврће   

све врсте мекиња 51 јабуке 39 куване махуне 40 

интегрални пиринач 66 банане 62 репа 64 

хељда 54 трешње 23 црни пасуљ 33 

кокице 80 грејпфрут 26 шаргарепе 92 

овас 49 грожђе 45 грашак 36 

прекрупа 67 Сок од наранџе 46 пашканат 97 

мусли 66 брескве 29 чипс кромпира  51 

бели пиринач 72 наранџе 40 кувани кромпир 98 

бели шпагети 50 крушке 34 слатки кромпир 48 

интегралне шпагети 42 шљиве 25 јам 51 

слатки кукуруз 59 суво грожђе 64 peas 51 

Орашасто воће   Пекарски производи   Шећери   

кикирики 13 теста 59 фруктоза 20 

    патишпањ колач 46 глукоза 100 

Месо   бели хлеб 69 мед 87 

кобасице 28 интегрални хлеб 72 малт 110 

рибљи филети 38 интегрални ражени хлеб 42 сахароза 59 

            

Млечни производи           

јогурт 36 пуномасно млеко 34 посно млеко 32 

 

Сетите се, панкреас има још једну улогу: да лучи ензиме за варење који помажу у варењу 

протеина. Када исхрана садржи или превише протеина или превише шећера и/или 

скробну храну високог гликемијског индекса, пренапрегнути панкреас постаје све 

неефикаснији у одржавању обе функције. 

Понекад стресирани панкреас постаје хиперактиван и добрано смањује шећер у крви, 

доводећи до хипогликемије. Хипогликемија је генерално праћена непријатним 

симптомима као што су умор, вртоглавица, замагљен вид, иритираност, конфузија, 

главобоља итд. Ово стање се обично олакшава још једним ударом шећера што доводи до 

адикције не само на шећер, већ на храну уопште. Ако особа која пати од хипогликемије 

настави са узимањем шећера да олакша симптоме његовог варења, панкреас на крају 
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постаје исцрпљен што доводи до инсулинске дефицијенције која се зове дијабетис. 

Лекари третирају дијабетис давањем инсулина, било орално или интрамускуларно уз 

опрезну дијету са веома малим количинама шећера и скроба током остатка неизбежно 

скраћеног и много некомфорнијег живота.  Дијабетис је међутим могуће контролисати 

само дијетом, иако лекари нису имали толико успеха са овим приступом као талентовани 

практичари алтернативне медицине. Понекад дуготрајни пост регенерише панкреас. 

Много је боље спречити појаву болести! 

Организација исхране код хипогликемије захтева да се из исхране уклоне не само 

рафинирани већ и нерафинирани шећери и скроб. (Гликемијски индекс мери лакоћу са 

којом се скроб претвара у глукозу у телу и процењује количину инсулина која је потребна 

да га балансира.) Ово значи нема шећера, меда, белог брашна, интегралног брашна са 

медом, слатког воћа као лубенице, банана, сувог грожђа, датула или смокве. Кромпир се 

сувише лако претвара у шећер. Артичоке су добра замена. 

Људи са хипогликемијом често могу да контролишу своје симптоме са честим малим 

оброцима који садрже протеине из поврћа свака два сата. Када се узима неслатко воће, 

као што је јабука, треба га узимати са бадемом или другим орашастим воћем или 

семеном које успорава апсорпцију воћног шећера. Хипогликемичари могу да побољшају 

своје стање са витаминима и додацима у исхрани. О овоме ћемо видети више више у 

следећем поглављу. 

Алергије на храну и иританте из околине су често изазване ниским нивоом шећера у крви. 

Ментална стања су често изазвана ниским нивоима шећера у крви, често доприносећи 

или проузрокујући циклус испада праћених уништавањем ствари и насиљем као и 

психозама и нападима депресије. Није лако имати посла са резултујућим проблемима у 

понашању, сем ако се контролише хипогликемија. На несрећу, већина институција као 

што су болнице за менталне болести и затворске институције нуде у исхрани велике 

количине шећера и скроба и обично кафеинисаних пића, уз газирана пића и цигарета које 

се могу купити. Када би дијета била драстично унапређена, лекови који се примењују да 

се контролише понашање у менталним болницама би били много ефикаснији при мањим 

дозама или чак и непотребни. 

Инсулински циклусом преоптерећени панкреас на крају неће бити у стању да лучи 

довољно ензима за ефикасно варење високопротеинске хране. Као што је речено раније, 

лоше варење протеина доводи до високотоксичног стања  услед иструлелих протеина у 

цревима. Ово стање се олакшава елиминацијом животињских протеина из исхране и 

узимањем помоћних средстава као панкреатинских пилула са јелом да се олакша варење 

биљних протеина. 
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Комбиновање хране и ''здрава ђубре-храна'' 

Ово нас доводи до теме коју ја називам ''здрава ђубре-храна''. Доста људи побољшава 

своју исхрану, елиминишући месо и хемикалије у храни у корист интегралних житарица и 

органски узгајане хране, али онда продуже да иначе здраве намирнице претварају у 

виртуалну ђубре-храну припремајући је неправилно. Током мојих путовања сам 

приметила да се иста ствар дешава свуда на Земљи. Оно што треба да буде исхрана која 

доводи до здравља се уништава пржењем, сољењем и шећером.  

''Здрава ђубре-храна'' укључује и чипс од органски узгајаног кромпира који је пржен у 

фритези у хладно цеђеном уљу од репице (које је ужегло пржењем) посољен са морском 

соли; органски узгајан овас и гранола пржена у хладно цеђеном незасићеном уљу (такође 

ужегло термичком обрадом) отужно презаслађена медом; колач од шаргарепе са 

ужеглим интегралним брашном, хладно пресовано незасићено уље (ужегло печењем), 

мед и крем сир (посољен); интегрални колачи од житарица (од устајалог ужеглог брашна) 

заслађени медом, направљени са биљним уљем и печени на високој температури (услед 

чега постаје ужегло); вегетаријанска пица од интегралног брашна са доста сира од соје; 

вегетаријанска пица од интегралног брашна са доста сировог сира направљеног од млека; 

чипс од органски узгајаног кукуруза пржен у хладно цеђеном уљу од поврћа са или без 

природне морске соли, јогурти направљени од млека у праху без активне културе 

корисних бактерија и покривени високоушећереним воћем итд. Ова храна може 

изгледати као напредак у поређењу са просечном америчком дијетом, али то још увек 

није здрава храна и никада не треба да се користи у исхрани болесника. Такође није ни за 

особе којима је циљ да максимално побољшају своје здравље. 

 Проблем са ''здравом ђубре-храном'' нису њени главни састојци, већ начин на који су они 

комбиновани, процесирани и фалсификовани. Сетите се да  масти, било животињске било 

биљног порекла, подвргнуте високој температури, постају несварљиве и токсичне као и да 

све што се спрема са њима постаје несварљиво; со је токсична дрога; сир који је тешко 

варљив овакав какав јесте, када се подвргне високим температурама као код прављења 

пица, постаје виртуелно несварљив, а сир неизбежно садржи доста масти, која, иако 

засићена животињска маст, на високим температурама ипак постаје мало ужегла. Сва ова 

храна репрезентује несварљиве комбинације. 

Моји клијенти скоро никад не поверују одмах када им први пут објасним идеју 

комбиновања хране. Они мисле да, то што храна улази и излази без негативних симптома 

између, значи да је храна сварена. Лоше комбинације хране, међутим, имају кумулативни 

дегенеративни ефекат током дужег периода. Када симптоми почну да се испољавају 

жртва их обично не повезује са комбинацијама у исхрани. 

Нутриционисти главних токова су испрали мозак јавности наводећи је да мисли да сви 

треба да имају репрезентативни узорак из све ''четири основне групе хране'', приликом 

сваког јела плус пиће и дезерт. Или, како мој муж Стив воли да каже, ''балансирано јело'' 
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има четири боје на сваком тањиру: нешто црвено, нешто зелено, нешто бело и нешто 

жуто. Балансиран оброк је међутим гастрономска катастрофа коју једино могу да 

процесуирају веома млади људи са великом дигестивном виталношћу, изузетно витални 

људи сваке старости, људи са ''челичним'' стомаком који имају добро наслеђе и који су 

физички веома активни. 

Чини се да мало људи схвата да свака врста хране захтева специфичне и различите 

дигестивне ензиме у устима, стомаку и цревима. Угљени хидрати, масти, протеини – сви 

захтевају различите киселе или алкалне средине да би се сварили. Протеини захтевају 

киселу средину. Варење скроба захтева базну средину. Када се уноси храна у 

комплексним комбинацијама, као у случају јела са месом, кромпирима, сосевима, 

поврћем, хлебом, маслацем, чашом млека плус скробни слатки дезерт коме слади кафа 

или чај, стомак, панкреас, јетра и танко црево бивају преоптерећени, што резултује 

ферментацијом шећера и скроба и труљењем протеина као и лошим варењем уопште. Да 

ли је уопште чудно што се већина људи после већег оброка осећа толико уморно да им 

треба неколико шоља јаке кафе да би успели само да устану од стола. Они су свом 

дигестивном тракту управо поставили претежак, а за неке и немогућ задатак. За 

најефикасније варење, телу треба дати једно по једно једноставно јело, концепт једног 

тањира, кога се лако придржавати држећи се старе изреке ''једно јело за сваки оброк је 

идеално''. Пример овог приступа био би узимање воћа за доручак, обичних житарица за 

ручак и поврћа за вечеру. Ако не можете јести тако једноставно, онда треба следити 

одговарајуће правило за комбиновање хране да би се минимизовале тешкоће при 

варењу, максимизовала апсорпција нутријената из хране и смањила или елиминисала 

токсемија и наравно смањили гасови. 

Уопштено говорећи воће треба јести без ичег другог уколико не патите од хипогликемије у 

ком случају воће треба узимати са малим количинама биљних протеина као што су ораси 

или јогурт и/или сир ако сте у стању да варите млечне производе. Скроб треба узимати са 

поврћем, што значи да добро комбиновано јело укључује житарице као што су пиринач, 

милет, хељда, амарант, квиноја, кукуруз, пшеница, раж, овас, спелт, кромпир или 

скробасте тиквице комбиноване са сировим или куваним поврћем. Протеинска храна као 

што је месо, јаја, пасуљ, соја, тофи, грашак треба комбиновати са поврћем, сировим или 

куваним. Најпопуларније северноамеричке ужине и јела увек имају комбинацију 

скроба/протеина, на пример: месо и кромпири, хамбургер у земички, виршла у земички, 

бурито са месом или сиром, сендвичи са месом итд. Није ни чудно онда да се 

интестинални гасови сматрају нормалним и да временом, ове тешке за варење 

комбинације, на крају узрокују здравствене проблеме који захтевају пажњу. 

Још један сигуран начин да упропастите било коју храну, укључујући најбоље доступну, је 

да једете у присуству негативних емоција које ви сами или други стварају. Негативне 

емоције укључују страх, љутњу, фрустрацију, завист, озлојеђеност итд. Дигестивни тракт 
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тренутно реагује на стрес и негативне мисли. У негативном емоционалном стању се 

парализује; свака храна се у том случају лоше вари, проузрокујући токсемију. 

Природно је да они који изгубе вољену особу или претрпе губитак било које врсте, изгубе 

апетит на неко време. Ово је реакција организма која потпомаже опстанак, зато што док 

траје жалост тело бива обузето јаким негативним емоцијама. Постоје људи који када су 

под стресом једу неконтролисано у покушају да се утеше. Ако ово потраје предуго може 

се очекивати да се развије озбиљна болест. 

Индивидуална осетљивост на овај тип преједања зависи од генетике и карактера и од тога 

ко ствара негативне емоције. Негативне емоције које сами људи стварају су веома тешке 

за избегавање. Ако не можете да промените свој емотивни тон или других око вас, онда је 

важно јести веома лагано, узимати само лако сварљиву храну као што су сирово воће и 

поврће, сирови сокови, поврће спремљено на пари и мале порције интегралних 

житарица, ораха и семенки. 

 Исхрана за лечење тешко болесних људи 

Особа која је критично болесна је неко ко може умрети сваког тренутка; терапеутске 

интервенције се утркују са смрћу. Да ли тело може да се опорави пре него што неке 

есенцијалне функције престану заувек? Ако су витални органи већ претрпели сувише 

оштећења, особа ће умрети. Ако има довољно функције органа да би се одржао живот, 

довољно виталне снаге да се подрже ове функције и воља за животом, тело може да се 

излечи ако му се пружи помоћ коректним терапеутским приступом. Терапија међутим не 

лечи; то тело ради само – ако може. Ова реалност важи и за алопатску медицину. 

Верујем да је пошћење терапија која скоро без разлике пружа критично болесној особи 

најбољу шансу за опоравак. Ако пацијент умре током пошћења, скоро сигурно би ионако 

умро, а ако се то деси смрт ће бити комфорнија, мање болна и са бистријим умом. 

Критично болесни људи могу имати, између осталог, било коју од следећих болести: 

узнапредовани канцер, AIDS (SIDA), срце које отказује, веома висок крвни притисак, 

бубреге који отказују, узнапредовалу болест јетре, емфизему, пнеумонију или другу 

катастрофалну инфекцију, посебно оне које не реагују на третман антибиотицима, 

мождани удар, емболију, склерозу крвних судова као код артериосклеразе, тешку 

дегенерацију нерава која ремети трансмисију сигнала до виталних органа. 

Третман критично болесних особа не мора да буде идеолошки избор, све или ништа, 

између холистичке медицине и медицине коју практикује АМА. За критично болесне људе 

и њихове породице је важно да знају да, ако користе стандардни медицински третман 

лековима или хирургијом, ове мере могу и треба да се комбинују са природним методама 

лечења. Увек је добро оставити све адиктивне супстанце, почети дијету интегралним 

намирницама, (што је могуће лакшу), и додати суплементе уз третман који су преписали 

лекари. Мали број лекара је тако арогантан да тврди да ће природне методе штетно 

деловати све док преписују лекове по свом избору. 
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Холистичка подршка ће не само смањити нузефекте медицинског третмана него ће и 

убрзати оздрављење и често смањити потребну дозу преписаних лекова. Имала сам 

неколико клијената са канцером који су изабрали да се подвргну хируршком захвату, 

радијацији и хемотерапији, али су остали на дијети сировом храном и узимали су велике 

дозе суплемената током третмана. Ови људи су запањивали своје лекаре јер су се осећали 

добро са мало или нимало умора, без губитка косе или симптома грипа. Исто важи и за 

друга болесна стања. 

 

Храна по редоследу тешкоће варења 

Индивидуална дигестивна слабост и алергије нису узете у обзир на овој листи. 

 

 Тешка за варење: месо, риба, пилетина, јаја (кувана), све махунарке укључујући 

продукте од соје, кикирикија, грашка, сочива, пасуља, млечних производа као што 

су сир, млеко, маслац, ораси и семенке као и намази од њих. 

 

 Средње тешка:  све житарице, квиноја, амарант, милет, спелт, раж, пшеница, овас, 

хељда. 

 

 Лака: прокељ , зелене махунарке, грашак, броколи, карфиол, производи од 

сировог киселог млека, аспарагус, купус, клице посебно клице махунарки, кале и 

друго зелено поврће. 

 

 Веома лака: воће, сокови од поврћа, бистре супе. 

 

 Без напора: биљни чај, вода. 

Етел ми увек падне на памет када помислим на то колико много исцелитељске моћи се 

још увек може наћи у умирућем телу. Она је (у пратњи свога мужа) дошла у 'Велике 

храстове' са терминалним канцером, ослабљеним срцем, узнапредовалим дијабетесом, 

екстремном слабошћу и потпуном неспособношћу варења. Избацила би сву храна коју би 

узела. Етел је имала велике туморе у грудима, неки су избијали из њене лобање и тела 

уопште. Највећи је био онај у левој дојци који је био величине песнице. 

Имала је једну кључну ствар која јој је ишла у прилог, Етел је била борбена црвенокоса 

Иркиња која је још имала вољу да живи и разум да то и уради. Она и њен муж, који се тек 

пензионисао, су цео живот сањали да када се пензионишу путују по Америци и Канади у 

свом камперском камиону. Када је то време дошло Етел је међутим била исувише слаба и 

да подржава сопствену тежину (од свега четрдесетак килограма) и поврх свега је ослепела 

од ретинопатије услед дијабетеса. Доктори су урадили све што су могли за њу и сада су 
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процењивали да је исувише слаба да би издржала додатне хируршке захвате (већ су јој 

уклонили десну дојку). Радијација или хемотерапија су такође сматране немогућим услед 

ослабелог срца. Тако су Етел послали кући да умре дајући јој највише неколико дана до 

месец дана живота. 

Сваки разуман практичар алтернативне медицине, који настоји да не оде у затвор, би 

одбио да прихвати овакав случај зато што је у питању био канцер и смртни исход је био 

вероватан. Третман ове веома профитабилне болести се сматра ексклузивном 

привилегијом АМА, чак и када су званични лекари дигли руке пошто су телу урадили све 

што је породица могла да плати или за шта да се задужи. Када год неко умре под 

надзором особе која није доктор са лиценцом, мора да се обави аутопсија и криминална 

истрага у потрази за немаром. Ако особа умре док је под надзором лекара, претпоставка 

је да је доктор сигурно урадио све што је могао  и требао и да је смрт била неизбежна. 

Прихвативши Етел са разумном вероватноћом сам могла да очекујем невоље; али ја сам 

била луцкаста, храбра и (глупо) сам веровала да сам имуна на такве последице (имала 

сам мање од 40 година), и изгледало ми је важно да покушам да јој помогнем. И тако 

незаплашена задатком, без обзира на исход, продужила сам логичним путем корак по 

корак. Сада, са више искуства и умереном животном уштеђевином не бих хтела да будем 

предмет тужбе и са 55 година и без резервних 5 или 10 година да платим своју храброст, 

вероватно бих одбила овакав случај. На срећу оваквих случајева нисам имала у ово време. 

Будући да Етел није била у стању да вари ништа унето преко уста узимала је ректалне 

импланте са соком од траве три пута на дан. Три пута на дан је имала испирање црева. 

Тумори су били облагани пшеничном травом и облогама од глине три пута на дан. 

Добијала је акупресурну масажу и рефлексолошки третман током дана, плус доста неге и 

људске подршке. Овај програм је трајао месец дана током којих је тело реапсорбовало 

туморе, укључујући и велики, изузетно тврд тумор на десној дојци.  

Етел се жалила на јаке болове док се велики тумор у њеним грудима смањивао. Док је 

растао и притискао на све нерве, имала је мало или нимало сензација, али како се 

скупљао, нерви су се реактивирали. Већина људи мисли да тумор који расте изазива више 

болова него онај који се скупља. Често је управо супротно истина. Бол може бити добар 

знак да тело побеђује, индикатор да треба продужити. 

После месец дана Етил је полако почела да добија снагу, могла је да узме пшеничне клице 

и сок од шаргарепе орално и полако је прешла на сирову храну, углавном клице и 

зелениш као што је сунцокрет и хељда одгајана у саксијама. Почела је да хода без помоћи 

горе доле по згради, без јаких болова које је пре узроковало ослабело срце и, што је било 

највеће изненађење, вид јој се вратио, у почетку само обриси а после и детаљи. 

Трећег месеца Етел је повећала унос хране који је укључивао сирову храну као и 

шаргарепу и сок од пшеничних клица, и клице плус витамине и минералне суплементе да 

помогну одржавању њеног имуног система у процесу лечења. Њено тело је 
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реапсорбовало све туморе који више нису били видљиви, срце јој је могло да подржава 

нормалну активност као што је ходање и лаке кућне послове, а њен дијабетис се смирио 

до тачке на којој јој није требао инсулин и где је могла да контролише шећер у крви 

дијетом. 

Њен муж је добио упутства какав режим да јој одржава и они су отишли кући да продуже 

са програмом. Последње што сам чуо од њих је да су направили два дуга путовања уздуж 

и попреко Америке у свом камперском камионету и да су на крају уживали у својим 

пензионерским данима. 

Мој третман је радио зато што је најважнији фактор у лечењу критично болесне особе не 

узимати више хране него што тело може да процесира. У тренутку када је дигестивни 

капацитет болесника превазиђен, стање ће се погоршати и у случају критичне болести 

вероватан је смртни исход. Ако тело још увек има довољно виталне органе и снагу да се 

излечи, то ће урадити једино ако добија најмању могућу количину хране која подржава 

живот – под условом да витални органи нису безнадежно оштећени. Ако су јетра и 

бубрези функционални и особа је донекле побољшала исхрану и чистила организам, 

успех је вероватнији, посебно ако је присутна воља за животом. 

Особа у критичном стању нема времена да се полако припреми за пошћење тако што би 

провела месец или два на сировој храни. Ово значи да особа која води рачуна о критично 

болесној особи мора да има довољно искуства да подеси интензитет напора тела на 

излечењу и тачно процени њену способност да процесира токсични отпад који вапи за 

уклањањем тако да се болесно тело не удави у сопственом отрову. Често је неопходно да 

се користе бистре супе од поврћа, поврће и сокови од пшеничних клица, воћни сокови 

или интегралне клице да би се успорио степен чишћења и да се понекад попуне 

исцрпљене нутриционе резерве. 

Волела бих да сви случајеви критичних болести имају такав позитиван крај као упретходно 

описани случај Етел, али на несрећу то није тако. На истом програму у исто време као и 

Етел, имала сам и Марџ. Она је такође имала канцерозне туморе по целом телу и слично 

је послана кући да умре. У неким погледима Марџ је била вероватнији кандидат за 

преживљавање него Етел. Марџ није имала срце које је отказивало или дијабетис и по 

доласку је још увек могла да орално узима мале количине воде и да хода до купатила. 

Пошто је стављена на сличан програм, њени тумори су се такође смањили и били 

реапсорбовани и она се такође вратила кући. Марџ међутим није имала јак разлог да 

живи. Иако је њен муж био поред ње током третмана, она је била веома узнемирена зато 

што се отуђила од једног од њених синова кога није видела више од десет година. Када је 

отишла из 'Великих храстова' кући, син је коначно пристао да види своју мајку, уложио 

напор да покуша да поправи свој однос са њом и дао јој до знања да је и после свега 

воли. 
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После тога Марџ је умрла на миру. Постигла је последњу ствар коју је хтела да уради и 

њена воља да живи се није продужила после те тачке. Да је умрла неколико месеци 

раније, као што је прогнозирала званична медицина, Марџ не би могла да поправи овај 

однос. То је било оно око чега се вртео њен живот на крају. Било ми је драго што сам јој 

помогла у ономе што јој је требало да уради. Њен муж и породица су имали тешкоћа да 

ово схвате и били су повређени зато што Марџ више није хтела да живи са њима. 

 

Дијета за хроничне болеснике 

Хронично болесна особа има дугорочно дегенеративно стање које не угрожава живот 

непосредно.  Ово стање обично узрокује мање више сталне симптоме који су болни, 

вероватно и непријатни за показивање, и који на крају доводе до неспособности или 

проузрокују смрт. Да би се квалификовали као ''хронични'' симптоми мора да буду 

присутни бар шест месеци, без изгледа на скори престанак. Људи у оваквом стању су 

обично тражили медицинску помоћ, често су имали хируршку интервенцију и вероватно 

су узимали бројне преписане лекове. 

Неки примери су: артритис, реуматизам, дијабетис, рани настанак канцера и AIDS (SIDA), 

астма колитис, дивертикулитис, иритантна црева, нека ментална оболења, артеријске 

наслаге, већина упала. 

Пре пошћења, хронично болесни често имају времена да се припреме са мањим 

променама у исхрани и често веома брзо почињу да осећају олакшање. Пре стварног 

пошћења они треба да ограниче своју дијету на сирову храну и елиминишу сву токсичну 

храну као што је алкохол, кафа, чај, со, шећер и рекреационе дроге током пар месеци ако 

су били пре тога на типичној америчкој исхрани. 

Ако су хронично болесни били на вегетаријанској исхрани, можда уз јаја и млечне 

производе, ако нису користили адиктивне супстанце, онда је и месец дана довољна 

припрема за пошћење. Ако је особа била на посту на води или соковима бар недељу или 

две током последње две године и после тога узимала здраву храну, једна или две недеље 

на сировој храни треба да буду довољне. 

Током припрема за пошћење никада не препоручујем да хронично болесна особа 

престане да узима преписане лекове зато што то може да озбиљно поремети њихову 

хомеостазу. Ако се међутим њихови симптоми смање или нестану током припремног 

чишћења, особа може да проба да се скине са лекова. 

Дужина и врста пошћења, које је изабрано да се лечи хронична болест, умногоме зависи 

од доступног времена, финасијских прилика, доступности људи за подршку, обавеза на 

послу и менталне издржљивости. Ако сте један од оних срећних људи довољно 'богатих' 

да за приоритет имају своје здравље, дуги пост на води је идеалан. Ако у другу руку не 

можете да престанете да радите, немате никога да брине о вама и да вам помогне са 
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кућним пословима и/или нисте довољно ментално чврсти да имате посла са 

самопорицањем, неопходан је компромис. 

Идеално, хронично болесна особа ће постити дужи временски период под надзором, све 

док симптоми не нестану или се значајно поправе, са резервним планом да се цео процес 

понови у року од три до шест месеци, ако је потребно. Ако то нисте у стању да урадите 

следећи најбољи избор је да постите краће време, нпр. једну или две недеље 

планирајући да процес поновите колико год пута је потребно све док се не излечите. 

Имала сам клијенте који су имали стање које је потенцијално опасно по живот као што је 

претерана дебљина са почетним попуштањем срца или који су дошли код мене са 

канцером, који нису могли да престану да раде због финансијских разлога или нису могли 

да себи приуште резиденцијални програм пошћења или су били уверени да могу сами да 

обаве детоксификацију код своје куће. 

Они који су успешно постили код куће посећивали су ме једном недељно. Скоро 

неизбежно, они који су успешно постили код куће су већ спровели истраживање о 

самолечењу, веровали су у њега и имали су личну дисциплину да га спроведу на прави 

начин укључујући правилно прекидање пошћења без преједања. 

 

Храна за лечење хроничних болести 

 

 
Клице 

Млади зелениш Салата Сокови Воће 

луцерка сунцокрет салата репа грејпфрут 

ротквица хељда целер целер лимун 

пасуљ тиквице тиквице лимун лимун 

детелина кељ кељ наранџа наранџа 

пескавица ендивија ротквица першун јабука 

пшеница   парадајз парадајз малине 

купус   купус купус боровнице 

    шаргарепа шаргарепа грожђе 

    спанаћ јабуке брескве 

    першун грејпфрут кајсије 

    слатка паприка лимун јагоде 
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Воће треба да буде водено и са малим садржајем шећера. Пример лошег избора воћа је 

ананас, зрели манго, банане, датуле, суво грожђе, пашканат, репа, кукуруз, сладак 

кромпир, јам, тиквице. Клице и млади изданци су поврће и могу бити укључени у салату. 

Сокови не би требало да буду веома слатки. Сокови од јабуке, наранџе, репе треба да 

буду разблажени са 50% воде. Воћне сокове не треба мешати са соковима од поврћа или 

са поврћем у истом оброку. 

Салате треба да буду без воћа. Додаци у салати треба да буду лимун или сок од лимуна, 

веома мале количине маслиновог уља и лековитог биља. Без соли, соса од соје или црног 

бибера.  

Црвена млевена паприка може да буде у реду за некога. Такође сам помагала хроничним 

болесницима који нису могли да се психички припреме за пошћење на води, али су могли 

да поднесу дугорочно одрицање и самоконтролу на дијети чишћења сировом храном која 

је укључивала пажљиво комбиновање хране. Ови људи су исто тако оздравили, али за то 

им је требало минимум година дана и када би били добро морали су да остану на дијети 

скројеној за њихов дигестивни капацитет остатак живота, обично заједно са нутриционим 

додацима. 

Џим је био такав случај. Имао је 55 година, био је предебео, имао је опасно висок 

притисак који је слабо контролисао лековима и претило му је конгестивно отказивање 

срца. Узимао је дигиталис и неколико других лекова за срце плус диуретике, али његово 

стање није ни на који начин било под контролом. Имао је тешко отицање у рукама и 

ногама са задржавањем течности у регији стомака коју је узроковао огроман стомак који 

је био чврст на додир, не и мек и спужваст као масно ткиво. 

Џим је сањао да има сопствену фарму са органском баштом, и сада, када је имао, био је 

сувише болестан да ужива у томе или да ради у својој башти без јаких срчаних болова и 

губљења ваздуха. Џим се рано пензионисао да би уживао многе године без стреса на 

послу и узнемирио се када је спознао да није вероватно да ће преживети још годину дана. 

Оног дана када је Џим дошао да ме види први пут описала бих његово стање као критичну 

болест зато што му је живот био у непосредној опасности; он је међутим тако брзо 

реаговао на програм детоксификације да је веома брзо био ван опасности и тачније би га 

било описати као хронично болесну особу. Џим није био спреман да пости на води. Он је 

био везан за узимање хране и био је свестан да би услед своје огромне тежине остао на 

дијеталном режиму веома дуго. Такође је хтео да изабере степен пошћења којим би сам 

могао да управља код куће уз малу помоћ своје супруге. Био је на типичној америчкој 

дијети са месом, шећером, кафом итд. тако да ми се упркос његовом тешком стању, није 

чинило мудрим да додам терет поста на води телу које је већ било преоптерећено са 

флуидима и отпацима. 

Џим је одмах прешао на дијету чишћења сировом храном без концентрисане хране као 

што су ораси, семенке или авокадо и са једним даном сваке седмице у којем је постио на 
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соку од поврћа и супи. Такође је клистирао црева сваког дана иако то није била његова 

омиљена терапија. За месец дана изгубио је 15 кг, очи су почеле да му светлуцају и добио 

је ружичаст тен. Ноге и стопала су престала да му отичу и морао је да купи нове 

панталоне. 

Другог месеца је полако прекинуо са преписаним лековима. Од самог почетка сам Џиму 

давала и нутриционе додатке у исхрани укључујући протоморфогене (види додатак о 

витаминима и нутриционим додацима у исхрани) да бих помогла телу да регенерише 

срце и бубреге. За само четири месеца вратио је тело на пут здравља и изгледао 

изванредно за своје године, иако је још увек имао повећану тежину. После годину дана се 

вратио на нормалну тежину за своју висину и варао је на дијети само пар пута када би 

посећивао друштвене догађаје, а чак и онда је узимао само печени кромпир без прилога. 

Он ће вероватно имати доста пријатних година радећи у својој башти и живећи своје 

снове. Локална интензивна нега је изгубила доста новца када им није успело да добију 

Џима. 

 

 

 

Дијета за акутно болесне 

Акутно болесна особа доживљава повремене нападе уземиравајућих симптома, обично 

после животних индискреција или емотивних узнемиравања. Обично имају прехладу или 

грип или синузитис или први напад пнеумоније или напад пролећне алергије. Интензивни 

симптоми их обарају с ногу и присиљавају их буду у кревету неколико или недељу дана. 

Ако су болесни чешће од тога, онда припадају категорији хронично болесних. 

 Људи који су акутно болесни треба да престану да једу у степену на који су навикли све 

док симптоми не нестану. Током акутне болести, апетит ионако вероватно отупи па зашто 

онда не пробати са кратким пошћењем на води или воћним соковима. 

Изразито акутна стања кратко трају, не више од недељу дана. Напади алергије, неки 

типови грипа и први напад пнеумоније могу трајати по три недеље или месец дана. Опште 

правило је да треба јести што је мање могуће све док симптоми не прођу, обавити 

клистирање у сопственој режији, чак и када вам је то одбојно и узимати додатне витамине 

укључујући веће дозе витамина Ц, биофлавиноида и цинка. (Видите поглавље о 

витаминима.) Они који имају мало искуства са природном медицином праве чај од 

ехинацеје, семе од пискавице и црвену детелину и не једу ништа. Јести што је могуће 

мање значи узимати само воду и чајеве од лековитог биља, супе од поврћа, сокове од 

поврћа или сокове од неслатког воћа, чак и сирову храну која се користи за чишћење. Ако 

једете више од овога, нисте олакшали свој систем довољно од напора варења. 

Пошто симптоми престану, веома је важно да промените своје животне навике и 

побољшате своју исхрану тако да не будете толико токсични и не искусите акутну болест 
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неколико пута годишње када је тело приморано да покуша са енергичном 

детоксификацијом. 

 

Дијета за здраве 

Сумњам да је у модерним временима уопште могуће потпуно здравље. Доктори 

Алслебен и Шат у својој књизи Како преживети нове здравствене катастрофе наводе 

да је њихово темељно лабораторијско тестирање шире популације показало четири 

универзално присутна патолошка стања: тровање тешким металима, артериосклерозу, 

клиничке инфекције и недостатак витамина/минерала. Они од нас који се сматрају 

здравим, укључујући младе, нису реално здрави и у најмању руку би имали користи од 

нутриционих додатака. У ствари шансе да већина људи прима адекватну количину 

витамина и минерала у исхрани су веома мале што демонстрира и следећа табела. 

 

Проблематични нутријенти (у Америци) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стварно здрава особа скоро никада није акутно болесна и нема узнемиравајуће или 

непријатне симптоме; ништа не ремети њен свакодневни живот или рад. Здрава особа 

има енергију већину времена, позитивно стање ума, сан који одмара, добре функције 

варења и пражњења црева. 

Здрави људи не морају да живе аскетским животом да би остали здрави. Они могу да 

себи дозволе десетак процената  индискреције у дијети што се тиче калорија – узимајући 

ствари за које знају да нису добре за њих, али су забавне за јело или су ''рекреациона 

храна или пиће''. Ови ''грехови'' могу да буду и излазак у ресторан два пута месечно, узети 

пицу, француски хлеб или умерено пити вино, јести сладолед, колаче, торте, ћурку за 

Нутријент 
Проценат људи који има мање од препоручене 
дневне дозе 

B-6 80% 

Магнезијум 75 

Калцијум 68 

Гвожђе 57 

Витамин A 50 

B-1 45 

C 41 

B-2 36 

B-12 36 

B-3 33 
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празник итд. Кључни концепт одговорног ''греха'' се састоји у придржавању границе од 

10%. 

Дијета за здраву особу која хоће да то и остане не треба да превазилази дигестивни 

индивидуални капацитет, било у терминима квантитета или квалитета. Сву храну која не 

може да се ефикасно свари треба уклонити из редовне исхране и пребацити у категорију 

''греха'' укључујући и ону храну на коју сте алергични и ону за коју немате адекватне 

дигестивне ензиме. Срела сам веома мало људи који могу ефикасно да сваре кувано 

месо, пилетину или рибу, али неки то могу а неки то могу уз помоћ дигестивних додатака 

у исхрани. Да би се сварило месо, стомак мора да има довољно киселине, мора да има 

довољно пепсина, панкреатина, жучи итд. а месо мора да се једе веома мало термички 

обрађено (не у случају свињетине), у малим количинама (не више од 100 до 150 грама) и 

не у било каквој комбинацији са другом храном сем нескробним поврћем. Ако морате да 

укључите месо у својој исхрани, оно мора да представља веома мали проценат укупног 

калоријског уноса, треба га јести ретко а већина калорија треба да потиче од сложених 

угљених хидрата као од житарица, махунарки и орашастог воћа као и великих количина 

поврћа и воћа. 

Здрава особа која жели да остане здрава много година треба да пости бар један дан у 

недељи да би дала органима елиминације шансу да обаве своје интерно чишћење. 

Ако се пошћење на води чини немогућим, покушајте дан на соковима, а ако вам је и то 

тешко, дан на сировој храни. Слична техника, иако мање ефикасна чак и од једног дана 

сваке недеље на сировој храни, је и што је могуће веће кашњење у прекидању са дијетом 

чак и од само једног дана на сировој храни. Покушајте да потпуно одустанете од доручка 

или одложите прекидање ноћи пошћења, зато што је ноћно пошћење од времена када 

престанете да једете на крају дана па до следећег дана у ствари кратка детоксификујућа 

дијета. 

Јаја, млеко, сир и јогурт могу да асимилују здрави људи са или без помоћи у варењу. 

Могуће је узети лактозу да би се разложио шећер у млеку на пример; понекад помажу 

додаци као хлороводонична киселина, пепсин и панкреатин. Ако можете да набавите или 

направите јогурт од сировог млека који садржи лактобактерије, он може брже да се вари 

посебно ако потиче од крава или коза које су храњене непрсканом храном и користите га 

док је свеж. Јаја треба да потичу од кокошки које слободно кљуцају траву и бубице на 

фарми. Жуманца тих јаја су јарко наранџаста а не жута. Мало је људи који данас једу 

права јаја. Изненађујуће, за оне који се плаше холестерола, здрав начин за једење јаја је 

узимање само сировог жуманцета од оплођених јаја. Многи уживају у овоме у облику 

коктела свежег воћа помешаног са водом или млеком. Јаја садрже лецитин, нутријент 

који прородно спречава тело да формира штетне масне наслаге у артеријама. 

Морска трава је одличан извор минерала и треба је узимати у супама и салатама. Друга 

окрепљујућа храна су алге свих врста (као хлорела и спирулина), лецитин, пивски квасац и 
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свеж пекарски квасац . Доста људи је имало веома непријатна искуства покушавајући да 

конзумирају жив пекарски квасац тако да је боље да уместо њега користите пивски 

квасац. Он је међутим куван и протеини које садржи не асимилишу се ни изблиза тако 

добро као они у сировом квасцу. Сирови квасац је толико снажан да по дејству подсећа на 

енергетске пилуле! 

За једење сировог квасца потребна је специјална техника, зато што у стомаку и цревима 

квасац ради оно што и треба да ради: конвертује шећер у алкохол и угљен диоксид. Цео 

дигестивни тракт се онда надује са гасом и особа се осећа веома непријатно неко време. 

Сиров квасац је међутим задивљујући извор витамина Б и протеина и може довести код 

некога до осећања изузетно повећане енергије – ако знају како да га користе. Тајна је у 

томе да треба узети квасац као прву ствар ујутру на празан стомак и онда избегавати било 

какво јело два сата, што даје желуцу довољно времена да киселине и ензими убију квасац 

и сваре га пре него што додате шећер из друге хране. Понеко воли да једе квасац у облику 

свежег колача, купујући га у пекари. Други преферишу суве грануле пекарског квасца 

помешане са водом као коктел. Ово није лоше место да помешате жуманца јајета. Ако 

желите можете користити вештачки заслађивач или биљне заслађиваче. Живи квасац не 

може конзумирати млечни шећер тако добро. Зато, ако можете да варите млечне 

производе, покушајте са измиксованом смесом са једном или две кашичице гранулисаног 

живог квасца, једним жуманцетом и мало сировог млека или јогурта. 

Пшенично семе је такође одлична богата храна, али је обично ужегло и уколико није било 

у фрижидеру, са штампаним датумом и свеже, не узимајте га. Чајеви од лековитог биља и 

пића од пржених житарица су здрави, заједно са минералном водом, а хлорисану и 

флуорисану воду избегавајте када год је то могуће. 
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Дијета није довољна 

Изоловани људи, које је открио Вестон А. Прајс, морали су да тешко раде да би јели, 

морали су да жустро ходају узбрдо и низбрдо по брдовитом земљишту да би доспели 

било где. Данас, међутим, мало људи у Северној Америци улажу доста енергије у процесу 

свакодневног живљења. Не само кола, већ све наше савремено окружење, омогућава нам 

да живимо тако да се нимало не ознојимо. За ову лакоћу плаћамо цену; она нас кошта 

доброг дела нашег здравља.  

Вежбање доноси многе користи у комбинацији са изванредном исхраном. Оно ствара 

укупно осећање здравља које само исхрана не може донети. Вежбање привремено 

убрзава рад срца повећавајући циркулацију крви у целом телу све до врхова ваших 

прстију на рукама и ногама. Овај краткорочно повећани проток крви повећава доток 

кисеоника и нутријената у све делове тела олакшавајући лечење и регенерацију. Без 

убрзавања своје машине многи системи у телу никада не успевају да одстране отпатке 

метаболизма и никада не раде оптимално. 

Вежбање такође мења брзину метаболизма тако да тело троши више калорија – не само 

док вежбате, већ и у периоду од 24 сата после вежбања. Ово одржава здраву тежину тела 

и у старости и помаже у губитку тежине. Већина људи налази да умерено вежбање не 

повећава апетит тако да је могуће константно сагоревати више калорија на дан и 

постепено смањити тежину ако је то пожељно. Да би се изгубило пола килограма тежине 

потребно је сагорети око 3500 калорија. Већина облика вежби омогућују сагоревање 300 

до 600 калорија на сат умереним темпом који је могуће постићи дуплирањем пулса у 

стању одмарања. Чак и без разматрања губитка тежине, позитивни ефекти повишеног 

метаболизма, један сат вежбања на дан у току недеље или две дана у зависности од типа 

вежбања, треба да омогуће губитак од пола килограма тежине ако је унос калорија 

одржаван постојаним. 

 Добра страна убрзаног метаболизма се ретко цени али је веома важна. Сетите се основне 

једначине здравља: здравље=нутрициона вредност/калорије. Вежбање дозвољава особи 

да једе нешто више док задржава исту тежину. Ако је храна богата нутриционим 

материјама, тело има шансу да издвоји више витамина, више минерала, више 

аминокиселина. Особи која остаје витка ригорозно смањујући унос хране у изгладњивању 

скоро до смрти могу да недостају витални нутријенти који одржавају здравље. 

Једино вежбање покреће флуид у лимфном систему. Срце пумпа крв кроз тело, али 

лимфни систем, који нема срце, захтева контракције мишића да лимфа циркулише од 

екстремитета ка централним деловима тела. Лимфни систем скупља отпадне продукте 

ћелија и одводи их ка системима за избацивање. Често људи са реуматичним боловима 

или другим општим проблемима са мишићима (којима лекари воле да дају латинска 

имена), узимају пилуле против болова уместо да почну редовно да вежбају. Само када 

почну да померају своју лимфну течност, они могу да се правилно детоксификују. 
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Постоји још једна корист од вежбања коју не треба игнорисати , а то је да особи даје 

хемијски добар осећај. Оно ће у ствари помоћи да емоционално подигне особе које су 

хронично депресивне и вратити им осмех на лице. После добре вежбе, посебно оне у 

природи, све изгледа светлије, позитивније; шта год да вас је мучило некако не не изгледа 

више тако важно. Овде се не бавим пропагандом вежбања. Ово није плод маште. Тело 

које вежба стварно прави неурохемијски антидепресант звани ендорфин, али тек после 45 

минута до једног сата аеробног вежбања. 

Ендорфини су моћни, са ефектима умиривања болова и еуфоричним ефектима до којих 

доводе, могу се мерити са хероином, али без нежељених нузефеката. Ако хемичари успеју 

да јефтино синтетишу ендорфине, сигурна сам да би милиони људи хтело да постане 

зависно на њих. Зато што толико указујем на то да сваки дан вежбам мој муж ме је 

оптужио да сам зависник на ендорфин и ту је у праву! Признајем, заиста сам се навукла на 

добро осећање које константно добијам од било ког трајнијег вежбања. Своју адикцију 

упорно браним зато што је то најздравија адикција за коју знам. 

Такође сам била оптужена да вежбам до крајњих граница и то такође признајем. 

Неколико година сам тренирала за триатлон ''челични човек''. Сада сматрам да је 

прелажење толиких растојања неумерено и изузев у случају неколико изузетних 

индивидуа са ''челичном'' конституцијом, тако исцрпљујући тренинг може само да доведе 

до облика исцрпљивања који не подстиче здравље. У мојим ''старим'' годинама постала 

сам много разумнија и ограничила сам моје учешће на олимпијске дистанце у триатлону. 

Била сам у канадском тиму на светском шампионату 1992-е године и то намеравам и 

1995-е. Чини ми се да олимпијске дистанце нису исцрпљујуће, чак мислим да су забавне и 

усхићујуће. Добијам прилику да видим све те дивне такмичаре различитог доба из целог 

света који изгледају и осећају се фантастично. Мојој души прија да видим групу људи која 

тако грациозно стари, не падајући на популарно схватање да старост нужно значи 

инвалидност, депресију и ружноћу. Спорт доноси степен балансирања у мој живот после 

толико времена у друштву болесних људи. Планирам да одржавам моје атлетске 

активности колико је то год могуће у старости, ако не будем имала несрећу или друге 

непредвиђене препреке физичкој спремности. 

Да би се одржала физичка спрема није толико важно који облик вежбања је у питању, све 

док не оштећује скелет или везна ткива. Доста људи није у стању да трчи због проблема са 

стопалима, коленима, куковима или леђима. Ходање напољу је боље него у затвореном 

простору на бескрајној траци, а шетња по брдовитом терену је боља од шетње по равном. 

Машине за вежбање као стационарни бицикл, машине за скијање, степеничари итд. су 

добре за већину људи који живе у граду, посебно зими или за оне који мрзе да вежбају. 

Шта год изаберете да радите, важно је да бар удвостучите пулс који имате у стању 

одмарања током 30 минута не мање од четири пута недељно. Ово је апсолутни минимум 

потребан да би се одржавало здравље и функција кардиоваскуларног и плућног система. 
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Ако је ваш пулс у мировању 70, морате да ходате, трчите, скијате се, возите бицикл, 

пливате или било шта друго довољно брзо што ће вам одржавати пулс на 140 откуцаја у 

минути најмање 30 минута. 

Лично више волим да вежбам напољу на изолованим местима где сам сама у шуми или 

близу реке. Трчање шумским путевима у сеоским крајевима или пливање у незагађеној 

шумској реци је духовно искуство за мене. То је време за медитацију, за комуникацију са 

природом и пречишћавање ума и стварање нових решења. Репетитивна акција трчања 

или ходања или пливања уз правилно дубоко удисање на чистом ваздуху, без 

дистракција, сем онога што природа пружа, истински унапређује здравље. Дељење ових 

активности са пријатељима и породицом може такође бити веома интересантно и 

представља једну од најбољих социјалних интеракција. То је један од мојих омиљених 

начина посећивања људи. Не очекујем од других да имају толико ентузијазма за вежбање 

као ја, али се надам да ће свако уложити напор да буде макар минимално физички 

спреман као део њиховог програма здравља у старости. 

 

Дијета за дугачак, дугачак живот 

Неки људи желе не само да буду здрави већ да живе у добром здрављу дуго после 

нормалног животног доба који предвиђају статистичке табеле за Хомо сапиенса. Др. Рој 

Валфорд, познат и респектован медицински истраживач у области геронтологије који је 

активно проучавао дуговечност током дуго година, је један од њих. Он је научно 

демонстрирао са прихваћеним студијама, да је квалитетан животни распон до 115 година 

разумно могућ за просечну особу ако на томе почну да раде не касније од педесете 

године, иако је што пре то боље. 

Валфордови принципи за продужење живота су веома једноставни. Све што треба да 

урадите је да ограничите унос калорија на око 1500 на дан и постите на води два пута 

недељно или алтернативно да смањите унос калорија на 1200 на дан и постите на води 

један дан недељно. Уз то водите рачуна да је свако парче хране које уносите испуњено 

хранљивим материјама без изузетка. Са овим програмом продужите остатак свог живота 

уз умерено свакодневно вежбање и високе али разумне дозе витамина, минерала и 

нешто егзотичних додатака у исхрани. Програм додатака у исхрани није посебно скуп ни 

екстреман, Валфордов програм је умеренији од онога који ја предлажем за све људе у 

средњем животном добу и старе људе. Најбоља храна за овај тип програма је углавном 

дијета сировом храном (80%) где превлађују изданци и млад зелениш, нешто куваног 

поврћа и сирових ораха и семенки. Такође водите рачуна да имате 30 минута 

кардиоваскуларних вежби сваки други дан. 

Док је фокус др Валфорда на смањењу уноса калорија док се одржава довољан унос 

нутријената, већина других (експерата) који се баве питањем продужавања живота се 

фокусира на нутрициону страну једначине без бриге о смањењу уноса калорија. Овај 
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приступ је много лакши зато што у суштини укључује глобалне нутриционе додатке у 

већим количинама без захтева за самодисциплином, иако то може бити веома скупо. 

Имаћу нешто више да кажем о овом приступу у следећем поглављу о витаминима. 

У овој књизи не могу да објасним све аспекте продужавања живота кроз свесни избор 

животног стила. Они који су за то заинтересовани нека погледају библиографију. 
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Шесто поглавље 

Витамини и други додаци у исхрани 
 

Из речника алтернативне медицине 

 

Витамини. Основна храна нема више исте нутриционе материје као у пређашња 

времена...Хемијско ђубриво повећавањем количине приноса без надокнађивања свих 

елемената исцрпљених из земљишта је могла да индиректно допринесе промени 

нутриционе вредности житарица и поврћа...Практичари алтернативне медицине нису 

обраћали довољно пажње генези болести. Њихово проучавање начина живота и исхране 

и њиховог утицаја на психолошко и ментално стање модерног човека је површно, 

недовољно и исувише кратко. Они су зато допринели слабљењу нашег тела и душе. 

Алексис Карел, Непознати човек.  

 

Већ сам објаснила поглед практичара алтернативне медицине о томе зашто се људи 

разбољевају. Редослед узрока је следећи: енервација, токсемија, алтернативна 

елиминација, болест. Постоји, међутим, још једна карика у овом ланцу, претходник 

енервације који је због доброг и разумљивог разлога, чини се, био непознат ранијим 

генерацијама практичара алтернативне природне медицине. Недостатак хранљивих 

материја у исхрани утиче на виртуално сваког данас. Скоро свако од нас је превише 

ухрањен (калоријама) али нутриционо потхрањен. 

Већ сам објаснила како једна одређена главица броколија није нужно иста као друга; 

нутрициони састав наизглед сличне хране може бити веома променљив. Не само да се 

различити узорци истог типа хране веома разликују по садржају протеина, амино 

киселина и минерала, њихов витамински састав такође варира у зависности од плодности 

земљишта и варијетета који се узгаја. 

Ових дана, варијетети усева се гаје због приноса и других трговачких разматрања као што 

је лакоћа транспорта, рока трајања у складишту и лакоће процесирања. У пре-

индустријским временима, када је свака породица умножавала своје јединствене 

варијетете оплођаване поленом на отвореном простору, превлађивао је природни процес 

селекције који је давао здраве резултате. Ако је специфични уникатни варијетет носио 

гене за веома хранљиву исхрану и ако је земљиште на којем је породица радила било 

довољно плодно и ако је паметно управљала њиме, њихова деца су имала више 

могућности да преживе многобројне болести у детињству и живела су да шире варијетете 

и продуже породичну лозу. Тако су током времена узгајивачи хране бивали и сами 

селектирани у зависности од њеног хранљивог садржаја. 



153 
 

Али то више није случај! Ових дана технологија узгајања хране са фокусом на 

продуктивност деградира нутрициони садржај целокупног ланца исхране. Чак и 

комерцијално узгајана органска храна није боља у овом погледу. 

Субклиничка животна дефицијенција минерала доприноси почетку болести; слабо 

храњено тело постаје све више инервисано, почињући процес болести. Витамински 

додаци могу да повећају виталну снагу тела сузбијајући до одређене мере природну 

тенденцију ка дегенерацији. У ствари, неки геронтолози теоретишу да је коришћењем 

витамина могуће продужити животни распон на генетски програмираних 115 година а да 

се не уради ништа на повећању нутриционог садржаја наше деградиране хране или 

обраћања много пажње на индискреције у исхрани. Знајући шта да се ради у вези 

последица токсемије, сумњам да ће нам витамини омогућити да тотално игноришемо шта 

једемо, иако суплементи сигурно могу да помогну. 

Не само деградирани нутрициони садржај хране подстиче оне који мисле да користе 

суплементе. Наша тела се налазе под сталним нападом и претњом модерног начина 

живота на начине за које наша генетика никада није била припремана. Данас је цело 

окружење благо токсично. Ваздух је загађен; вода је загађена; наш ланац исхране садржи 

трагове високо отровних вештачких молекула на које се наша тела нису адаптирала да их 

процесирају и елиминишу. Наши градови и радна места су испуњена високом буком која 

изазива честе налете адреналина и друге стресне адаптације. Наша радна места су пуна 

психолошког стреса  са којима људи нису никада морали да се носе раније. 

Историјски, људи који нису били робови и који су живели на својим фармама су имали 

контролу да структуришу своје активности из сата у сат из дана у дан. Идеја о раду целог 

живота за друге, у регуларним сатима без личне слободе, игноришући или сузбијајући 

свој лични план и инклинације, је сасвим нова и није уопште добра за здравље. Потребна 

је константан ангажман менталне и психичке енергије да би се заштитили од стреса 

модерног живота, енергије за коју и не знамо да је трошимо. Ово такође веома подстиче 

енервацију. Зато да би остали здрави потребне су нам хранљиве материје у нивоима који 

превазилазе оно што је могуће добити уносом хране; чак и идеална храна може да не 

садржи довољно витамина да нас одржава против стреса и напрезања у модерно време. 

И мислите на мачке доктора Потенгера. Наша тела се налазе на сиромашнијем крају 

целовековног процеса опште дегенерације која је почела са белим брашном у млиновима 

са ваљцима. Приметила сам да у поређењу са мојим старијим клијентима, чини се да 

млађи пацијенти имају у просеку мање виталне снаге, показују доказе лошијег развоја 

скелета, имају лошије зубе, мање енергије, имају више тешкоћа у добијању потомства и 

уопште у породичном животу и много је вероватније да ће развити дегенеративна стања 

раније у животу. Већина мојих млађих пацијената је имала лош старт зато што су одрасли 

на рафинисаној, девитализованој, дефицитарној храни и одрасли су без много вежбања. 

Њихови родитељи су имали нешто бољу храну. Неки од њихових деда и баба су одрасли 
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можда чак и на сировом млеку и поврћу из баште и морали су да ходају, јер нису имали 

кола када су били млади. Њихови прадедови и прабабе су имали велику вероватноћу 

пристојне исхране и здравог начина живота. 

На несрећу, већини мојих пацијената се допада идеја о претераном узимању витамина 

што није добро за њих. АМА медицински модел је кондиционирао људе да гутају нешто 

за сваку малу неугодност и узимање пилула је далеко најлакше да се ради зато што 

пилуле не захтевају промене у начину живота, не захтевају самодисциплину нити личну 

одговорност. Витамини су много економичнији од лекова. У поређењу са преписаним 

лековима чак и најегзотичнији суплементи за продужавање живота су далеко јефтинији. 

Растужи ме када моји клијенти кажу да не могу да себи приуште суплементе. Када им 

њихов доктор препише лек који кошта много више, никада немају проблема да пронађу 

новац. 

 Такође ме жалости када људи спремно узимају суплементе, када могу много више да 

стварно помогну свом телу да се излечи са променом исхране и детоксификацијом. Од 

свих алата који помажу људима да оздраве а који су ми на располагању, последњи у трци 

су суплементи. 

Један од најбољих аспеката коришћења витамина као агенаса за лечење је у томе што 

суплементи у исхрани никада немају штетне нузефекте, чак и када се узимају у 

претераним количинама.  Ако неко болестан чује да је неки витамин лековит, оде и купи 

га и почне да га узима, у најмању руку ће следити основни принцип добре медицине: на 

првом месту не штетити. У најгорем случају ако суплементи и не помогну уопште, 

практиковаће беневолентну врсту медицине као и др Џенингс пре два века. Не само то, 

урадивши нешто на лечењу својих симптома они су постали пацијенти који олакшавају 

своје стрпљење дајући свом телу шансу да реши свој проблем. Њима може бити боље, 

али не због дејства специфичног витамина који су узели. Или, на срећу, витамин или 

витамини које узимају су били баш оно што је било потребно, подижући виталну снагу 

тела и убрзавајући способност тела да реши проблем. 

Разлог зашто витаминске терапије често не раде тако добро као што би могле, је у томе 

што заплашени пропагандом АМА која је створила раширени лажни страх у свести 

јавности од штетних ефеката предозирања витаминима, особа може да не узима довољно 

правих витамина. Минимална дневна потреба за витаминима и минералима, као што је 

описана у текстовима о исхрани, је једино довољна да спречи најочигледније облике 

болести дефицијенције. Ако особа узима суплементе блиске минималним дневним 

потребама (дозе које препоручује АМА које су 'генерално признате за сигурне') не треба 

да очекује да види било какве терапеутске ефекте, сем ако не болују од скорбута, бери 

бери, рахитиса, гушавости или пелагре. 

У овим данима обогаћеног хлеба и јодизиране соли и чак витамина Ц у сода пићима 

скоро никада не видите животно угрожавајућу дефицијенцију које су људи прво научили 
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да препознају као скорбут. Морнари на дугим путовањима морима су некада добијали 

онеспособљавајући облик  дефицијенције витамина Ц која је могла да буде смртоносна. 

Скорбут може брзо да се излечи уз тако мало као што је узимање једног лимуна на дан. 

Због овог разлога британске власти су донеле закон о ношењу залиха лимуна на дугачким 

путовањима и зато се и данас британски морнари зову 'лимунци'. Лимун има мање од 30 

милиграма витамина Ц. Да би се међутим кијавица излечила брже, 30 милиграма 

витамина Ц не може ништа да постигне! Да би се утицало на инфекцију са витамином Ц 

потребно је 10000 милиграма на дан, а да би се брже лечила стања која угрожавају живот, 

као пнеумонија,  може да затреба и 25000 до 150000 милиграма витамина Ц даваних 

интравенозно. У терминима узимања толико много витамина Ц преко лимуна, то је 350 до 

700 комада на дан – јасно немогуће. 

Слично томе пелагра се може излечити са неколико милиграма витамина Б3, као што 

може понекад и шизофренија са 3000 милиграма, отприлике 1000 пута више него доза 

'MDR'8 . 

Постоје многе уобичајене болести за које медицинска струка не сматра да су изазване 

витаминском дефицијенцијом. Сенилност и менталне болести спадају у ову категорију. 

Доста старих људи живи на исхрани која се састоји углавном од девитализујућих 

скробова, шећера и масти, зато што немају добре зубе да жвађу поврће и другу влакнасту 

храну и немају енергије да спремају хрнљивије оброке. Виртуално сви стари људи имају 

болести дефицијенције у исхрани. Како животна снага неизбежно слаби са старењем, 

квантитет и квалитет дигестивних ензима се смањује, способност да разложе и извуку 

растворљиве нутријенте из хране је смањена, што често доводи до озбиљних 

дефицијенција. Ова дефицитарна стања се неизбежно погрешно дијагностификују као 

болест и као старење. 

Претпоставимо да телу треба 30 милиграма нијацина на дан да не би дошло до пелагре, 

али да би било потпуно здраво треба му 500 милиграма на дан. Ако тело добије 50 

милиграма дневно из витаминске пилуле за лекара не може бити дефицитарно овим 

витамином. Протоком времена, међутим, прикривена субклиничка дефицијенција може 

деградирати неке друге системе и довести до различите болести као нпр. колитиса. Лекар 

међутим не види релацију. Дозволите да вам дам стварни пример. Медицински научни 

истраживачи који проучавају витамин Б5, или пантотеничну киселину, су приметили да 

она може у количинама које изгледају као мегадозе (у поређењу са дневним 

минималним потребама) у великој мери обрнути ток одређених дегенеративних ефеката 

старења. Ови истраживачи су мерили како се смањује издржљивост код пацова како 

пролазе кроз процес старења. Начин на који су извели ово мерење може неким 

читаоцима изгледати бездушан, али најбољи начин да се тестира издржљивост пацова је 

да се баци у кофу ледене воде и да се мери колико издржи пливајући пре него што се 
                                                           
8
 medical device reporting – доза при којој се дешавају негативни ефекти који завређују извештај 

http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_device_reporting
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удави. Под тим условима истраживачи могу бити апсолутно сигурни да ће пацов дати све 

од себе да остане жив. 

Млади здрави пацови могу да пливају 45 минута у води на 10° C пре него што се удаве. 

Стари пацови могу да издрже свега 15 минута. Стари пацови пливају другачије, мање 

ефикасно, са доњим делом тела који је мање више вертикалан, слично као што пас плива. 

Када се међутим старим пацовима даје пантотенична киселина у веома великим дозама 

неколико недеља пре теста, они такође могу да пливају 45 минута. И то ефикасније, баш 

као што су радили и млади пацови. Што је још интересантније, њихово крзно мења боју 

(губи се сивило) и добија на пуноћи; почињу да личе на млађе пацове. А пацови на 

мегадозама Б5 су живели знатно дуже – 25%-33% дуже него пацови који нису на великим 

дозама Б5. Да ли то значи да су ''мегадозе'' Б5 имале непознати лековити ефекат? Или 

значи да су стварне нутриционе потребе за Б5 далеко веће него што већина људи мисли? 

Ја верујем да је други избор тачан. Да бих вам дао идеју колико много витамина Б5 су 

добијали стари пацови у људским терминима – FDA каже да су минималне дневне 

потребе Б5 око 10 милиграма, ако међутим људи узму толико Б5 као пацови, они би 

узимали 750 милиграма на дан. Случајно сматрам да вредим као било који 

лабораторијски пацов и узимам преко 500 милиграма дневно. 

Моја поента је да постоји велика разлика између превенције болести огромне витаминске 

дефицијенције и коришћења витамина за стварање оптималног функционисања. Сваки 

болесник или било ко са здравственим проблемима треба да поправи своје укупно 

функционисање на било који начин који неће бити штетан дугорочно. Витаминска 

терапија може бити задивљујуће ефикасан додатак промени исхране и детоксификацији. 

Неки од ранијих практичара алтернативне медицине су били противници коришћења 

витамина. Ти доктори су међутим живели у ери када је ланац исхране био квалитетнији, 

када није било тако масовне дегенерације људи као данас. Из њихове перспективе било 

је могуће задовољити све нутриционе потребе из хране. Данас је то немогуће ако особа 

свесно и интелигентно не узгаја виртуелно све за своју исхрану на веома плодном 

земљишту чија плодност је одржавана са свесном намером да се максимизује 

нутрициони квалитет хране. На несрећу, игноранција у вези деградиране природе 

индустријске хране се изгледа простире и до иначе задивљујућих метода природног 

лечења као што су макробиотика и хомеопатија зато што ове дисциплине не наглашавају 

било какву потребу за додацима у исхрани. 

 

 Витамини за младе и децу 

Млади здрави људи још од детињства до тридесетих година треба такође да узимају 

нутриционе додатке иако се млади људи обично осећају толико добро да им је 

незамисливо да их било шта може повредити или да се могу озбиљно разболети или 

умрети. Знам да је ово истина зато што се сећам своје младости и уз то зашто би млади 
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људи тако непажљиво возили мотоцикле или, после неколико месеци испирања мозга, 

јуришали у борби пред цеви митраљеза. Или имали непажљив секс у овом добу бројних 

венеричних болести. Док не добију мало разума, витамински суплементи помажу да се 

преброде неизбежно узимање рекреационе хране које је немогуће спречити. Витамини су 

најјефтинији план здравственог осигурања за дуг живот који нам је сада доступан. 

Родитељи су обично изненађени када чују да чак и деци требају нутрициони суплементи, 

веома мало здраве деце их добија. Мало њих добија више витамина Ц када су акутно 

болесни, када су прехлађени или имају заразну болест као што су овчије богиње. 

Младим људима треба мала доза суплемената у поређењу са оном која треба људима у 

средњем животном добу или старијима, али треба да узимају широк спектар суплемената 

са пуним распоном витамина и минерала. Неки од најбољих производа на које сам 

наишла у преко 25 година истраживања и експериментисања са младим људима су 

''Основна формула'' Дагласа Купера (мала доза и изврсна за децу) и ''Супер Т формула'' 

(двострука доза основне формуле, зато и боља за адолесценте и младе), такође од Даглас 

Купер компаније, затим Бронсонова ''Витаминска и минерална формула за активне 

мушкарце и жене'' и Бронсонова ''Осигуравајућа формула''. Такође су добри и 

приступачније цене ''Витамин 75 плус'' и ''Формула 2'' од 'Природне исхране'.  

Здрава веома мала деца која могу да гутају пилуле могу да узимају исте производе у пола 

препоручене дозе. Ако неће да прогутају пилуле оне се могу маскирати у воћним 

коктелима или смрвити и умутити у кашасти сок од јабука. Постоје такође ''дечији 

мултивитамини за жвакање + гвожђе'' (1-5 година) од Дагласа Купера који не садрже 

минерале сем гвожђа, Бронсонови ''витамини за жвакање'' (проверите да су у питању они 

за малу децу) и течни витамини звани мултивитаминске капи за одојчад. Они су мало 

скупљи него преполовљене пилуле. 

Такође постоји мултивитаминска/минерална формула екстремно високог квалитета за 

децу звана ''Дечија формула мешавина за продужавање живота'' од Prolongevity, Ltd. (the 

Life Extension Foundation), у форми пилула и нешто скупља. 

Надам се да ће моја књига бити приступачна неколицини генерација. Компаније које 

производе наведене витаминске производе вероватно неће трајати дуже од двадесетак 

година. Чак и у краћем времену ће називи и детаљи производа сигурно бити промењени. 

Када будући читаоци открију ову књигу на полици библиотеке или прашњавој полици 

продавнице половних књига сазнаће шта би витамински препарати садржавали када бих 

ја производила за децу и младе људе витаминске формуле. Било која комерцијална 

формула са одступањем од 25% од ових бројева ће вероватно бити у реду све док се ради 

о висококвалитетним витаминима и минералима. 
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Витамин Ц 500 mg Б-1 30 mg 

Витамин E 50 iu Б-2 30 mg 

Витамин A 500 iu Б-3 нијацинамид  100 mg 

Витамин Д 25 iu Б-5 50 mg 

Магнезијум 100 mg Б-6 30 mg 

Калцијум 400 mg Б-12 30 mcg 

Селенијум 10 mcg Хром 20 mcg 

Манган 2 mcg Биотин 30 mg 

Цинк 5 mg Јодин 5 mg 

Фолна киселина 20 mg Биофлавоноиди 100 mg 

 

 

Витамини за старије здраве особе 

Неко ко има преко 35-40 година старости, требало би да се осећа добро већином 

времена. Такав би живот требао да буде.  Уживање у добром здрављу, међутим, не значи 

да не треба узимати додатке у исхрани. Почетак средњих година је одговарајуће време да 

се почне рад на томе да се човек осећа добро што је дуже могуће. Баш као и аутомобил, 

ако му пружите веома добру негу од почетка, вероватно ће радити глатко током многих 

година у будућности. Ако их, у другу руку, возите непажљиво и одлажете одржавање, 

мораћете вероватно да их мењате после свега неколико година. Многи људи у 

седамдесетим годинама и старији који се носе са многим непријатним симптомима и 

ниском енергијом ламентирају о томе да би водили више рачуна о себи да су знали да ће 

да живе толико дуго. Али у тој тачки је већ прекасно за старе мазге; време је за замену. 

Геронтолози означавају борбу против старења као ''квадрирање криве''. Врх наших 

физичких способности постижемо око осамнаесте године. Колико је висак тај врх зависи 

од генетског наслеђа особе, квалитета старта који су примили кроз природне резерве 

своје мајке и квалитета њихове исхране у детињству као и животног искуства. Од тог 

врхунца наше функције почињу да опадају. Степен опадања није униформан већ 

степенаст где свако мало погорчање ствара више погоршавања убрзавајући степен 

пропадања. Ако направимо графикон разних искустава старења он би изгледао као 

следеће криве. 
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Зато што погоршавање почиње веома полако, људи обично не примећују било какво 

опадање све док не достигну касне тридесете. Мало срећника не примећују ништа до 

четрдесетих година.  Неколицина (обично) неискрених тврде да не примећују ништа у 

својим педесетим, али скоро неизбежно лажу или вама или себе или обадвоје.  Иако би 

било најмудрије почети борбу против старења у 19-ој години, практично говорећи нико 

неће почети да троши већи новац на суплементе у исхрани све док стварно и не примете 

губљење функција. Код оних који се не баве спортом та тачка обично настаје када је 

функција опала на 90% оне у младости. Ако имају среће оно што људи обично примећују 

почетком средњег животног доба је све мања способност тела да толерише напоре као 

што су ноћни провод или обилно јело. Или могу да добијају прехладе које никако не 

пролазе. Или могу долазити кући после посла толико уморни да једва остају будни и 

почињу да спавају у својој фотељи испред телевизора чак и пре вечерњег ударног 

термина. Ако нису толико срећни, почеће да пате од почетних изненадних болова од 

хроничних болести које не угрожавају живот као што је нпр. артритис. 

Најтања линија демонстрира најгори могући живот са чисто физичког становишта, где 

особа почиње живот са значајно смањеним функцијама, изгуби још више од истих и онда 

преживљава много година без милосрдне смрти. 

Ако неко може да одложи погоршавање услед старости, он ће продужити и надати се да 

ће поравнати криву (одложити губитак функције за касније када ће се тај губитак 

манифестовати брже). Онај код кога функције целог живота представљају ''квадратичну 

криву'' (најдебља линија на дијаграму) ће имати мало или нимало погоршавања све до 
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самог краја и онда ће нагло изгубити функције. У овим временима не знамо како да 

елиминишемо погоршавање, али знамо како да га успоримо, живећи дуже и осећајући се 

боље, макар до тренутка који је на самом крају. 

Витамински додаци стварно могу да успоре или до одређене мере обрну процес старења. 

Да би, међутим, остварили овај задатак, они морају да се узимају у количинама које 

далеко превазилазе такозване минималне дневне потребе, и морају се користити као 

лекови, терапеутски приступ мењању профила хемије тела који делује тако да тело 

изгледа млађе. На пример, истраживачи у области геронтологије као Валфорд резонују да 

ако пантотенична киселина (витамин Б5) у великим, али довољно сигурним дозама може 

продужити живот и побољшати функцију код старих пацова, постоје све индикације да ће 

слично деловати и код људи. Медицински истраживачи као и истраживачи у области 

геронтологије су приметили да многи други витамини и супстанце сличне витаминима 

имају слично дејство код лабораторијских животиња. 

Неко ће приметити да оно што помаже пацовима и мишевима није доказ да ће имати 

исти резултат код људи. Слажем се. Није доказано са свом научном строгости. У ствари 

тренутно је то немогуће доказати. Али се може демонстрирати са великом дозом 

вероватноће да је тако! Толико вероватно да је скоро неоспорно! Вероватно недовољно 

за дуже време за доказ већини људи отвореног ума склоних научном посматрању. 

'Фондација за продужење живота', међутим, ради напорно да нађе метод за мерење 

процеса старења код људи без чекања на неоспорни индикатор, смрт. Једном када се ово 

постигне и чврсто призна, вероватно рационална особа неће сумњати да се распон 

људског живота може повећати. 

Експерименти имају далеко бољи успех код кратковечних лабораторијских животиња због 

другог разлога; не можемо да контролишемо унос хране и додатака у исхрани код људи 

онако како можемо код миша у кавезу. Постоје у ствари специјалне врсте лабораторијских 

мишева који се узгајају због униформно кратког животног века, баш да би се убрзала ова 

врста истраживања. Са мишевима можемо тачно упоредити једну са другом контролном 

групом, хранећи такву и такву дозу таквих и таквих суплемената у исхрани која продужава 

животни век или функцију за толики и толики проценат (на пример). 

Доста самих геронтолога негују своје тело подједнако пажљиво као и оно лабораторијских 

животиња које проучавају, узимајући широке смесе суплемената у исхрани у дозама које 

су пропорционалне онима које продужавају распон живота лабораторијских животиња. 

Овај приступ коришћењу суплемената је на другом крају скале у поређењу са 

коришћењем суплемената у превенцији великих дефицита (у исхрани). У приступу 

продужења живота, витамини и супстанце сличне витаминима се користе као терапија 

против самог процеса старења. 

Да ли ће то успети? Па, неки од тих људских замораца су били на великим дозама 

витаминских суплемената преко тридесет година (у 1995-ој) и нико изгледа није претрпео 



161 
 

никакву штету. Да ли ће живети дуже? Да ли је то немогуће тврдити са потпуном научном 

увереношћу? Да би знали да ли продужење живота ради, прво треба да утврдимо 

''живети дуже од чега?'' На крају крајева ми не знамо колико дуго би особа могла да живи 

без витаминских суплемената. Иако се не може ''доказати'', за мене има савршено смисла 

потрошити далеко мање новца на интензивни програм третмана витаминима у поређењу 

са  сигурним губитком као резултатом болести услед процеса старења. 

Осим тога, већ сам приметила код личног коришћења и резултата моје клиничке праксе 

да програми продужења живота имају успеха. Без обзира да ли ћемо ја или моји клијенти 

на крају живети дуже или не, људи које сам ставила на ове програме, укључујући мене и 

мог мужа, обично налазе да се после неколико година осећају све млађе, полако се 

враћајући у стање доброг осећања које су имали пре десет или петнаест година. Они 

имају више енергије, имају јаснији ум и имају мање нежељених соматских симптома. 

Понекад побољшања изгледају чудотворно. После неколико месеци на програму један 

деведесетогодишњи фармер из Орегона је приметио да се будио са ерекцијом сваког 

јутра; на несрећу његова 89-годишња ситничава и донекле отуђена жена, која није хтела 

да узима витамине, није ценила његово подмлађивање. Неколико месеци касније (он је 

имао малу фарму) засадио је воћњак зеленике (Ilex aquifolium). Већина вас неће ценити 

шта ово значи без додатног објашњења, али у Орегону је она узгајана као веома цењена и 

профитабилна украсна биљка због кластера лишћа и бобичастих плодова. Полако растућа 

биљка међутим доноси профит тек после 25 година! 

Неколико мојих старијих клијената нису приметили ефекте програма продужења живота, 

међутим то су уникатни људи који су развили способност да умом доминирају својим 

телом на тај начин да га не примећују терајући га неуморно снагом своје воље. Обично 

своју енергију користе да постигну добар хришћански резултат. На крају ови посвећени и 

енергични људи бивају сломљени и умиру као и свако други. Да ли би им се то десило 

касније у животу да су користили витамине? Не могу то да знам, зато што не могу да знам 

колико би дуго могли да живе без суплемената и будући да одбијају да признају да им 

витамини чине добро, одбијају и да плаћају за њих. 

Многи на програму продужења живота искусе и привремено подмлађивање. После пуног 

корисног дејства витамина на хемију тела, међутим, поново почињу да осећају процес 

старења. Верујем да је процес онда успорен витаминима у односу на оно што би био без 

суплемената. То, међутим, не могу да докажем. Можда је могуће да ћемо имати неку 

идеју ако програм буде функционисао после 20 или 40 година. 

У ово време знам само за две компаније које праве врхунски квалитетне витаминске 

суплементе за продужење живота. Једна је Prolongevity (Life Extension Foundation), друга 

је Vitamin Research Products. Склона сам да подржим оно што видим као алтруистичке 

мотиве иза Prolongevity и купујем од њих. На несрећу ове витаминске компоненте не 

садрже сваку могућу благотворну супстанцу у једној бочици таблета. Главни разлог за то је 
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страх од свемоћне FDA. Ова агенција стално прети уклањањем одређених најкориснијих 

супстанци за продужење живота из витамина који се продају и прави их ексклузивним 

власништвом лекара који преписују лекове. До сада, када год се јавност мобилизовала 

против FDA, сваки пут је прећено предузимањем мера. Ако су неки производи били 

укључени у смесу и тај производ забрањен, запакована и означена паковања остају 

непродана и протраћена уз огромне трошкове. 

Када бих ја производила моје сопствене суплементе за продужење живота ја бих 

укључила следеће (набројане у табели). Успут, да би добили све ово у једном дану, 

потребно је узимати 6 до 12 великих таблета дневно, равномерно распоређених у току 

дана по неколико са сваким јелом. Ако упоредите формулу коју предлажем са неком 

другом, водите рачуна да варијације од плус минус 25% вероватно неће имати већег 

утицаја. Ја међутим не бих хтела да елиминишем ништа у доњој табели, то је минимум: 

  

Бета-каротин 25,000 iu Селенијум 100 mcg 

Витамин A 5,000 iu Таурин 500 mg 

Б-1 250 mg Cyctine 200 mg 

Б-2 50 mg Глутаинон 15 mg 

Б-3 нијацинамид 850 mg Колин 650 mg 

Б-5 750 mg Иноситол 250 mg 

Б-6 200 mg Флавоноиди 500 mg 

Б-12 100 mcg Цинк 35 mg 

PABA 50 mg Хром 100 mcg 

Фолна киселина 500 mcg Молидбен 123 mg 

Биотин 200 mcg Манган 5 mg 

Витамин C 3,000mg Јодин 10 mg 

Витамин E 600 iu Коензим Q-10 60 mg 
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Магнезијум 1,000 mg DMAE 100 mg 

Поташа 100 mg Гинко Билоба 120 mg 

Калцијум 1,000 mg Витамин D-3 200 iu 

  

Водите такође рачуна, молим вас, да многе друге корисне супстанце нису у овој табели. 

Сваки дан нпр. узимам ''зелени напитак'', препарат од лековитог биља који садржи многе 

супстанце као жен шен и разне врсте алги и екстракта хлорофила. Зелено пиће чини да се 

осећам изванредно, унапређује и може и да продужи живот. То уживање кошта око 25 

долара месечно. Такође користим различите чисте амино киселине повремено. 

Фенилалинанин подиже агресивност када год се осећам безвољно; овај нутријент се 

такође користи као ефикасна терапија против депресије. Мелатонин пред спавање 

помаже да заспем и може да има значајан утицај на продужење живота. Друге 

аминокиселине помажу мом телу да производи хормоне раста и користим их када 

почињем озбиљне припреме у пролеће све до такмичарске триатлон сезоне на крају лета. 

Књига Пирсона и Шоа (види библиографију) је добар почетак да сазнате нешто о овој 

важној теми. 

 

Будућност продужавања живота 

Молим читаоце да се мало забаве будућношћу - како ствари могу да изгледају ако се 

покрет продужавања живота настави. 

Тренутно програм продужавања живота са витаминским супстанцама кошта између 50 и 

100 долара месечно. Истраживачи на пољу фармације, међутим, примећују да лекови 

намењени за лечење болести, када се дају лабораторијским животињама у оквиру 

тестирања безбедности лекова, доводе до значајног продужавања живота. Иако FDA не 

дозвољава да се ови налази објаве у званичним подацима о лековима, гласови о томе се 

шире до других истраживача, геронтолога и на крају оног дела јавности која жељно 

очекује продужење живота. Данас има бројних људи који рутински узимају преписане 

лекове намењене лечењу болести које они немају и намеравају да узимају те лекове 

остатком свог дугог, дугог живота. 

Када се ови лекови патентирају, тарифа за њих постаје далеко виша него за узимање 

витамина. (Будући да су супстанце које се појављују природно витамини се не могу 

патентирати и зато нису производи који доносе огроман профит. Можда је то један од 

разлога зашто се FDA тајно противи витаминима.) Тренутно би било могуће потрошити 

стотине долара месечно на програм продужења живота који укључује већину ових 

потенцијално корисних преписаних лекова. 



164 
 

Што се више супстанци за продужење живота открива трошкови учешћа у максимално 

ефикасном програму за продужење живота ће брзо расти. Они који буду могли себи да 

приуште хемијски побољшане функције уживаће неке узгредне добробити. Њихов 

продуктивни распон живота, у коме се може уживати, може износити више од сто година 

приближавајући се можда и граници од два века или више. Неке од ових супстанци 

умногоме повећавају интелигенцију тако да ће они постати бистрији и имати брже 

рефлексе. Са више времена да акумулирају више мудрости и искуства него у ''кратко 

живећи'' ови људи ће постати мудрији. Имаће и више времена да сакупе приходе од 

инвестиција и зато ће бити далеко богатији. Постаће очигледна и препознатљива 

аристократија. Ова нова горња класа ће одмах препознавати једни друге на улици зато 

што ће изгледати потпуно другачије од кратко живећих сиромашнијих људи и вероватно 

ће управљати политичко економским системом. 

Ово ново аристократско друштво, за које сматрам да долази, ће бити далеко пријатније 

него ово данас којим прикривено управља олигархија. То је зато што са годинама и 

искуством стварно долази и већа мудрост. Дуго сам већ сматрала да је највећи проблем 

на Земљи у томе што нисмо имали довољно дугачак живот. Као што је прокламовао Џорџ 

Бернард Шо када је имао 90 (живео је до 96), ''ево ме, имам 90 година и тек излазим из 

моје адолесценције и добијам нешто разума а моје тело се распада што брже може.'' 
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Витамински програм за болесне 

Без обзира како на то гледали или ма какво осигурање имали, бити болестан је скупо (да 

се не помиње какав утицај има на квалитет живота), и далеко је најбоље на првом месту 

то спречити. Већина људи међутим не ради ништа у вези свог здравља све док их не снађе 

нека болест. Ако сте већ болесни, постоје бројни суплементи које можете узимати, који 

имају потенцијал да скрате трајање и смање тежину болести и, надајмо се, да спрече 

њено поновно појављивање. 

Што сте болеснији то ће вам требати више суплемената; како враћате здравље, доза и 

број супстанци се може смањити. Код хроничне болести мегадозе много нутријената су 

обично корисне. Свака одрасла особа би требала да отпочне са витаминским програмом 

за продужење живота, уколико није алергична на толико ствари да не може толерисати 

такође ни много витамина. Као додатак програму за продужење живота хронично 

болесни треба да узимају витамин Ц у дозама од 10 до 25 грама на дан, у зависности од 

озбиљности стања. 

Многи људи хоће да знају да ли треба да узимају регуларне суплементе током пошћења. 

Приликом пошћења на води већина суплемената у облику таблета неће уопште бити 

растворене и могу се и видети како плутају  на колоноскопу изгледајући исто тако као кад 

су прогутани. Ово се може избећи ако смрвите или сажваћете таблете пре него што их 

прогутате. Витамини у капсулама се обично апсорбују, али, ако хоћете да се осигурате, 

отворите капсулу и задржите је у устима пре него што је прогутате са водом. Витамини у 

праху се добро апсорбују. 

На посту водом тело је много осетљивије на било коју унету супстанцу, тако да је опште 

правило да не уносите више од пола регуларне дозе суплемената у исхрани. Већина на 

посту водом је сасвим добро и без узимања суплемената. Доста људи добију стомачну 

нервозу од узимања суплемената на празан стомак и ти људи не треба уопште да их 

узимају током поста на води, сем уколико не развију симптоме дефицијенције минерала 

(обично стање које је већ раније постојало) као што су грчеви у ногама и тремор, ови 

симптоми захтевају употребу минералних суплемената - у праху или сажваканих. 

Минерали немају тако лош укус за жвакање, само личе мало на креду. 

Иста сугестија која важи за дозирање суплемената код пошћења на води такође важи код 

пошћења на соковима или супама од поврћа. На дијети чишћења сировом храном треба 

са јелом узимати пуну дозу суплемената. 

Постоји огромна база података о витаминима, књига и магазина које увек пишу о неком 

новом производу или објашњавају употребу старих. Ако хоћете да знате више о 

коришћењу обичних витамина наћи ћете индикације у библиографији. Постоји међутим 

један ''стари'' витамин и неколико новијих супстанци за продужавање живота које су 

толико корисне и важне у борби против болести о којима бих да вам кажем нешто више. 
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Витамин Ц није новооткривени витамин, али је био један од првих који је откривен. Ако 

сте од оних људи који мрзе да узимају витамине и вољни сте из неког разлога да узимате 

само један, најбољи избор вам је витамин Ц. Витамин Ц је јасан победник зато што 

енормно помаже у случају било које инфекције и непроцењив је код оздрављења ткива и 

регенерације колагена. Ако идем на дуг пут и не желим да спакујем много тешких ствари, 

мој први избор би био да осигурам три до шест грама витамина Ц на дан када сам здрава 

(узимала бих оптималну дозу – 10 грама на дан – када тежина не би била ограничење). 

Такође бих носила довољно екстра витамина Ц да озбиљно повећам унос када имам 

посла са неочекиваном акутном болешћу или несрећним случајем. 

Када се путује на далеке дестинације, изложени новом сету организама, уз честе тешкоће 

да се нађе здрава храна, уз промену временске зоне, губљења ноћи сна, веома је лако да 

дође до енервације довољне да се добије локална прехлада или грип. Када понесем 

доста витамина Ц знам да ће мој имуни систем моћи да победи скоро све – све док такође 

постим и могу да поднесем клистирање. Такође волим да имам витамин Ц као део мог 

пакета прве помоћи зато што ако се догоди да се посечем, истегнем нешто, поломим кост 

или добијем опекотину могу да повећам његов унос или да га стављам директно на 

оштећену површину коже. Витамин Ц се може стављати директно у очи у раствореном 

стању у дестилисаној води код инфекција и повреда, у уво код ушних инфекција и у нос 

код инфекција синуса. Ако користите витамин Ц у облику киселине и буде превише 

кисело, додатно га разблажите или се пребаците на алкални облик витамина Ц  (калцијум 

аскорбат) која се може користити у много концентрисанијем раствору без осећаја 

штипања. Примењен директно на кожу, витамин Ц у раствору представља врло ефикасну 

замену за крему за заштиту од Сунца. Он не филтрира ултраљубичасто зрачење већ 

ојачава кожу да се боље опоравља од повреда. 

Верујем да витамин Ц може да делује у случају бурних инфекција као што је пнеумонија 

чак и боље од антибиотика. Али, да би се то урадило, витамин Ц мора да се примењује у 

максималној дози коју тело може да процесира. Ово је лако открити преко 'теста 

толеранције црева' који се у основи своди на узимање два или три грама витамина Ц 

сваког сата (најбоље у прашкастом облику који се најбрже апсорбује) све док не 

иритирате црева на столицу. Ово се дешава када има исувише витамина Ц у танком цреву 

који није сав апсорбован већ пролази у дебело црево. У том тренутку смањите унос 

толико да је столица мека а не пролив. На овој дози имаћете максимално засићење 

крвотока витамином Ц колико је могуће постићи оралним уношењем. 

Који тип витамина Ц се узима чини важну разлику, зато што доста људи није у стању да 

толерише киселински облик витамина Ц у дозама преко 8 или 10 грама на дан, али могу 

да постигну терапеутску дозу без нелагодности са алкалним обликом витамина Ц као што 

су калцијум аскорбат, содијум аскорбат или магнезијум-поташа аскорбатима. 
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Витамин Ц такође убрзава лечење интерних ткива и оштећених везних ткива. Оштећена 

интерна ткива могу укључивати стомачне улцере (користите само алкални облик 

витамина Ц), упале бешике и бубрега (обично је најбољи кисели облик), артритис са 

оштећеним зглобовима и везним ткивима (обично је најбољи алкални облик). Спортске 

повреде се зацељују много брже са терапеутским дозама витамина Ц. Као лек, витамин Ц 

треба узимати по два грама на свака два сата (у зависности од тежине болести), у 

размацима зато да би се избегао неизбежни губитак урина што се догађа ако се узима 

одједном у количини од десет грама. Ако користите кисели облик витамина Ц у праху, што 

је најјефтиније, постарајте се да га растворите у води или соку да киселина не би 

временом нагризла глеђ на зубима. 

У овој тачки треба напоменути да као што ни сваки прокељ није исти тако ни сваки 

витамин Ц није нужно исти. Витамине праве хемијске и фармацеутске компаније. Да би 

ова конфузија била још интересантнија, маркетиншка имена која се појављују на 

бочицама нису права имена произвођача. 'Бронсонова фармацеутика' је дистрибутор и 

оглашивач не и произвођач на пример. Исто важи за сваки други случај за који знам. Ове 

компаније купују паковања на велико, онда их пакују у капсуле и пилуле, флаширају и 

означе и оглашавају и праве профит. Поента свега овога је да почетни произвођачи 

витамина производе висококвалитетне производе а други их прерађују. Дистрибутери 

витамина трба да направе етички (или не-етички) избор својих снабдевача. 

Изван је домета ове књиге како да уђете у посао са витаминима. Постоје међутим велике 

разлике у томе колико су ефикасни витамини са истим именом а разлике углавном зависе 

од тога ко их је правио. 

Постоје на пример најмање два нивоа квалитета витамина Ц тренутно на тржишту. 

Фармацеутски варијетет производе  Roche или BASF. Друге компаније које их праве на 

нивоу ''јефтиних алтернативних буради'' се налазе у Кини. Витамин Ц врхунског квалитета 

је доста скупљи; док ово пишем  разлика у цени је око 40% између јефтиних и најбољих 

варијетета. Ово чини велику разлику у цени по бочици производа и профиту. Већина 

компанија које нуде робу са спуштеним ценама користе кинеске производе. 

Постоји ту више разлика од разлике у цени. Витамин Ц из Кине садржи мерљиве нивое 

олова, кадмијума, живе, гвожђа и других токсичних метала. FDA дозвољава да се ови лако 

контаминирани производи продају у Америци зато што је препоручени ниво уноса 

витамина Ц пуких 60 милиграма дневно. Код тог нивоа, онако како то види FDA, токсични 

метали у витамину неће нанети штету. Многи корисници, међутим, узимају 100 до 200 пуа 

већи ниво него препоручени дневни унос. Јефтина форма витамина Ц излаже их 

потенцијално токсичном нивоу отровних тешких метала. Високорефинисани производ 

највишег квалитета има примесе уклоњене до готово непрепознатљивог нивоа. 

Мој витамин Ц купујем код 'Бронсон'-а који ми даје квалитетан производ. Чињеница коју 

знам је да 'Prolongevity’ такође продаје витамин Ц врхунског квалитета. Имала сам 
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клијенте који су куповали јефтинији витамин Ц и открили су да није исти као Бронсонов по 

изгледу и укусу. Оно што је важније, није изгледало да има исти терапеутски ефекат. 

Дистрибутери које сам досад помињала знају све о разликама међу произвођачима и 

воде посао на етички начин препродајући само производе високог квалитета. Други 

дистрибутери који такође имају репутацију укључују 'Twin Labs', 'Schiff' и 'Plus '. Знам да 

има много других дистрибутера који такође имају висок ниво али нисам у прилици да 

проценим њихове производне серије. Уз то пословне организације долазе и одлазе, а ја 

се надам да ће ова књига бити од користи више деценија. Оно што знам је да бих нерадо 

куповала витамине у дисконт продавницама или супермаркетима, док сам 

експериментисала са снабдевачима била сам повремено јако разочарана. 

Коензим Q-10. ОВа супстанца се нормално производи у људском телу и у налази се у 

веома малим количинама у скоро свакој ћелији на Земљи. Због тога се такође зове 

''убиквинон'' (ubi(que) – lat. свеприсутан). Овај витамин је тек скоро откривен тако да у 

време писања ове књиге није широко познат. 

Коензим Q-10 је есенцијалан за функционисање митохондрије, дела ћелије који 

производи енергију. Са мање коензима Q-10 у срчаним ћелијама на пример, срце има 

мање енергије и пумпа мање. Исто важи за имуне системске ћелије, ћелије јетре, као и 

све друге ћелије. Како старимо тело производи све мање коензима Q-10, доприносећи 

губитку енергије који често осећамо са годинама, као и смањеној ефикасности имуног 

система и скраћеном животном веку. 

Коензим Q-10 је прво коришћен да ревитализује ћелије срца. У Јапану је био лек који се 

преписује. За разлику од других лекова коришћених за стимулацију срца, међутим, било 

која разумна доза коензима Q-10 није имала штетне нузефекте. Такође има тенденцију да 

даје људима додатни стимуланс који покушавају да добију из шоље кафе. Коензим Q-10, 

међутим, чини то побољшавајући функцију сваке ћелије у телу, а не бичујући исцрпљене 

адреналинске жлезде као што то ради кофеин. Коензим Q-10 постаје веома популаран 

код спортиста који мере укупни учинак својих ћелија са познатим стандардима. 

Поред тога што има ефекат као општи тоник, када се даје лабораторијским животињама 

коензим Q-10 продужава њихов живот 33% до 45%! 

DMAE9 је други пример витаминске супстанце која није широко позната. То је базични 

градивни материјал који тело користи да направи ацетилколин, најопштији 

неуротрансмитер у телу. Мале количине DMAE се налазе у риби, али га тело обично 

генерише у вишестепеној синтези која почиње са аминокиселином колин, код трећег 

корака стиже до DMAE и на крају ствара ацетилколин. 

Нерви тела су обмотани масним ткивом које треба да буде натопљено ацетилколином. 

Сваки пут када се нервни импулс преноси од једне до друге нервне ћелије конзумира се 

молекул ацетилколина. Зато ацетилколин мора константно да се обнавља. Како тело 
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стари, нивои ацетилколина који окружује нерве опадају и, као последица, нерви почињу 

да се погоршавају. DMAE се брзо и лако претвара у ацетилколин и помаже одржавање 

нивоа ацетилколина код старих људи на младалачком нивоу. 

Када се лабораторијски пацови хране са DMAE, они решавају лавиринте брже, памте боље 

и живе око 40% дуже и, што је најинтересантније, на аутопсији њихов нервни систем 

подсећа на онај код младих пацова без икаквог доказа уобичајеног пропадања услед 

старења. Људски нервни систем такође пропада са годинама посебно код људи који пате 

од сенилности. Веома је вероватно да би и код нас DMAE имао слично дејство. DMAE 

такође изравнава нагле промене расположења и то чини се помаже мом мужу Стиву када 

пише. Може да настави са писањем без ''ауторског блока'' када је и депресиван као и када 

је еуфоричан. 

Мало је теже наћи DMAE. У прашкастој форми продају је Prolongevity и VRP. Будући да FDA 

не зна никакве лоше ефекте и будући да производ није лимитиран лабелира се тако да 

доза паковања од четвртине кашичице садржи 333 милиграма. DMAE има укус као кисела 

со и четвртина кашичице се лако раствара у води и узима се свако јутро пре доручка или у 

било које друго време. DMAE је такође веома јефтин с обзиром на корист коју доноси. 

Годишње кошта око 20 долара. 

Лецитин веома подиже тонус и јефтин је додатак исхрани који се не користи довољно 

иако га је лако пронаћи у продавницама здраве хране. То је емулгатор који разбија масти 

у мале честице чувајући холестерол у крви у стању емулзије да би се спречило стварање 

депозита у артеријама. Када се упорно узима лецитин делимично и полако елиминише 

постојеће депозите холестерола из циркулаторног система. 

У нашем друштву заплашеном холестеролом, лецитин би требао да буде популарнији 

суплемент него што је сада. Лак је за узимање као храна у грануларном облику или у 

капсулама. Грануле лецитина имају веома благ укус и могу се додати у сирће и додатке за 

салату где дејствују као емулгатор уља омогућавајући његово мешање са сирћетом 

побољшавајући укус и омогућавајући да боље приања уз салату. Лецитин се такође може 

користити са воћем као напитак.  

Оскудна кашика на дан је сасвим довољна. Покушајте да купујете врсту лецитина која има 

највећи садржај  фосфатидил колина зато што је ова супстанца још једна корист од 

узимања лецитина. Ова супстанца је још један претходник који тело користи да генерише 

ацетилколин и помаже у одржавању нервног система. 

Алге. Спирулина или хлорела сушена на сунцу је такође одличан додатак у исхрани. Обе 

делују на многе тако да повећавају енергетски ниво. Могуће је постити на било којој и још 

увек задржати довољан ниво енергије да би се испуњавао минимални ниво радних 

обавеза. Алге смањују апетит и као дијетални суплемент могу помоћи код губитка тежине. 

Садрже велике количине протеина који се веома лако апсорбује због високог садржаја 

хлорофила као и велике количине бета каротена. Такође помажу у детоксификацији 
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лимфног система. Могу се купити у облику таблета или прашка. Узимајте једну кашику на 

дан или бар шест таблета. 
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Седмо поглавље 

Анализа болесних стања: 

Помоћ телу код опоравка 
 

Из речника практичара алтернативне медицине 

 

Дијагноза. У Америци постављање дијагнозе подразумева да сте доктор са лиценцом да се 

ангажујете у функцији дијагностике...Постављање дијагнозе је само за докторе....Термин 

''анализа'' нема тако експлицитну легалну дефиницију. Зато је то термин који су изабрали они који 

практикују иридологију10 и они га највише користе. За њихов опстанак и промоцију је есенцијално 

да они који се ангажују у тој пракси избегавају идентификовање по називу било које болести. Као 

што смо видели да то раде били би оптужени за мешање у посао ексклузивно резервисан за 

лекаре и то би их пре или касније довело у правне проблеме. 

Боље је зато за њих да се уздрже од помињања особи да има неку специфичну болест, 

остављајући ту дијагнозу у домену локално лиценцираних лекара. Радећи тако избегавају да крше 

закон и нагазе на прсте оних који су легално квалификовани за дијагностику. 

Заиста је несрећно да је једна од највећих замки за њих искушење да именују болест. Осећања 

сатисфакције и моћи као резултата идентификовања имена су дубоко усађена у људску психу. 

Библија нпр. нам говори да је први задатак човека на Земљи био да да имена свим животињама, 

дајући му тако моћ и господарење над њима. 

Искушење да се болести идентификују је велико зато што скоро свако очекује да болест има име. 

Пацијенти то очекују и доктори су обучавани да донесу дијагнозу....''На крају крајева'', може да 

резонује пацијент, ''како можете да се надате да делујете на моје стање ако немате довољно 

знања ни да му дате име?'' 

Није неопходно именовати болести да би се деловало на њима. Др Бернард Јенсен, Визије 

здравља. 

 

У своју одбрану морам да јасно кажем од почетка да практичари алтернативне медицине 

као већина других практичара алтернативне медицине различитог убеђења, а и ја 

посебно, нисмо никада постављали дијагнозе, третирали или нудили да лечимо болести. 

Дијагноза и лечење су ексклузивна привилегија лиценцираних лекара и то једино може 

бити урађено са дозволом државних органа. Ако особе без лиценце поставе дијагнозу или 

понуде да лече болести то ће бити кривично дело које подлеже казнама и зато ја то не 

радим. 

Када неки од мојих клијената долази код мене и каже да му је лекар рекао да је оболео 

од једне или друге болести ја се сложим са тим и не противречим или и сама потврдим да 

и ја мислим да имају наведену болест. 
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 Област алтернативне дијагностике базирана на опсервацији ириса ока 
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Оно што легално могу да урадим за клијента је да анализирам стање његовог тела и 

органа трагајући за слабостима и очигледним алергијама. Законски могу да изјавим да им 

јетра изгледа слаба, панкреас као да не функционише добро када је у питању варење 

меса, да бубрези отежано функционишу. Могу да приметим израслине на телу, не могу да 

кажем да ли су канцерогене, али могу да приметим да ћелије дају снажне индикације и 

да бих, када бих код себе приметила исто и веровала у стандардни медицински модел 

хитно посетила онколога. Не усуђујем се међутим да тврдим да особа има канцер или 

дијабетис или скоро нефункционалне бубреге. То је већ дијагноза. 

За мене дијагноза је врста магичне церемоније у којој лекар открива тајно име ђавола 

који настањује нечије тело и онда, знајући то тајно име, врши одређене ритуале да отера 

тог демона. Не знам зашто људе усрећује да знају назив свога стања! Да ли је то важно? 

Тело се или може или или не може излечити. Ако може онда ћете се опоравити (посебно 

ако му мало помогнете). Ако се тело не може излечити или ћете умрети или живети 

мизерно дуго времена. Ниједна ''научна'' медицинска магија не може да постигне боље 

од тога. 

Описујући болест у терминима повезане слабости органа уместо додељивања латинског 

назива, ја сам у могућности да помогнем телу да се опорави на бољи начин који лекари 

ретко постижу. Откривајући да тело са израслином набујалих ћелија има такође 

ослабљену слезину, јетру и тимус, могу да предузмем акцију да их оснажим. Ако тело 

може да их оснажи онда набујале ћелије као неким чудом нестају. Свакако оно што ја 

радим није излечило болест. Све што се на овом степену деси приписујем (коректно) 

моћи исцељивања самог тела. 

Начин на који анализирам органски интегритет тела је да пролазим кроз бројне повезане 

методе укључујући општи изглед тела, историју болести пацијента, различите индикаторе 

као што су мирис тела и уста, тен и тонус коже и посебно биокинезиологију, примењену 

науку тестирања мишића. Биокинезиологија се може користити да се тестира слабост 

специфичних органа и њихова функција. Слаб мишић 'latissimus dorsi' (на плећима) 

индицира слаб панкреас на пример. Специфичне акупунктурне тачке се могу тестирати у 

вези са јачином мишићима да укажу на стање специфичних органа или жлезда.  Јачина 

отпора руке на притисак на доле може се калибрирати са опружном вагом и прецизно 

мерити, али искусни практичари немају потребе за тим зато што су у стању да региструју 

суптилне промене у отпору руке које нису очигледне ономе кога тестирају. Тако 

тестирање мишића постаје врста уметности и постаје исто тако ефикасно у мери у којој је 

особа која га користи сензитивна и свесна. 

Биокинезиологија функционише зато што су сваки орган и жлезда у телу повезани са 

другим деловима тела преко нервних путева и нервне трансмисије која је електрична (по 

природи) и може се мерити преко тестирања мишића. Ово може изгледати превише 

езотерично за ''научно потковане'' читаоце, али акупунктурне тачке и енергетске 
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манифестације око тела и у телу су данас прихваћени феномени чију реалност је 

демонстрирала специјална врста фотографије.11 Акупунктуристи који лече манипулацијом 

енергетског поља тела помоћу металних игли су сада широко прихваћени у западној 

хемисфери. Кинезиологија користи исте акупунктурне тачке (и неке друге такође) у 

аналитичке сврхе тако да се понекад назива ''контактно рефлексном анализом''. 

Студирала сам и користила кинезиологију 25 година код већине мојих клијената са врло 

добрим успехом. Постоји мањи број људи који су веома тешки за тестирање јер су или 

превише онеспособљени, немају електричну проводљивост, или су толико скептични и 

негативни у односу на овај приступ да успостављају непребојну менталну баријеру и држе 

тело толико ригидним да веома тешко могу обавити мерења. Обучен оператор може 

превазићи препреке које поставља слабо тело које једва може да реагује, али особа која 

је ментално негативна и одлучно против да би доказала да нисте у праву не треба да се 

тестира. Ако се продужи резултат ће сигурно бити незадовољавајући за све. Чак и ако бих 

успела да тачно анализирам стање скептичног клијента, они не би никада поверовали у 

анализу и не би следили сугестије. 

''Научно усмерен'', ''разуман'' клијент може лакше да се третира дискусијом налик на ону 

академску базираној на објављеним радовима који демонстрирају како људи са сличним 

симптомима и проблемима могу да имају користи од специфичног дијеталног режима и 

суплемената. Овај тип личности ће понекад дословно следити препоруке за исхрану зато 

што су тако тренирани на послушност због свог научног миљеа. 

Када клијент дође код мене волим добро да погледам ко седи испред мене. Не жалим 

времена да сазнам све о њиховој историји, жалбама, мотивацији за промене, искуству са 

природним лечењем, нивоу личне одговорности, да ли морају да раде, да ли могу да 

одвоје време да се лече, да ли су вољни да посте иили узимају суплементе, да ли имају 

довољно финансијских средстава да спроводе програм до успешног завршетка, да ли 

имају себи блиске људе који се снажно противе алтернативним прилазима, могу ли да 

издрже самоодрицање и нешто ускраћеног комфора, да ли имају затроване односе са 

другим људима који доприносе њиховом стању, да ли су вољни да читају и образују се 

дубље о природном лечењу итд. Да бих им помогла треба да знам одговоре на та питања 

како бих могла да изаберем програм који има највише изгледа на успех. 

Иако је пошћење најефикаснији начин за који знам, он није за људе који морају да раде, 

нити је за људе који су веома болесни и немају никога да им помогне и да их надзире. 

Такође није за људе који не разумеју пошћење и плаше га се. Такође не треба да посте 

они који имају блиске људе који се томе противе, као ни људи који немају добру 

функционалну јетру. Озбиљно болесни људи који су били на исхрани богатој месом са 

доста адиктивних супстанци требају дугачак увод у пошћење да не би преоптеретили 

органе елиминације. Разматрам и да ли особа испред мене има поремећај исхране или 
                                                           
11
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самоубиствен приступ пошћењу итд. Јасно је да пошћење није за сваког и ако га 

препоручим погрешној особи резултат може бити лоша репутација за чудесно средство. 

Будући да многи клијенти не могу да посте без доста припреме, већина мојих клијената 

почињу са благим програмом детоксификације за који треба знатно више времена, али 

који има дејство. Ови постепени приступи су описани у деловима о програму лечења за 

хронично, акутно болесне итд. 

Да бих помогла да се регенеришу органи који слабо функционишу понекад користим 

специјализовану групу суплемената званих протоморфогени. Они нису широко доступни 

свима и можда и не треба да буду лако доступни за куповину као витамини зато што је, 

као и у случају преписаних лекова, за њихову успешну примену обично потребан надзор. 

Чак и када би FDA онемогућила приступ овим супстанцама још увек бих имала веома 

добре резултате. Тренутно канадске власти не дозвољавају увоз протоморфогена за 

препродају, иако појединци могу обично унети мале пошиљке кроз царину ако служе за 

личну употребу). Протоморфогени, међутим, олакшавају лечење и понекад дозвољавају 

да се оздрављење јавља споријим темпом. Без њих тело треба пост да би оздравило, док 

са употребом протоморфогена може се постићи побољшање без пошћења. А ако се 

протоморфогени користе (сажвакани!) током поста, оздрављење се убрзава. 

Протоморфогени се праве од животињског органског меса осушеног смрзавањем (обично 

телетине или јагњетине) комбинованог са специфичним витаминима, биљкама и другим 

састојцима који појачавају њихово дејство. Протоморфогене посматрам као специфичне 

нутриционе суплементе за регенерацију оштећених органа. 

Др Ројал Ли, медицински геније који је развио терапију протоморфогенима у 1950-им 

годинама и који је више пута своју бригу за здравље људи платио и више пута затвором, 

такође је оснивач компаније која производи протоморфогене. После деценија 

официјелног прогона и негирања ефикасности протоморфогена од стране структура моћи, 

изгледа да коначно њихово време долази. Док пишем ову књигу, водеће компаније на 

пољу медицинских наука развијају терапије које користе концентрисане животињске 

протеине (протоморфогене) да третирају артритис, мултиплекс склерозу, упале ока и 

младалачки дијабетис. Ови истраживачи се понашају као да су вредни похвале јер су они 

''открили'' овај приступ. 

На несрећу, овај развој вероватно иде у два смера. У једну руку рехабилитује др Лија; у 

другу руку, када фармацеутске компаније открију начин да патентирају своје материјале, 

могу коначно да успеју да пребаце протоморфогене (који су тренутно сасвим приступачне 

цене) из групе супстанци слободне продаје у ограничени и профитабилни резерват 

медицинских доктора. 

Ја делим клијенте на две основне групе: једноставне и комплексне случајеве. Док сам 

третирала ментална обољења, повремено сам имала клијента који није био дуго 

болестан. Обично сам могла веома лако да повратим њихово здравље. Ако је, међутим, 



175 
 

особа већ била у институцији, имала психозе много година, имала доста претходних 

терапија, онда је њихов случај далеко тежи. Овај тип пацијента има лошу прогнозу. 

Слична ситуација постоји код других болести. Доста људи оболи једино зато што им 

недостаје информација како да одрже своје здравље и због чега су се разболели. Једном 

када сазнају истину, узимају препоручени лек без жалбе и скоро без изузетка оздраве 

веома брзо. Неки од тих људи могу бити веома болесни када први пут дођу код мене први 

пут али обично они нису били болесни дуго времена. Њихове намере, када дођу код 

мене, су веома позитивне и немају контра-интуитивне препреке побољшању. Не постоје 

спиритуални или психолошки разлози због којих би они заслуживали да буду болесни. 

Ако таква особа није нашла мене она би сигурно нашла неког другог практичара који би их 

излечио. Овај тип људи искрено верује да заслужују здравље. И то је тачно. 

 Неки од болесних нису болесни због недостатка информација о начину живота; они пате 

од менталног/духовног обољења такође, оном које је много година неизбежно 

претходило њиховој болести. У ствари њихове физичке болести су пука рефлексија 

основних проблема. Живот пацијента је обично клупко поремећаја, проблема и тајни 

испуњених осећајем кривице. Њихове кључне релације у животу су обично злоћудне или 

нездраве. Ниво њихове искрености у односима може бити лош. Обично постоји много 

ствари у њиховим животима са којима се не суочавају и због тога не могу да их промене. 

Са овим типом случајева, све лечење овог света им неће донети побољшање због 

менталног и емотивног стреса под којим живе који служи као сталан извор енервације. 

Случајеви као овај обично немају само један проблем. Они су скоро увек били болесни 

дуго времена; већина су били оно што ја зовем ''скакавци од доктора до доктора'' 

збуњивани контрадикторним дијагнозама и супротним мишљењима лекара. Када се 

сусретнем са оваквим случајевима од почетка знам да ће лечење бити дуг процес и уз то 

сумњивог резултата. На физичком нивоу њихово тело ће поправити само један по један 

аспект њихових вишеструких болести. Истовремено, мора се утицати на њих да се 

полагано суоче са сопственим животом. Обично ту има доста назадовања и осцилација. 

Процес детоксификације, физичке и психичке, може трајати неколико година и мора се 

дешавати на свим нивоима њиховог живота. Овај тип случаја види само постепено 

побољшавање испресецано периодима погоршавања који индицирају да остаје још један 

ниво менталне не-свести који треба одмотати. 

Мало лекара или холистичких терапеута стварно разуме или може да помогне у овом 

случају. Да би то урадио, лекар треба да буде у додиру са својим реактивним умом и 

својим негативним злим импулсима (које виртуелно сви људи имају). Мало људи, 

укључујући терапеуте, је вољно да буде свесно сопствене тамне стране. Када је негирамо 

код самих себе, морамо се претварати да не постоји код других и постајемо њена жртва 

уместо да је победимо. Свако ко негира да је има и негира дејство сопствене тамне стране 
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иако изгледа тотално мио и расположен, не говори истину; доказ за то је да су још увек 

овде на Земљи. 

Сва ова генерализација у вези дијагностичких метода и клиничких приступа може да се 

продужи на бројна поглавља и писати о томе било би у реду када бих предавала групи 

здравствених клиничара који читају ову књигу да би постали бољи практичари. Али ја сам 

сигурна да је већина мојих читалаца заинтересована за неке сопствене проблеме или 

здравствене проблеме неког њима блиског и интензивно се занимају за приступ 

различитим стањима и проблемима, који типови слабости органа су типично повезани са 

њима и који приступ обично препоручујем да поспешим оздрављење. И оно што је 

најважније, колико успеха или неуспеха сам у томе имала у протеклих двадесет пет 

година, поспешујући оздрављење различитих стања методима алтернативне медицине. 

У случају примера који следе углавном ћу писати о једноставнијим проблемима, лакшим 

за решавање зато што такве проблеме има већина људи; ипак доста њих укључује болести 

које угрожавају живот или квалитет живота. Испричаћу и причу о успешном лечењу једног 

веома компликованог случаја дугачке патње који је укључивао више нивоа психолошког и 

духовног третмана као и знатно физичко лечење. 
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Артритис 

Пре више година моја 70-годишња мајка је дошла са породичне фарме у дивљини 

северне Британске Колумбије да ме посети у 'Школи великих храстова'. Била је запала у 

патетично физичко стање. Пре петнаест година се поново удала. Том, њен нови муж, 

бавио се испирањем злата, био је планински човек, дивно независан и свадљив чудак, 

изванредан ловац и дрвосеча и уопште доброћудан шумски и сеоски мајстор за све. Том 

се био уморио од усамљеничког живота у колиби и да би решио тај проблем преузео је на 

себе бригу о удовици, мојој мајци. Почео је да кува и планира оброке. Том, мало старији 

од моје мајке, није имао осећај за исхрану али је могао да се бави ловом. Откако се удала 

моја мајка је живела на чорбама од лосовог меса са кромпиром и сосевима, хлебом од 

белог брашна са џемом, црним чајем са млеком из конзерви, ритуалном чашом жестоког 

пића пред спавање и скоро нимало свежег воћа и поврћа. 

У својој младости моја мајка је била концертни пијаниста а сада је имала толико велике 

отеклине од артритиса на својим зглобовима да су јој руке изгледале као шапе. Иако је 

још увек имала вертикални пијано у колиби, на коме сам научила да музицирам као дете, 

она је одавно одустала од њега. Њена колена су такође имала велике чворове од 

артритиса; ова поносна жена са некада правим леђима и дугачким пливајућим кораком је 

сада била повијена, храмајући је ишла уз помоћ штапа. Имала је такође петнаестак 

килограма више и имала је опасан крвни притисак 210 са 140, који је провоцирао 

инфаркт. 

Уместо гозбе за добродошлицу, уобичајеног поздрава који се нуди вољеној особи коју 

нисмо видели годинама, одмах сам је ставила на режим пошћења соковима. Дала сам јој 

свеже припремљен сок од шаргарепе (четврт литра на дан) помешан са соком од свеже 

траве (100 грама дневно) плус испирање црева. Она није имала претходног искуства са 

овим техникама али је стоички прихватила све што сам јој наменила зато што је знала да 

то радим зато што је волим и желим да је видим у бољем стању. Добијала је такође пуну 

масажу тела једном на дан са посебном пажњом рукама и коленима, стимулишући тако 

циркулацију у тој области и убрзавајући уклањање отпадних материја. Сваке ноћи њене 

руке и колена умотавала сам у облоге топлог уља од рицинуса притиснуте крпама. 

У њеном случају нисам користила никакве витамине или додатке у исхрани. Дала сам јој 

укусима богате чајеве од лековитог биља направљене од нане и камилице зато што јој је 

требало утопљавање, ове чајеве није добијала због лечења већ углавном због подизања 

морала. 

После три недеље на овом програму, 'бакица лепотица' како смо је ја и моје кћери звале, 

није више имала ружне чворове на зглавцима прстију или коленима и могла је да се 

креће и помера прсте без болова у нормалном распону покрета. Велика награда за мене, 

поред тога што сам видела да изгледа дивно (20 година млађа и 10кг лакша), била је да 

чујем како нам свира Бетовена. А њен крвни притисак је био 130 са 90. 
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Канцер груди 

Радила сам са многим младим женама које су имале канцер груди; толико много њих у 

ствари да њихова лица постају замагљена. Када год, међутим, говорим о њима, 

неизбежно се сетим Кели, зато што смо постале тако добре пријатељице. Као и ја, Кели је 

била једна независна Канадска 'траперица'. У својој 26-ој години добила је дијагнозу 

канцера груди. Већ је имала интервенцију одстрањивања израслина и биопсију, али је 

истраживала статистичке изгледе и није хтела да лечи своју болест радикалном 

хирургијом, радијацијом и хемотерапијом зато што је знала да су њени изгледи за 

дугорочно преживљавање без радикалног медицинског третмана једнаки или бољи него 

да препусти лекарима да ураде све могуће. Такође није желела да изгуби своје груди. 

Знала је како груди могу да буду корисне јер је већ дојила једно дете, да се не помиње 

њихов допринос сопственој слици комплетне особе. Дивила сам се њеном независном 

уму зато што је долазила из земље са универзалном здравственом заштитом; њено 

осигурање би платило све трошкове да је била вољна да прихвати конвенционалну 

медицину, али канадско национално осигурање не покрива алтернативну терапију. 

Кели је остала са мном скоро два месеца на програму пошћења зато што јој је требало да 

буде далеко од дистракција проблематичног породичног живота. Са финансијском 

подршком њених родитеља и помоћи њених пријатеља у чувању деце могла је да има 

време посвећено опоравку као врхунском приоритету у животу без забринутости да ли је 

њен мали син добро збринут. Тај душевни мир је такође био важан за њен опоравак. 

Анализа уз помоћ биокинезиологије је показала истрајно слаб имуни систем, укључујући 

слабу тимусну жлезду, слезину и преоптерећен лимфатички систем. Њена јетра је била 

слаба, али не тако слаба колико је могла бити, зато што је постала вегетеријанац и радила 

је на свом здрављу ту и тамо неколико година. Такође је показивала слабост у функцији 

панкреаса и лучења адреналина и имала је токсично дебело црево. Најнепосреднија 

брига за њу била су подручја чворића у грудима које је показивало биокинезиолошко 

тестирање и снажно изражени лимфни чворићи у пазуху. Канцерогени тумори увек дају 

изражене резултате на тестирању. 

Живот који је водила Кели је допринео њеном стању на неколико начина. Она је неколико 

година радила у шумском расаднику рукујући садницама дрвета које су биле третиране 

високо токсичним хемикалијама. Такође је радила као кувар у кампу код дрвосеча 

неколико сезона када је јела превише меса и масне хране. Такође је у младости провела 

бројне године повремено користећи наркотике и лоше се хранећи што обично иде једно 

са другим. 

Кели је одмах почела са ригорозним постом на води који је трајао целих месец дана. 

Имала је испирање црева сваког дана плус негу тела која је укључивала рефлексологију, 

масажу неуролимфатичких и неуроваскуларних тачака и стимулацију акупунктурних 
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тачака повезаних са слабим органима и општу масажу да се стимулише општа 

циркулација и дренажа лимфе. Узимала је протоморфогене да помогне регенерацију 

ослабљених органа; узимала је 10 грама витамина Ц сваког дана и половичну дозу 

витаминске смеше за продужење живота у сварљивој прашкастој форми; пила је чајеве од 

лековитог биља ехинацеје и семена пескавице и више десетина грама свеже исцеђеног 

сока од траве сваког дана. Два пута сваког дана је спремала облоге од глине и каше 

преостале после прављења сока од траве и стављала их у стари грудњак који је носила 

неколико сати све док се глина не би осушила. Ускоро ћу детаљније објаснити све ове 

мере. 

Ове физикалне терапије су биле праћене психолошким саветовањима у вези тешких и 

дуго нерешаваних проблема, шаблона реаговања и односа који су били окидач за њену 

тренутну болест. Отац њеног сина (њен бивши партнер) био је веома застрашујућа и 

опресивна појава. Кели га се плашила и због тога изгледа није била у стању да се извуче 

из ове везе због текућих контаката који су се вртели око посета и бриге за њиховог сина. 

Али Кели је била издржљива! Док је постила, суочила се са овим тешким питањима у свом 

животу и без оклевања донела неопходне одлуке. Када се вратила у Канаду апсолутно је 

одлучила без икаквих сумњи, резервација и квалификација да предузме неопходне 

промене које би осигурале њено преживљавање. Само после тих драстичних промена она 

је могла да оздрави. 

Кели је у једном погледу била неуобичајени случај особе на посту. Током целог месеца 

пошћења на води ишла је у дуге дневне шетње, често се заустављајући да прилегне и 

одмори се на сунцу. Попела би се на врх оближњег веома великог брда са стрмим 

успоном. Никада то није пропустила било да је падала киша или грејало Сунце. 

На крају тог месеца преостали чворићи у њеним грудима су нестали, тестови су 

показивали снажан лимфни и имуни систем као и јетру, панкреас, жлезде за лучење 

адреналина и велико црево. Ниједан орган није давао енормне индикације. 

Са пошћењем је прекинула исто тако дисциплиновано као што га је и спроводила, на соку 

од шаргарепе свака два сата. После три дана на соку почела је дијету сировом храном са 

малим порцијама зелениша и изданака, све добро сажвакано помешано са свежим 

воћним соковима у интервалима од два сата. После око десет дана на ''зечијој храни'' 

прлагано је укључила и авокадо, кувано поврће, орашасто воће, семенке и интегралне 

житарице и онда је отишла кући. 

Док ово пишем, прошло је осам година од њеног дугог поста. Она још долази да ме види 

сваких неколико година да провери своју дијету и да се само поздрави. Са новим и 

стварно дивним мужем добила је још двоје деце и свако је дојила по две године; њен 

миран сеоски живот се центрира око ове нове породице и велике органске баште коју 

узгаја. Религиозно и даље узима витамине и одржава свој животни стил са ретким и 

малим индискрецијама. Имаће вероватно још дуго да живи. 
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Сматрам да је слабост кластера њених органа веома типична за све случајеве канцера без 

обзира на њихову локацију, као и за AIDS и друге критичне инфекције организмима који су 

обично већ у људском телу без узроковања проблема (зову се ''опортунистичке''). Све ове 

болести су варијетет пада имуног система. Све ове болести су присутне у сличној шеми 

слабости имуног система. Све се оне центрирају око онога што зовем ''смртоносни 

троугао'' који се састоји од слабог тимуса, слабе слезине и слабе јетре. Тимус и слезина 

формирају срж имуног система тела. Слаба јетра доприноси веома токсичном систему 

који даље слаби имуни систем. Поврх свега, људи који имају канцер неизбежно слабо 

варе куване протеине (животињске и биљне, обично због слабог панкреаса који не може 

да створи довољно дигестивних ензима) и једу превише, што ствара веома токсична 

црева и преоптерећује лимфатички систем. 

Када год анализирам некога ко се уклапа у ову шему, посебно целокупан смртоносни 

троугао, стављам на знање особи да, када бих ја имала такве посебне слабости, бих 

сматрала свој живот угроженим и разматрала ову хитну ситуацију која захтева енергично 

праћење. Не мари ако још немају тумор или фиброид или опортунистичку инфекцију; ако 

још немају нешто такве природе, ускоро ће га имати. 

Ево још једног примера зашто се не слажем са дијагностификовањем. Дајући стању име 

као ''лимфом'' или ''меланом'', ''синдром хроничног замора'', ''Епстајн-Бар синдром'' или 

''AIDS'', ''систематска гљивична инфекција'', ''хепатитис'' или било шта друго, људи 

сматрају да лекари разумеју њихово стање. Али лекар ретко схвата да све ове наизглед 

различите болести јесу есенцијално иста болест – токсично тело са дисфункционалним 

имуним системом. Оно што је релевантно је да особа са опасним троуглом мора ојачати 

свој имуни систем и свој панкреас и своју јетру и детоксификовати одмах своје тело. Ако 

се ове поправке ураде на време стање престаје какво год да му је име на латинском. 

 А сада мало додатне информације о лечењу Кели. Дозволите ми да нагласим да ниједна 

од наведених супстанци или поступака није коришћен(а) она би се вероватно опет 

опоравила. Вероватно нешто спорије. Вероватно мање комфорно. Обрнуто , да је Кели 

третирала свој канцер сваком познатом биљком, лековитом облогом или витамином али 

занемарила пошћење и чишћење црева, могла је и да умре. Мудро је речено да се 

интелигенција може тачно дефинисати као способност да се коректно одреде разлике 

сличности и важности. Желим да моји читаоци буду интелигентни у вези разумевања 

релативне важности различитих третмана алтернативне медицине и корисних поступака 

које практикује. 

Ехинацеја и лишће честара, цвет црвене детелине и семе пескавице се користе за 

лековите чајеве зато што су агресивни чистачи крви и лимфе и подстичу имуни систем. 

Ови исти чајеви могу да се користе да тело преброди прехладу, грип или друге акутне 

болести али они имају много јачи ефекат на тело које пости него на оно које узима храну. 

Ехинацеја и честар су изузетно горки и могу боље деловати ако се самељу или помешају 
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са другим чајевима са пријатним укусом као што су пеперминт или лимун. Ове чајеве 

треба прокувати до највеће концентрације која је још подношљивог укуса, и узимати три 

до четири шоље овог концентрата дневно. Ако користите ехинацеју, онда честар 

вероватно није неопходан и обрнуто. Црвена детелина је још један чистач крви, можда 

мало мање ефикасан, али зато има пријатан сладак укус и гадљиви је боље подносе. 

Ако постоји загушење лимфе, увек укључујем чај од семена пескавице спремљен од једне 

кашичице семена на четврт литра воде. Очекујте да чај буде смеђ, јак и лепљив са 

разумно добрим укусом који подсећа на јаворов сируп. 

Кели је користила облоге од глине и каше од пшеничне траве за своје туморе, као топле 

облоге од рицинуса које сам користила за уклањање депозита артритиса код моје мајке. 

Облоге не само да пружају осећај високог комфора већ имају ефекат на омекшавању 

наслага и тумора тако да је тело које се детоксификује пошћењем способније да их 

реапсорбује. Облоге извлаче токсине преко коже олакшавајући функционисање јетре. 

Глина (свеже умешана какву купујем од грнчара) помешана са ситно исецканом или 

измиксаном младом травом (у хитним ситуацијама сам користила и траву са травњака) је 

изврсна за прављење облога. Када нисам имала глине користила сам облоге од поврћа 

направљене од исецканих или измиксаних листова и корена гавеза, лагано куваних 

листова купуса, лагано куваног (тек толико да омекша) на пари црног или белог лука. Они 

су врло ефикасни да омекшају туморе и спољне и унутрашње чиреве. Облоге од алоа вере 

су добре за опекотине. Облоге треба сматрати као корисне додатке другим, моћнијим 

техникама лечења а не лековима по себи изузев за мање кожне проблеме. 

Да би облоге биле ефикасне треба их наносити у слоју од око палца и по (око 4цм) на 

површини која далеко превазилази угрожену површину, покривене крпама за сир или 

крпама од старих чаршава да се не би сушиле пребрзо. Свеже облоге треба примењивати 

неколико пута на дан. Такође их треба остављати на телу све док се не осуше. После тога 

се облоге бацају и онда примењују нове све док има стрпљења. Не покривајте облоге 

тесном пластиком зато што ако се не осуше неће извлачити много. Сушење врши 

извлачење. 

Понекад облоге проузрокују избацивање тумора или депозита преко коже пре него што 

се апсорбује уз спектакуларну слуз и гној. Овај феномен је у ствари повољан и треба га 

поздравити зато што када тело избацује токсине преко коже то смањује оптерећење 

органа елиминације. 

Сок од пшеничне траве има моћан 'анти-туморски' ефекат, веома је кварљив, тешко га је 

направити али је вредно напора зато што садржи моћне ензиме и нутријенте који помажу 

у детоксификацији и лечењу када се конзумирају или примењују на кожи. Као последње 

уточиште са умирућим пацијентима који ништа унето преко уста више не могу да варе 

вршила сам ректалнo убацивање сока од пшеничне траве у (претходно очишћена) црева. 

Неки од њих су преживели. Вероватно не можете купити сок од пшеничне траве који је 
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задржао нешто лековитог ефекта зато што треба да буде веома свеж и треба га узимати 

неколико минута пошто је направљен. Ако се дубоко замрзне одмах после цеђења, може 

задржати нешто делотворности пар сати. Екстракција сока из траве захтева специјалну 

пресу која подсећа на машину за млевење меса. 

Пшеница се узгаја у посудама за пресађивање или послужавницима за исклијавање на 

јаком светлу. Знам некога ко користи старе пластичне послужавнике из мензе у ове сврхе. 

Семе се натопи преко ноћи густо распореди на послужавника лако покривено ситном 

земљом, одржава влажним али на пренатопљеним. Када је трава висока око 10цм 

почните да је скупљате одсецањем помоћу маказа и онда направите сок у миксеру. Ако је 

слој земље у послужавнику већи од 4-5цм имаћете обично и другу жетву. Треба да 

направите нови послужавник сваких неколико дана. (Кулвинскас, 1975) 

Већа количина сока од пшеничне траве  није делотворнија од оне која је довољна; 

седамдесетак грама на дан је довољно! То је веома моћна супстанца! Укус сока од 

пшеничне траве је тако јак да неки људи морају да га разблаже соком од шаргарепе. НЕ 

ПРЕТЕРУЈТЕ. Енергетски ефекат пшеничне траве  може бити толико моћан да је неки људи 

редовно узимају. Видела сам међутим да доста људи који су је користили као тоник 

постају алергични на њу на сличан начин као што то постају на антибиотике људи који су 

зависни од њих. Боље је сачувати пшеничну траву за критичне ситуације. 

Такође сам третирала мој канцер груди – два пута. Први пут када сам имала само 23 

године. Једне ноћи сам приметила да је болно да спавам на уобичајени начин на мојој 

левој страни зато што је тамо био тврд чвор у мојој левој дојци. Био је доста велики, 

величине гушчијег јајета. Пошто сам две године пре тога завршила тренинг за медицинске 

сестре, имала сам истрениран мозак о мојој лошој прогнози и тачно сам знала какву 

акцију је захтевала ситуација. 

Заказала сам биопсију под анестезијом тако да ако је у питању малигни тумор, могу да 

продуже са масектомијом без одлагања. У то време сам била несвесна било каквих 

алтернативних терапија. 

Могу да додам да сам, пре појаве првог тумора, конзумирала велике количине црвеног 

меса услед погрешног схватања, које сам добила у школи за медицинске сестре, да се 

добра исхрана састоји у великим количинама животињских протеина. Поред тога што сам 

била под стресом као студент психологије са веома малим средствима за живот, имала 

сам и веома фрустирајућу везу са младићем који ме је стално избацивао из равнотеже и 

збуњивао. 

Биопсија је хитно урађена. Стандардне оперативне процедуре универзитетске болнице су 

захтевале да три патолога донесу независну одлуку о природи тумора пре него што се 

прибегне радикалном хируршком захвату. Два патолога су се сагласила да је мој тумор 

малигне природе, што је представљало две трећине потребних гласова. Хирург је међутим 



183 
 

уклонио само једну израслину и због неког разлога није продужио са радикалном 

масектомијом. Сада се многи хирурзи ограничавају на лампектомије. 

Никада нисам сазнала зашто сам се из анестезије пробудила са обе дојке, али сам 

претпостављала да је због моје младости хирургу било жао да унакази моје тело без 

тражења мог пристанка или времена да се психолошки припремим на то. Када сам се 

пробудила из анестезије рекао ми је да је израслина била малигна и да је уклоњена и да 

треба да уради радикалну масектомију да би побољшао моју прогнозу током следећих 

неколико година. Затражио је да размислим, али ме је ставио на своју оперативну листу за 

следећи понедељак. 

Ја сам размислила и схватила да сам дубоко повређена идејом да будем третирана као 

статистика, тако да сам одлучила да будем уникатна. Донела сам чврсту одлуку да ћу бити 

добро и остати добро – и то ми је пошло за руком следећих петнаест година. Та одлука ме 

је излечила. 

У својој 37-ој години сам доживела да се тумор вратио. У то време имала сам на 

резиденцијалној бризи Етил и Марџ, које су имале канцер дојке у одмаклој фази о којима 

сам вам већ причала. Такође сам имала и младу жену са тумором груди која није била 

подвргнута било каквом медицинском третману, чак ни лампектомији. (ускоро ћу описати 

њен случај детаљније). Сувише сам се емотивно идентификовала помажући њих три баш 

због моје сопствене историје. Нашла сам се у ситуацији да сам преузела њихове симптоме 

и њихов бол. Отишла сам толико далеко да сам поново добила тумор- као што је било и 

први пут- израслина се расцветала од неприметне величине до величине гушчијег јајета у 

само три недеље на потпуно истом месту као и прва. Из радозналости сам отишла на 

биопсију иглом. Још једном налаз је био да се ради о малигној израслини и била сам под 

истим притиском од стране хирурга да се одмах подвргнем операцији. Овај пут, међутим, 

имала сам алтернативни систем лечења у који сам веровала. И тако сам отишла кући, 

продужила да се бринем о мојим веома болесним станарима и почела да радим на самој 

себи. 

Прва ствар коју сам требала да схватим о самој себи је да сам била милосрдна будала. 

Требало је да научим да одржавам сопствене личне границе и јасно одредим шта је у 

мојој глави и мом телу стварно моје а шта туђе. Требало је да применим одређене 

менталне технике самозаштите које су користили многи исцелитељи. Знала сам ван 

сумње да сам због саосећања добила канцер груди јер ми се сличан феномен десио и 

раније. Наиме, када сам једном радила са особом која је имала јак бол у леђима, са 

ручним техникама, изненада сам осетила бол а клијент је престао да осећа бол. И тако 

сам заштитила себе када сам радила са болесним људима. После контакта опрала бих 

детаљно дланове и руке хладном водом или водом са сирћетом. Избацила бих њихову 

''енергију'', туширала се хладном водом, ходала боса по трави и замишљала себе здравом 
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са недирнутим границама. Ова профилакса је радила за мене, али сам била посебно 

осетљива на оболеле од канцера груди. 

Такође сам почела са детоксификујућом дијетом, узимала више суплемената и користила 

акупресуру и рефлексологију као своје главне правце напада. Моја дијета лечења 

састојала се искључиво од сирове хране. Допустила сам себи воће (не и слатко воће) и 

поврће (укључујући доста сировог купуса зато што је познато да поврће из ове фамилије, 

као што је карфиол и броколи, има лековит ефекат на канцер), свеж бадем, свеже 

коштице од кајсије и нешто исклијалих житарица и махунарки. Пила сам разблажени сок 

од шаргарепе и хлорофилно пиће направљено од свеже траве и јечма и сок од алое вере. 

Узимала сам ехинацеу, црвену детелину и семе пискавице. Стимулисала сам све 

акупунктурне тачке на мом телу, укључујући тимус, лимфне чворове и слезину. Такође сам 

стимулисала меридијане, рефлексне тачке за јетру и дебело црево. Масирала сам дојку 

дуж природних линија лимфне дренаже из тог подручја. 

На крају, од највеће је важности то што сам знала да ће третман деловати и да ће тумор 

брзо нестати. Нестао је потпуно у року од три месеца. Нестао би брже да сам постила на 

води, али то нисам могла да практикујем зато што ми је требала физичка снага да се 

бринем за своје клијенте и породицу. 

Осамнаест година је протекло отада и нисам имала више поновног појављивања тумора 

груди. У педесет петој години имам још увек све на броју и нисам имала другу хирургију 

осим оригиналне лампектомије. Многи би рекли гледајући моје мишиће и атлетске 

способности да имам изврсно здравље, међутим ја знам своје слабе тачке и трудим се да 

их не оптерећујем. Ја још увек имам потпуно исте мањкавости органа као други пацијенти 

са канцером и морам да веома водим рачуна о свом животном стилу. 

Ако бих хтела да веома скратим свој живот, све што бих требала да урадим је да напустим 

своју дијету, престанем да узимам суплементе, једем црвено месо и сладолед сваки дан и 

будем несрећна због нечега. Случајно сам отад имала доста клијената са канцером груди 

на боравку код мене и нисам добила њихове симптоме, тако да претпостављам да сам 

прескочила ту препреку. 

Помогла сам десетинама клијената са канцером груди где је третман почињао пре него 

што се канцер веома раширио. Случај Кели није био најлакши у овој групи а ни најтежи. 

Понекад је било случајева који су захватали и лимфатични систем који доктори нису 

третирали. Сви моји клијенти, осим једног, са раним почетком канцера су се опоравили. 

Верујем да је то доста бољи резултат него онај који се постиже званичним АМА 

третманом. 

Пре него што се превише нахвалим, треба и да кажем да је свака од тих жена била добар 

кандидат за опоравак – млађа од 40 година, амбулантни случај који се није осећала веома 

болесном. Најважније је то што ниједна од њих није била подвргнута оштећујућем 

медицинском третману осим биопсије иглом или једноставне лампектомије. Ниједна од 
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ових жена није имала старије туморе (за које је знала дуже од шест месеци) и ниједан од 

тумора није био енорман (ниједан већи од ораха). 

Ова група, јасно, није репрезентативна за просечни случај канцера груди. Терапија 

канцера природном медицином је радикална идеја ових дана и има тенденцију да 

привлачи млађе људе или старије очајне људе који су већ били у процесу. У сваком од 

мојих једноставних случајева тумори су били реабсорбовани у телу током тридесет дана 

поста на води и клијенти су отишли срећни. 

Сви сем једног. Мислим да треба да опишем овај неуспешан случај, овај ''прљави случај'', 

тако да моји читаоци могу да стекну избалансирану идеју да канцер није толико страшан 

ако особа може јасно да реши да буде боље и нема проблема да оздрави. 

Мари је била уметница и музичар из Сијетла која је одрасла на источној обали у 

дисфункционалној породици више средње класе. Била је у касним двадесетим годинама. 

Била је жртва сексуалног насиља од стране старијег брата, реаговала је веома осетљиво и 

никада није била у стању да комуницира искрено ни са ким сем са својом лезбејском 

љубавницом (и то можда у неким стварима). 

Три године пре него што је дошла да ме види Мари је добила дијагнозу канцера груди и 

добила је савет да се одмах подвргне хируршком захвату. Игнорисала је овај савет; Мари 

никада није рекла својој породици и покушала је да сакрије од своје партнерке зато што 

није хтела да поремети њихов заједнички живот. 

На своју иницијативу она је почела са макробиотичком дијетом. Упркос ове дијете тумор 

је растао, али веома полако. Њена партнерка је после две године открила тумор и после 

годину дана дугих исцрпљујућих и живчаних расправа, присилила је Мари да тражи 

третман. Будући да је Мари чврсто одбијала конвенционалну медицинску терапију, као 

компромис је завршила на мојим вратима. 

У то време тумор је био величине песнице и појавио се кроз кожу леве дојке. Био је веома 

ружан и веома тврд. Биокинезиологија је показала уобичајени смртоносни троугао и 

друге повезане слабости органа типичне за канцер. Мари је почела пошћење на води са 

испирањем црева и стављањем облога и третмане масажом као и саветовања и узимање 

суплемената. На крају пошћења на води, Мари је изгледала много здравије, имала је 

чисте очи и просто је зрачила, али тумор се повукао само толико да га кожа прекрије; био 

је још увек велик и веома тврд. Да би се потпуно излечила, Мари је вероватно требало да 

подједнако дуго пости још два пута на води са неколико месеци паузе на сировој храни. 

Њој је међутим недостајало личне чврстине да се суочи са још једним постом у скорој 

будућности. Осим тога није била емотивно спремна на оно што је сматрала ускраћивањем 

на дугорочној дијети на сировој храни. 

И тако сам јој саветовала да потражи други третман. Још увек невољна да прихвати 

стандардни медицински третман, Мари је изабрала да оде на Филипине на ''психички 

оперативни захват''. Била је узбуђена и оптимиста у вези тога; ја сам такође била 
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заинтересована зато што сам сумњала у вези ове магичне процедуре; да је Мари отишла 

имала бих шансе да видим резултат (ако га буде) на особи чији ми је случај фамилијаран. 

Мари је имала авионске карте и требало је да иде у року од неколико дана, када је њена 

партнерка, упркос жеља Мари, звала директно њене родитеље и обавестила их о томе 

шта се дешава. 

Родитељи нису знали ништа о канцеру и били су шокирани, узнемирени и бесни! Нису 

знали ни да је Мари била лезбејка, а ни то да је њихова ћерка флертовала са (из њихове 

перспективе) очигледним преварантима. Њиховој ћерки је требало тренутно спашавање и 

родитељи и брат (онај исти који ју је злоупотребљавао) одлетели су за Орегон и изненада 

појавили следећег дана у нападу беса. Претили су тужбама, полицијом, затвором, да ће 

своју ћерку да прогласе неурачунљивом да води рачуна о себи. Мислили су да је све што 

је Мари урадила последње три године била моја кривица. Била сам срећна да нисам 

завршила у затвору. Наравно, све ово је био разлог зашто им Мари није ништа говорила; 

хтела је да избегне овакву врсту сцена. 

Мари није имала довољно личног интегритета да издржи доминацију своје најближе 

породице. Сместили су је у болницу где су јој урадили радикалну масектомију, 

хемотерапију и радијацију. Сигурни да су урадили све што треба да се уради самоуверени 

родитељи су се вратили кући. Мари се никад није опоравила од хемотерапије и 

радијације. Умрла је у болници окружена својим пријатељицама које су на смену без 

прекида бринуле о њој до краја. 

Смрт Мари је била делом моја кривица. Она је била један од мојих раних случајева. У то 

време нисам разумела тотални ефекат недостатка етике и неодговорности на болест. Да 

је Мари стварно била вољна да живи она би тражила третман три године раније. У нашим 

сесијама саветовања увек је избегавала ово питање а ја нисам била довољно мудра да је 

прикљештим и натерам да одговори. Мари је крила исувише много тајни од свакога и 

никада није била потпуно искрена у било којој од њених релација, па је тако било и са 

мном. Мислим да је дошла код мене само на инсистирање њене партнерке и да је све до 

смрти настојала да се претвара да је све у реду. 

Све што је Мари стварно хтела у свом животу је да буде вољена и да има много љубави. 

На крају, њена драматична сцена смрти јој је то и пружила, што је вероватно разлог зашто 

је манифестовала канцер и задржала га и на крају умрла од њега. 

Име ове игре је ''секундарни добитак''. Доста болесних људи је игра. Њихова болест им 

пружа добитак њихових најдубљих жеља; добијају љубав, пажњу, освету, симпатију, 

комплетан сервис, ушушкавање, стварају кривицу код других. Када болесни људи имају 

превише секундарне пажње они никада не оздраве. 

 Једна од најтежих ствари за практичара алтернативне медицине је да акумулише стално 

растућу серију прљавих, пропалих случајева као што је овај. То је депресивно и наводи да 

се пожели напуштање праксе лечења. Када год имам неки случај увек искрено желим да 



187 
 

помогнем. Мој живот је поремећен по неколико месеци када год имам на бризи клијента 

који пости. Моја сатница бива поремећена; мој породични живот трпи. Нема тог новца 

који може то да надокнади. И онда неки од тих људи оду и протраће сву моју помоћ да би 

постигли неки дискредитујући тајни циљ који никада стварно нису признали ни себи ни 

другима. 

 

Константне жалбе 

Алис је била средовечна жена која није могла да разуме зашто се увек осећала уморном, 

чак и када је била млада. Њен живот је по њеном сећању увек био такав. Најзагонетније 

за њу је било питање зашто је њен живот тако послован. Она је радила све на прави 

начин. Радити ствари исправно било је важно за њу и одговарало је њеном пуританском 

окружењу. Алис је подржавала све исправне ствари, радила на добрим стварима, била 

активна у унитарној цркви и куповала сву своју храну у продавници здраве хране – и 

проверавала да ли је органски уздајана. 

Упркос свему томе, њена егзистенција је била трка сталних минорних жалби. Била је 

константно исцрпљена, толико да је имала тешкоћа да устане ујутру и плашила се да нема 

синдром хроничног умора (шта год то било). Алис је патила од напада депресије због 

таквих мисли и имала је много акутних болести као што су прехладе које би се 

појављивале са прекидима и нису нестајале. Имала је стално цурење из носа. Иако је 

уживала у животу, њено тело је било воденични камен о њеном врату. 

Имала сам доста пацијената који су били буквално исти као Алис. Понекад би се жалили 

на главобоље; понекад на сталне гљивичне или инфекције бешике. Какве год да су биле 

жалбе, њихови симптоми су ретко били довољно тешки да би неко могао да се 

класификује озбиљно болесним, али њихови симптоми су ретко нестајали и они су се 

ретко осећали добро. Лекари су ретко успевали да пронађу узроке њихових тегоба, иако 

су често преписивали антибиотике да третирају донекле сталне инфекције или 

антихистамине за синусне симптоме. Добијање новог лека на рецепт је чинило да жалбе 

престану на кратко време све док се њихова отпорност опет не смањи и потпуно исти 

симптоми врате. Ови људи константно зависе од пилула које купују и рутински им 

себпреписују лекове за успављивање и антидепресанти. Када би уместо ове рутине били 

вољни да следе моје препоруке били су то лаки случајеви за решавање и после тога би 

били зачуђени да је све било тако једноставно и да је толики дуг период њиховог живота 

био мањкавији него што је иначе могао да буде. 

Алис је прошла пут који су јој препоручивали лекари. Постала је сасвим фамилијарна са 

антибиотицима за своје прехладе и грип и такође је узимала синтетички тироидни хормон 

– доктор је дијагностификовао њен замор као последицу недовољно активне тироидне 

жлезде, што је било делимично тачно – међутим лек за тироидну жлезду није јој дао ишта 
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више енергије. Алис је преко тридесет година давала свој допринос животу свог доктора 

на високој нози али никада није добила олакшање које је тражила. 

Провела сам Алис кроз моју уобичајену двочасовну анализу приликом прве посете. Током 

две недеље пре посете она је чувала мале узорке свега што је јела, замотане у пластичну 

фолију и пажљиво означене чувала их у фрижидеру. Заједно са овим узорцима хране и 

одштампаном листом све ове хране донела је велику кутију додатака, лековитих биљака 

за чајеве, витамина, зачина, преписаних лекова, купљених пилула, уља, житарица, 

хлебова, кексића и малих узорака њеног обично свежег поврћа и воћа. Чак и воду коју је 

пила. Целу своју кухињу! Биокинезиолошки смо продужили са тестовима на алергије све 

те хране. Такође сам тестирала интегритет њених органа и жлезда и у процесу добила 

детаљну медицинску историју и листу њених жалби. 

Алис је имала исцрпљене адреналинске жлезде и оне су вероватно биле такве током 

тридесет година. Њен панкреас је сад био сувише слаб да би варио махунарке које су 

чиниле велики део њене вегетаријанске дијете. Била је алергична на пшеницу, соју и 

млечне производе коју је узимала у погрешном уверењу да је то неопходно да одржи 

унос протеина. Стварно све веома типично. Много муштерија продавница здраве хране 

данашњих дана погрешно верује да зато што су вегетаријанци и не једу месо, посебно 

треба да повећају унос протеина помоћу млечних производа и соје. На несрећу сувише 

много СевероАмериканаца је веома алергично на млечне производе и сојини продукти су 

такође тежи за варење него кувано месо. 

Алис је била посебно шокирана да открије да је била алергична на такву храну као што је 

купусна породица поврћа, изданке луцерке и цитрусе. Већина људи мисли да нико не 

може бити алергичан на нешто тако здраво као што су изданци луцерке. Лекар је био у 

праву у једној ствари; њена тироидна жлезда је слабо функционисала. Није међутим 

приметио да јој је срце било ослабило. 

Лекари ретко откривају слабости органа пре него што исти почну да катастрофално 

заказују. Заузет поштен доктор ће обично рећи пацијенту који се жали да је све у реду са 

њим: иди кући и узми два аспирина, прихвати чињеницу да твоје тело није савршено и не 

брини о томе. 'Гладан' лекар ће бити пресрећан да спроведе безбројне лабораторијске 

тестове тражећи било који разлог за жалбе. Ово може да траје толико дуго колико 

пацијент има новца или осигуравајуће друштво плаћа. Они ретко налазе да је било шта 

''проблематично'' и пацијенту је далеко боље ако лекар не открије нешто ''озбиљно'' да 

лечи зато што третман може да има много озбиљније последице него почетна жалба. 

Видела сам десетине људи чији животи су били виртуелно упропашћени после хируршког 

третмана за хронични бол у леђима. 

Биокинезиологија је у ствари далеко осетљивији систем анализе од лабораторијских 

тестова. Детектује слабости у веома раној фази тако да тотални отказ органа може да се 

превентивно спречи. Ретко ће било каква слабост органа коју откријем бити потврђена од 
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лекара. Прво сам ставила Алис на шестонедељни програм чишћења. Провела је недељу 

дана на свежој, сировој храни; такође једну недељу на разблаженом соку од шаргарепе са 

нешто сока од зелениша од поврћа; једну недељу поста на води и поновила целу серију. 

После шест недеља детоксификације дала сам Алис мегавитамине за продужење живота, 

открила је да не може да поднесе кисели облик витамина Ц (који је већ била узимала) и 

узимала је протоморфогене да регенерише свој ослабљени ендокрини систем, 

исцрпљене адреналинске жлезде и слаб панкреас. Такође је почела да узима 

панкреатичке ензиме, када је узимала биљне протеине. Почела је са дијетом одржавања 

која је елиминисала храну на коју је била алергична; дијета се примарно састојала од 

интегралних житарица, ораха, куваног и сировог поврћа и сировог воћа. На тој дијети Алис 

је искусила дубоко поновно испољавање енергије и повратила је осећај доброг здравља 

за који није знала деценијама. Почела је да се осећа исто као кад је била дете. Стално 

цурење из носа је престало. Била је у стању да престане да узима синтетичке тироидне 

хормоне и уместо тога је подржавала свој ендокрини систем протоморфогенима. 

 

Подивљала инфекција 

Џон, један од мојих боемских клијената, је у 40-ој години добио осредње наследство и 

постао ''домородац'' на Фиџи острвима у јужном Пацифику. Проводио је око четири 

месеца излазећи са локалним људима. Живот тамо је био толико забаван да је Џон 

потпуно заборавио да је његово тело у ствари доста деликатно, да су његови многи 

органи били слаби  и да би се осећао добро требало је да живи прилично аскетским 

животом.  

Становници Фиџија, међутим, са својим отвореним животом без брига су уживали у 

сталној забави, тим пре што им је Џонов новац дозвољавао да пуше у изобиљу домаће 

рекреационе врсте наркотичких биљака, пију пиво и рум и још горе, да заједно са Џоном 

користе веома токсичну биљку иако благо еуфоричан наркотик зван 'кава', нешто на шта 

Европљани немају генетску отпорност. Фиџијци (и Џон) су такође јели доста свеже рибе 

пржене на масти и добро посољене, као и велике порције масне скробне хране која 

отупљује мозак, храну коју зову ''i'coi'', ''права храна'' за разлику од воћа и поврћа које 

нису права храна зато што вас не обарају на под сатима у покушају да варите у 

полусвесном дремању. 

Џон је за дивно чудо издржао са својим друштвом неколико месеци и онда, док је ронио, 

добио огреботине од корала на нози. Оне су се инфицирале. Инфекција се погоршала. 

Ускоро је добио неколико огромних загнојених чирева на ногама и што је још горе 

инфекција је постала систематска и почела је брзо да се шири. Добио је грозницу и имао 

је јаке болове. Тако је Џон хитно резервисао карту за лет кући да нађе др Изабелу. Када 

сам дочекала његов авион изнели су га на инвалидској столици јер није могао да хода 

због отицања ногу. 
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Џон се веома противио стандардном медицинском третману; посебно није хтео да узима 

антибиотике чак и када би умро због тога, зато што су претходни третмани антибиотицима 

били увод у проблеме који су му угрожавали живот када је први пут дошао на бригу код 

мене. Џон је исцрпео своју последњу снагу да би дошао код мене зато што је знао да, 

када би га болница шчепала, доктори би радили тачно оно што су хтели. 

Применила сам испирање црева, дала му мало менталног 'шамарања' и сместила га у 

кревет без вечере. Почео је са постом на води и наставио са испирањем сваки дан. Почео 

је да узима доста витамина Ц – по неколико грама на сат. Ставила сам огромне облоге на 

његове ране направљене од глине и сецкане траве са травњака (потрајало је недељу дана 

пре него што је свежа трава изникла). Џонове ране су биле зачуђујуће. Изгледало је да се 

сваки дан нова појављује на другом делу тела. Старе су постајале веће и дубље. Највеће 

почетне су имале око 7,5цм у пречнику, ужасно су се осећале и скоро да су појеле месо до 

кости. Он је имао тешке болове; није било позиције коју је могао да заузме а да не 

иритира једну или неку другу рану и било је добро да је моја кућа била осамљена зато 

што је Џон своје болове често олакшавао јаукањем. Џон није западао у делиријум али је 

увек био оригиналан. Није морао да урла али је уживао у том олакшању и завијао је 

крајње драматично. Носила сам зато чепове за уши. 

После око две недеље на пошћењу водом Џон је избројао своје ране. Било их је укупно 

четрдесет три. Седам или осам од њих су биле енормне од 5 до 8цм у пречнику и добрано 

начеле мишићно ткиво али су последње које су се појавиле биле плитке, мале и такве су 

остајале. После те тачке нове се нису појављивале и тело је почело да видљиво напредује 

против инфекције. Веома полако, а после тога све брже, ране су почеле да се затварају и 

зарастају на крајевима. Џонова грозница је почела да опада. Имао је и мање болова. 

Треба да напоменем да је Џон у нашу кућу донео екстремно вирулентан и агресиван 

патогени организам на који ми Американци нисмо имали отпорност. И ја и муж смо 

имали напад на отворима коже. Међутим, за разлику од Џона, у нашем случају, наша 

здрава тела су одмах оградила организам и мали црвени чирићи, иако болни, нису расли 

и у року од недељу дана наш имуни систем је савладао инвазивни организам. После тога 

смо стекли имунитет. 

После око три недеље његовог пошћења постали смо стварно уморни од слушања 

Џоновог катарзичног урлања, уморни од неговања болесне особе. Био нам је потребан 

одмор. На тој тачки Џон је могао помало да хода и осећао се доста боље: Џон је раније 

постио и до 30 дана и знао је веома добро рутину. Оставили смо га зато са флашом 

витамина Ц поред кревета и отишли у град за викенд да преноћимо у мотелу и гледамо 

филм. Како Канађани кажу, упали смо у трњак. 

Џон је обећао да ће бити добар. Међутим, чим смо ми отишли, одлучио је зато што се 

осећао много боље, да може да прекине са пошћењем. Он је знао како то да уради и 

срећом по њега (још увек је било преурањено за њега да једе) урадио је то мање више 
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коректно, узимајући мале количине свежег воћа и поврћа. Када смо се вратили три дана 

касније Џонови проблеми су се вратили. Бол је рапидно постајао све гори; ране су расле 

поново и неколико малих нових се појавило тако да је др Изабела узела његову храну и 

добро га изгрдила, мало више него пре две недеље и оставила га у кревету без вечере. 

После две недеље на води, Џон је напредовао доста добро у борби против рана. Оне су се 

попуњавале и нису лучиле гној, изгледале су чисто и новоформирано ткиво је изгледало 

здраво ружичасто уместо љубичасто црно. Џон је међутим био веома мршав у самом 

старту и сада је дошао до краја својих резерви хране. Вероватно није могао да пости на 

води више од недељу дана без почетка изгладњивања. Када је, међутим, овај пут 

прекинуо пошћење, то је било под строгим надзором. Давала сам му само растворен сок, 

уводила веома пажљиво остале супстанце и водила рачуна да новоуведена храна не 

дозволи страном организму да поново превлада. Овај пут није. Џонов имуни систем је 

ојачао пошћењем, савладао је вирулентни организам који је могао лако да га убије. 

Пре ере антибиотика, пре вакцинација за уобичајене дечије болести, људи су често 

умирали од инфекција сличних оној која је напала Џона. Обично су умирали зато што су 

''јели да одржавају снагу.'' Већина тих смрти била је непотребна, проузрокована 

незнањем и лошом болесничком негом. Стандардни медицински третман тифусне 

грознице на пример састојао се у храњењу пацијената млеком – што је убијало све осим 

оних најснажније конституције. Чак и без помоћи масивних доза витамина Ц, да су људи 

постили током инфекције они би се излечили од скоро свих без нузефеката антибиотика 

или стварања мутираних сорти бактерија отпорних на антибиотике. 

Др Џон Тилден, практичар алтернативне медицине који је радио у 1920-им годинама пре 

ере антибиотика, је рутински стављао пацијенте са инфективним болестима на пошћење. 

Подршком болесном телу мудром негом он је успевао да лечи шарлах, велики кашаљ, 

тифус, пнеумонију, перитонитис, грозницу изазвану крпељима, туберкулозу, гонореју, 

сифилис, колеру и реуматску грозницу. Једина уобичајена инфекција коју није могао да 

излечи била је дифтерија која је укључивала обољење грла. (Tilden, Impaired Health, Vol. II) 

У новије време, геронтолози су открили још један разлог због кога пошћење лечи 

инфекције. Једна  функција тела која се погоршава током процеса старења је производња 

хормона раста, тако да су због тога проучавани ефекти хормона раста. Овај хормон такође 

стимулише тело да лечи ране и опекотине, опоравља сломљене кости и уопште замењује 

било које ткиво које је било оштећено, као и стимулише имуне реакције. Хормон раста 

такође одржава тонус мишића и његово присуство генерално успорава процес старења. 

Хормон раста би био диван суплемент за продужавање живота; помоћу њега би особе у 

средњем животном добу могле спремно да одржавају тонус мишића из младости док би 

генерално успоравао старење. На несрећу, хормон раста не може да се јефтино 

синтетизује и сувише је скуп да би био коришћен терапеутски, изузев за спречавања 

патуљастог раста. Било која техника, међутим, која охрабрује тело да производи више 
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овог хормона била би од великог интереса свима заинтересованим за продужавање 

живота. 

Тело производи хормон раста у одређено време и то само када су одређени нутријенти 

присутни у крви. Геронтолози зову ове нутријенте ''прекурсорима.'' Прекурсори су две 

есенцијалне аминокиселине, аргенин и орнитин и одређени витамини као што су 

витамини Ц и Б6. Имати присутне прекурсоре, међутим, није довољно. Хормон раста се 

једино произоди под одређеним специфичним условима: један сат после одласка на 

спавање и онда тек ако је крвоток богат аргенином и орнитином али садржи мало осталих 

амино киселина; производи се такође током напорних аеробичких вежби које трају много 

дуже од тридесет минута; хормон раста се производи убрзаним темпом током пошћења. 

(Pearson and Shaw, 1983). Нисам знала за ово током Џоновог поста, али сада бих некоме са 

озбиљном инфекцијом давала аргенин и орнитин као и велике количине витамина Ц. 

 

Хронични бол у леђима 

Бари је био дрводеља који није могао да дозволи себи да изгуби посао због тога што није 

могао да се савије или уврће или подиже. Често је имао епизоде јаког бола у леђима који 

је рад чинио скоро немогућим. После биокинезиолошке анализе нашла сам да је главни 

проблем слабост стомачног система као и слабост адреналинских жлезда. 

Констипација често проузрокује бол у леђима. Мишићи леђа имају конекције нервних 

путева са стомачним системом; његова слабост проузрокује слабост леђа и чини их 

склоним повредама. Проблем је међутим у стомаку, не у леђима. И једини начин да леђа 

остану у добром стању је да се излечи стомак. Многи спортисти имају веома сличне 

проблеме. Они повреде колена, на пример, и мисле да нешто није у реду са њиховим 

коленом. Или имају повреде рамена и мисле да им је раме слабо. Ови људи су само 

половично у праву. Да, њихово колено или раме је слабо. Али може постати јако или 

скоро неповредиво ако се основни узрок исправи. 

Колено, на пример, има нервне путеве повезане са адреналинским жлездама. Раме има 

сличне конекције са тироидном жлездом. Стопало бива ослабљено због жучи. Третман 

треба прво усмерити на ослабљене жлезде или орган, а потом на оштећено ткиво 

мишића. Решила сам бројне спортске повреде колена са фотоморфогенима за 

адреналинске жлезде и елиминацијом алергија на храну које преоптерећују 

адреналинске жлезде. 

У Баријевом случају био је у питању стомак. Питала сам га за функцију црева и рекао ми је 

да никада није имао затвор, имао је ''дневно пражњење црева без превише напора.'' 

Међутим са искуством од неких 6000 испирања црева, знала сам боље. Ту уопште не 

треба да буде напора; Бари је веома напорно покушавао да има регуларно пражњење – 

није требало да има тај напор. На срећу схватио је да треба да се детоксификује и успела 

сам да га убедим да пости на води. Вероватно је мислио, зашто да не, будући да ионако 
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није могао да ради. Као прво Бари је био висок, мршав човек и помислили бисте да нема 

никаквог масног ткива, али он је постио на води 30 дана, са испирањем црева сваки дан 

док сам му третирала повређена леђа. Он је сигурно имао проблема са констипацијом и 

није могао да побије доказе после употребе апарата за испирање црева. До краја поста 

његова црева су се пристојно опоравила и нису више имала старе фекалне материје. Бари 

је постао висок наизглед кошчат човек који је изгубио десетак килограма без којих, бисте 

мислили, да није могао. 

После неколико недеља пажљивог враћања на исхрану, Бари се осећао веома добро, чак 

фантастично. Није имао бол у леђима и по први пут је нашао шта значи немати проблема 

са констипацијом. Није му више требало ''не превише напора'' да празни црева; она су се 

празнила сама. То је било пре десет година. Пре неколико месеци Бари ме је потражио 

само да каже хвала и да ми стави до знања да нема више проблема са леђима и да се 

уопште осећа добро, зато што је мање више остао на побољшаном програму исхране који 

сам му препоручила током његовог пошћења. 

 

Болне менструације 

Елзи је имала двадесет година. Дошла је да ме види зато што сам помогла њеној мајци да 

савлада канцер груди пре много година. Елзи је почела да има веома болне менструације 

са обилним крварењем и стомачним боловима. Њена исхрана је у принципу била добра 

зато што њена мајка није могла да живи на просечној америчкој исхрани и давно је своју 

породицу преоријентисала на вегетаријанску исхрану. И као и њена мајка, Елзи је узимала 

витамине током много година. 

Лекар је Елзи поставио дијагнозу ендометриозе, што значи да је облагајуће ткиво њене 

материце мигрирало у јајоводе где је продужавало да регуларно крвари у абдоминалну 

шупљину, пратећи исти хормонални циклус као ендометрицијално ткиво које облаже 

утерус. Лекар је понудио хормонску манипулацију и, ако би она била неуспешна, 

хистеректомију (вађење материце). То би сигурно елиминисало симптоме! 

Елзи, међутим, није желела да изгуби могућност да рађа и преферирала је да не ризикује 

да поремети своју хормоналну равнотежу. И тако је дошла код мене. Моја анализа је 

показала да је имала слабе јајнике и слаб утерус. Уз то је имала токсична црева, зато што 

је имала слабу бешику и слаб панкреас, који је смањио њен дигестивни капацитет и 

преокренуо њен неправилно комбинован органички режим исхране богат махунаркама у 

токсемију. Проверавајући њену алергичност на храну, открила сам нормалан шаблон: 

Елзи није толерисала млечне производе, житарице, јаја, кукуруз, соју и концентрисане 

шећере. 

Будући да је била упозната са пошћењем (њена мајка је постила у дужем трајању током 

протеклих десет година), Елзи је предузела 30-тодневно чишћење помоћу сока од поврћа 

са дневним клистирањем и узимањем витамина у облику прашка. После пошћења сам јој 
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давала протоморфогене у исхрани због њених репродуктивних органа и панкреаса. Жуч се 

залечила сама од себе током пошћења – жучна кеса се обично лако лечи. Њена латентна 

дијета је укључивала суплементе панкреатичког ензима уз узимања протеина из поврћа, 

уз то Елзи је елиминисала већину масти тако да њена жуч не буде оптерећена. Пошћење 

је уз то превладало њене алергијске реакције на кукуруз и житарице, али још увек није 

могла да подноси производе на бази соје, јаја или млека. После шест месеци Елзи није 

више имала потребу за протоморфогенима, није имала абдоминалне болове и њене 

менструације су биле нормалне. 

Можете се чудити како или зашто је детоксификација црева дозволила телу да опорави 

материцу. У питању је то што је стомачна дупља једна врста гнезда која садржи 

репродуктивне органе укључујући јајнике, материцу и, у случају мушкарца, простату. 

Токсична црева су као трула јабука у корпи која зарази све остале. Многи проблеми у 

абдоминалном подручју су проузроковани токсичним цревима, укључујући хронични бол 

у леђима, цисте на јајнику, неплодност, урођене абнормалности, инфекције и канцер 

бешике, болне менструације, фиброиде и друге бенигне као и малигне израслине, 

простатитис или канцер простате. Детоксификација тела и чишћење црева треба да буде 

део лечења свих ових стања. 

 

Иритирана црева 

Животи неких људи не одвијају се глатко. Живот Џин сигурно није. Она је била напуштена 

и подигла је троје мале деце живећи на социјалном старању. Њена диплома са колеџа је 

испала бескорисна. Џин ми је својевремено помагала у 'Великим храстовима' у замену за 

третман. Током тих раних година она је предузимала 30-тодневно пошћење на соковима 

уз чишћење црева. Двадесет година касније у 60-ој години пошто је преживела одрастање 

три детета, губитак једног које је умрло као одрасла особа, после почињања свог бизниса 

који је многе године једва опстајао и после пожара у коме је изгорела кућа која није била 

осигурана, добила је абдоминалне болове које су доктори дијагностификовали као 

'синдром надражених црева' или 'колитис'. Лекар је понудио антибиотике и 

антиспазмодике али Џин није имала осигурање и нија могла себи да приушти лекове. 

Такође је имала и значајну склоност ка природној медицини. 

Пре ових симптома њена исхрана је била вегетаријанска и укључивала је велике количине 

сировог воћа и поврћа и интегралних житарица. Међутим љуспице у хлебу су иритирале 

њена црева, она више није могла да вари сирово поврће или већину сировог воћа. 

Њена витална енергија била је ниска; њено лечење је потрајало. Почела је подуже 

пошћење уз подршку витамина у праху, супа од поврћа и чајева од лековитог биља, али 

после три недеље била је превише слаба за клистирање код куће и није могла да иде да 

набавља поврће за супе. Тако је морала да додаје једну малу порцију куваног поврћа на 

дан, обично броколи или кељ куван на пари. Ово је трајало још недељу дана, међутим, 
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будући да није имала финансијских резерви, Џин је морала да врати на посао и да брзо 

поврати енергију. Иако није била у потпуности излечена, напредовала је до дијете 

одржавања на куваним житарицама и поврћу и суплементима, која је била веома налик 

макробиотичкој дијети. Осећала се боље неко време али се опет потрошила после 

стресне године. 

Њени абдоминални болови су се вратили постепено, мада је овог пута приметила да су 

они били тесно повезани са њеним стресом. После годину дана завршетка њеног првог 

поста, чим је успела да нађе слободног времена, почела је са новим пошћењем. Овај пут 

је, да би избегла екстремну слабост, од почетка узимала супу од поврћа, као и мале 

количине сока од шаргарепе и једну малу порцију куваног поврћа на дан током три 

недеље. Овај одмор је опет дозволио дигестивном тракту да се залечи и бол је нестао. 

Вратила се на своју макробиотичку дијету са изабраном сировом храном коју је сада 

могла да подноси без иритације црева. 

Сада је била здравија него што је то био случај током много година. Са повећаном 

енергијом и позитивнијим ставом, Џин се вратила на универзитет и у 65-ој години добила 

наставничку диплому. Сада је добро зарађивала, радила посао у којем је по први пут у 35 

година уживала. Надам се да ће имати дугачак и срећан живот. То је заслужила! 

 

Жучни случајеви 

Обољења жучи нису била захтевна за мене; брзо су реаговала на третман природном 

медицином и била лака за третман. Доста њих сам средила. Али инфицирана жучна кеса 

није мала ствар за особу која је има. Често су ми говорили да нема већег бола који тело 

може да генерише од упаљене жучне кесе или сензација приликом избацивања камена 

из жучи. Пацијенти са каменом у бубрегу су ми говорили да је избацивање камена из 

бубрега горе, али никад нисам имала пацијента који је имао обоје који би ми отворено 

дао тачну процену. 

Једина опасност у вези једноставних проблема са жучи је игнорисати их (између напада 

јаког бола који могу да изазову), зато што упаљена жучна кеса може да захвати и јетру. 

Већ сам испричала како је моја мајка на овај начин изгубила пола јетре. 

Ово стање је обично проузроковано комбинацијом наследних тенденција, опште 

токсемије и/или дијете богате мастима, посебно оне богате животињским мастима. Јетра 

прави жуч која се чува у жучној кеси да би се ослобађала према захтевима да се свари 

маст. Токсична преоптерећена јетра прави иритирајућу жуч која садржи седименте који 

доводе до упале жучне кесе и формирају камење. Дијета богата мастима присиљава јетру 

да прави још више ове иритантне супстанце. 

Токсички преоптерећена, упаљена, блокирана жучна кеса је у стању да проузрокује 

енорман број симптома који наизглед уопште немају везе са својим узроцима. Делом ови 

исти симптоми су проузроковани токсичним, констипативним цревима, која су делимично 
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постала оваква услед лошег варења масти током дуго времена. Ови симптоми укључују: 

јак бол у леђима; главобоље; гасове у стомаку; подригивање; вртоглавицу; несаницу; гас у 

цревима; општу нелагоду и болове. 

Лекари су некада без оклевања уклањали проблематичну жучну кесу; сматрали су да је то 

орган без кога се може. Без ње, жучни канали преузимају њену улогу, али њихов 

капацитет је знатно мањи, тако да је способност варења масти перманентно умањена што 

води до повећане токсемије и раног старења, ако се масти не елиминишу из исхране. 

Данас медицина има нове мање инвазивне начине да елиминише камење; 

ултрасоничним вибрирањем и разбијањем без већег хируршког захвата. Упаљена жучна 

кеса се обично вади, јер је таква упала отпорна на третман антибиотицима. 

Постоји неколико веома ефективних природних третмана за жуч. Најбољи је тронедељни 

пост, узимање сока од два лимуна на дан, заједно са испирањем црева. Пост омогућава 

да се жуч опорави од упале. У случајевима који нису превише тешки, имала сам добре 

резултате једноставном елиминацијом масти из исхране и коришћењем суплемената у 

исхрани који су направљени од цвекле званих ''AF Betafood''. У свим тим случајевима, 

међутим, када више жуч не боли, особа мора да остане на нискомасној дијети. Све масти 

које се уносе морају бити биљног порекла и то у малим количинама. 

Лечењем своје жучи и чишћењем својих црева, неколико мојих клијената су разрешили 

јаке несносне болове у леђима због којих су морали да леже у кревету. Званична 

медицина не асоцира болест жучи са боловима у леђима. 

 

Застрашујуће срце 

Болести срца су један од водећих узрока смрти у Северној Америци. Оне призивају слике 

оживљавања, очајничке трке са временом, покушаја да се оживи срце које је стало пре 

него што мозак умре. Наводи људе да мисле на ужасно скупе хируршке захвате, 

тестаменте, ужасан парализујући бол. Болести срца су велики извор профита за 

медицинску професију. 

Већина срчаних проблема се веома лако решава уз помоћ холистичког приступа, чак и 

много наследних слабости и фунционалних проблема се може излечити, ако се томе 

приступи правовремено, пре него што је дошло до веће штете на органима. Ретко је 

међутим лако навести људе да предузму неопходан третман; све у њиховим животима 

мора да се промени – и то брзо. 

Као прво, људи са срчаним проблемима морају да брзо достигну и одржавају нормалну 

тежину. Ово могу постићи пошћењем или променом исхране, обично елиминацијом свих 

масти шећера и рафинисаног скроба. Алкохол и дуван морају одмах да постану далека 

успомена. Исто тако је есенцијално елиминисати животињске протеине и млечне 

производе. Ако је ово превише тешко, риба у малим количинама и само једном или два 

пута недељно је прихватљива. 
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За почетак, дугачак пост, посебно онај са доста одмора у кревету, је идеалан. Ово срцу 

даје шансу да се излечи док се тежина тела прилагођава. Период интензивног одмора чак 

и без поста на води ће постићи скоро исто. Чак и неком са потенцијалном болести срца, 

ономе ко још увек није имао инфаркт, би добродошло да проведе месец дана у кревету, 

губећи тежину на соковима или седећи у столици за љуљање на трему узимајући само 

сирову храну. Пошто се тежина врати на, или близу нормалне тежине и срце постане јаче, 

потребно је почети са програмом вежби. 

Вежбање мора да постане религија. Дневни аеробички програм мора да почне пажљиво 

управљаним убрзањем, користећи пулс као регулатор, у почетку подижући максимални 

пулс до непосредно испод 150% од пулса у стању мировања и његовог одржавања до 30 

минута. У ту сврху могуће је ходати, трчати, возити бицикл или користити машину за 

вежбање. У ствари свако треба да ради ово, чак и они без проблема са срцем. Мој муж, 

који мрзи досаду вежбања, ужива у машини за скијање испред телевизора док гледа 

програм о трговању деоницама. Телевизија му је довољно интересантна да не обраћа 

пажњу на вежбање. Дневно аеробично вежбање ће ојачати срце, постепено спуштајући 

пулс у стању мировања, што је индикатор да је срце постало много јаче и да пумпа више 

крви са сваким откуцајем. Како пулс у стању одмарања опада, пулс током вежбања може 

да се подиже до двоструке вредности оног у мировању. 

Веома агресивни, компетитивни људи под стресом морају да одустану од адикције на 

адреналин и науче како да се опусте и имају релаксиран приступ животу. Или да убрзо 

умру. Зависник од адреналина је неко ко ужива у осећању које добија када је под 

стресом. Стрес и адреналин који се под њим испушта доводе до стања налик дејству 

дрога. Многи 'стресохоличари' не могу да прекину са адикцијом на адреналин док 

задржавају претходни посао и свој начин живота, чак и када им је живот у питању. У овом 

погледу су као алкохоличари који не би требало да се запосле у кафани. Да би живели 

дуго, ови људи морају да промене своју професију. Трговци деоницама могу да постану 

фармери који се баве органском производњом; новинари могу да раде у новинарници 

или књижари или да се баве допунским пословима пратећи лаке друштвене теме и 

изложбе паса. Жене такође често претварају свој породични живот у драму испуњену 

стресом. 

Код срчаних проблема програм продужења живота је есенцијалан, чак и код 

двадесетогодишњака ако имају срчано обољење. Шездесет милиграма коензима Q-10 

које препоручујем просечној особи у средњем животном добу није довољно за особе које 

имају болесно срце; они треба да узимају најмање 120 милиграма на дан и да размотре и 

дозе од 250 милиграма. Оволико много Q-10 веома повећава енергетски учинак срца на 

ћелијском нивоу. Витамин Е такође треба узимати у већим количинама између 600 и 2000 

на дан. Ја такође регенеришем оболело срце протоморфогенима; обично људи морају да 

остану на њима остатак живота. Нијацин узиман неколико пута на дан у дозама 
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довољним да рашире капиларе и проузрокују осећај топлоте на кожи (50 до 200 

милиграма), повећава проток крви да би се срце неговало. Амино киселина карнитин је 

такође корисна за повећање енергије срца као и коензим Q-10. 

Када ставим људе на овај програм, суплементи и остале мере постепено дају ефекат и 

током месеци пацијент почиње да се осећа енормно боље. Неизбежно, њима почињу да 

сметају нузефекти разних лекова које им је преписао њихов лекар и почињу да се скидају 

са отрова који стимулишу рад срца као што је то дигиталис. Још једна корист мог програма 

је да крвни притисак неизбежно пада на нормални распон тако да ако узимају лекове за 

крвни притисак престају и са њима. Њихови диуретици такође постају непотребни. Новац 

који тиме уштеде је више него довољан за суплементе и осећај доброг здравља који 

добијају је непроцењив. 

 

Друге врсте канцера 

Постоје изгледа многе врсте канцера, наравно ако верујете лекарима. Они деле канцере и 

њихове третмане по њиховој локацији у телу и по типу присутних канцерозних ћелија. Ја 

на то не гледам на тај начин. За мене канцер је канцер и постоји само једна врста: то је 

колапс имуног система, последица смртоносног троугла слабе слезине, тимуса и јетре 

плус токсичног дебелог црева и слабог панкреаса. Тај профил органа се налази код 

канцера коже, простате, леукемије, мозга или канцера који имате. Колико брзо или споро 

се ћелије размножавају, где се налазе, како изгледају под микроскопом, све то су небитни 

фактори у поређењу са способношћу тела да победи болест. Или да умре од ње. 

Ако имуни систем тела може спречити раст ћелија канцера и почне да смањује њихову 

бројност пре него што канцерогене ћелије катастрофално утичу на неку виталну функцију, 

особа обично може да преживи. Чак и ако тело не може да у потпуности елиминише све 

канцерогене ћелије, али добије довољно имунитета да држи у равнотежи постојећи 

канцер, особа може живети многе године са постојећим стабилним канцером без 

непотребних болова или неугодности. Чак и имати тумор који не расте после дужег 

пошћења је индикатор да је особи много боље него што јој је било пре пошћења. 

Верујем да виртуално свако има канцерогене ћелије у телу, баш као вирусе и бактерије. 

Већина људи, међутим, не развију канцер као болест зато што је њихов имуни систем јак 

тако да ове поремећене ћелије бивају уништене чим се појаве. Мутиране ћелије које се 

неконтролисано размножавају су узроковане слободним радикалима у телу, радијацијом 

(увек је било позадинске радијације на Земљи), случајним мутацијама. Постоји природна 

појава веома канцерогених супстанци у обичној храни, која је неизбежна. У ствари неке од 

тих супстанци које се природно појављују су далеко опасније од токсичних остатака 

пестицида у нашој храни. Тело би требало да се ослобађа свих ових ствари; оне се 

називају иритабилним супстанцама. Оно што проузрокује болест названу канцер је ретко 

иритабилна супстанца, већ немоћ тела да елиминише канцерогене ћелије. Зато је третман 
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за канцер уопште исти који је описан у делу о канцеру груди. Повратити функцију имуног 

система. 

Колико год међутим немам респекта за конвенционалне медицинске терапије канцера, 

сматрам да хирургија може имати корисно место у третману канцера заједно са методима 

алтернативне медицине. Неки људи просто не могу да се суоче са израслинама. Или су 

толико уплашени што имају канцер у свом телу да њихове емоције сузбијају њихову 

сопствену имунолошку функцију. Иако хирургија узрокује брже ширење канцера, неки 

пацијенти се осећају боље кад се уклоне израслине. Ако се хирургија спроводи заједно са 

мерама на јачању имуног система, тело ће спречити формирање новог канцера. 

Уклањање велике масе канцерогених ћелија може такође олакшати задатак имуног 

система. Када не мора да убије или реапсорбује све те ћелије једну по једну, тело може 

да боље савлада мање групе канцерогених ћелија. Умирање бројних ћелија канцера 

такође производи доста токсина, оптерећујући органе елиминације. Ово је аргумент за 

потенцијалну добробит лампектомије. Не подржавам, међутим, масектомије или 

хируршке интервенције које проузрокују масивна оштећења тела у не тако паметном 

покушају да се уклони свака канцерогена ћелија, као да су саме ћелије болест. 

Понекад је канцерогени тумор добро учаурен, заштићен и може се лако уклонити без 

узроковања метастаза. Овај тип тумора може и да се не реапсорбује комплетно у сваком 

случају; иако га је имуни систем убио, празна љуска може остати налик кикирикију. 

Понекад је одлука о хируршком захвату коцкање. Када хирургија уклања цео орган 

противим се уклањању корисних делова тела. 

Такође сам познавала и помагала људима који су веровали да се не могу опоравити без 

радијације и хемотерапије. Оно у шта људи верују и јесте тако. Емоције створене када се 

лична реалност сузбија, игнорише или негира ће надвладати имуни систем. Увек говорим 

оним људима који искрено верују у стандардни медицински третман да иду у њега (док 

се у себи молим да лекари не направе исувише штете). Када, међутим, подржавам тело 

суплементима и променом исхране, стављајући га на дијету чишћења или чак дијету 

сировом храном са орашастим воћем и житарицама која тешко да детоксификује, и када 

је та особа имала хемотерапију и радијацију, лекари су неизбежно удивљени тиме што су 

нузефекти много блажи него што су предвиђали или их чак и нема. И потребно је мање 

серија хемотерапије него што доктори очекују. 

Радила сам, на пример, са малим дечаком који је имао леукемију. Његова мајка га је 

довела док је настојала да разреши конфликт са бившим мужем око третмана за дечака. 

Отац је био за стандардну медицинску терапију; мајка за алтернативну терапију. На крају 

је отац победио на суду али је дечак био код мене на програму три месеца пре него што је 

отишао на третман код лекара. Чак и током хемотерапије и радијације мајка га је држала 

на мом програму. Током лекарског третмана имао је стога мало нузефеката, па је био у 

стању да продужи са школом и игра се са осталом децом; није изгубио косу (што би га 
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довело да се осећа као наказа). Он се опоравио. Не смета ми што су лекари присвојили 

заслуге за то, али мислим да се он опоравио упркос њихове терапије. 

 

Слојевити случајеви 

Доста мојих клијената има оно што приватно зовем 'слојевитим случајевима'. Под тим 

подразумевам супротно од једноставног случаја. Ту постоје вишеструки проблеми. Зовем 

их слојевитим зато што ти људи бивају боље постепено, слично као у процесу љуштења 

лука. Како који слој се скида, следећи постаје видљив. Понекад, када пацијент превазиђе 

постојећи проблем, други се појављује, који није био присутан у почетку, који су 

вероватно имали некада раније у животу и које је био решен. Слојевити случајеви узимају 

доста времена док се не излече, понекад и године. Често постоје психолошки аспекти 

случаја који испливају са различитим физичким проблемима. Да нисам сама ефикасан 

психолог не бих могла да изађем на крај са њима. Просечан лекар вероватно сматра 

слојевите случајеве хипохондрима, али то они обично нису. 

Скоро увек, први симптоми који захтевају пажњу, су они који су и најопаснији по живот, 

као проблеми са имуним системом, јетром, панкреасом, нервним системом и срцем. Када 

се они елиминишу, појављују се нови проблеми. Често је то поремећај или слабост 

ендокриног система, анемије, благи срчани проблеми. Онда долази до инфекција ока или 

ува, слабости мишића или скелета, благих проблема са кожом; стварима које нису 

озбиљне али које умањују квалитет живота. Сваки од ових слојева такође носи са собом 

психолошку компоненту; сваки од ових слојева такође може да узме три до шест месеци 

за лечење. 

Од прве посете Данијела, који је имао мање од 30 година, имала сам добру идеју да ће 

потрајати док му не буде добро. Он је имао веома дисторзиране зглобове, ходао уз 

велике болове, није имао пун распон покрета, веома се умарао и следствено томе патио 

је од углавном оправдане депресије. Био је на прагу да одустане од рада као немогућег 

задатка, али волео је свој посао. И сигурно му је он требао. 

Данијелова анализа је показала обимне алергије на храну, систематске инфекције 

гљивицама и вишеструке инфекције вирусима као и бројне слабости органа: слаб имуни 

систем који је угрожавао живот, слаб панкреас, слабе адреналинске жлезде, слаба црева. 

Зато што је тешко могао да прихвати било шта на шта је био алергичан и због тога што 

није могао да приушти себи да напусти посао макар и на пар недеља (иако му је претила 

тотални инвалидност) ставила сам га на Билеров пост. Ово је монодијета од прилично 

великих  количина добро куваних зелених махунарки или добро куваних тиквица, избор 

који зависи од баланса киселости крви. (Henry Bieler, 1965) 

У Данијеловом случају мој избор су биле тиквице, пола литра чистог пиреа од тиквица са 

мало морске траве и белог лука (без соли, маслаца или било чега другог) сваких неколико 

сати. Такође сам му дала велике дозе витамина и протоморфогена за његов очајно лош 
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имуни систем. И да је могао да буде на програму чишћења црева, Данијел га није могао 

приуштити себи. 

У року од три недеље осећао се боље, имао је мање болова, више енергије, иако још увек 

није узимао ништа осим тиквица, имао је и мање отицања у зглобовима. Током првог 

месеца изгубио је око пет килограма а и био је мршав од самог почетка. Онда сам додала 

кувано поврће без скроба и продужили смо са протоморфогенима и суплементима још 

месец дана. 

Једном месечно Данијел је долазио да ме види. Сваки пут је имао мало јаче органе и био 

у стању да толерише по још нешто у исхрани. Трећег месеца је престао да губи на тежини 

зато што смо додали мале количине куване риже и милета. Да бих га детоксификовала 

дала сам му да пости на води један дан недељно и да се одмара цео дан. На почетку и на 

крају дана у коме је постио имао је клистирање. Продужио је са једнодневним постом 

више месеци. До четвртог месеца његов имуни систем је ојачао, али се појавио нови 

проблем. Данијел је имао стомачне паразите па сам га ставила на шестомесечни програм 

да би их елиминисао. 

Данијел је захтевао месечно прилагођавање дијете зато што је брзо постајао алергичан 

када је често узимао веће количине било чега – броколија или пиринча на пример. Током 

овог времена постао је свестан многих негативних емоција асоцираних са детињством, 

младалачких фрустрација и разочарања. Он је био стварно веома љут у вези много ствари 

у свом животу, иако је доста година одржавао пријатну социјалну спољашњост. Али сада 

је почео да испољава нека од тих осећања мени и свом друштву. 

Данијел је имао агресивну девојку, али како је њему бивало боље њихов однос је постао 

неподношљив. И тако је раскинуо са њом и нашао нову везу која је била много 

позитивнија, заснована на узајамном поштовању и дивљењу. Често постоји јака веза 

између сузбијеног беса и болести депозита као што су артритис и гихт. Данијел није могао 

да приушти себи да буде стално бесан и да му истовремено буде боље. 

Следећи слој симптома се није појавио до скоро осамнаест месеци касније. До тада је 

имао добру енергију, вратио се планинарењу и скијању, камповању и вожњи кануа. Радио 

је у штампарији, али сада је сређивао своју сопствену штампарију са малим буџетом и 

постао је у потпуности сам свој мајстор. Имао је добру романтичну везу. Паразити су 

нестали; његов гихт и артритис су виртуелно нестали; доста његових алергија на храну су 

нестале. Сада је његово тело захтевало да кисело-базни баланс буде подешен и он је 

почео да обраћа пажњу на мање проблеме са леђима које је имао све време. Данијел је 

такође развио нови проблем – упалу ока. Била је тако тешка да је отишао код офтамолога 

да потражи олакшање јер је тешко могао уопште да гледа. Ставила сам га на масивне дозе 

витамина Ц и протоморфогена за око и онда смо се окренули другим проблемима. 

Тренутно виђам Данијела свака три месеца због минорних проблема са исхраном и 

прилагођавања суплемената. Његов емотивни став је веома позитиван. Посао му иде 
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добро као и љубавни живот. Није развио нове проблеме и стари су под контролом. 

Његови органи, иако у бољем стању, неће моћи никада да толеришу исувише 

оптерећења, физичког или менталног, али ако живи унутар својих граница он има све 

шансе за дуг и срећан живот.  

Данијел је исто тако постао мој пријатељ и волим да га видим, али не очекујем да га 

виђам много или уопште. Научио је оно што треба да зна да би водио рачуна о себи. Ово 

је типичан 'слојевити случај' који је успешно решен. Овај случај међутим, могао је и да се 

не заврши тако добро да Данијел није имао висок степен личног интегритета и храбрости, 

као и да се није суочио и разрешио своје емотивне конфликте. На срећу Данијел је увек 

водио живот на моралан начин без непоштења и тајне колекције недостојних дела. Тела 

је лако излечити; она су угљенично кисеоничке машине које функционишу на хемији и без 

грешке одговарају на физичке мере. Међутим ентитет који управља телом није тако 

једноставан. Мисли и емоције духа утичу на тело подједнако или још више него што то 

могу сви витамини, промена исхране или протоморфогени. Ум и дух иза тог ума могу да 

разболе тело или  га спречити да оздрави и остане здраво упркос свему што радим. 

Неетичке болести 

У мојој пракси сам видела доста душевно индукованих болести. Можда више него што ми 

је припадало. Можда је то судбина; имају тенденцију да ме нађу зато јер их разумем. И 

долазе код мене зато што су људи који је имају често у потрази за лекарима и траже 

помоћ алтернативне медицине као последњу наду, пошто су претходно исцрпели све што 

модерна медицинска наука има да понуди. Имала сам велики број људи којима је 

немогуће поставити дијагнозу и којима лекари не могу да пронађу ништа и означавају их 

као психотичне. Такође сам лечила људе са специфичном медицинском дијагнозом 

којима нису могли да помогну стандардни физички лекови. 

 У већини таквих случајева физичка болест је секундарна појава слојевима у основи 

душевних случајева. У овим типичним случајевима неизбежно постоје озбиљни проблеми 

повезани са блиским пријатељима, рођацима и пословним пријатељима. Болестан човек 

неизбежно криви пријатеље, рођаке и пословне партнере и не преузима одговорност. 

Проблеми се чине нерешивим. Када сам испитала довољно дубоко те проблеме почела 

сам да откривам праву инфекцију у позадини. Болесник је тако склон жалбама о 

страшним стварима које су му урадили људи са којима је имао проблема или понекад 

тако горд на то што се не жали на све лоше ствари које су му урадили. У ствари, скоро 

неизбежно, ова особа је спровела огроман број сакривених злочина, зла и издаје, ретко и 

криминалних дела за које се може судити, али ипак криминалних дела, недостојних дела 

која морају остати тајна. 

Ова дела су увек комплетно оправдана; болесник увек тврди да је био у праву што је 

радио то што је радио и за мене као терапеута је скоро немогуће да их наведем да 

преузму одговорност за своје грехове. Али у дубини, срж свих људи је часна, пристојна 
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душа која зна шта је у ствари урадила и осећа се кривом и суди себи. Зато у библији и 

стоји 'не суди да ти не би било суђено.' Није божански суд оно чега имамо највише да се 

плашимо; ми смо наш сопствени најгори судија, порота и џелат и на крају извлачимо из 

себе пуну казну заједно са каматама за сва штетна дела. 

Људи често кажњавају сами себе са озбиљном онеспособљавајућом болешћу или чак 

смрћу. Болест душе не реагује добро на физички третман све док се спиритуална болест 

не залечи. Овакви случајеви морају прво да нађу храбрости да постану поштени сами 

према себи, признају своја дела у свим одвратним детаљима и искупе се или ако 

искупљење није могуће да макар престану са њима у потпуности. Они морају да прихвате 

личну одговорност за оно што стварно јесу и оно што су стварно урадили и, најважније, 

прихвате да су одговорни за стварање своје болести. Није вирус или канцерогена ћелија 

или нешто из ведра неба оно што их је направило невиним жртвама каквим се 

представљају. Они су направили своју болест и они је могу излечити. 

На несрећу, мало људи који су провели живот заваравајући се у овом степену 

неодговорности има интегритет да би се променили. Ово су тешки случајеви. Посебно 

зато што они мисле да су физички болесни, нису дошли код мене да би били проглашени 

као ''ментални случајеви'' и имају тенденцију да одбаце овакав приступ. 

 

 

Нема несташице додатних дегенеративних стања која би могла да опишем. Ту су 

поремећаји у исхрани, херпес, болести бубрега, Алцхајмер, сенилност, менталне болести, 

адикције, синдром хроничног замора, СИДА. Ту су и макуларна дегенерација, карпал 

тунел синдром, хроничне упале ува (посебно код деце), упале крајника, бронхитис, 

панкреатитис, цисте, упале уретре, простате, бубрега, синузитис, остеомијелитис и туце 

других болести укључујући упалу слепог црева. Ту су и неуралгија, фибромиалгија. Ту су 

проблеми са мишићима. Ту су упала плућа као и разне друге врсте канцера коже, лимфе 

итд. 

Могла бих (али нећу) написати страницу или две о сваком од ових стања и претворити ову 

књигу у енциклопедију. После двадесет пет година праксе има мало тога што нисам 

видела или у чему нисам помагала телу да се опорави. Уопштено говорећи, све те стране 

које нећу написати би понављале исту поруку. А порука је да медицинска професија има 

мало разумевања стварних узрока или лекова за болести; да је свет пун непотребне 

патње; да постоје једноставни, безболни, безопасни приступи елиминисању већине 

болести људске врсте осим крајње болести – старости, ствари која нас све на крају односи; 

да се све болести суштински врте око истог приступа. 

Објаснила сам већ теоретску основу алтернативне природне медицине, кључну улогу 

токсемије, енервације, констипације, суштину добре исхране, пошћења и чишћења црева, 

важност редовног вежбања и разлоге за узимање витаминских суплемената. Открила сам 
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и доста тајни у мојој врећи трикова као што су моје омиљене лековите биљке, облоге и 

пшенична трава. 

Оно што ме највише брине у стању медицине данас је то што се чини да има све мање 

практичара алтернативне природне медицине. Млади холистички практичар је 

преоптерећен конфузним подацима и приступима и све је мање у стању да разазна шта је 

суштински важно а шта је дистракција и све више заплашен АМА ('Америчком 

медицинском асоцијацијом'), и плаши се да прихвати људе са озбиљним проблемима. 

Сувише младих практичара су постали идеолози, приањајући уз исправност појединих 

ригидних дисциплина, превиђајући истине које постоје и друге приступе и још горе, 

превиђајући ограничења која постоје у њиховим сопственим методама лечења. 

Текућа брига око трошкова медицинског третмана и прибегавање програмима осигурања 

у режији владе и прописима ће мало или нимало да обрне тренд ка све више болести које 

коштају све више и више да се лече. Корени тренутне кризе су двоструки. Као прво, наша 

храна, оваква каква долази са фарми постаје све гора. Ово се чак и не схвата као проблем. 

Пошто процесирамо храну за индустријски дистрибуциони систем, доста нутриционе 

вредности је такође изгубљено. Ово се једва препознаје као проблем. Све док се не 

будемо боље хранили бићемо све болеснији и свака генерација ће постати 'де-

генерација'. Као друго, наше друштво пати од зла монопола на медицину. Ово се једва 

признаје. АМА има болесне људе у свом загрљају. Не постоји ефективно компетиција за 

њене методе. Алтернативе се сузбијају. У мојој верзији бољег света, када би било ко, ко то 

жели, могао да понуди да дијагностификује и лечи херпес рецимо, мало превараната би 

преварило понекога. Појавиле би се међутим стварне терапије и јавност би била упозната 

са функционалним алтернативама. Када би свако ко хоће могао да продаје лековите 

пилуле или тинктуре са одговарајућим натписима који би говорили о болести за коју су 

намењени мало људи би било можда и отровано. Нешто њих би умрло због тога што нису 

добили прави третман. На позитивној страни, међутим, сва ова слобода би резултовала 

поновним откривањем безбројних терапија и многих супстанци које би се појавиле. 

У основи ово је питање слобода. Верујем да је боље дозволити избор и опције, дозволити 

опасности које постоје, а које иду са слободом. Несрећни исходи који су могући би се 

приписали недостатку интелигенције и неодговорности. Супротност је наша тренутна 

стаза – покушај да се регулише и контролише свака опасност. Ова претерана контрола, 

међутим, резултује институционализованим насиљем и окрутношћу, неефикасношћу која 

нема контроле и која није експозирана јаким светлом бољег пута. Као што је Черчил 

рекао, 'демократија је најгори облик владавине који постоји, са изузетком свих других.' 

Оно што је мислио је да морамо да прихватимо несавршен свет. Ова планета може бити 

најбоља онда када је најслободнија и када се људима дозволи да направе сопствени 

избор и буду одговорни за резултате и искусе последице сопствене глупости. 
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Додатак 

Тестирање пулса на алергије 

Кокин пулс тест је веома користан и једноставан алат за кућно детектовање алергија. Моји 

клијенти су успели да овладају овим приступом без надзора. Кокин тест ради на овом 

једноставном принципу: повећање пулса је проузроковано било каквом алергијском 

реакцијом. Ако знате који је нормалан распон пулса, можете идентификовати 

проблематичну храну или супстанцу и елиминисати је. Успешна примена Кокиног пулс 

теста захтева само мотивацију и мало упорности, зато што, да би тестирали на алергије на 

храну, дијета мора бити рестриктивна у току неколико дана и ваш пулс се мора тачно 

мерити у специфичним интервалима током периода тестирања. 

Тест је заснован на мерењу пулса у стању мировања, нешто што већина људи научи без 

тешкоћа. Пулс у стању мировања показује колико брзо срце куца после седења и 

мировања у релаксираном стању од три до пет минута. Када је особа активна срце бије 

брже него у стању мировања. Мера аеробичног 'фитнеса' је време за које се срце врати на 

број откуцаја у стању мировања. Добро тренирани спортисти имају срце које се може 

прилагодити од рада у пуном напору до пулса у стању мировања у року од или близу 

једне минуте; онима који нису у кондицији треба три до пет минута да би срце успорило 

чак и од благог напора до свог стабилног пулса у стању мировања. Они који не могу одмах 

да нађу свој пулс на зглобу шаке или врату, могу да купе јефтини дигитални сат који 

очитава пулс; ову врсту сата користе спортисти да би били сигурни да је њихов пулс на 

тренингу у прихватљивом распону. 

Припрема за Кокин пулс тест је неопходна да би се што вероватније уклониле алергијске 

реакције на храну. Ово захтева дисциплину неколико дана пре теста. Алергијске реакције 

могу трајати по неколико дана после узимања хране и ако имате реакције на нешто што 

сте узимали пре више дана то можу замаглити реакцију на храну коју сте управо узели. 

1. Престаните да пушите у потпуности најмање пет дана пре теста на цигарете; 

алергија на цигарете може захтевати пет дана до престанка. Уз то не би ионако 

требало да пушите! 

2. Прва три дана, бројте пулс у одмарању одмах после буђења (цео минут) и 

забележите број. 

3. Током прва три дана измерите свој пулс у стању мировања пола сата и опет после 

једног сата после сваког јела. Ако се повећао за више од 12 откуцаја изнад пулса у 

стању мировања које сте имали истог јутра, може се претпоставити да је нека храна 

коју сте управо узели алерген. Зато привремено елиминиште из исхране сву храну 

коју сте узели претходни дан све док не можете да их проверите једну по једну 

неколико дана касније. На крају ова прва три дана можда неће остати довољно 
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хране коју можете узимати. Ово је у реду и могуће је очекивати; време је да 

почнете да додајете храну назад у исхрану. 

4. Већина  људи која су алергична на храну су алергична на нешто од следећег: млеко 

и сир, јогурт, месо, алкохол, дуван. Било би врло мудро да избаците све ово прва 

три дана све док их не тестирате. 

После три дана на овом режиму можете претпоставити да су многе или уобичајене 

алергијске реакције на храну престале, или су бар значајно смањење, и да можете добити 

разумно тачне резултате појединих намирница. Добар индикатор проблема са алергијама 

на храну уопште, може се показати такође и током ових почетних дана. Ако сте 

елиминисали велики број намирница и ваш пулс у мирном стању после буђења се 

успорио неколико откуцаја, можете претпоставити да сте алергични на неку храну коју сте 

узимали. 

 Уопште ме не би изненадило да на крају трећег дана узимате само мало воћа и поврћа и 

да сте елиминисали све остало. Ефикаснија варијанта процедуре тестирања је три или 

четири дана поста на води, да би се уклониле све алергије са апсолутном сигурношћу, и 

да се онда поново уводе намирнице – једна по једна онако како је доле описано. 

Четвртог дана, као и у следећим данима, мерите пулс у стању мировања после устајања и 

онда узмите умерену количину само једне намирнице: на пример кришку хлеба, средњу 

чашу млека или једну наранџу или две кашичице шећера или неколико сувих шљива или 

брескву или једно јаје или кромпир умерене величине или шољицу кафе без заслађивача 

или стабљику целера или пола шоље сировог купуса или главицу лука или датулу или 

нешто лешника итд. Пола сата касније измерите пулс и опет сат времена после узимања 

хране. 

Ако било која намирница подигне пулс преко 12 откуцаја у минути изнад јутарњег пулса у 

стању мировања, ту намирницу треба да избаците; на њу сте сигурно алергични или не 

можете много да је варите. Ако се пулс није вратио на број у стању мировања ујутру и 

после једног сата нећете моћи да добијете пристојан резуктат следеће намирнице све док 

вам се пулс не успори опет или до следећег јутра. Можете међутим да наставите да 

узимате друге намирнице за које знате да неће провоцирати алергијске реакције. Зато 

што се реакције на храну могу осећати много сати, паметно је да узимате само мале 

количине појединих намирница ако желите да тестирате доста њих у току дана. Ако храна 

не проузрокује убрзање пулса (бар 6 откуцаја преко ваше процењене нормалне 

максималне вредности) можете провизорно сматрати да та намирница не доводи до 

алергије. 

После неколико дана тестирања једне намирнице на сваки сат, уморићете се од рутине и 

пожелети да једете нормалније. Исто тако може се десити да не можете тестирати више 

од једне или две намирнице на дан почевши од првог дана зато што се алергијске 

реакције не смирују довољно брзо. Нема проблема, период тестирања се може 



207 
 

продужити мањим интензитетом више недеља, са тестирањем једне намирнице сваког 

јутра после устајања. Како елимишете алергене из своје исхране једног по једног, ваш 

пулс у стању мировања треба мало да се смањи и да вам олакша откривање алергијских 

реакција. 

Пошто сте тестирали све намирнице у вашем нормалном јеловнику било би мудро да 

поновите тестирање, прекидајући гладовање сваког јутра другом намирницом. Ова друга 

рунда тестова може открити нешто више алергијских реакција које су први пут биле 

прикривене другим израженијим алергијским реакцијама.  
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