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ĮSPĖJIMAS 

 

Mūsų advokatai ĮSPĖJA: 

Ši knyga išleista vadovaujantis pirmąja Jungtinių Valstijų Konstitucijos pataisa, 
suteikiančia teisę atvirai ir laisvai diskutuoti visuomenei rūpimais klausimais bei reikšti 
savo požiūrį, nesvarbu, koks kontraversiškas ar nepriimtinas jis gali pasirodyti. Deja, 
medikų grupės ir farmacijos kompanijos jau prasiskverbė ir į įstatymų leidybos sritį bei 
pažeidė mūsų neliečiamą Konstituciją. Dėl šios priežasties mes esame priversti pateikti 
šį PERSPĖJIMĄ: 

Jei sergate ar jums buvo diagnozuota bet kokia liga, būtinai pasikonsultuokite su savo 
oficialiosios medicinos gydytoju prieš pradėdami laikytis bet kokios natūralaus 
gydymosi programos.  

Nemažai maisto produktų, vaistažolių ar natūralių medžiagų kai kuriems žmonėms 
kartais sukelia alergines reakcijas ar šalutinį poveikį. Dėl alerginių reakcijų į žemės 
riešutus ir braškes yra pasitaikę netgi mirties atvejų.  

Bet kuri iš šioje knygoje pristatomų programų gali būti potencialiai pavojinga ar net 
mirtina – ypač tokiu atveju, jei jūs sergate sunkiai.  

Taigi, bet kuris šioje knygoje pristatomas natūralus gydymosi metodas gali jums 
padaryti žalos, o ne duoti laukiamos naudos. PIRMIAUSIA PASIKONSULTUOKITE 
SU SAVO GYDYTOJU, tačiau atminkite, kad didžioji dauguma medikų nėra įgiję žinių 
apie natūralius gydymo metodus ir žolininkystę. Veikiausiai jie mėgins atkalbėti jus, 
kad nebandytumėte šių programų. 

DEDIKACIJOS 

Ši knyga skiriama visiems mano pacientams, kurie, nepaisydami medikų pareikšto 
mirties nuosprendžio, turėjo drąsos, tikėjimo ir pasiryžimo išsigydyti patys.  

Dėkoju Dievui, kad mane susiieškojo tiek daug sergančių, mirštančių sielų. Kartu mes 
atradome, kaip galima sukurti išgijimo stebuklus. Daugelis šių žmonių į mano kabinetą 
įšliaužė kraujuodami, vemdami ir šaukdami tiesiogine šių žodžių prasme. Jie buvo 
sužlugdyti fiziškai, emociškai, dvasiškai ir finansiškai. Neišmanantys gydytojai juos 
kankino, randavo, luošino, žalojo, nuodijo ir degino tol, kol ligoninės galiausiai atsisakė 
juos gydyti ir išsiuntė namo numirti.  

Tačiau šie žmonės nemirė. Pasitelkę dar likusią menką vilt į, jie suėmė save į rankas, 
pradėjo savigydos kelionę ir susikūrė naują gyvenimą. Dauguma jų išgyveno ir išsigydė 
vadinamąsias „neišgydomas“ ligas. Daugelis tebegyvena ir šiandien – sveiki, 
nesergantys, besijuokiantys ir švenčiantys kiekvieną dieną.  
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Ši knyga taip pat skiriama tiems, kurie bandė, bet kuriems nepavyko – mirusiems, kaip 
aš vadinu, natūralia mirtimi. Aš Jus myliu. Greta daugelio šių žmonių praleidau 
paskutines jų valandas, laikiau jų rankas, kalbėjau, glėbiau, netgi dainavau jiems 
atsidūstant paskutinįkart. Jų patirtis padėjo man suprasti natūralią mirtį. Jų paskutiniai 
išminties žodžiai padėjo man ir kitiems mano pacientams sužinoti, kaip reikia gyventi iš 
tikro.  

Ypatingai dėkoju Sali Vilkins (Sally Wilkins), Džonui Rizo (John Rizzo) ir Anišai 
Džouns (Anisha Jones) – mano palaikymo komandai – padėjusiems šiai knygai išvysti 
dienos šviesą.  
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ĮVADAS 

Ši 30-ies dienų intensyvi organizmo valymo ir detoksikacijos programa skirta bet 
kuriam žmogui, norinčiam pakeisti savo fizinę, emocinę ir dvasinę sveikatą.  

Nesvarbu, kokie jūsų negalavimai ir ar apskritai jų turite. Ši programa – visiems, kurie 
trokšta stulbinamai pakeisti savo gyvenimą į gerą. Per 30 dienų jūs tapsite fiziškai, 
emociškai ir dvasiškai kitokiu žmogumi, sveikesniu žmogumi. Tai jums garantuoju! 

Šią programą galite pritaikyti pagal savo asmeninius poreikius. Galite patys kontroliuoti, 
kokiu intensyvumu ją taikyti. Jūs patys minate greičio arba stabdžio pedalą. Jei jūsų 
organizmas yra tik šiek tiek išsekęs, laikykitės visos 30-ies dienų programos, 
rinkdamiesi švelnesnius joje pateikiamus variantus. Jei mirštate, atlikite šią programą 
visu intensyvumu. Juk prarasti neturite ko, o įgyti galite viską.  

 

 

 

Kai sulaukiau 16 metų, man buvo diagnozuota mirtina širdies yda. Visi mano gydytojai 
laikėsi tos pačios nuomonės – kad iki 20-ojo gimtadienio jau būsiu miręs, nebent man 
bus atlikta rimta operacija ir visą likusį gyvenimą gersiu vaistus. Per trejus metus aš 
atstačiau savo širdį. Įrodžiau, kad visi mano gydytojai klydo; tai galite ir jūs.  

Vėlu nebūna niekada 

Man visiškai nesvarbu, kaip „toli pažengusi“ yra jūsų liga. Man nesvarbu, kad gydytojai 
jums pasakė, jog vilties jau nebėra. Vėlu nebūna niekada! Juk prarasti neturite ko, o 
įgyti galite viską. Tiesiog privalote būti PASIRUOŠĘ ir NORĖTI pakeisti savo 
gyvenimą.  

Gydantis jūsų pažangą gali stabdyti bet kokios abejonės dėl to, ar visiškai pasveiksite ir 
ar įrodysite savo gydytoją klydus. Taigi, jei abejojate – nors krislelį, jums pravartu būtų 
tučtuojau užsisakyti mano video filmo „Stebuklas“ kopiją! Tiesiog paskambinkite 1-
877-TEACH-ME (832-2463). Šiame video aš išsamiai paaiškinu savo paties patirtus 
išgijimo stebuklus ir atsakau, kodėl jūsų gydytojai klysta ir kaip jūs pats galite 
išsigydyti bet kokią ligą. Taip pat išvysite ir išgirsite asmeninius liudijimus daugelio 
žmonių – tokių pat kaip jūs – kurie, nepaisydami jokių sunkumų, sukūrė savo pačių 
išgijimo stebuklus.  

Bet kuriam žmogui, sergančiam vadinamąja „neišgydoma“ liga, pravartu keliskart 
pažiūrėti šį filmą ir pasisemti pozityvaus palaikymo. Jūs galite jaustis gerai. JŪS 
GALITE IŠSIGYDYTI BET KOKIAS LIGAS! 

 

„J ūsų kūnas turi gebėjim ą pats išsigydyti bet kokią ligą“.  

    Dr. Ričardas Šulcė 

„NĖRA „neišgydomų“ lig ų. Jei esate pasiruošę prisiimti atsakomybę už save ir 
savo gyvenimą, tai galite išsigydyti bet kokią ligą“. 

    Dr. Ričardas Šulcė 
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1 SKYRIUS 

KAIP JUS PAVEIKS ŠI PROGRAMA 

FIZIŠKAI 

Šiuolaikiniame gyvenime kasdien susiduriame su tūkstančiais (tiesiogine prasme) 
įvairiausių nuodų ir toksinų. Vien tik vidutiniame maisto produktų vežimėlyje rasime 
virš šimto toksiškų chemikalų. Jokia paslaptis, kad mūsų maisto, vandens ir oro kokybė 
suprastėjo, ypač per pastaruosius 25 metus.  

Be to, vykstant įprastoms medžiagų apykaitos funkcijoms, mūsų organizmuose kaupiasi 
daug įvairių atliekų, kaip antai šlapimas, fekalijos, gleivės, rūgštys, tulžis, pūliai ir t.t. 
Menku fiziniu aktyvumu ir pernelyg dideliu stresu pasižymintis šiuolaikiškas gyvenimo 
būdas apsunkina natūralų organizmo gebėjimą atsikratyti šių atliekų. Min ėtų toksinų ir 
atliekų sankaupos organizme mus žudo ir yra tiesioginė vėžio, širdies ir 
kraujagyslių ligų, nervų ir raumenų ligų, virškinamojo trakto lig ų, diabeto, artrito 
ir t ūkstančių kitų susirgimų priežastis.  

Ši programa veikia kaip stiprus, detoksikuojantis organizmo praplovimas. Ji ištrauks ir 
išsiurbs seniai sukauptus nuodus ir toksiškus chemikalus bei palengvins jų pasišalinimą 
iš organizmo. Ji panaikins ir išvalys juos iš visų organizmo vietelių, kuriose šie mėgsta 
slėptis – iš riebalinio audinio, raumenų, žarnyno, kepenų, tulžies pūslės, inkstų, 
kraujotakos, limfinės sistemos, audinių ir ląstelių.  

Ši programa taip pat stimuliuos ir sustiprins jūsų imuninę sistemą. Ji suteiks jūsų kūnui 
maistingų medžiagų, kad šis gebėtų pats atsistatyti ir išsigydyti ligą.  

Nemažai greitų organizmo valymo ir 24 valandų trukmės detoksikacijos programų žada 
stebuklingus rezultatus, tačiau vienintelis jų pajėgumas yra jų reklama. Nejaugi manote, 
kad po 30 ar 40 metų trukusio tipiško amerikietiško, sveikatą ardančio gyvenimo būdo 
bus įmanoma per dieną dvi atstatyti padarytą žalą ir atsikratyti viso sukaupto šlamšto? 
Jei taip, tai dar noriu jums pasiūlyti parduoti savo namelį Arizonoje su vaizdu į 
vandenyną.1  

Per du mano praktikos dešimtmečius ši programa pademonstravo savo veiksmingumą. 
Ji palankiai veikia kiekvieną kūno dalį, kiekvieną organą, kiekvieną sistemą, kiekvieną 
sąnarį ir kiekvieną kūno ląstelę. Ji iš vidaus išvaro visą lipnų purvą (angl. – gunk – 
medicinos terminas), organizmą aprūpindama maistingomis medžiagomis.  

Praėję visą programą, žmonės dažnai pastebi esantys stebėtinai energingi, atrodantys ir 
besijaučiantys geriau nei prieš 30 metų. Juk tai neblogi mainai – už vieną programos 
dieną gaunate visus metus.  

Po 30 dienų diduma mano pacientų skundų, problemų ir ligų būna dingusios.  

                                                 

1 Arizonos valstija yra visiškai apsupta sausumos ir neturi jokio priėjimo prie vandenyno. – Vert. 
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EMOCIŠKAI 

Smegenys yra lygiai toks pat organas kaip ir kiti. Jos gerai funkcionuoja tik tada, kai yra 
pakankamai aprūpinamos krauju, o tame kraujyje privalo būti gausu maistingųjų 
medžiagų. Dirbdamos smegenys taip pat gamina atliekas. Tai vyksta tuo metu, kai 
mąstote, sprendžiate problemas ir medituojate, kai yra stimuliuojami milijonai nervinių 
ląstelių arba kai gaminama begalė medžiagų apykaitos chemikalų, kurie nurodo jūsų 
organizmui, ką ir kaip daryti atitinkamų procesų metu – nuo hormonų subalansavimo iki 
organizmo paros ritmo atstatymo patekus į kitą laiko juostą.  

Dažnai skrodimo metu atvėrus kaukolę ir apžiūrint smegenis arba skaitant pomirtinę 
patologijos ataskaitą matyti, kad dalis smegenų yra anemiškos ir fiziškai padengtos 
geltonos spalvos gleivėmis ir apnašomis. Tai byloja apie kraujo trūkumą ir atliekų 
užsilaikymą smegenyse. Smegenų liga sergančio žmogaus smegenys atrodo dar prasčiau.  

Medicinos gydytojai ir mokslininkai norėtų, kad žmonėms būtų sudėtinga suprasti šiuos 
procesus. Tačiau viskas čia elementaru. VISŲ smegenų ir emocinių sutrikimų – nuo 
trumpo atminties praradimo iki Alzhaimerio ligos, nuo „blogų dienų“ iki įsisenėjusios 
depresijos ar netgi pamišimo – priežastys yra prasta kraujotaka, maisto medžiagų 
trūkumas ir susikaupusios atliekos.  

DVASIŠKAI 

Mozė, Jėzus, Buda, Mohamedas, Krišna ir kiti pranašai, šventieji bei dvasiniai lyderiai, 
ir netgi ištisos religinės organizacijos – nuo mormonų iki metodistų, propaguoja 
pasninkavimą (badavimą), sąmoningą mitybą, organizmo valymą ir detoksikaciją 
siekiant patirti aiškumą. Pasninkavimas (badavimas), organizmo valymas vaistažolėmis 
ir netgi klizmų statymas naudojant išskobtus moliūgus nuo senovės laikų buvo 
praktikuojama siekiant sustiprinti dvasinius gebėjimus ir Dievo artumą.  

Kad ir kokie būtų jūsų dvasiniai įsitikinimai ar religija (nuo adventistų iki Dzeno), mano 
30-ies dienų organizmo valymo ir detoksikacijos programa padidins jūsų gebėjimą 
girdėti ir suprasti Dievo žodį, gauti dieviškąsias žinutes ir leisti Dievui veikti per jus ir 
jūsų labui. Aleliuja!  
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2 SKYRIUS 

NEIŠGYDOMŲ LIGŲ NĖRA 

 

 

 

JŪS NESATE IŠIMTIS IŠ TAISYKL ĖS 

Žinau, jog manote, kad jūsų liga – unikali ar kažkuo skiriasi nuo kitų ligų. TAIP NĖRA. 
Žinau, jog galvojate, kad kalbu apie daugumą ligų arba tik apie mirtinas ligas, bet tik ne 
apie jūsų ligą. BET AŠ KALBU BŪTENT APIE JŪSŲ LIGĄ.  

Kalbu apie VISAS ligas, įskaitant artritą, skrandžio opą, virškinimo sutrikimus, vidurių 
užkietėjimą, diabetą, Alzhaimerio ligą, aukštą kraujospūdį, VISAS vėžio formas, 
Parkinsono ligą, širdies ligas, chronišką nuovargį, vilkligę, depresiją, neurologines, 
raumenų, odos ir emocines ligas ir net tas, kurios dar neatrastos ar neįvardytos.   

Net jeigu jūsų garsus, daug mokslų ragavęs tradicinės medicinos gydytojas teigia, kad 
jūsų liga „neišgydoma“, kad JOKIO VAISTO nėra, kad NIEKO PADARYTI JAU 
NEBEGALIMA arba kad nėra jokio gydymo, IŠSKYRUS jo taikomą metodą, TAI JIS 
YRA NETEISUS. Galimas daiktas, jums net pasakys, kad vos už keleto mėnesių ar 
savaičių mirsite. Tai MELAS!  

Turėjau pacientų, kuriems gydytojai – kiečiausi medicinos specialistai visoje šalyje 
(medicinos elitas) – tvirtino, esą mirtis jų laukia jau po kelių savaičių ar, geriausiu 
atveju, mėnesių. Daug tokių pacientų pas mane atšliaužė laiptais tiesiogine prasme: 
vieni kentėjo nuo sunkaus širdies sutrikimo su 90 proc. užsikimšusiomis arterijomis, 
antri sirgo paskutine A.I.D.S. stadija ir turėjo likusius vos 1 ar 2 T-limfocitus, treti buvo 
iškankinti įvairių vėžio formų ir leukemijos su tokia gilia anemija, kad kraujas skverbėsi 
jiems tiesiog pro odą, o ketvirtus kamavo toks skausmingas artritas, kad skausmą jiems 
kėlė pats kvėpavimas. Dar kiti duso nuo plaučių ligų, buvo sutraukti mėšlungio ar 
paralyžiuoti dėl nervų ir raumenų ligų.  

VISI ŠIE PACIENTAI TEBĖRA GYVI IR ŠIANDIEN, PRASLINKUS 15 METŲ. Ne, 
jiems nebuvo nustatyta klaidinga diagnozė. Neįvyko jokia spontaninė ligos remisija. Ir 
ne laimingas atsitiktinumas buvo tai, kad jie išgyveno, suklestėjo ir džiaugėsi ilgu, 
sveiku, gyvybingu ir laimingu gyvenimu. JIE SAVE IŠGYDĖ PATYS! 

Ar supratote mano mintį? 

Man nerūpi, kokį vardą jūsų gydytojai davė jūsų ligai; man nesvarbu, kokia 
„neišgydoma“ ar potencialiai mirtina, jų žodžiais, yra ši liga; ir man tikrai nė motais, 
kokie išsimokslinę, kiek laipsnių įgiję ar kiek knygų išleidę yra jūsų gydytojai. Jie jau 

„J ūsų kūnas turi planą, schemą to, kas yra puiki sveikata, ir visą laiką 
stengiasi dėl jūsų pasiekti šią puikią sveikatą.“  

                  Dr. Ričardas Šulcė 
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seniai pamiršo savo pirmąją dieną medicinos mokykloje, kur sužinojo, kad organizmo 
pirmas ir svarbiausias uždavinys yra išgyventi ir pačiam pasveikti. Kol dar 
tebekvėpuojate, parodysiu jums, kaip priversti jūsų gydytojus atsiimti savo žodžius. 
Išmokysiu jus, kaip sustiprinti jūsų kūno gebėjimą išgyventi ir pasveikti pačiam, 
pranokstant jūsų gydytojo smarkiausias fantazijas, pranokstant visas medicinos 
mokykloje įgytas žinias, pranokstant bet kurio iš jų tikėjimą tuo, ką iš tikrųjų geba 
žmogaus kūnas. Išmokysiu jus, kaip kurti išgijimo stebuklą.  

Mano pacientai, kurie iš tikrųjų norėjo jaustis gerai, turėjo drąsos, tikėjimo ir 
pasiryžimo vadovautis šiomis programomis, save išgydė patys.  

PADARYKITE TAI DABAR PAT 

Prisiimkite visą atsakomybę už save. Pažvelkite į veidrodį. Matote asmenį, atsakingą 
už jūsų dabartinę sveikatos būklę. BŪTENT JŪS esate VIENINTELIS žmogus, galintis 
sau padėti. Jūs pats sukūrėte savo problemą – jūs pats galite ir išsigydyti. Taigi, giliai 
įkvėpkite. Susiimkite. Liaukitės savęs gailėję, imkitės darbo ir kurkite savo naująjį 
gyvenimą.  

Vienas išmintingas žmogus kartą pastebėjo, kad žodis „gailestis“ (angl. – sympathy) 
žodyne yra tarp žodžių „mėšlas“ (angl. – shit)  ir „sifilis“ (angl. – syphilis). Na, kad ir 
kur jis ten būtų, dar nėsyk nemačiau, kad gailestis būtų padėjęs pasveikti bent vienam iš 
mano pacientų. Gailėdamas savęs neišsigydė dar niekas.  

Taigi, ko dar laukiate? Pakelkite savo sergančias sėdynes nuo lovos, meskit šalin savo 
migdomuosius ar ginklus ir skirkite man 110 proc. Prisiimkite atsakomybę už savo 
gyvenimą. Susigrąžinkite savo gyvenimą atgal į savo pačių rankas. Be galo nustebsite 
išgijimo stebuklu, kuris jums atsitiks. JŪS TAI GALITE!!!!    

Gali būti, kad jau išmėginote visus papildus ir vaistus. 

Žinau – jūsų virtuvės spintelės kimšte prikimštos visokių preparatų, pradedant 
įvairiausiais vitaminais, mineralinėmis medžiagomis, žolelėmis ir fermentais, baigiant 
amino rūgštimis, melatoninu, ryklio kremzlėmis, koloidiniu sidabru, gliukozamino 
sulfatu ir kitomis alternatyvaus pobūdžio „naujovėmis“. Žinau, jog jūsų vaistų spintelė 
lūžta nuo receptinių, nereceptinių ir netgi draugų jums duotų vaistų. Esu tikras, kad 
spintelė prie jūsų miegamojo lovos taip pat prigrūsta to paties. Nė vienas iš šių papildų 
nepadėjo, o jūs sergate vis sunkiau. Ši programa padės TIKRAI. 

Gali būti, kad jau gydėtės pas pačius geriausius medicinos gydytojus.  

Gydytojai bandė sunaikinti jūsų ligą jums pačiam visai tam nepadedant. Toks būdas 
beveik niekada neveikia, o kai suveikia, tai dažniausiai būna tik laikinas, greitai 
praeinantis pagerėjimas. Aš nesiruošiu jūsų ligos naikinti ar net jos gydyti. Aš ketinu jus 
taip sustiprinti, kad liga pati ims bėgti, šuoliuoti ir pati paspruks iš jūsų kūno. Aš jums 
nemeluosiu ir neapsimetinėsiu išmanąs sudėtingas jūsų kūno funkcijas, kaip tai daro 
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jūsų medicinos gydytojai. Visa tai išmano tik Dievas. Bet aš tvirtai žinau, kad jei 
priversiu jus susikurti nepaprastai sveiką gyvenimo būdą – tokį, apie kokį net 
nedrįsdavot pasvajoti, – tai tokiu atveju jūsų kūnas išsigydys pats.  

Gali būti, kad išbandėte netgi visus gydytojų natūropatų siūlomus metodus.  

Visi natūropatai – tik didelis būrys ištižėlių, ypač kai kalba pasisuka apie intensyvesnį 
gydymą.  

Mano pacientai sugebėjo išsigydyti vadinamąsias „neišgydomas“ ligas ir sukūrė 
išgijimo stebuklus būtent dėl to, kad aš nesilioviau spardyti jiems užpakalių tol, kol 
jie nepasveiko.  

Natūraliosios ir alternatyviosios medicinos atstovai tiesiog kvailioja balansuodami jūsų 
aurą ir apipurkšdami jus eteriniais aliejais – tokius metodus aš vadinu „baigiamosiomis 
gydymo procedūromis“ (angl. – „finishing treatments“). Net ir imdamiesi griežtų 
priemonių, šie gydytojai vis viena naudoja silpnai veikiančias programas, skirdami 
bejėgiškas, menkas dozes. Oficialiosios medicinos gydytojas bent jau žino, kaip mirtiną 
ligą pribaigti intensyvumu. Jis prapjaus jūsų viršugalvį ir išskobs auglį, pašalins jūsų 
sėklides ar ištrauks kiaušides. Supratote? Jei norite mirtiną ligą išsigydyti natūraliomis, 
o ne šiuolaikinės medicinos priemonėmis, tada turite važiuoti be jokių sustojimų. 
Didinkite intensyvumą iki 110 proc. Minkite greičio pedalą iki dugno ir nesižvalgykite 
atgal.  

Aš niekada nepražudžiau nė vieno savo paciento.  

Ne, nesu pražudęs nė vieno paciento, nors greitį spaudžiau iki dugno ir visus savo 
natūralaus gydymo metodus taikiau iki MAKSIMUMO. Gal kai kuriems pacientams ir 
susuko vidurius nuo kviečių želmenų sulčių ar mano vyniojimo į šaltą paklodę 
procedūros, tačiau nė vienas dėl to nenumirė, niekam tai net nepakenkė. Niekada 
nebėriau per daug ledo į ledo vonią, nedariau pernelyg didelio spaudimo emocinio 
gijimo metu. Niekada nedaviau pacientams pernelyg daug uoginės paprikos (angl. – 
cayenne pepper)2 , vidurius laisvinančių ir organizmo valymui skirtų preparatų, nė 
vienas nemirė perdozavęs sulčių. Bandžiau, bet jie nepalūžo. Netgi drįsau kai kurių 
prašyti, kad numirtų ant mano rankų, tačiau jie nemirė. JIE IŠGYVENO, 
SUKLESTĖJO IR DŽIAUGĖSI ILGU, SVEIKU, GYVYBINGU IR LAIMINGU 
GYVENIMU. JIE IŠGYDĖ SAVE PATYS! 

 

 

 

 
                                                 

2 Labiau paplitęs ir žinomas pavadinimas yra kajeno pipiras, tačiau lietuvių kalbininkų siūlomas taisyklingas pavadinimas yra 
uoginė paprika. – Vert. 

„J ūsų kūnas turi gebėjim ą visiškai pasveikti pats. Jam tik reikia jūsų 
pagalbos.“  

                  Dr. Ričardas Šulcė 
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Niekas nemiršta nuo pernelyg uolių gydytojų natūropatų, nuo pernelyg intensyvių 
programų ar nuo žolelių perdozavimo. Mirštama nuo nepakankamo jų kiekio.   

Kai lankausi savo studentų klinikose Amerikoje, Europoje ir kitose pasaulio šalyse, šie 
man esant dar koridoriuje ima kloti detales apie blogiausius atvejus, pasitaikiusius jų 
praktikoje. Tai, esą, buvę pacientai, kurių jiems nepavyko išgydyti – esą tie pacientai 
nereagavo į gydymą.  

Mano studentai gydytojai 99 proc. laiko viską darė teisingai, tik nepakankamai daug ir 
nepakankamai dažnai. Visada jiems sakau: „PADIDINKITE GI TĄ NELEMTĄ 
INTENSYVUMĄ.“ 

Pagrindinė bėda ta, kad dauguma gydytojų natūropatų baiminasi pakenkti pacientui. Jie 
nenori palaužti paciento – pernelyg jo spausti. Jei pacientas serga paskutinės stadijos, 
„neišgydoma“ ar mirtina liga, tokiu atveju gydymą INTENSYVINTI BŪTINA. 
PIRMYN. PAMĖGINKITE NUMARINTI TOKIUS PACIENTUS MORKŲ 
SULTIMIS, KLIZMOMIS, ŽOLINIAIS LAISVINAMAISIAIS IR POZITYVIU 
MĄSTYMU. NEPAVYKS.  

Dažnai šiems gydytojams sušunku: „Ko gi jūs bijote? Nužudyti juos? Jie jau ir taip 
miršta. Nėra ko prarasti.“  

Žmonės kur kas stipresni, nei manote. 

Kai tyrinėjau šių tariamai gležnų ligonių gyvenimo būdą, paaiškėjo, kad iki ligos jų 
gyvenimas buvo labai jau intensyvus. Visi šie žmonės kenksmingus gėrimus gerdavo 
litrais, rūkydavo, valgydavo daugiausiai gyvulinės kilmės maistą, gyveno nuolatiniame 
strese ir neigiamai mąstydami. Jie niekuomet nekvestionavo tokio savo gyvenimo būdo, 
kuriuo save žudė. Prieš atsidarydami septintąjį alaus butelį, jie niekada nekėlė klausimo: 
„O kodėl alus pakuojamas po šešis butelius? Gal septintas butelis jau laikomas 
perdozavimu?“. Ne, tą septintąjį alaus butelį jie paprasčiausiai prarydavo vienu mauku.  

Šiems žmonėms niekada nekildavo klausimų, kad galbūt viena riebių bulvių traškučių 
pakuotė yra leistina norma, – jie paprasčiausiai atplėšdavo dar vieną ir pasičepsėdami 
bei junginėdami televizijos kanalus ją sudorodavo. Jie nėkart nepaskambino gamintojui 
pasidomėti, kad galbūt suvartoja pernelyg daug šio maisto produkto. Ne, jie tiesiog 
toliau linksminosi iš visos širdies.  

Cigaretės, alkoholiniai gėrimai, kava, cukrus, šokoladas, greitas maistas, lengvi 
narkotikai, receptiniai vaistai, dirbtiniai priedai, toksinai buičiai skirtuose gaminiuose, 
užteršta aplinka, blogi santykiai ir šiukšlių prigrūstos mintys – MES NIEKADA 
NEKVESTIONUOJAM VISŲ ŠIŲ DALYKŲ. NIEKADA NESUMAŽINAM TEMPO. 
NIEKADA NESIBAIMINAM PERDOZUOTI.  

BET ŠTAI DABAR, kai jau gydomės, imame būgštauti, kad perdozuosime vaistinių 
augalų. Baiminamės, kad mums per žiaurus bus išbandymas padauginti imbiero šaknies 
arbatos atliekant vyniojimo į šaltą paklodę procedūrą. NA, LIAUKIT ĖS! 
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Jei žmonės gydytųsi pasitelkę tokį patį pasiryžimą, energiją ir intensyvumą, kaip tai 
darė linksmindamiesi, žalodami save ir mėgindami save pribaigti, tai išgijimo stebuklas 
įvyktų labai greitai.   

Gali būti, kad išbandėte visas sveikatinimo programas. 

Gali būti, kad jau išbandėte šimtus skirtingų sveikatinimo programų, procedūrų ir 
receptų. Bet ar esate kada mėginę atlikti visas jas vienu metu? Aš jūsų paprašysiu visas 
savo dienas ir naktis skirti gydomosioms procedūroms. Tai bus jūsų darbas visu etatu 
per ateinančias 30 dienų. Jei sergate sunkiai, tada išeikite iš darbo ar pasiimkite atostogų. 
Šiai programai privalote atsiduoti 110 proc. Sau ir savo sveikatai privalote suteikti 
pirmenybę. 

Susiraskite gydymosi partnerį. 

Sėkmės tikimybė bus tūkstantį kartų didesnė, jei turėsite draugą, kuris jums pagelbės. 
Kam klizmą darytis vienam? Sujauksite visą vonios kambarį ir užtruksite visą naktį. 
Pasikvieskite pagalbon draugą.  

Jei drovitės savo nuogo užpakalio, nugalėkite šį jausmą. Tai bus jūsų gydymosi dalis. 
Linksmybės tik prasideda.  

Jūsų sutuoktinis tokiu pagalbininku galėtų būti tik labai retu atveju. Paprastai 
sutuoktinis būna arba jums pernelyg artimas, kad reikiamą akimirką suduotų 
padrąsinamąjį spyrį į sėdimąją, arba, galimas daiktas, jūs susirgote kaip tik dėl to, kad 
sutuoktinis jums gyvenime per dažnai tą sėdimąją spardė. Taigi, darkart sakau, jūsų 
sutuoktinis beveik visuomet bus prastas pasirinkimas ir to jums tikrai nepatariu daryti.  

Susiraskite draugą, giminaitį arba, dar netgi geriau, žmogų, su kuriuo susipažinote 
sveiko maisto parduotuvėje ir kuris domisi sveikata bei natūraliais gydymo metodais. 
Svarbiausia, kad šis žmogus būtų stiprus, tvirtų rankų, gebėtų praskaidrinti jūsų 
nuotaiką sunkiu momentu, pasijuokti, jei prikakosite į kelnes, netgi verkti su jumis, o 
tada atsikelti ir būti pasirengusiam entuziastingai viską pakartoti iš naujo.  

 

 

 

  

 

 

 

 

„Pasveikti yra lengva, o norint susirgti prireikia ištisų nuolatinio ir sunkaus 
darbo metų.“  

                  Dr. Ričardas Šulcė 
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3 SKYRIUS 

30-IES DIENŲ SULČIŲ (ŽALIO MAISTO) 
PROGRAMA 

30 dienų jūs vartosite tik gryną vandenį, žolelių arbatas, šviežių vaisių ir daržovių sultis 
bei žalią maistą (vaisius, daržoves, sėklas, daigus, riešutus, ankštines kultūras ir grūdus).  

Jei norite sustiprinti šios programos veiksmingumą, patariu jums kiekvieną savaitę 2-3 
dienas iš eilės vartoti tik skysčius.  

Jei sergate sunkiai, tokiu atveju visą mėnesį privalote daryti organizmo 
praplovimą šviežiomis sultimis. Jokio kieto maisto! 

ŠIANDIEN PAT ĮSIGYKITE SUL ČIASPAUDĘ 

Tur ėti sulčiaspaudę – privaloma. Tai net nediskutuotina! Jei jos neturite, nusipirkite 
ją šiandien pat. Ji išgelbės jums gyvybę. Nesvarbu, kokio tipo ar kurio gamintojo. 
Žinoma, vienos sulčiaspaudės būna geresnės už kitas, bet tai ne esmė. ĮSIGYKITE 
SULČIASPAUDĘ IR JAU ŠIANDIEN PRADĖKITE JĄ NAUDOTI. Be sulčiaspaudės 
galite pamiršti apie šią programą.  

Kasdien išgerkite mažiausiai apie 4 litrus skysčių. Tai viso labo tik aštuonios puslitrio 
talpos porcijos. Vartokite tik distiliuotą arba išgrynintą (angl. – purified) vandenį, 
detoksikuojančią žolelių arbatą (Detoxification Herb Tea), vaistažolių arbatas (be 
kofeino) bei organiškai užaugintų vaisių ir daržovių sultis. Sultis galite skiesti 
distiliuotu ar išgrynintu vandeniu per pusę, jei jums taip labiau priimtina. Tik itin retais 
atvejais pacientams, netgi diabetikams, kilo rimtų problemų dėl sultyse esančių 
natūraliųjų cukrų. Jei kam ir kildavo bėdų, tai geriant grynu vandeniu perpus atskiestas 
sultis problemos dingdavo.  

Nelaikykite šios programos sulčių pasninku (badavimu), o greičiau ORGANIZMO 
PRAPLOVIMU SULTIMIS. Nes jūs, tiesiogine prasme, pilsite litrus maistingų, gyvų, 
gydančių, valančių, stiprinančių ir galingai veikiančių sulčių į savo kūną, kraujotaką ir 
kiekvieną kūno ląstelę, jomis pakeisdami senuosius skysčius. Tai bus didžiausias 
„tepalų keitimas“ visame pasaulyje.  

Savaime suprantama, geriausia vartoti organinę produkciją, nes daugelis pesticidų ir 
insekticidų yra nuodingi ir kenkia mūsų imuninei ir nervų sistemoms. Jei negalite gauti 
organinės produkcijos, tenesustabdo jūsų ši aplinkybė. Jei įtariate vaisius ir daržoves 
galint būti užterštus, paprasčiausiai juos mirkykite ir gerai nuplaukite. Bet kuriuo atveju 
geriau yra gerti mažiau veiksmingas, iš prastesnės kokybės produkcijos išspaustas sultis, 
nei negerti jokių. Neieškokite dingsčių nesiimti šios programos. Tiesiog padarykite 
viską, kas yra jūsų galioje. Nusipirkite šviežiausių, gyvybingiausių, švariausių, 
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maistingiausių produktų, kokių tik galite rasti. Mano praktikoje buvo ir tokių pacientų, 
kurie savo „neišgydomas“ ligas išsigydė vartodami likučius iš ūkininkų turgaus. 

Šiandien daugelyje bendruomenių veikia vietiniai ūkininkų turgeliai. Jie dažniausiai yra 
geriausia vieta įsigyti šviežios, organinės produkcijos.  

 

 

 

PATARIMAI, PAD ĖSIANTYS JUMS SĖKMINGAI LAIKYTIS SUL ČIŲ 
PRAPLOVIMO PROGRAMOS: 

Jūsų kūno temperatūra 

Laikydamiesi sulčių programos, jūs savaime suvartosite mažiau kalorijų, arba šilumos 
vienetų. Per šį laikotarpį retkarčiais galite pasijusti kiek vėsiau nei įprastai. Gali netgi 
pasitaikyti, kad jus ims krėsti drebulys ar šaltis, nelygu kokiu metų laiku atliksite 
praplovimą sultimis. Tai ne bėda. Savo pacientams patariu visuomet automobilyje 
vežiotis ar turėti su savimi sportinį nertinį, kad galėtų užsimesti pasijutę kiek vėsiau. 
Laikydamiesi sulčių programos, ypač kai eina į darbą ar kur kitur, pacientai bet kuriuo 
atveju su savimi pasiima kuprinę su sultimis ar vandeniu. Tiesiog įsimeskite į ją 
megztinį, lengvą švarkelį ar kitą rūbą. 

Energijos lygis 

Vartojant mažiau ar jokio maisto, protarpiais galite pajusti energijos nuosmukį. Staiga 
galite pasijusti taip, tartum jūsų kūne visiškai nebėra energijos ir jūs neįstengiate net 
atsikelti. Atsipalaiduokite. Nepanikuokite. Toks jausmas tęsis vos keletą minučių, 
netrukus jus užgrius toks energijos antplūdis, kad nė nežinosit, kur ją išlieti. Trumpi, 
laikini energijos nuosmukiai yra įprastas dalykas laikantis praplovimo programos, ypač 
30-ies dienų sulčių programos, kai nevartojamas joks kietas maistas. O intensyvūs 
energijos ANTPLŪDŽIAI yra netgi labiau įprasti. 

Kartą, kai pats laikiausi 30-ies dienų sulčių programos, 28-ąją programos dieną man 
teko gerą valandą važiuoti į kikbokso treniruotę; ši sporto šaka reikalauja kur kas 
daugiau energijos nei paprastas boksas. Neturėjau jokio ūpo ten vykti. Jaučiausi neturįs 
energijos, bet vis vien prisiverčiau važiuoti. Po pusvalandį trukusio apšilimo pasijutau, 
tarsi būčiau „prisipylęs“ raketinio kuro, ne tik sulčių. Tądien kikboksą žaidžiau 17-a 
trijų minučių trukmės raundų. Žaidžiau kaip niekad gerai, pasiekiau savo asmeninį 
rekordą. Po užsiėmimo vienas iš vyriausiųjų trenerių priėjo prie manęs ir paklausė: 
„Nežinau, ką vartoji, bet judėjai taip greitai, kad vos įstengėme tave matyti! Buvai lyg 
kokia išsklidusi dėmė!“ Tai tiek apie tą energijos stygių laikantis sulčių praplovimo 
programos.  

„Pasveikti – tai liautis darius tai, kas jus susargdino, ir prad ėti taikyti naujas 
programas, kurios sveikatina.“  

                 Dr. Ričardas Šulcė 
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Alkio baimė 

Laikydamiesi sulčių programos, retkarčiais pajusite staigų ir intensyvų potraukį maistui. 
Tarpais jis gali pasirodyti toks stiprus, kad norėsis pulti į virtuvę ir RYTI viską iš eilės. 
Bet NESIELKITE taip.  

Tai tik laikini medžiagų apykaitos pasikeitimai jūsų organizme. Nekreipkite į juos 
dėmesio ir šie baigsis jau po kelių minučių ar net sekundžių.  

Laikantis organizmo praplovimo sultimis programos, nederėtų jausti alkio. Jei jaučiatės 
alkani, tada reikėtų gerti dar daugiau skysčių. Jei vis tiek esate alkani, palaukite kelias 
minutes, dar išgerkite sulčių ir jas gerkite tol, kol pasijusite sotūs.  

MAISTINGAS RYTINIS G ĖRIMAS 

Gamta mus apdovanojo tam tikrais maisto produktais ir vaistiniais augalais, kurie yra 
nepaprastai veiksmingi, koncentruoti ir pilnaverčiai. Aš juos vadinu 
„SUPERMAISTU“ (angl. – superfoods). Sukūriau organinį, koncentruotą natūralių 
vitaminų ir mineralų mišinį savo sunkiausiai sergantiems pacientams. Kai liga sunki, tai 
dažnai ir virškinimo sistema būna išėjusi iš rikiuotės. Vargiai ką suvirškinate ir 
įsisavinate. Mano „Supermaisto“ formulė susideda iš vienaląsčių augalų, o visas jos 
grožis slypi tame, kad šie augalai vienas kitą beveik suvirškina. Po kelių minučių į jūsų 
kraujotaką patenka vitaminų ir mineralų antplūdis, atstatantis ir gydantis jūsų organizmą. 
Šis „Supermaistas“ mano klinikoje davė daugiau rezultatų nei bet kuri kita mano 
vaistinių augalų formulė. Ir šiandien susižavėję žmonės man rašo laiškus ir skambina 
papasakoti apie tai, kad šis paprastas gėrimas jiems suteikiantis daugiau energijos ir 
gyvybingumo, nei jie yra patyrę per visą savo gyvenimą. Šis gėrimas tiesiog keičia 
gyvenimą.  

Vartojant šį „SUPERMAISTĄ“, organizmas „pasikrauna“ papildomai – būtent to ieško 
daugelis žmonių ir to maldauja jų organizmai. Kasdien išgerkite po 2 maistingojo 
gėrimo dozes: vieną – ryte, o antrą – ankstyvą popietę. Kai kurie žmonės teigia nuo šio 
gėrimo negalintys ilgai užmigti, jei jį išgeria vėlokai po pietų. Šioje formulėje nėra jokio 
kofeino ar kokių nors stimuliantų. Jūsų smegenims tiesiog patinka šis veiksmingas 
maistingųjų medžiagų „sprogimas“, ir jūs, užuot miegoję, svarstote apie taiką visame 
pasaulyje.  

Maisto trintuve sumaišykite: 

• 240 ml šviežiai spaustų vaisių ar daržovių sulčių 
• 240 ml distiliuoto ar išgryninto vandens 

• Jei valgote kietą maistą, įdėkite ½-1 puodelį sezoninių vaisių ar daržovių. 
(Vaisiuose ir daržovėse, kurie apdorojami trintuve, o ne sulčiaspaudėje, išlieka 
visa ląsteliena, todėl tai laikoma kietu maistu.) 



16 
 

• 2 kupinus valg. šaukštus dr. Šulcės „Supermaisto“ miltelių. Atminkite, sultys yra 
natūrali gydomoji kraujo perpylimo priemonė. Esu regėjęs, kaip sultys daro 
stebuklus vos per keletą valandų.  

Vienas veiksmingiausių gydomųjų, krauj ą atstatančių ir valančių sulčių derinių 
yra toks:  

• 360 ml morkų sulčių 
• 60 ml burokų sulčių 

• 30 ml burokų lapų sulčių 
• 30 ml kviečių želmenų sulčių 

• 2 kupini valg. šaukštai dr. Šulcės „Supermaisto“ miltelių.  

Kur įsigyti dr. Šulcės „Supermaisto“ mišinio, rasite knygos pabaigoje esančiame 
tiekėjų sąraše3.  

JEI NUSPRENDĖTE VALGYTI... 

PRIVALOTE MAITINTIS TIK VEGANINIU IR ŽALIU MAISTU  

Jei sergate nesunkiai ir nusprendėte maitintis kietu maistu, valgykite tik 100 proc. 
veganinį ir 100 proc. žalią (nevirtą, nekeptą ar kaip kitaip termiškai neapdorotą) maistą. 
Galite valgyti šviežius vaisius, daržoves, sėklas, daigus, riešutus, ankštines daržoves ir 
grūdus. Visus šiuos maisto produktus privalote valgyti žalius arba mirkytus ir daigintus. 
Valgykite šviežius organinius vietinius ir sezoninius maisto produktus. Gerkite tik 
distiliuotą arba išgrynintą vandenį, žolelių arbatas (be kofeino) ir vaisių bei daržovių 
sultis.  

Net jei ir nusprendėte vartoti žalią maistą, vis tiek privalote gerti kiek galima daugiau 
šviežiai spaustų sulčių – bent jau 2 l per dieną. Negalima valgyti absoliučiai JOKIO 
gyvulinės kilmės maisto, kiaušinių, pieno ar pieno produktų (sūrio, jogurto ar sviesto). 
Jokio termiškai apdoroto maisto (duonos, makaronų, virtų bulvių, tofu ir pan.). JOKIO 
alkoholio, kavos, juodos arbatos ar cukraus.  

KĄ GALIMA VALGYTI?  

1. Žalios (termiškai neapdorotos) daržovės ir daržovių sultys. Sulčiaspaudė ir maisto 
trintuvas – geriausios investicijos į jūsų būsimą sveikatą ir gyvybinę jėgą. Nepamirškite 
puikių daržovių – bulvių, ropių, morkų, burokų, žalumynų, taip pat kopūstinių daržovių, 
kaip antai gūžinių kopūstų (angl. – cabbage), žiedinių kopūstų, brokolių, Briuselio 
kopūstų ir lapinių kopūstų „Kale“ (angl. – kale). Išmėginkite žalias kukurūzų burbuoles, 
                                                 

3 Dr. Šulcės žoliniais mišiniais ir kitais preparatais taip pat prekiaujama internete. Preparato sudėtis: melsvadumbliai spirulina 
(Spirulina Blue-Green Algae), žaliadumbliai chlorelė (Chlorella Algae), melsvažiedės liucernos (alfalfa) želmenys (Alfalfa Grass), 
miežių želmenys (Barley Grass), kviečių želmenys (Wheat Grass), jūros daržovės dulse (Purple Dulse Seaweed), burokai (Beet 
Root), špinatų lapai (Spinach Leaf), erškėtuogės (Rose Hips), apelsinų ir citrinų žievelės (Orange & Lemon Peels) ir neaktyvuotos 
maistinės alaus mielės (NON-Active Saccharomyces Cerevisiae Nutritional Yeast). – Vert.  
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žirnius, ankštines pupeles, įvairias moliūgines daržoves (moliūgus, aguročius, cukinijas, 
patisonus). Nebijokite valgyti svogūnus (visas rūšis – laiškinius, raudonuosius ir 
baltuosius), aštriuosius pipirus ir TONAS česnako. Daiginkite ir valgykite šių sėklų 
daigus – spindulinių pupuolių (angl. – mung), mėlynžiedės liucernos (angl. – alfalfa), 
raudonųjų dobilų, saulėgrąžų, lęšių, kviečių ir avinžirnių. Mirkykite (visų rūšių) pupas ir 
pamėginkite sutrinti jas trintuvu su trupučiu alyvuogių aliejaus, česnako ir prieskonių – 
pasigaminsite žaliavalgišką naminį humusą (užtepą). Valgykite ŽALUMYNUS: 
pamirškite traškiąsias „ledo“ (angl. – iceberg) salotas4 ; valgykite raudongūžius ir 
baltagūžius kopūstus, špinatus, romanines salotas, mangoldus (lapinius runkelius) (angl. 
– chard), lapinius kopūstus „Collard“ (angl. – collards), lapines garstyčias, ropių ir 
kiaulpienių lapus.  

2. Švieži vaisiai ir vaisių sultys. Melionai turi labai daug vitaminų ir mineralų (arbūzai, 
muskatiniai melionai (angl. – honeydew), kantalupos (arba muskusiniai melionai), 
„Crenshaw“ rūšies melionai ir kt.). Valgykite papajas, mangus, ananasus, bananus, 
vyšnias, slyvas, džiovintas slyvas, razinas, vynuoges, kriaušes, figas, datules, apelsinus, 
laimo citrinas, citrinas, greipfrutus (raudonuosius, rožinius ir baltuosius), mandarinus, 
uogas (braškes, gervuoges, avietes, šilauoges), avokadus, abrikosus, persikus, 
nektarinus ir, galiausiai, bet ne mažiau svarbu, visas nuostabias obuolių rūšis. 

3. Riešutai ir sėklos (tik žali ir nesūdyti). Kai kurie vertingi riešutai: braziliniai, 
migdolai, pekano, graikiniai, lazdyno (amerikiniai) ir lukštentos moliūgų sėklos (angl. – 
pepitas). Patys pasigaminkite žaliavalgiško riešutų sūrio trintuvu, įpylę šiek tiek klevų 
sirupo. Vertingos sėklos – saulėgrąžų, sezamo, moliūgų (angl. – pumpkin seeds) ir linų.  

4. Pupelės ir grūdai. Mirkykite ir daiginkite, o tada valgykite daigus. Galite 
pasigaminti džiovintos grūdų ir sėklų duonelės. Jokio terminio apdorojimo, virimo ar 
kepimo.    

KO NEGALIMA VALGYTI  

Nevalgykite jokio gyvūninės kilmės maisto (mėsos (raumens), galūnių, vidaus organų, 
embrionų ar pieno). Kitaip tariant, nevalgykite karvių, avių, kiaulių, paukščių, ančių, 
vištų, kalakutų, žuvų, triušių, varlių, vėžlių, sraigių ir t.t.). Jokių maitėdų (moliuskų, 
omarų, krevečių, austrių ir t.t.). 

Nevalgykite jokių aukštoje temperatūroje apdorotų grūdų ar grūdų produktų (natūraliųjų 
ryžių, duonos, krekerių, bandelių, pitų, tofu, sausų pusryčių, komerciniais pagrindais 
pagamintų mėsos pakaitalų iš sojos produktų ar kviečių pakaitalų).  

Nevartokite jokios kavos, kofeino turinčios arbatos, alkoholio, tabako, cukraus, druskos, 
vaistų, jokių dirbtinių saldiklių, dažiklių, kvapiklių, konservantų, insekticidų ar 
chemikalų. Nepirkite parduotuvėse ir nevartokite jokio perdirbto, konservuoto ar 

                                                 

4 Pagal maistinę vertę „ledo“ salotos rikiuojasi sąrašo apačioje, palyginti su tamsiai žalios spalvos salotomis: jose yra mažiausias 
kiekis vitaminų, mineralinių medžiagų, amino rūgščių ir kitų maistingų komponentų; didžiąją dalį sudaro vanduo. – Vert. 
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šaldyto maisto. Visos sultys buteliuose, kurios nelaikomos šaldytuve, yra pasterizuotos 
(virtos). Mano požiūriu, šios sultys – tai spalvotas mineralinis vanduo: nekenksmingas, 
bet gyvybiškai tikrai nebūtinas.  

Jei kilo abejonių, NEVALGYKITE. Geriau išgerkite stiklin ę sulčių... Atsargiai 
valgykite restoranuose, net ir vadinamuosiuose sveiko maisto. Dauguma padavėjų 
nežino, iš ko pagaminti patiekalai, todėl, jei tik galite, apie patiekalo sudėtį 
pasiteiraukite virtuvės šefo ar virėjo. Niekada nepasikliaukite faktais nepatvirtinta 
informacija. Geras restoranas neprieštaraus, jei jūs klausinėsite.  

Česnakas 

Kasdien suvalgykite mažiausiai 3 skilteles šviežio žalio česnako. 

Jei nuspręsite laikytis tik vienos kurios programos ir vartosite tik vieną augalą, tai jis 
turi būti česnakas. Per ilgą savo gydymo praktiką mačiau, kaip česnakas išgydė daugelį 
ligonių, nė vienam nepakenkė ir darė stebuklus.  

Česnakas – vienas veiksmingiausių ir patikimiausių žinomų augalinių gydytojų. Tai 
galingas, plataus poveikio antibiotikas. Česnakas turi ne tik antibakterinį poveikį, bet ir 
veikia prieš virusus, grybelius, parazitus ir veiksmingai šalina iš organizmo (tiek vidaus, 
tiek išorės) visus antigenus ir patogenus.  

Ligoninėse ir laboratorijose visame pasaulyje buvo įrodyta, kad česnakas naikina vėžį ir 
ardo auglius, skystina kraują ir normalizuoja kraujo spaudimą bei cholesterolio lygį.  

Šimtai mano pacienčių moterų naudoja makšties žvakutes iš česnako įvairiausiems 
negalavimams gydyti – nuo infekcijų iki vėžio.  

Išoriškai naudojamas česnakas veikia kaip augalinis chirurgas: 75 jo sudėtyje esantys 
įvairūs sieros junginiai sunaikins infekcijas, o jei bus naudojamas visu stiprumu, tai 
nudegins viską savo kelyje.  

Maistingumo požiūriu, česnakas puikiai atstato jėgas ir per visą istoriją daugelyje 
kultūrų buvo garbinamas kaip priemonė sveikatai stiprinti ir energijai didinti.  

Česnaką galima valgyti žalią, nuryti nepjaustytą, susmulkintą ir sumaišytą su maistu, 
galima gerti jo sultis, išspaustas jūsų sulčiaspaude. Nesvarbu kaip, svarbu tik, kad jis 
patektų į jūsų skrandį. Geriausias česnakas yra toks, kuris yra aštriausias ir, žinoma, 
organinis. Jei tokių nėra kur įsigyti, o taip dažniausiai ir būna, vartokite pačius 
aštriausius svogūnus (jie artimiausi česnako giminaičiai).  

Kartą man paskambino viena moteris ir pareiškė: „Nemėgstu česnako. Nuo jo 
smirdžiu.“ Nugirdusi pokalbį, mano partnerė Aniša sušuko: „Tai tada ir 
nepasveikite!“ Jei norite gydytis natūraliai, neverkšlenkite dėl iš burnos sklindančio 
česnako kvapo jums bendraujant su draugais. Supraskite, juk čia kalbame apie kažkieno 
gyvybės išgelbėjimą! 
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Kalio sultinio receptas 

Kalio sultinys – puikaus skonio priedas prie jūsų valymo programos. Jis išplaus iš jūsų 
organizmo sistemų toksinus, nuodus ir nereikalingas druskas bei rūgštis, kartu 
aprūpindamas jus koncentruota vitaminų ir mineralų doze. Gerkite jo kiek tik telpa. 
Išsivirkite jo didelį puodą kartą ar du per savaitę. NAUDOKITE TIK ORGANINIUS 
MAISTO PRODUKTUS. 

Į didelį puodą sudėkite: 

• 25 proc. bulvių lupenų 
• 25 proc. morkų lupenų ir smulkintų burokų su oda 

• 25 proc. pjaustytų svogūnų 
• 25 proc. saliero kotų ir žalumynų 
• Mažiausiai 50 česnako skiltelių 

• Aitri ųjų paprikų (pagal skonį) 
• Distiliuoto vandens tiek, kad apsemtų daržoves 

Viską virinkite 2 valandas ar daugiau ant labai silpnos ugnies. Nukoškite arba tiesiog 
pasemkite puodeliu ir gerkite tik sultinį. Daržovių tirščius kompostuokite. Sultinio 
pasigaminkite dviem dienoms, likusį laikykite šaldytuve. Svarbu, kad naudotumėte 
organines daržoves. Juk laikydamiesi organizmo valymo ir detoksikacijos programos 
nenorime vartoti jokių toksiškų insekticidų, pesticidų ar neorganinių cheminių trąšų.  

GERI PAPILDAI (PRIEDAI) 

• Organinis, ypač tyras, šalto spaudimo, nefiltruotas alyvuogių aliejus 
• Organinis, žalias (termiškai neapdorotas), nefiltruotas obuolių actas 

• Uoginė paprika ir česnakas 

BLOGI PAPILDAI 

• Bet kokia druska. Komercinis sojų padažas (tamari) ir miso. Juose gausu 
druskos. Taip pat atsargiai su rudadumbliais (angl. – kelp). Natūralūs 
rudadumbliai nėra labai druskingi. Jei jūsiškiai sūrūs, vadinasi, juose yra jūros 
druskos, o ši lygiai taip pat neįsisavinama kaip ir visos kitos druskos.  

• Vitaminai, mineralai ir maisto papildai iš gyvulinės kilmės ar neorganinių 
šaltinių (pavyzdžiui, žuvų taukai, vidaus sekrecijos liaukų preparatai, kai kurie 
virškinimo fermentai, mineralai ir t.t.) 

• Nevartokite jokio maisto, kuris yra termiškai apdorotas, rafinuotas, chemiškai 
apdorotas ir kuris nėra savo pilnaverčiam organiniam pavidale.  
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4 SKYRIUS 

ŽARNYNO DETOKSIKACIJOS PROGRAMA 

Pirmas žingsnis laikantis bet kokios sveikatinimo, ypač valymo ar detoksikacijos, 
programos yra stimuliuoti žarnyno veiklą ir išvalyti iš gaubtinės žarnos senas, 
nuodingas medžiagas.  

Kai laikotės bet kokios pasninko (badavimo), praplovimo, valymo ar detoksikacijos 
programos, svarbiausia yra ištirpdyti, išskaidyti ir pašalinti toksinus bei nuodingas 
sankaupas iš riebalinių ląstelių, raumeninio audinio ir organų. Skaidomos šios 
nuodingos medžiagos iš organizmo pasišalina per gaubtinę žarną, dar vadinamą žarnynu 
arba storąja žarna. Jei jūsų žarnynas toks kaip daugelio amerikiečių, tai jis veikia lėtai, 
vangiai, mieguistai, jame gausu (kalbame apie kilogramus) senų fekalijų. Jei 
nestimuliuosite ir neišvalysite žarnyno, tai tie nuodai, kuriuos bandysite išplauti iš 
organizmo valymo programos metu, tiesiog toliau lindės žarnyne ir netgi gali būti dar 
kartą VISI ir VIENU YPU organizmo įsisavinti. Jei taip nutiktų, geriausiu atveju 
jaustumėtės siaubingai, blogiausiu – grėstų rimtai susirgti.  

Taigi dar kartą, pirmas žingsnis yra STIMULIUOTI gaubtinę žarną ir PAŠALINTI 
visas senų fekalijų sankaupas.  

Daug metų savo klinikoje praleidau kurdamas ir tobulindamas vaistinių augalų formules 
žarnynui, kurios valytų ir detoksikuotų visą žarnyno sistemą. Tai stipraus poveikio 
vaistinių augalų formulės, kurios tikrai veikia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pagrindin ė organizmo funkcija – atsistatyti ir išgyti pačiam.“  

                  Dr. Ričardas Šulcė 
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KOREGUOJAMOJI ŽARNYNO FORMUL Ė NR.1 

(INTESTINAL CORRECTIVE FORMULA #1) 

(Viduri ų laisvinamoji formul ė) 

Sudėtis5: Alavijo Kiurasao (Curacao aloe leaf) ir alavijo Aloe ferox lapai (Cape aloe 
leaf)6; senos lapai ir ankštys (Senna leaves & pods); džiovinta7 amerikinio šaltekšnio 
(lot. – Rhamnus purshiana) žievė (Cascara Sagrada aged bark); raugerškio šaknų žievė 
(Barberry rootbark); imbiero šakniastiebiai (Ginger rhizome); česnako galvutė (Garlic 
bulb); piri-piri pipirai (African Bird Pepper).8  

Gydomasis poveikis: šis stimuliuojantis tonizuojantis preparatas valo, gydo ir stiprina 
visą skrandžio ir žarnyno sistemą. Jis stimuliuoja peristaltiką (gaubtinės žarnos raumens 
judesius) ir laikui bėgant sustiprina storosios žarnos raumenis. Jis stabdo puvimo 
procesus ir dezinfekuoja, ramina ir gydo viso virškinamojo trakto gleivinės sienelę. Šis 
žolinis tonizuojantis preparatas gerina virškinimą, mažina dujų kaupimąsi ir pilvo 
dieglius, gerina tulžies nutekėjimą, o tai savo ruožtu valo tulžies pūslę, tulžies latakus ir 
kepenis, naikina Candida albicans bakterijų kolonijas ir skatina sveikos žarnyno floros 
augimą. Jis taip pat naikina ir išstumia iš organizmo žarnyno parazitus, stiprina 
skrandžio ir žarnyno sistemos cirkuliaciją, veikia kaip priemonė prieš bakterijas, virusus 
ir grybelius.  

Vartokite šią formulę tol, kol kasdien pradėsite tuštintis tiek kartų, kiek kartų valgote. 
Normalu per dieną tuštintis 2-4 kartus. Atsižvelgdamas į visas ligas ir mirtis, kurias 
sukelia žarnyne užsilaikančios fekalijos, visiškai nesibaiminčiau padauginti šio 
preparato.  

A tipo pacientai: žarnyno veikla vangi. Ši formulė tinka 97 proc. mano pacientų – tokių, 
kuriems reikia pagalbos priversti žarnyną tuštintis dažniau. Privalote gerti šį žolinį 
preparatą kiekvieną dieną, kad žarnyno veikla išliktų labai aktyvi. 

Dozavimas:  Pradėkite nuo 1 kapsulės per dieną vakarienės metu ar iškart po vakarienės. 
Šis preparatas veiksmingiausias tada, kai vartojamas kartu su valgiu ar sultimis. Kitą 
rytą turėtumėte pajusti suaktyvėjusią žarnyno veiklą ir pastebėti didesnį ištuštintų 
fekalijų kiekį. Pastarosios turėtų būti skystesnės konsistencijos. Jei kitą dieną 
nepastebėsite pasikeitusios žarnyno veikos arba jei pokytis bus labai nežymus, tą patį 
vakarą padidinkite dozę iki 2 kapsulių. Galite ir toliau kasdien didinti dozę po vieną 
kapsulę tol, kol pastebėsite žymiai pakitusią žarnyno veiklą. Ribos nėra. Daugeliui 
žmonių užtenka 2-3 kapsulių per dieną, tačiau keletui prireikė virš 30 kapsulių. Daugelis 

                                                 

5 Jei nenurodoma, kokiomis dalimis maišyti, R. Šulcės (ir kitų žolininkų) formulėse vaistiniai augalai maišomi lygiomis dalimis. – 
Vert. 
6 Tai iš Pietų Afrikos kilusi alavijo rūšis, viena iš nedaugelio kartų skonį turinčių alavijo rūšių, naudojamų vidurius laisvinamųjų 
vaistų gamyboje.  – Vert. 
7 Žievė turi būti ne šviežia, laikyta sausoje vietoje metus ir daugiau. – Vert.  
8 Dar vadinami Afrikos velniu, Capsicum frutescens porūšis.  – Vert. 
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iš mūsų sugaišo ne vieną dešimtį metų, kol savo žarnyną pavertė vangiu, taigi turėkime 
kantrybės keletą dienų kasdien dozę didinti tik po 1 kapsulę.  

B tipo pacientai: sudirgęs žarnynas. Tai būdinga mažai daliai mano pacientų. Žmonės, 
kurie tuštinasi pernelyg dažnai (dažniau nei 3 kartus per dieną), yra išimtis iš taisyklės. 
Tai sergantieji kolitu, dirgliosios žarnos sindromu, Krono liga ir kt. Jei jūsų žarnynas 
dirglus, karštas ar per daug aktyvus, šios formulės nevartokite, o pereikite prie 
Koreguojamosios formulės žarnynui Nr.2.  

KOREGUOJAMOJI ŽARNYNO FORMUL Ė NR.2 

(INTESTINAL CORRECTIVE FORMULA #2) 

(Ištraukian čioji ir detoksikuojan čioji formul ė) 

Sudėtis: linų sėklos (Flax seed); obuolių pektinas (Apple Fruit Pectin); farmacinis 
bentonito molis (Pharmaceutical Grade Bentonite Clay); balkšvojo gysločio (lot. – 
Plantago ovata) sėklos ir sėklų luobelės (Psyllium seed and husk); raudonosios guobos 
(lot. – Ulmus rubra) vidinė žievė (Slippery Elm inner bark); vaistinės svilarožės šaknys 
(Marshmallow root); pankolio sėklos (Fennel seed); aktyvuota gluosnio anglis 
(Activated Willow charcoal).  

Gydomasis poveikis: šią valančiąją ir raminančiąją formulę reikia vartoti kartu su 
Koreguojamąja žarnyno formule Nr. 1. (Intestinal Corrective Formula #1). Šis 
preparatas – stipri valomoji priemonė ir veikia tarsi žarnyno „siurblys“. Jis atitraukia 
senas fekalijas nuo gaubtinės žarnos sienelės ir iš bet kokių žarnų „kišenių“. Jis pašalina 
nuodus, toksinus, parazitus, sunkiuosius metalus (gyvsidabrį, šviną ir netgi stroncį 90). 
Šis preparatas taip pat pašalina virš 3000 žinomų organizme esančių vaistų likučių. Dėl 
šio preparato savybės išskirti gleives senos sukietėjusios fekalijos suminkštėja ir yra 
lengvai ištuštinamos. Tai taip pat puikus vaistas nuo uždegimo – divertikulito ar 
dirgliosios žarnos. Daugelio pacientų atveju paaiškėjo, kad šis preparatas taip pat 
pašalino žarnyno polipus. Ši formulė veikia kaip priešnuodis apsinuodijus maistu ar 
kitomis medžiagomis. Keliaudamas aš visada jį vežuosi su savimi. 

Prieš pradedant vartoti Koreguojamąją žarnyno formulę Nr.2, jūs turėtumėte tuštintis 
bent 3 kartus per dieną arba bent po kartą kiekvienam valgymui. Vartokite 
Koreguojamąją žarnyno formulę Nr.1 tol, kol tuštinsitės taip dažnai.  

Dozavimas: Koreguojamoji žarnyno formul ė Nr.2 – ištraukiantis ir detoksikuojantis 
preparatas ir turi būti vartojamas bent jau 2-ąją ir 4-ąją programos savaites, jei ne visas 
keturias. Jei sergate sunkiai arba bet kokia žarnyno liga – netgi polipais ar divertikulioze, 
vartokite šį preparatą visas 4 savaites.  

• Gerkite Koreguojamąją žarnyno formulę Nr.2 penkis kartus per dieną.  
• Stiklainyje su dangteliu sumaišykite vieną kupiną arbatinį šaukštelį 

Koreguojamosios žarnyno formulės Nr.2 miltelių su 240 ml sulčių ar 
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distiliuoto vandens. Stipriai pakratykite ir tuoj pat išgerkite. Gerkite bet kuriuo 
dienos metu, tačiau būtinai darykite 30 minučių pertrauką prieš ar po valgio, 
sulčių ar tinktūros gėrimo.  

• Naudingas patarimas: pirmiausia į stiklainį įpilkite truputį vandens. Tada 
suberkite miltelius ir pakratykite. O tada pilkite likusį vandenį (ar sultis). Tokiu 
būdu milteliai neprilips prie stiklainio sienelių ir jį lengviau išplausite.  

• Šio preparato sudėtyje yra bentonito molio, todėl jis gali turėti rišamąjį poveikį. 
Gali būti, kad A tipo pacientams prireiks padidinti Koreguojamosios žarnyno 
formul ės Nr.1 dozę (viena doze). B tipo pacientams gali prireikti gerti vieną 
Koreguojamosios žarnyno formulės Nr.1 dozę vakare, jei ims bent kiek kietėti 
viduriai. 

• Lengvos ligos. Išgerkite po vieną stiklainį 2-ąją savaitę ir vieną – 4-ąją savaitę.  
• Sunkios ligos. Išgerkite po vieną stiklainį kiekvieną savaitę.  
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5 SKYRIUS 

PRAPLOVIMAI IR PAPILDOMOS VAISTINI Ų AUGAL Ų 
FORMUL ĖS 

4 SAVAIČIŲ GRAFIKAS 

  

 

 1 
SAVAIT Ė 

2 
SAVAIT Ė 

3 
SAVAIT Ė 

4  
SAVAIT Ė 

Kepenis ir tulžies pūslę 
praplaunantis gėrimas: 

 
TAIP 

 

 
NE 

 

 
TAIP 

 
NE 

 

Detoksikuojančioji formul ė 
(D-Tox formula): 

 
TAIP 

 

 
NE 

 

 
TAIP 

 
NE 

 

Inkstus ir šlapimo pūslę 
praplaunantis gėrimas: 

 
NE 

 

 
TAIP 

 
NE 

 

 
TAIP 

Ežiuolės formulė  
„Echinacea Plus“: 

 
NE 

 

 
TAIP 

 
NE 

 

 
TAIP 
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KEPENIS  IR TULŽIES P ŪSLĘ PRAPLAUNANTIS GĖRIMAS 

(1 ir 3 savaitės) 

Trintuvu sutrinkite šiuos ingredientus: 

• Pavasarį arba vasarą maišykite 240 ml šviežių apelsinų sulčių arba citrinų 
sulčių mišinį (1 citrinos ar 1 laimo citrinos ir tiek apelsinų, greipfrutų ar 
mandarinų sulčių, kad susidarytų 240 ml), o rudenį ar žiemą maišykite 240 ml 
šviežių obuolių ar (ir) vynuogių sulčių su: 

• 240 ml distiliuoto arba išgryninto vandens 
• 1-5 česnako skiltelėmis (pradėkite nuo 1 skiltelės ir kasdien didinkite kiekį) 
• 1-5 valg. šaukštais organinio tyro šalto spaudimo alyvuogių aliejaus (pradėkite 

nuo 1 šaukšto ir kasdien didinkite kiekį) 
• 1 gabalėliu imbiero šaknies (apie 2,5 cm ilgio) 

Išgerkite šį gėrimą ir, praėjus 15 minučių, gerkite 2 puodelius detoksikuojančios 
žolelių arbatos (Detoxification Herb Tea) ir 2 pilnus lašintuvus (pipetes) antiparazitinės 
formulės kepenims ir tulžies pūslei (Liver/Gall Bladder & Anti-Parasite Formula). 
Antiparazitinę formulę kepenims ir tulžies pūslei galima gerti vieną, kartu su 
detoksikuojančia žolelių arbata arba įlašinus į keliasdešimt mililitrų distiliuoto ar 
išgryninto vandens. Šį derinį – detoksikuojančią žolelių arbatą bei antiparazitinę 
formulę kepenims ir tulžies pūslei – vartokite dar 2 kartus tą pačią dieną.  

INKSTUS IR ŠLAPIMO P ŪSLĘ PRAPLAUNANTIS GĖRIMAS 

(2 ir 4 savaitės) 

Trintuvu sutrinkite šiuos ingredientus: 

• 1 citrinos ir 1 laimo citrinos sultis 

• 470-950 ml distiliuoto ar išgryninto vandens 
• Žiupsnelį uoginės paprikos miltelių (Cayenne Powder) arba 5-20 uoginės 

paprikos tinktūros (Cayenne Tincture) lašų 
• Nebūtinai: truputį klevų sirupo skoniui pagerinti 

Išgerkite šį gėrimą ir, praėjus 15 minučių, gerkite 2 puodelius žolelių arbatos 
inkstams ir šlapimo pūslei (Kidney/Bladder Herb Tea) ir 2 pilnus lašintuvus 
(pipetes) formulės inkstams ir šlapimo pūslei (Kidney/Bladder Formula). Formulę 
inkstams ir šlapimo pūslei galima gerti vieną, kartu su žolelių arbata inkstams ir 
šlapimo pūslei arba įlašintą į keliasdešimt mililitrų distiliuoto ar išgryninto vandens. 
Šį derinį – inkstams ir šlapimo pūslei skirtus žolelių arbatą ir formulę – vartokite dar 
2 kartus tą pačią dieną.  
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PAPILDOMOS VAISTINI Ų AUGAL Ų FORMUL ĖS 

ANTIPARAZITIN Ė FORMUL Ė KEPENIMS IR TULŽIES P ŪSLEI  

(L IVER /GALL BLADDER &  ANTI -PARASITE FORMULA ) 

Sudėtis: margainio (dagio) (lot. – Silybum) sėklos (Milk Thistle seed); kiaulpienės 
šaknys ir lapai (Dandelion root & leaf); dyglialapės mahonijos (lot. – Mahonia 
aquifolium) šaknys (Oregon-grape root); gencijonų šaknys (Gentian root); karčiojo 
kiečio (pelyno) lapai ir žiedai (Wormwood leaf & flower); juodojo riešutmedžio (lot. – 
Juglans nigra) riešutų luobelės9 (Black Walnut hulls); imbiero šakniastiebiai (Ginger 
rhizome); česnako galvutė (Garlic bulb); saldžiojo pankolio sėklos (Sweet Fennel seed).  

Gydomasis poveikis: šios formulės sudėtyje esantys augalai plačiai žinomi dėl jų 
savybės stimuliuoti, valyti ir saugoti kepenis bei tulžies pūslę bei šalinti iš organizmo 
parazitus. Margainis turi tam tikrų cheminių medžiagų, kurios prisitvirtina prie kepenų 
ląstelių ir jas padengia. Šie fitochemikalai ne tik gydo ankstesnius kepenų pažeidimus, 
bet ir sumažina kepenų uždegimą, saugo kepenis nuo pažeidimų ateityje. Dyglialapės 
mahonijos šaknų žievė, gencijono šaknys, karčiojo kiečio lapai ir kiaulpienių šaknys yra 
klasikiniai kartaus skonio kepenis tonizuojantys augalai. Šie augalai ne tik stimuliuoja 
virškinimą, bet ir skatina kepenis išskirti daugiau tulžies, o tai savo ruožtu valo ir 
kepenis, ir tulžies pūslę. Jei jums kada nors gyvenime teko susidurti su bet kokiomis 
toksinėmis medžiagomis, jei buvo užkietėję viduriai, jei valgėte daug gyvulinės kilmės 
maisto ar gėrėte daug alkoholio ar kitų kenksmingų gėrimų, tada šis preparatas yra 
skirtas jums. Jis taip pat naudingas, jei esate turėję padidėjusį cholesterolio ir kitų kraujo 
riebalų kiekį arba jei jūsų giminėje kas nors turėjo problemų su kepenimis ar tulžies 
pūsle. Manoma, kad žmonių, kurie serga vėžiu ar imuninės sistemos disfunkcija, visų 
pirma yra silpnos, perkrautos kepenys. Net jei jūsų tulžies pūslė ir pašalinta, šis 
preparatas vis tiek bus veiksmingas ir valys kepenis bei tulžies latakus. Juodojo 
riešutmedžio riešutų kevalai, kartusis kietis ir česnakas yra stiprų ANTIPARAZITIN Į 
poveikį turintys augalai. Pavojus užsikrėsti parazitais yra gyvenimo realybė. Viename 
kubiniame colyje10 jautienos gali būti virš 1000 gyvų parazitų lervų, belaukiančių, kada 
galės išsiperėti jūsų kūne. Daugiau kaip 65 proc. patikrintos žalios žuvies nustatomas 
užkrėstumas bakterijomis ir parazitais. Vištienos atveju reikalai dar prastesni. 
Vartodami šį preparatą, šimtai mano pacientų tuštinosi fekalijomis, kuriose buvo gausu 
žarnyno parazitų ir kaspinuočių (virš 9 METRŲ ILGIO), ir išnaikino ląstelių parazitus. 
Ši formulė geriausiai veikia tada, kai yra vartojama kartu su abiem koreguojamosiomis 
žarnyno formulėmis (Intestinal Formula #1 ir Intestinal Formula #2). Vartokite ją, jei 
įtariate, kad turite parazitų, arba jei esate turėję žarnyno problemų, buvo užkietėję 
viduriai, valgėte gyvulinės kilmės maistą, sirgote ar sergate užsitęsusia, chroniška ar 
degeneracine liga.  

                                                 

9 Šioje formulėje naudojamos būtent riešutų luobelės (žievelės), ne kevalai. – Vert.  
10 1 colis = 2,54 cm.  – Vert. 
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Dozavimas: 2 lašintuvai (70 lašų) 3 kartus per dieną 1-ąją ir 3-iąją savaitę laikantis 4 
savaičių trukmės organizmo valymo ir detoksikacijos programos. Veiksmingiausias, jei 
vartojamas kartu su toliau aprašoma formule – detoksikuojančia žolelių arbata 
(Detoxification Herb Tea).  

DETOKSIKUOJANTI ŽOLELI Ų ARBATA  

(DETOXIFICATION HERB TEA) 

Sudėtis: skrudintos kiaulpienių šaknys (roasted Dandelion root); varnalėšos šaknys 
(Burdock root); skruzdžių medžio vidinė žievė (Pau d’ Arco inner bark); cinamono 
žievė (Cinnamon bark); kardamono sėklos (Cardamon seed); saldymedžio šaknys 
(Licorice root); pankolio sėklos (Fennel seed); kadagio uogos (Juniper berries); imbiero 
šaknys (Ginger root); gvazdikėliai (nemalti) (Clove buds); juodieji pipirai (nemalti) 
(Black Peppercorns); meškauogės lapai (Uva Ursi leaves); asiūklio žolė (Horsetail 
herb); apelsino žievė (Orange peel); petražolės šaknys (Parsley root).  

Gydomasis poveikis: ši arbata turi įvairiopą poveikį sveikatai. Pirma, ji sukurta pagal 
senovinį, virškinimui gerinti skirtos arbatos receptą iš Rytų Indijos. Per daugelį darbo 
klinikoje metų teko matyti, kaip žmonės išgyvendavo vartodami praktiškai bet kokį 
maistą, jei tik prieš, po ir valgio metu išgerdavo puodelį šios arbatos. Ji stimuliuoja visą 
virškinimo procesą, ypač skrandį pirmųjų virškinimo etapų metu.  

Ši arbata taip pat valo kraują, odą, kepenis ir tulžies pūslę; idealu ją gerti po kepenų 
praplovimo. Ji išvaro iš organizmo tulžį ir riebalus, kurie išsiskyrė iš kepenų ir tulžies 
pūslės jų praplovimo metu. Ji taip pat veikia kaip švelnus diuretikas ir inkstų bei 
šlapimo pūslės dezinfekavimo priemonė – išgėrus šios arbatos valandą šlapintis norėsis 
kiek dažniau nei įprastai.  

Be to, ši arbata – puikus kavos pakaitalas. Tai aštrus, tamsios spalvos ir puikaus skonio 
gėrimas. Ji taps dar skanesnė, jei į jau paruoštą gėrimą įpilsite šiek tiek gryno klevų 
sirupo. Ji taip pat paspartina kraujotaką, nors kofeino neturi. Šią arbatą savo klinikoje 
sėkmingai naudoju jau daug metų padėdamas žmonėms atprasti nuo kavos.  

Dozavimas: išgerkite 2 puodelius šios arbatos praėjus 15 minučių po to, kai išgėrėte 
kepenis ir tulžies pūslę praplaunantį gėrimą. Ją taip pat galima gerti bet kuriuo kitu 
dienos metu ir tiek puodelių, kiek tik pageidaujate. Išgerkite dar po 2 puodelius 2 kartus 
tą pačią dieną. Į 590 ml distiliuoto vandens įberkite 1 valg. šaukštą (vidutinio stiprumo) 
arba 2 valg. šaukštus (stipri) šios arbatos. Būtinai naudokite tik nerūdijančio plieno arba 
stiklinius indus. Palikite arbatą pritraukti per naktį. Ryte užvirinkite, sumažinkite ugnį ir 
virinkite ant silpnos ugnies 15 minučių. Nukoškite, tačiau tirščių neišmeskite. Arbatą 
kiek atvėsinkite, tačiau gerkite karštą. Sukrėskite užplikytas žoles atgal į indą, pridėkite 
1 valg. šaukštą šviežios arbatos ir 590 ml distiliuoto vandens. Šviežią arbatą berkite į 
panaudotus arbatos tirščius 3 dienas, tada viską išmeskite ir pradėkite nuo pradžių.  
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FORMUL Ė INKSTAMS IR ŠLAPIMO P ŪSLEI  

(K IDNEY /BLADDER FORMULA ) 

Sudėtis: meškauogės lapai (Uva Ursi leaves); kadagio uogos (Juniper berries); 
kukurūzų purkos (Corn silk); asiūklio žolė (Horsetail herb); skėtinės marenikės (lot. – 
Chimaphila umbellata) lapai (Pipsissewa leaf); varnalėšos šaknys ir sėklos (Burdock 
root & seed); rykštenės žiedų viršūnėlės (Goldenrod flower tops). 

Gydomasis poveikis: šis tonizuojantis preparatas turi ir diurezinį (didina šlapimo 
išsiskyrimą), ir dezinfekuojamąjį poveikį inkstams, šlapimo pūslei ir visai šlapimo 
sistemai. Remiantis medicininiais pranešimais, į šio preparato sudėtį įeinantys augalai 
naikina bakteriją, sukeliančią inkstų ir šlapimo pūslės uždegimus. Dar svarbiau tai, kad 
visais atvejais, kai šį preparatą naudojau savo klinikoje, visi pacientai išgijo nuo šlapimo 
trakto uždegimo net tada, kai prieš tai negelbėjo antibiotikai. Jis buvo veiksmingas 100 
proc. atvejų. Ši tonizuojanti priemonė veikia geriausiai, kai vartojama kartu su inkstams 
ir šlapimo pūslei skirta arbata bei inkstus ir šlapimo pūslę praplaunančiu gėrimu.  

Dozavimas: 2 lašintuvai (70 lašų) 3 kartus per dieną 2-ąją ir 4-ąją savaitę laikantis 4 
savaičių programos. Geriausių rezultatų pasieksite, jei vartosite kartu su žolelių arbata 
inkstams ir šlapimo pūslei (Kidney/Bladder Herb Tea).  

ARBATA INKSTAMS IR ŠLAPIMO P ŪSLEI VALYTI (AKMENIS TIRPDANTI ) 

(K IDNEY /BLADDER &  DISSOLVE TEA FORMULA ) 

Sudėtis: kadagio uogos (Juniper berries); kukurūzų purkos (Corn silk); meškauogės 
lapai (Uva Ursi leaves); petražolės šaknys ir lapai (Parsley root & leaf); morkų lapai 
(Carrot tops); kiaulpienės lapai (Dandelion leaf); asiūklio žolė (Horsetail herb); 
rykštenės žiedų viršūnėlės (Goldenrod flower tops); hortenzijos šaknys (Hydrangea 
root); purpurinio kemero (lot. – Eupatorium purpureum) šaknys (Gravel root); vaistinės 
svilarožės šaknys (Marshmallow root); apelsino žievė (Orange peel); pipirmėtės lapai 
(Peppermint leaf).   

Gydomasis poveikis: veikia taip pat stipriai kaip ir prieš tai aprašyta formulė inkstams 
ir šlapimo pūslei. Ši arbata veiksmingiausia, kai vartojama su minėta tonizuojančia 
formule. Be to, ši arbata visiškai ištirpdo sunkiai gydomus inkstų akmenis ir 
konkrementus.  

Dozavimas: 2 puodeliai 3 kartus per dieną.  
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DETOKSIKUOJANTI FORMUL Ė 

(THE D-TOX FORMULA ) 

Sudėtis: raudonojo dobilo žiedai (Red Clover blossoms); Mohavės dykumos kreasotės 
krūmo (lot. – Larrea tridentata) žolė ir sakai (Mojave Chaparral herb & resin); 
fitolakos šaknys (Poke root); dyglialapės mahonijos šaknys (Oregon Grape root); 
varnalėšos šaknys ir sėklos (Burdock root & seed); rauktalapės rūgštynės šaknys 
(Yellow Dock root); kanadinės auksašaknės šaknys (Goldenseal root); kanadinės 
sangvinarijos (kraujo šaknies) šaknys (Bloodroot); česnako sultys (Garlic juice); 
lobelijos sėklos (Lobelia seeds); uoginė paprika (Cayenne). 

Gydomasis poveikis: tai labai stipriai kraują ir limfą valanti formulė, ją savo klinikoje 
naudoju jau daug metų. Jos sudėtyje esantys augalai žinomi dėl savo savybės 
„iššveisti“ toksinus ir nuodus iš kraujo, riebalinio audinio ir ląstelių. Visi 30-ies dienų 
programos besilaikantys pacientai suvartoja po 1 šio preparato buteliuką 2-ąją ir 4-ąją 
savaites. Kreasotės krūmas yra vienas iš stipriausių augalinių antioksidantų, o jo 
poveikis – ardyti, naikinti ir tirpdyti bet kokio tipo auglius – pasitvirtino kliniškai. Šio 
preparato sudėtyje esantys augalai yra stipraus skonio ir veiksmingai detoksikuoja. Pats 
mačiau, kaip visi chroniškomis ar degeneracinėmis ligomis sirgę pacientai labai 
sėkmingai gydėsi šiuo preparatu.  

Dozavimas: 2 lašintuvai (70 lašų) 5 kartus per dieną. Suvartokite 1 pilną buteliuką per 
1-ąją savaitę ir 1 pilną buteliuką per 3-ąją savaitę, o per 2ąją ir 4-ąją savaites pakeiskite 
šį preparatą ežiuolės formule (Echinacea Plus).  

EŽIUOL ĖS FORMULĖ „E CHINACEA PLUS“  

(ECHINACEA PLUS) 

Sudėtis: šviežios siauralapės ežiuolės šaknų SULTYS (Echinacea angustifolia root 
JUICE); siauralapės ežiuolės šaknys (Echinacea angustifolia root); rausvažiedės 
ežiuolės sėklos (Echinacea purpurea seed); šviežios česnakų sultys (fresh Garlic bulb 
juice); habanero paprika (Habanero pepper).  

Gydomasis poveikis: ežiuolė yra vienas iš stipriausiai imuninę sistemą stimuliuojančių 
ir stiprinančių augalų. Vos per keletą dienų ežiuolė gali padvigubinti ar patrigubinti T 
limfocitų ir makrofagų kiekį kraujyje. Ji taip pat gali padidinti interferono, interleukino, 
imunoglobulino ir kitų svarbių kraujyje esančių natūralių imunininių cheminių 
medžiagų kiekį. Būtent taip veikia ežiuolė – žymiai padidina imuninių ląstelių ir 
natūralių imuninių cheminių medžiagų kiekį, o tada stimuliuoja jų veiklą. Imuninės 
sistemos stimuliavimo nauda ta, kad greičiau pasveikstama nuo peršalimų ar gripo ir 
(arba) apsisaugoma nuo infekcijų ateityje. Ežiuolė taip pat inicijuoja ir pagreitina 
sveikimo procesą po chroniškų, ilgalaikių, su imunine sistema susijusių depresinių 
susirgimų ir degeneracinių ligų.  
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Uoginė paprika – geriausias augalas kraujotakai stimuliuoti; ji daug kartų padidina šių 
jau ir taip stiprių imuninei sistemai skatinti skirtų vaistinių augalų poveikį. Česnakas 
žinomas kaip geriausias, plataus poveikio antibiotikas, antivirusinis ir antigrybelinis 
augalas. Ežiuolė, česnakas ir uoginė paprika – tai dinamiškas vaistinių augalų trejetukas. 

Dozavimas: 2 lašintuvai (70 lašų) 5 kartus per dieną. Turite suvartoti 1 pilną buteliuką 
Echinacea Plus preparato 2-ąją savaitę ir 1 pilną buteliuką 4-ąją savaitę, o 1-ąją ir 3-
iąją savaites pakeiskite jį preparatu D-Tox Formula. 

UOGINĖS PAPRIKOS TINKT ŪRA 

(CAYENNE TINCTURE ) 

Sudėtis: ŠVIEŽIOS organinės habanero paprikos SULTYS (FRESH JUICE of Organic 
Habanero peppers); Kalifornijos jalapeno paprikos (California Jalapeno); piri-piri 
pipirai (African Bird Peppers); kininės, korėjinės, Tailando ir japoninės paprikos 
(Chinese, Korean, Thai & Japanese peppers).  

Gydomasis poveikis: uoginė paprika – puiki augalinė priemonė kraujotakai gerinti, 
kurią galima vartoti nuolat. Šis ekstraktas yra LABAI stiprios koncentracijos, taigi labai 
greitai patenka į kraują, dėl to tai puiki pirmosios pagalbos priemonė ištikus širdies 
priepuoliui ar insultui, nualpus, patyrus šoką, jaučiant galvos svaigimą, esant vidiniam 
ar išoriniam kraujavimui. Vartokite nuo keleto lašų iki 10 lašintuvų. Ši tinktūra yra 
išgelbėjusi daug gyvybių. 

Dozavimas: nuo 5 iki 30 lašų per dieną. ATSARGIAI – nepaprastai AŠTRU. Laikantis 
30-ies dienų programos bus akimirkų, kai pajusite energijos nuosmukį arba net visišką 
išsekimą. Uoginė paprika labai greit sugrąžins jus į gyvenimą. Keletas lašų, užlašintų 
tiesiai ant liežuvio, arba keletas lašintuvų, įlašintų į mažą stiklinę vandens, atliks savo 
darbą. Ši priemonė stimuliuos jūsų kraujotaką, jei apskritai „nenuneš“ jums galvos.  

Jei laikotės intensyvaus 30-ies dienų programos varianto, tokiu atveju uoginės paprikos 
tinktūra jums yra dar svarbesnė. Jei jaučiate silpnumą, alpulį ar pajutote, kad vyniojimo 
į šaltą paklodę procedūros metu visiškai nualpsite, tuoj pat išgerkite uoginės paprikos 
tinktūros lašintuvą (lašinkite tiesiai į burną). O tada imkite ir pamėginkite nualpti. Tikrai 
nepavyks. 

Kaip pirmosios pagalbos priemonė uoginė paprika gali būti vartojama ir daugeliu kitų 
atvejų, tačiau čia mums svarbu, kad ji jus išbudintų ir išlaikytų sąmoningą.  

SPECIALUSIS DR. ŠULCĖS UOGINĖS PAPRIKOS MILTELI Ų MIŠINYS  

(DR. SCHULZE ‘S SPECIAL BLEND OF CAYENNE POWDER) 

Sudėtis: specialus mišinys iš Kalifornijos, Floridos ir Meksikos habanero paprikų 
(California, Florida & Mexico Habanero Peppers); piri-piri pipirų (African Bird 
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Peppers); kininių aitriųjų raudonųjų paprikų (Chinese Hot Reds); korėjinių adži paprikų 
(Korean Aji peppers); Tailando raudonųjų paprikų (Thai Red peppers); japoninių 
raudonųjų paprikų (Japanese Red peppers); Kalifornijos jalapeno ir serano paprikų 
(California Jalapeno’s & Serrano’s).  

Ši formulė – tai rimtas mišinys iš pačių aštriausių pasaulio uoginių paprikų. Aštrumo 
vienetai11 mano naudojamuose pipiruose svyruoja nuo 90 000 iki 575 000. Perskaitėte 
teisingai – 575 000! Niekas kitas nenaudoja tokio aštrumo pipirų, jei dar aštresnių iš 
viso galima rasti.12 Kai gaminu šį mišinį, turiu užsimauti specialią dujokaukę, kurią 
pirkau Vokietijos specialiosiose pajėgose. NEjuokauju! 

Gydomasis poveikis: kasdieninio uoginių paprikų vartojimo nauda plačiai žinoma. Tai 
pats geriausias žinomas kraujotakos stimuliatorius. 

Dozavimas: ATSARGIAI! Pradėkite nuo nedidelio kiekio! NEDĖKITE  miltelių į 
kapsules. Įberkite nedidelį kiekį mišinio į sultis, išmaišykite ir išgerkite dideliais 
gurkšniais. Po truputį didinkite dozę. Nuo 1/8 iki 1/2 arbat. šaukštelio 2-4 kartus per 
dieną.   

LOBELIJOS TINKT ŪRA 

(LOBELIA TINCTURE ) 

Sudėtis: lobelijos sėklos organiniame termiškai neapdorotame obuolių acte ir gryname 
grūdų spirite (angl. – pure grain alcohol).13  

Gydomasis poveikis: lobelija – vienas stipriausių ir universaliausių mano žinomų 
vaistinių augalų. Dirbdamas savo klinikoje, išmokau šiuo augalu pasikliauti labiau nei 
bet kuriuo kitu.  

Lobelija yra vartojama dviem pagrindiniais tikslais. Pirma, lobelijai, kaip antispazminei 
priemonei, neprilygsta joks kitas augalas – ji atpalaiduoja visą kūną ir organus. 
Laikydamiesi švelnesnio 30-ies dienų programos varianto, galite pasijusti tokie 
energingi, kad smarkiai sumažės poreikis miegoti. Bet kai ateis laikas, lobelija jus tikrai 
sutramdys. Gali būti, kad kai kurie sunkiau sergantys žmonės jaus spazmus, mėšlungį, 
netgi priepuolius ar konvulsijas. Lobelija visus šiuos negalavimus sustabdys per keletą 
sekundžių. Tiesiog įlašinkite tokiems žmonėms visą lašintuvą į burną ir jų kūnas 
kaipmat aprims.  
                                                 

11 Pagal Skolvilio skalę. Ši skalė sukurta 1912 m. ir pavadinta jos kūrėjo amerikiečių chemiko Wilburo Scoville’o vardu. Skovilio 
aštrumo vienetai (žymimi SHU) nurodo, koks kiekis kapsaicino (medžiagos, suteikiančios paprikoms aštrų skonį) yra pipire.  – Vert. 

12 Ši knyga išleista 1999 m. Šiuo metu pasaulyje esama kur kas stipresnių paprikų. Pavyzdžiui, 2012 m. aitriausia paprika planetoje 
paskelbta Trinidad Moruga Scorpion paprika, pasiekusi aštrumo rekordą – nuo įprastų 1,2 iki 2 mln. Skovilio matavimo vienetų 
(SHU). Nors ir nebuvo įtraukta į Gineso rekordų knygą, ji nurungė Trinidad Scorpion Butch T papriką, 2011 m. pripažintą pačia 
aštriausia visame pasaulyje ir patekusią į Gineso rekordų knygą. Pastaroji turi 1 463 700 SHU. – Vert.  

13 Remiantis „Vikipedija“, grynas grūdų spiritas JAV yra laikomas 95 ir daugiau laipsnių stiprumo spiritas, pagamintas be jokių 
priemaišų.  – Vert. 
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Antra, lobelija taip pat yra geriausia vaistažolė plaučių ligoms gydyti. JI YRA 
STIPRUS BRONCHŲ PLĖTIKLIS. Ji leis jums vėl laisvai kvėpuoti. Be to, ji padės 
jums iš plaučių atkosėti skreplius. Mačiau, kaip lobelija veiksmingai gydė šimtus 
skirtingų negalavimų.  

Dozavimas: 5-60 lašų 3-4 kartus per dieną. Esant kritiškai situacijai, vartoti 2-5 
lašintuvus ar daugiau. Perdozavimas nepavojingas, tačiau sukelia prakaitavimą ir 
pykinimą.  

Uoginės paprikos tinktūra energizuoja, o lobelijos tinktūra – ramina. Visada turėkite šių 
dviejų preparatų kritinėms situacijoms. Laikykite juos kišenėje, automobilyje ar ant 
stalo darbe. VISADA TURĖKITE ŠIŲ DVIEJŲ TINKTŪRŲ PO RANKA, ypač 
laikydamiesi 30-ies dienų programos. Tinktūros – tai skysti vaistažolių ekstraktai. Jos 
geriausios, nes yra patogios vartoti ir greitai veikia. (Tiesiog sušvirkškite jų į burną.) 
Tinktūros yra nepalyginamai stipresnės koncentracijos nei arbatos, akimirksniu patenka 
į kraujotaką, o jų laikymo terminas – neribotas. 
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6 SKYRIUS 

HIDROTERAPIJA 

HIDROTERAPIJOS GALIA 

Blokados – visų ligų priežastis 

Po kelių pirmųjų darbo klinikoje metų man tapo akivaizdu, kad kai tik kuri nors kūno 
vieta sirgdavo (bet kokia liga), ji visada būdavo kokiu nors būdu užblokuota ir atkirsta 
nuo viso likusio kūno. Blokados gali būti kraujotakoje; jos trukdo kraujui tekėti ir 
pernešti deguonį bei maisto medžiagas į ląsteles, kad šios galėtų atsistatyti ir kurti 
sveikatą. Taip pat yra limfotakos blokados. Tekėdama limfa į sergančias kūno vietas 
neša imunines ląsteles, kad šios gydytų, taip pat iš šių ląstelių pašalina atliekas. Gali 
pasitaikyti ir nervinės energijos blokadų arba susilpnėjusio nervinės energijos 
perdavimo į tam tikrą kūno vietą. Blokados gali būti to, ką kinai vadina „Chi“, japonai – 
„Ki“, o indai – „Prana“ arba „gyvenimo energija“. Gali pasitaikyti raumenų spazmų, 
atjungiančių bet kokią cirkuliaciją. Gali būti netgi emocinių ar dvasinių blokadų tam 
tikrose kūno vietose – į jas patenka per mažai meilės ir kaupiasi per daug neapykantos, 
įniršio. Vieną dalyką žinau užtikrintai – kiekvienoje sergančioje kūno vietoje esti 
kokio nors pobūdžio fizinių, emocinių ar dvasinių blokadų.  

Per du dešimtmečius dirbdamas klinikoje ištyriau begalę gydymo metodų ir įsitikinau, 
kad niekas taip gerai nesuardo blokadų ir negrąžina kraujo ir gyvybės į užblokuotas, 
ligotas kūno vietas greičiau ir geriau nei karšto ir šalto vandens terapija.  

 

 

 

 

Trumpa hidroterapijos istorija  

Seniausi rašytiniai medicinos ar istorijos šaltiniai, menantys netgi senovės 
Mesopotamijos, Indijos, Egipto ir Kinijos laikus, liudija, kad gydymosi tikslais žmonės 
naudodavo karštą ir šaltą vandenį. Šių gydymo metodų istorija siekia maždaug penkis ar 
šešis tūkstantmečius. XVIII a. Centrinėje Europoje galybė žmonių patyrė ir atrado, kad 
hidroterapija gydo ligas – ypač tokias, kurių nepajėgė įveikti joks kitas gydytojas, gydęs 
ir natūraliaisiais, ir naujosios medicinos metodais. Karštų ir šaltų kompresų taikymas 
Europoje užėmė svarbią vietą natūraliosios terapijos srityje. Iki XIX a. hidroterapija jau 
buvo paplitusi visoje Europoje ir Amerikoje. Hidroterapijos centrai įsisteigė visame 
pasaulyje – nuo Malverno Anglijoje iki Spa Belgijoje, nuo Baadeno Vokietijoje iki Hot 
Springso Arkanzaso valstijoje, JAV. Visi šie centrai garsėjo tuo, kad juose buvo 
išgydomi „nepagydomi“ ligoniai ir jokiems kitiems gydymo metodams 

„Visas ligas sukelia blokados – ar tai būtų limfotakos, virškinimo, šalinimo, 
emocinės ar bet kokios kitos. Panaikinkite blokavimą, leiskite energijai tekėti –
ir gijimas prasidės akimirksniu.“  

                  Dr. Ričardas Šulcė 
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nepasiduodavusios ligos. Žymus Europos gydytojas natūropatas dr. Benediktas Lastas 
(Benedict Lust) netgi išplėtojo gydymo metodą, kurį pavadino „Kraujo valymo 
metodas“ (Blood Washing Method), ir apie jį parašė to paties pavadinimo knygą. Tai 
būta aštuonių valandų trukmės gydymo – aštuonios valandos hidroterapijos be jokios 
pertraukos. Iš esmės visas aštuonias valandas naudotas šaltas dušas. Taigi, jei kas mano, 
kad su savo metodais aš perlenkiau lazdą, tai, palyginti su bet kuria XIX a. 
hidroterapijos klinika, mano programa būtų vertinama kaip lengva ir nuosaiki. Kai 
kuriose iš tų laikų klinikų jus tiesiogine prasme būtų pririšę prie sienos ir 
„smogę“ ledinio vandens srove iš gaisrininkų žarnos. Gal tai ir atrodo radikalu, bet 
lyginant su operacija, chemoterapija ir gydymu radioaktyviomis medžiagomis – tikrai 
ne.  

Karšto ir šalto vandens galia ir kaip tai veikia 

Yra daug skirtingų būdų, kaip sustiprinti kraujo tekėjimą į tą kūno dalį, kuri yra 
užblokuota ir ligota. Yra vaistinių augalų, kuriuos galite vartoti, kad šie paspartintų 
kraujotaką, pavyzdžiui, stipriai veikiančius augalus kaip uoginę papriką ir imbierą. Yra 
augalų, kurie skystina kraują: tai česnakas. Česnakas suskystina net limfos skystį, o tai 
paspartina limfotaką. Yra limfinis masažas. Yra įvairių švediško masažo rūšių, kurios 
išjudina skysčius organizme. Masažas (manualinė terapija), fiziniai pratimai, joga – visa 
tai padeda atpalaiduoti raumenis ir stimuliuoti nervų sistemą. Yra maisto produktų 
nervams ir raumenims. Meditacijos, mantros ir pozityvūs teiginiai gydo emocines 
blokadas. Yra maldų dvasinėms blokadoms naikinti. Iš visų šių priemonių kartu sudėjus, 
viena mano klinikoje matyta priemonė buvo pats greičiausias ir veiksmingiausias būdas, 
skatinantis kraują tekėti į pažeistą kūno dalį ir iš jos. Tai karštis ir šaltis.  

Karštas vanduo 

Liesdamas kūno paviršių, karštas vanduo, ar bet kas kitas karštas, išplečia kapiliarus bei 
venas ir iš kūno gilumos į paviršių ištraukia kraują. Taip akimirksniu pasikeičia kraujo 
tėkmė – ji nukreipiama į kūno paviršių. Karščio terapija taip pat atpalaiduoja raumenis, 
tokiu būdu geriau teka limfos skystis, o tai savo ruožtu nuima spaudimą nuo nervų ir 
leidžia geriau tekėti nervinei energijai. Karštas vanduo taip pat ramina fiziškai ir 
emociškai. Taigi, tai metodas, nukreipiantis kraują į kūno paviršių ir paspartinantis 
kraujotaką. Jis ramina ir atpalaiduoja raumenis, o tai pagerina nervų ir limfos sistemų 
cirkuliaciją.  

Šaltas vanduo 

Kai ant kūno paviršiaus liejate šaltą vandenį, poveikis būna absoliučiai priešingas. Šaltis 
sutraukia kapiliarus ir venas kūno paviršiuje ir nukreipia kraują gilyn į kūno vidų. Taigi, 
kraujas keliauja visiškai skirtinga kryptimi. Šaltas vanduo sutraukia raumenis ir tokiu 
būdu iš tos vietos išstumia limfos skystį. Šaltas vanduo taip pat yra puikus masažas 
nervams. Jis – priešprieša raminimui. Jis turi žadinamąjį poveikį ir teikia energijos. Jis 
išbudina. Fiziniame ir emociniame lygmenyje ši priemonė turi priešingą poveikį nei 
karščio taikymas.   
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Karštis ir šaltis 

Norėdami atsipalaiduoti, išsimaudykite karštoje vonioje, o jei norite išsibudinti – lįskite 
po šaltu dušu. Tačiau čia mes kalbame apie ligų gydymą taikant hidroterapiją. Vienas iš 
pačių veiksmingiausių būdų blokuojamai kūno vietai stimuliuoti ir ligai išgydyti yra 
priversti kraują greitai sutekėti į blokuojamą kūno vietą ir ištekėti iš jos atgal, priversti 
limfą greitai sutekėti į blokuojamą kūno vietą ir ištekėti iš jos atgal, greitai sutraukti 
raumenis ir greitai juos atpalaiduoti, greitai stimuliuoti nervų sistemą ir greitai ją 
nuraminti, greitai jus išbudinti ir greitai vėl užmigdyti. Tai stipriausias metodas ne tik 
kraujui, bet ir limfai varinėti, nervams stimuliuoti, raumenims tonizuoti ir veikti jus 
emociškai. Palyginti su gydymu bet kokiu vaistiniu augalu, uogine paprika ar 
psichoterapija, gydymas šalčiu ir karščiu veikia stipriau. Pats regėjau, kaip šis gydymas 
nuvertė kalnus tiesiogine prasme.  

KARŠTO IR ŠALTO DUŠO PROCEDŪRA 

Dažnumas: visiems – 1-3 kartus per dieną. 

Savo klinikoje sukūriau karšto ir šalto dušo procedūrą, kuri stimuliuoja kraujo patekimą 
į pažeistą kūno vietą ir iš jos bei ją gydo. Mano pacientai šią procedūrą taiko esant bet 
kokiems negalavimams – nuo mėlynės iki sužeisto klubo bei auglio krūties vėžio atveju.  

Ši procedūra yra paprasta.  

Maudydamiesi po maloniai šiltu dušu, atsukite karštą vandenį iki tokio karštumo, kokį 
tik galite iškentėti, o vandenį liekite būtent ant tos vietos, kuri yra užblokuota ar pažeista. 
Taip tęskite apie vieną minutę, o tada karštą vandenį visiškai užsukite, kad tik šaltas 
vanduo imtų tekėti ant reikiamos vietos. Leiskite šaltam vandeniui bėgti ant pažeistos 
kūno dalies 15-30 sekundžių. Suprantama, tai jums bus šokas. Nieko baisaus. Jei jums 
reikia drebėti – drebėkite! Jei reikia rėkti – rėkite! Jei reikia klykti – klykite! O jei reikia 
nusišlapinti – pirmyn, juk jūs duše! Man visada kelia įtarimą žmonės, kurie karšto ir 
šalto dušo procedūrą gali atlikti nė necyptelėję. Cypkite, kiek tik reikia! Kai po 
maždaug 30 sekundžių šaltu vandeniu liejama kūno dalis bus visiškai atšalusi, pamažu 
imkite sukti karštą vandenį iki tokio karštumo, kokį tik įstengiate iškentėti, ir palikite 
minutei tekėti ant reikiamos vietos. Po minutės, kai ta kūno vieta jau bus karšta, greitai 
užsukite karštą vandenį ir pilnai atsukite šaltą. Visa esmė yra šokiruoti kūną. 
Kaitaliokite karštą ir šaltą dušą 7 kartus. Ryte baikite šaltu dušu, kad šaltis jus 
stimuliuotų ir išbudintų, vakare – karštu, kad ramintų ir atpalaiduotų. Ši procedūra 
tetruks 10-15 minučių, tačiau jai pasibaigus pasijusite nauju žmogumi. Šią karšto ir 
šalto dušo procedūrą galite pakartoti tą pačią dieną arba atlikti dalinę procedūrą, karštą 
ir šaltą vandenį pildami tiesiai ant pažeistos kūno dalies.  

Atliekant karšto ir šalto dušo procedūrą labai svarbu ypatingą dėmesį skirti pažeistai 
kūno vietai ir ją energingai masažuoti. Jei dušas neįmanomas, pasitelkite vaizduotę. Gali 
būti, kad jums teks sėstis į karšto ir šalto vandens (ar ledo) kibirus. Jei reikia, naudokite 
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karštus kompresus ir ryšulius su ledu. Jei šią procedūrą atliksite per 10 minučių nuo 
traumos, nebejausite jokio maudimo, skausmo, neatsiras net mėlynė. Jei sergate 
degeneracine liga, tarkim, krūties vėžiu, atlikite šią karšto ir šalto dušo procedūrą tris 
kartus per dieną ir, žinoma, dar papildomai masažuokite bei šveiskite krūtų plotą 
šepečiu. Nenuvertinkite šios paprastos karšto ir šalto dušo procedūros galios.  

Ligos istorija 

Turėjau pacientą, sirgusį melanoma (odos vėžiu), kuriam ant nugaros buvo didelė dėmė. 
Jis laikėsi mano 30-ies dienų programos 2 mėnesius ir jautėsi kur kas geriau, tačiau 
odos vėžys nerodė jokių pokyčių. Besikalbėdamas su juo išsiaiškinau, kad pacientas 
netaikė karšto ir šalto dušo terapijos nugarai, nes paprasčiausiai manė jos neištversiantis, 
kad ši jam būsianti per daug intensyvi. Paaiškinau, kad jis laikėsi ne mano 30-ies dienų 
programos, o savosios šios programos versijos. Labai dažnai pacientai praleidžia būtent 
tą programos dalį, kuri jiems labiausiai ir reikalinga.  

Pasakiau jam, kad privalo pradėti programą iš pradžių, šį kartą nepraleidžiant karšto ir 
šalto dušo procedūros. Paskambinęs jau po trijų dienų, pacientas papasakojo, kad, jam 
ėmus atlikinėti karšto ir šalto dušo procedūras, vėžio darinys nukrito vienos iš 
procedūrų metu. Tiesiog ėmė ir nukrito nuo jo kūno.  

KAIP STATYTI GILIAI VALAN ČIĄ KLIZM Ą 

Dažnumas:  

• Visiems – 1 kartą per savaitę 

• Nesunkiai sergantiems – 1-2 kartus per savaitę 
• Sergantiems rimtomis, mirtinomis ligomis – 2-3 kartus per savaitę 

Giliai valanti klizma yra skirta visos gaubtinės žarnos ir storojo žarnyno išplovimui, 
ištuštinimui ir išvalymui. Palyginimui, tradicinė klizma išvalo fekalijas tik iš srities, 
esančios netoli tiesiosios žarnos. Be to, atlikus giliai valančią klizmą būtinas tiesiosios 
žarnos implantas.   

Giliai valančią klizmą galima pasidaryti namuose. Tai lengva. Statant ją pirmą kartą 
reikia turėti kantrybės. Visada sakau, kad geriausia yra surengti klizmų vakarėlį. Kur 
kas lengviau, jei dalyvauja du žmonės: statantis klizmą ir tas, kuriam ji statoma. Kitu 
atveju, jums teks dirbti, judėti ir iš visų jėgų stengtis visiškai vienam.  

Vonioje ant grindų pasitieskite keletą senų rankšluosčių, nes, tikėtina, prilaistysite 
vandens, gal šiek tiek fekalijų, augalinio kremo ir kitų dalykų. Aplinką pasiruoškite 
malonią ir patogią. Įjunkite šildytuvą ir pašildykite vonios kambarį. Pasileiskite malonią, 
klizmai tinkančią muziką, papurkškite eterinių aliejų ar pasmilkykite smilkalų, nes iš 
jūsų organizmo išeidinės senos fekalijos, taigi smirdės. Paverskite tai maloniu patyrimu.  



37 
 

Būtinai naudokite augalinį kremą arba ne naftos pagrindu pagamintą vazeliną. Gausiai 
ištepkite savo tiesiąją žarną. Geriau kremo panaudoti per daug nei per mažai. 
Pripildykite klizmos pūslę maloniai šilto – kūno temperatūros ar kiek vėsesnio – 
vandens. Jei jūsų žarnynas linkęs į spazmus, įlašinkite į klizmai naudojamą vandenį 1/2-
1 lašintuvus lobelijos tinktūros (Lobelia Tincture).  

Pradėkite nuo įprastinės klizmos. Gulėdami ant grindų, atlaisvinkite spaustuką (ar 
kranelį) ir leiskite iš klizmos žarnelės išeiti orui prieš pradedant leisti vandenį. Tada 
tegul jūsų gydymosi partneris įveda į jūsų tiesiąją žarną 240-470 ml vandens. Šiame 
etape daugelis žmonių pajunta pirminius dieglius ir spazmus: „Oi, man tučtuojau reikia 
išsituštinti.“ Nieko nelaukite – šokite ant unitazo ir ištuštinkite vandenį ir fekalijas iš 
žarnyno. Pakartokite tai dar kartą. Tiesiosios žarnos praplovimą galite atlikti 2-3 kartus. 
Po kurio laiko iš jos pradeda bėgti tik vanduo.  

Dabar vandenį reikės įvesti į gaubtinę žarną – tai labai paprasta. Pirma, atsigulkite ant 
kairiojo šono. Tada jūsų partneris tegu pripila į pūslę mažiausiai 2 litrus vandens, jei tik 
pajėgsite tiek išlaikyti, ir įstato klizmos antgalį į tiesiąją žarną. Tada tegu atsuka klizmos 
antgalį, kad vanduo pradėtų tekėti.  

Pajusite, kaip vanduo ima sruventi tiesiąja žarna. Kvėpuokite. Kvėpuoti būtina. Giliai 
įkvėpkite keletą kartų ir atsipalaiduokite. Galite pajusti lengvus spazmus. Jei taip 
atsitiktų, sakykite: „Stop.“ Tada jūsų partneris turi užsukti antgalį ir vanduo iš klizmos 
pūslės nustos tekėjęs. Antgalį užsuktą reikia laikyti tol, kol spazmai nurims.  

Savo kairiajame kūno šone imsite jausti vandenį, ypač jei naudojate vėsesnį. Pradėsite 
jausti, kaip vanduo įteka į riestinę žarną ir nusileidžiančiąją gaubtinę žarną. Ir vėl, jei 
ims spazmuoti ar pajusite, kad daugiau nebeišlaikysite, pasakykite partneriui sustabdyti 
vandenį. Atsipalaiduokite ir kvėpuokite, bet tikrai pasistenkite, kad vandens įtekėtų kaip 
galima daugiau.  

Neskubėkite atsistoti. Ištuštinsite ne tik tiesiąją žarną, bet ir dalį nusileidžiančiosios 
gaubtinės bei riestinės žarnos. Atsigulkite ant nugaros, dar pasitepkite augaliniu kremu 
ar ne naftos pagrindu pagamintu vazelinu, vėl pripildykite klizmos pūslę ir vėl 
atsigulkite ant kairiojo šono. Antrą ar trečią kartą greičiausiai pripilsite daug vandens. 
Tiesą sakant, greičiausiai ištuštinsite visą klizmos pūslę.  

Vandenį jusite savo kairiajame šone, po šonkauliais. Ši vieta vadinama blužnies linkiu, 
nes yra prie pat blužnies išlinkimo.  

Dabar atsigulkite ant nugaros. Jums pagelbėtų, jei po sėdmenimis pasikištumėte seną 
pagalvę, kad ji šiek tiek jus kilstelėtų. Kai tik atsiras nuolydis, pajusite, kaip vanduo 
įteka į skersinę gaubtinę žarną, judėdamas iš kairės į dešinę, ir grįžta gaubtine žarna 
atgal – priešinga kryptimi, nei paprastai juda fekalijos.  

Dabar jūs jau tikrai jausite vandenį, o kai pajusite jį pilnai judant virš bambos palei 
krūtinės ląstą per skersinę gaubtinę žarną, galite patirti jausmą lyg pilvas ar apatinė 
pilvo ertmė būtų pripildyta vandens. Jausis šioks toks sunkumas. Puiku! 
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O dabar apsiverskite ant dešiniojo šono. Kol versitės, gali prireikti pasikeisti vandenį. 
Tegu jūsų partneris ištraukia klizmos antgalį. (Europoje naudojamos viršuje atidaromos 
klizmos, taigi vandenį galima pilti nuolat jam išbėgant iš pūslės, tačiau JAV klizmos yra 
uždaros, todėl reikia sustoti, ištraukti klizmos antgalį, pripildyti pūslę iš naujo ir vėl 
pradėti iš pradžių. Jei galite, prakirpkite skylę klizmos pūslės viršuje, kad galėtumėte ją 
pripildyti neišėmę antgalio.) Dabar jūs pripildysite dešiniąją gaubtinės žarnos dalį. 
Pajusite, kaip vanduo leidžiasi kylančiąja gaubtine žarna žemyn iki aklosios žarnos ir 
apendikso (kirmėlinės ataugos), kurie yra pusiaukelėje tarp bambos ir dubenkaulio.  

Jei nubrėžtumėte liniją tarp bambos ir vadinamojo dubens klubakaulio keteros, tai 
maždaug toje vietoje ir būtų akloji žarna. Vandenį jausite iki pat tos vietos. Kai pajusite, 
kad jau gana, sustokite. Tarkite: „Jau prisipildžiau vandens.“ Ir gulėkite. Galbūt 
galėtumėte po sėdmenimis pasikišti dar didesnę pagalvę, kad nuolydis būtų dar statesnis. 
Tai padėtų vandeniui pasiskirstyti.  

Jei kada nors užsiiminėjote joga, atlikite stovėsenos ant pečių pratimą (angl. – shoulder 
stand) arba modifikuotą jo variantą (angl. – modified shoulder stand)14. Jei jogos nesate 
praktikavę, atremkite kojas į sieną, lipkite kojomis siena į viršų ir padarykite nedidelį 
išsilenkimą. Likite tokioje pozoje ir atsipalaiduokite. 

Šioje pozoje būkite mažiausiai 5 minutes, jei ne 10 ar 15 minučių. O tada sėskitės ant 
unitazo. Atsipalaiduokite. Gali būti, kad iš pradžių niekas nebėgs. Vėliau, kai labiau 
atsipalaiduosite, ištekės kažkiek vandens ir jūs pagalvosite: „Čia jau viskas?“.   

Atsipalaiduokite dar labiau, ir tada išbėgs tikras vandens pliūpsnis. Išbėgs didžiulis 
kiekis vandens ir šį kartą kur kas daugiau fekalijų. Kai viską baigsite, galite pradėti 
procedūrą iš pradžių, jei tik bus noro ir jėgų.  

Šiame etape nebereikės praplauti tiesiosios žarnos. Jūsų kūnas iš karto priims giliai 
valančią klizmą. Taigi pasidarykite ją dar kartą. Atrasite, kad šią klizmą galite pasidaryti 
2 ar 3 kartus, kol galiausiai išbėgantis vanduo bus daugmaž skaidrus.  

Jei jums pasiseks, įvyks vadinamasis aklosios žarnos praplovimas. Tai reiškia, kad 
sėdėdami ant unitazo staiga pajusite spazmą žarnyne. Kai visa storoji žarna susitraukia 
vienu metu, įvyksta aklosios žarnos praplovimas. Aklosios žarnos praplovimas reiškia, 
kad vanduo iš jūsų aklosios žarnos išstumiamas lauk per visą storąją žarną vienu metu. 
Pakeliui link unitazo žarnyne jausite šilumą, netgi karštį, ir peristaltikos bangą, einančią 
nuo dešiniojo iki kairiojo šono. Tai nuostabu. Tokiu atveju žinosite, kad žarnyną 
išvalėte tikrai giliai. Žarnyno valymo paslaugų srityje ši procedūra vadinama aklosios 
žarnos praplovimu (angl. – cecal flush). Jei jums pavyks ją atlikti namuose pasitelkus 
giliai valančią klizmą – valio! 

Kai būsite labiau įgudęs, paprašykite savo gydymosi partnerio, kad pasiūbuotų jums 
pilvą: tegu jis uždeda rankas ant jūsų pilvo ir, jums gulint ant nugaros, pasiūbuoja jus 

                                                 

14 Tai pratimas „žvakė“ arba įvairūs jo variantai, kai kojos atremiamos į sieną, kėdę ir pan. – Vert. 
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pirmyn ir atgal. Tai turėtų jus atpalaiduoti. Jei esate dar labiau patyręs, galite netgi 
paprašyti partnerio, kad atliktų lengvą pilvo masažą. 

Dar naudingiau gali būti, jei jūsų partneris atliktų pėdų refleksoterapiją, stimuliuodamas 
storosios žarnos ir sprando refleksines zonas. Bet ką, kas padėtų jums atsipalaiduoti. 
Puikiai padeda bet kokios rūšies manualinė terapija. 

Po giliai valančios klizmos būtinas implantas. Pripildykite klizmos pūslę viena iš toliau 
pateikiamų implantų formulių. Įveskite implantą į storąją žarną ir neleiskite jam išbėgti. 
Tiesiog atsipalaiduokite ir palikite jį ten – pajusite, kad didžioji jo dalis bus absorbuota. 
Storoji žarna sugeria labai daug skysčio: viena iš jos funkcijų ir yra absorbuoti skysčius. 
Jei įvesite raudonojo dobilo, kreasotės krūmo, kviečių želmenų sulčių ar alavijo 
implantą į storąją žarną, tai šie augalai bus absorbuoti tiesiai į storosios žarnos audinį.  

Implantų formul ės pasirinktinai:  

1. Raminantis: 240 ml alavijo sulčių sumaišyti su 240 ml distiliuoto vandens 

ARBA 

2. Detoksikuojantis: 60 ml kviečių želmenų sulčių sumaišyti su 470 ml distiliuoto 
vandens  

ARBA 

3. Pagal jūsų fantaziją: jei jaučiate, kad jums reikia kraują valančios arbatos kaip 
implanto, naudokite raudonąjį dobilą ar kreasotės krūmą arba ežiuolės šaknų arbatą dėl 
jos imunitetą stiprinančių savybių.  

Mineralų kiekis, kurį išplausite iš storosios žarnos klizmos metu, bus nežymus. 
Organizmo mineralų atsargas atstatysite suvalgę nedilelį kiekį jūros dumblių, migdolą 
ar keletą brazilinių riešutų. Juk nekalbame apie tai, kad klizmą reikės darytis kiekvieną 
dieną iki gyvenimo pabaigos. Jei sergate tikrai sunkiai, klizmą statysite dukart per 
savaitę iki kol pasveiksite. O sergantiems ne taip sunkiai klizmą tereiks darytis tik kartą 
per savaitę ar dar rečiau. 

 

 

 

 

 

 

 

„Gydymosi kelionė, į kuri ą ketinate leistis, nėra našta ar nemalonus darbas. Tai 
palaima. Tai bus jūsų didžiausias dvasinis nuotykis, kurio metu atrasite ir 
susikursite naują gyvenimą, naują save.“  

                  Dr. Ričardas Šulcė 
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DR. ŠULCĖS GYDYMAS VYNIOJIMU Į ŠALTĄ PAKLODĘ  

Dirbtinio karš čiavimo sukūrimas 

Gydant natūraliai taikomi visiškai priešingi metodai nei naudojami oficialiojoje 
medicinoje. Žinome, kad karščiavimas yra natūrali organizmo reakcija į infekciją ar ligą. 
Tiesą sakant, karščiavimas yra ląstelinio imuninio atsako dalis. Kai imuninės ląstelės 
organizme aptinka ligą ar bakterijas, tai toji vieta natūraliai ima karščiuoti. Viena iš 
karščiavimo priežasčių yra ta, kad į tą vietą pritvinksta baltųjų kraujo kūnelių 
(leukocitų). Šios ląstelės išskiria chemines medžiagas, kurios duoda signalą kūnui 
didinti temperatūrą. Šis procesas kartais vadinamas „leukotakse“ (angl. – leukotaxis). 
Taip nutinka dėl daugelio priežasčių. Kiekvienam pakilusios kūno temperatūros 
laipsniui padvigubėja leukocitų patekimo į pažeistą vietą greitis ir jų veiksmingumas. 
Tai reiškia, kad jei jūsų temperatūra pakilo iki 104 laipsnių15, tai leukocitų judėjimo 
greitis išauga 64 kartus, palyginti su normalia 98 laipsnių16 kūno temperatūra. Esmė ta, 
kad imuninė sistema karščiavimą sukuria siekdama paspartinti svetimkūnių ar ligos 
sunaikinimo procesą. Tokiu metu karščiavimą norime slopinti mažiausiai. Karšio 
numušimas išderina imuninę sistemą. Tai pagrindinė oficialiosios medicinos problema. 
Kai temperatūra yra slopinama, žmonės pasijunta dar blogiau. Gydydami natūraliaisiais 
metodais mes žinome, kad karščiavimas nėra pavojingas tol, kol kūną drėkiname 
gerdami daug skysčių. Mes kaip tik norime stimuliuoti karščiavimą, o vyniojimo į šaltą 
paklodę procedūros metu siekiame sukelti dirbtinį karščiavimą.  

Kaip pasiekti sėkmės atliekant vyniojimą į šaltą paklodę 

Ar darytumėte klizmą ar vyniojimo į šaltą paklodę procedūrą, prireiks be galo jus 
palaikančio ir teigiamai nusiteikusio partnerio. Atsikratykite klizmos gėdijimosi jausmo, 
nes partneriui prireiks kišti pirštus į jūsų užpakalį. Nesigėdykite būti nuogas – juk jūs 
gydote mirtiną ligą. Pats vienas vyniojimo į šaltą paklodę procedūros tikrai neatliksite. 
Turėjome keletą pacientų, kurie ją darėsi patys – Dieve, padėk jiems. Todėl susiraskite 
žmogų, kuris turės drąsos atlikti visą šią labai intensyvią procedūrą. Jūsų šansai 
sėkmingai atlikti vyniojimą į šaltą paklodę ir išgyti bus 1000 kartų didesni, jei jums 
talkins toks žmogus.  

Nepatariu talkininku rinktis vyrą, žmoną ar su jumis gyvenantį asmenį, nebent jie 1000 
proc. pritartų tam, ką darote. Pastebėjau, kad beveik visada geriau gydymosi partneriu 
rinktis draugą iš sveikų produktų parduotuvės ar bendramokslį iš natūralaus gydymo 
studijų, o ne su jumis gyvenantį žmogų. Tiesą pasakius, esant karštoje vonioje dažnai 
išprūsta tokių žodžių, kurie tikrai ne su jumis gyvenančiojo ausiai.  

Kai naują gydymosi procedūrą atliekate pirmą kartą, ypač vyniojimą į šaltą paklodę, 
galite šiek tiek baimintis ar jaudintis. Baisu gali būti dėl to, kad visa tai jums yra nauja. 

                                                 

15 Pagal Farenheitą. Pagal Celsijaus skalę būtų 40 laipsnių.  – Vert. 
16 36,6 laipsnių pagal Celsijų. – Vert. 
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Bet po pirmojo karto pamatysite, kad išgyvenote ir sau nepakenkėte. Po 2 ar 3 kartų jūs 
jau būsite ekspertas. Kai imsite labiau atsipalaiduoti ir iš tikrųjų suprasti šią programą, 
pajusti maksimalią šio galingo gydymo naudą.  

 

 

 

VYNIOJIMO Į ŠALTĄ PAKLODĘ PROCEDŪROS INSTRUKCIJOS 

Dažnumas:  

• Nesunkiai sergantiems: 1 kartą per visą 30-ies dienų programą. 
• Sergantiems neišgydomomis ligomis: 1 kartą per savaitę ar dažniau. 

Toliau pateikiamas sąrašas daiktų, kuri ų jums prireiks. Viską įsigykite iš anksto ir 
vadovaukitės pateiktais detaliais nurodymais. 

Reikalingos priemonės: 

• Plastikinės plėvelės (kelios) 
• 4 medvilninės (100 proc.) paklodės 
• Papildomi apklotai (ne sintetiniai) 
• Keli seni rankšluosčiai ir nedideli frotiniai rankšluostėliai (plaušinės) 

• Kibiras (kuriame tilptų 9 kg ledo ir paklodė) 
• 9 kg ledo 

• Nerūdijančio plieno ar stiklinis puodas arbatai virti 
• Seni medvilniniai sportiniai marškinėliai ir virvelė jiems surišti (dideliam 

arbatos krepšiui pasigaminti) 

• Klizmos pūslė 
• Alyvuogių aliejus (lubrikantas) arba augalinis tepalas arba ne naftos pagrindu 

pagamintas vazelinas 
• Maisto trintuvas 
• 240 ml distiliuoto vandens 

• 240 ml organinio obuolių acto 
• Mikroklizma („kriaušė“) 
• Vazelinas 

• Termometras (nebūtina) 

Vaistiniai augalai: 

• Uoginės paprikos tinktūra 

• Lobelijos tinktūra 

„Pasitik ėkite savimi ir liaukit ės tiek daug klausinėję. Kai pereisite visą šį 
procesą, savo atsakymus surasite patys.“  

                  Dr. Ričardas Šulcė 
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• 30 g uoginės paprikos miltelių 
• Paprastosios kraujažolės žiedai (Yarrow flower) arba šalavijo lapai (Sage leaf) ir 

imbieras (arbatai) 
• 8-10 česnako skiltelių 
• 30 g imbiero šaknų miltelių 

• 30 g sausų garstyčių sėklų miltelių 
• Dr. Šulcės klinikinio oro gaiviklio (Clinical Air Treatment) 

1. Prieš pradėdami šlapiąją procedūros dalį, lovą išklokite plastikine plėvele. Ant 
plėvelės patieskite dvi šimtaprocentinės medvilnės paklodes. 

2. Trečiąją šimtaprocentinės medvilnės paklodę sudėkite į kibirą su 9 kg ledo. Supilkite 
į jį apie 4 litrus vandens. Paklodę gerai sumaišykite su ledu.  

3. Puode užplikykite (6-8 puodelius) paprastųjų kraujažolių, šalavijo arba imbiero arbatą. 
Gerti šią arbatą reikės labai greitai, todėl ji neturėtų būti per karšta. Jei neturite ar 
nerandate, kur įsigyti šių vaistažolių, tiks ir karštas vanduo su citrina. 

4. Į vonią prileiskite karšto vandens. 

Pradėkite leisti į vonią karštą vandenį. Šis vanduo vonioje stovės maždaug 10 minučių 
prieš jums į ją įlipant.  

Pasigaminkite didelį arbatos krepšį iš sukarpytų senų sportinių marškinių. Šį krepšį iki 
pusės pripildykite vaistinių augalų, palikite vietos žolelėms išbrinkti. Berkite į jį tokias 
vaistažoles: 

• 30 gramų (arba saujelė) uoginės paprikos miltelių 

• 30 gramų (arba saujelė) garstyčių sėklų miltelių 
• 30 gramų (arba saujelė) imbiero miltelių 

Stipriai užveržkite ir užriškite medvilnine virvele. 

Panardinkite šį arbatžolių krepšį į vonią, prileistą labai karšto vandens. Vanduo 
nusidažys gelsvai morkine spalva. Retkarčiais išgręžkite šį kepšį, kad suaktyvintumėte 
augalus. Vandens garai jus šiek tiek dusins. Jie net gali visiškai užgniaužti jums gerklę – 
tai dėl lakių eterinių aliejų, kurie sklis iš vaistažolių.  

Jei nerandate kur įsigyti šių augalų miltelių pavidalu, naudokite juos bet kokios formos 
– šviežius, džiovintus ir pan. 

5. Klizma 

Į klizmos pūslę pripilkite vėsaus distiliuoto vandens. Jei norite, galite užtrukti 
pusvalandį ir pasidaryti pilną giliai valančią klizmą ar gaubtinės žarnos praplovimą. 
Mažiausia, ką jums reikia atlikti, tai ištuštinti fekalijas iš tiesiosios žarnos.  
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6. Česnako injekcija 

Šiai česnako injekcijai naudosite mikroklizmą („kriaušę“). Ją galima įsigyti bet kurioje 
vaistinėje.  

Trintuvu sutrinkite: 

• 240 ml distiliuoto vandens 
• 240 ml organinio obuolių acto 

• 6-10 česnako skilteles 

Patalpinkite skystą mišinį į mikroklizmą. Alyvuogių aliejumi ištepkite tiesiąją žarną ir 
mikroklizmos antgalį. Įterpkite mikroklizmą nespausdami pūslės. Kelis kartus giliai 
įkvėpkite, tada suspauskite pūslę. Pasistenkite mišinį įterpti visą vienu ypu. Antro šanso 
neturėsite, nes skystis iš karto bus linkęs veržtis laukan. Būkite netoli unitazo. Skystis 
degins, ir jums norėsis jį tuoj pat ištuštinti. Atsigausite po maždaug 2 minučių, o tada 
galėsite pereiti prie kito etapo.  

7. Karšta vonia 

Svarbu: prieš įlipdami į karštą vonią, privalote storai padengti genitalijas, išeinamąją 
angą, krūtų spenelius ir ypač jautrias vietas ar žaizdas vazelinu, kad jas 
apsaugotumėt. Augaliniai aliejai nepadės. Nepamirškite šio punkto! 

Žinome, kad vazelinas – naftos produktas, tačiau jei genitalijos „užsiliepsnos“ – visas 
gydymas gali sužlugti.  

Jūsų tikslas – 20-30 minučių. Štai būtent dabar jums bus reikalingas atsidavęs 
gydymosi partneris – žmogus, pastumsiantis jus papildomą centimetrą. Gali būti, kad 
tas papildomas centimetras jus išgydys.  

Įlipkite į vonią ir pradėkite leisti daugiau karšto vandens. Vanduo turi būti toks karštas, 
kokį tik įstengiate iškęsti. Kvėpuokite! Kvėpuokite! Klykite ir šaukite, jei reikia, bet 
likite vonioje. 

Pradėkite gerti 6-7 puodelius pasigamintos arbatos. Labai svarbu karštoje vonioje 
gerti daug skysčių. Nėra reikalo jaudintis dėl karšio sukeltos dehidratacijos, jei gersite 
daug arbatos.  

Prisiverskite gerti arbatą. Laiko gulėti vonioje turite tik 15-20 minučių. Jūsų partneris 
tegul būna paruošęs kitą puodelį arbatos prieš jums baigiant gerti pirmąjį. Esmė ta, kad 
gerti privalote greitai. Jokio gurkšnojimo! Jei šiek tiek išvemsite, nieko baisaus. Tiesiog 
gerkite toliau.  

Greta turėkite savo uoginių paprikų tinktūrą tam atvejui, jei pasijusite apsvaigę ar 
benualpstantys. Vartokite lobelijos tinktūrą, jei imsite jausti bet kokius spazmus.  



44 
 

Per pirmąsias 5-10 minučių nieko neįprasto nepajusite. Po to imsite jausti nemalonų 
deginimo pojūtį. O tada labai greit pasakysite, kad jums jau gana, kad jau viskas ir kad 
degate. Šiame etape jūs privalote išbūti vonioje dar 5 minutes. Būtent per paskutiniąsias 
5 minutes vyksta fizinis ir emocinis gijimas. Verkimas, raudojimas, klykimas, isterija ir 
haliucinacijos – įprastos reakcijos. Patirkite jas visas. Kaip sakome, išleiskite jas laukan. 
Tik nelipkite iš vonios. Kvėpuokite! 

Dar niekada nesu matęs, kad šie augalai būtų kam nors nudeginę odą. Jums tik atrodys, 
kad jie degina. Jūsų riba, lūžio taškas yra kur kas toliau, nei jūs manote. Kvėpuokite! 

8. Šalta paklodė 

Jūsų gydymosi partneris, jei ne dar du kiti, turės padėti jums išlipti iš vonios ir tučtuojau 
pradėti vynioti jus į šaltą paklodę, kuri mirko ledo kibire. Jausmas bus iš tiesų puikus. 
Nereikia suvynioti per stipriai. Juk nenorite jaustis klaustrofobiškai.  

Kol eisite iš vonios į lovą, mūvėkite šlepetes, kad neprarastumėte nė truputėlio karščio.  

Atsigulkite ant savo plastiku ir šimtaprocentinės medvilnės paklodėmis išklotos lovos. 
Jūsų gydymosi partneris tegu užkloja jus kita šimtaprocentinės medvilnės paklode ir 
keliais nesintetiniais užklotais.  

Medvilninės paklodės ištrauks iš jūsų kūno senus nuodus, kurie karštos vonios metu bus 
priartėję prie odos.  

Jei naktį norėsite šlapintis, tiesiog šlapinkitės į paklodę. Neverta išvynioti ir vėl 
suvynioti paklodes bei užklotus.  

Išbūkite suvyniotas mažiausiai 3 valandas, dar geriau – iki pačio ryto. Kažkam teks 
pasilikti budėti greta jūsų, jei ko nors prireiktų, kad jums nereikėtų keltis iš lovos. Iki 
ryto paklodė gali būti nusidažiusi įvairiausiomis spalvomis nuo visų per odą į išorę 
ištrauktų nuodų. Šie nuodai jumyse tūnojo metų metus – kartais net ištisą gyvenimą.  

Po ranka turėkite uoginės paprikos ir lobelijos tinktūrų, jei pasijustumėte silpnai ar 
sutrauktų mėšlungis ar spazmai. 

Pastabos jūsų gydymosi partneriui dėl emocinio išsiliejimo: 

Per paskutiniąsias 5 minutes vonioje gali nutikti daug dalykų. Esu matęs, kaip žmonės 
mėgino nualpti, tačiau į burną įlašintas uoginės paprikos lašintuvas užtikrino, kad jie 
neprarastų sąmonės. Žmogus, kurio burnoje yra uoginės paprikos tinktūros, niekaip 
negali nualpti. Tai neįmanoma. Mačiau pacientų, kurių visą kūną buvo sutraukę spazmai 
ir krėtė drebulys (tetanija). Lobelijos tinktūra užtikrino, kad visa tai kaipmat liautųsi ir 
išnyktų be jokio ilgai trunkančio poveikio.  

Esu girdėjęs ir matęs įvairiausių verksmų, klyksmų ir grumtynių. Laimei, 22 metus 
užsiiminėju kovos menais, nes keletui pacientų išlaikyti vonioje man prireikė visų jėgų. 
Patikinkite savo besigydančius draugus, kad jiems viskas gerai. Būkite stiprūs, jei reikės 
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– netgi griežti. Priverskite juos kvėpuoti ir suturėkite juos vonioje. Šios paskutinės 5 
minutės gali būti pačios svarbiausios penkios minutės per visą gydymo procesą. Šiuo 
metu kažkas nutinka (nežinau, kas tiksliai), kad žmogus gali iš naujo išgyventi patirtą 
traumą. Žmogus gali vemti, regėti haliucinacijas. Nesibaiminkite dėl to. Visa, kas 
vyksta šiuo metu, yra nuostabu. Net jei iš ligonio ausų imtų ropoti žalios kirmėlės. 
Viskas šiame etape yra puiku ir reikalinga išgijimui. Taigi pasitikėkite, tikėkite ir į visa 
tai žvelkite su humoro jausmu.   

Galėčiau jums papasakoti kokį atvejį apie emocinius pokyčius, bet tada privalėčiau 
papasakoti jų šimtus. Visi žinome, kad nėra tokio daikto kaip vien tik fizinė liga. Visos 
ligos turi savo emocines šaknis ir emocinę potekstę. Šimtai mano pacientų emociškai 
išgijo būtent per tas paskutiniąsias penkias procedūros minutes, ir tai tiesiogine prasme 
prilygo šimtui psichoterapijos ir psichiatrijos metų. Sumenkinčiau pasakęs, kad po 
vyniojimo į šaltą paklodę procedūros tie žmonės virto naujais individais. Šias istorijas 
jums pasakoju ne norėdamas jus išgąsdinti ar įbauginti. Ir nesvarbu, kaip stipriai 
intensyvinau gydymą, po šios procedūros dar nė vieno paciento nemačiau sužeisto ar 
suluošinto. Tai, ką regėjau, buvo šimtai stebuklingai išgijusiųjų.  

Kai kurie žmonės šią procedūrą laiko per daug radikalia, bet patikinu jus – ji tokia nėra. 
Palyginti su viskuo, kas daroma ligoninėse, ši procedūra yra tik lengvasvorė. Visoje 
Amerikoje žmonės kenčia ir miršta rankose gydytojų, gydančių alternatyviais ir 
natūraliais metodais, kurie neišdrįsta imtis intensyvesnių priemonių nei eteriniai aliejai, 
masažas ar lengva dieta, norėdami padėti pasveikti mirtiniems ligoniams. O jei toks 
ligonis kreipiasi į ligoninę, tai gydytojai pasiruošę nupjauti jam kojas, išpjauti auglius ar 
atlikti smegenų operacijas. Bet kas, ko imtųsi ligoninė tokiam pacientų išgydyti, būtų 
tūkstantį kartų skaudesnis, agresyvesnis, intensyvesnis ir kur kas labiau invazinis 
metodas nei vyniojimo į šaltą paklodę procedūra.  

 

 

 

Kelios ligų istorijos, susijusios su vyniojimu į šaltą paklodę: 

Kai pirmą kartą susitikau su dr. Kristoferiu17, jis jau daugelį metų buvo pasakojęs apie 
karštų ir šaltų paklodžių procedūras, bet aš nėsyk nebuvau matęs, kaip jos atliekamos. 
Netrukus po mūsų susitikimo, mano mokslų pas jį pradžioje, paklausiau dr. Kristoferį, 
ar galėčiau tokią procedūrą pademonstruoti atliekant ją studentui. Neturėjau jokio 

                                                 

17 Dr. Šulcė yra dr. Kristoferio mokinys. Džonas Reimondas Kristoferis (John Raymond Christopher) (1909–1983) – legendinis 
amerikiečių daktaras žolininkas, gausybėje knygų palikęs neįkainojamą palikimą apie augalus ir natūralų gydymą. Dar jaunystėje 
susidomėjo natūraliu gydymu pamatęs, kokių rezultatų šis davė jo sergančiai motinai, o vėliau – ir jam pačiam padėjo įveikti vėžį. 
Per savo gyvenimą jis surinko visą informaciją apie gydymą žolelėmis iš Amerikos indėnų ir senųjų Europos emigrantų. Už gydymą 
vaistiniais augalais dr. Kristoferis 6 kartus sėdo į kalėjimą, nors neprarado nė vieno paciento. Dėl jo veiklos JAV Kongresas net 
priėmė kelias įstatymų pataisas, siekdamas uždrausti panašią veiklą. Dr. Kristoferio sukurtos daugiau nei 50 žolinių augalų formulių 
yra naudojamos visame pasaulyje, o jo 1953 m. įsteigta Natūralaus gydymo mokykla (The School of Natural Healing) yra garsi 
visame pasaulyje. Dr. Kristoferis yra pripažintas svarbiausiu ir įžymiausiu žolininku Amerikoje. – Vert. 

„Rytojus – tai kuo tikite ir k ą darote šiandien.“  

                 Dr. Ričardas Šulcė 
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supratimo, kaip stipriai šis gydymas pakeis mano ir studento gyvenimą. Vėliau, kai kas 
semestrą atlikdavau po trisdešimt ar keturiasdešimt tokių procedūrų studentams, 
suvokiau, kad šią programą galėčiau truputį modifikuoti, kad ji taptų ir intensyvesnė, ir 
lengviau atliekama. Dr. Kristoferio nurodymai dėl šios procedūros manęs nė iš tolo 
neparuošė tam, ką aš iš tikrųjų patyriau taikydamas ją žmonėms.  

Skydliaukės vėžys 

Kartą į kliniką Anglijoje, kur tuo metu dirbau, atėjo skydliaukės vėžiu sergantis vyras. 
Jo piktybinis auglys augo labai greitai ir buvo visiškai apgaubęs skydliaukę. Gydytojai 
norėjo operuoti. Jie pasakė, kad pašalins jo skydliaukę kartu su visomis gerklomis, ir jis 
niekada daugiau nebekalbės. Tiesą sakant, auglys buvo toks didelis, kad gydytojai 
norėjo pašalinti ir nemažą dalį jo gerklės. Žmogus pasiprašė mėnesio laiko, kad galėtų 
viską apsvarstyti, o šie atsakė, kad jau po kelių dienų jis gali būti miręs. Vyriškis 
nusprendė nesioperuoti ir atėjo į kliniką. Viena iš pirmųjų procedūrų, kurią jam 
pritaikėme, buvo vyniojimas į šaltą paklodę. Išmatavome jo auglį kakle: jo plotis buvo 2 
coliai 18 . Rytą po pirmosios vyniojimo į šaltą paklodę procedūros auglys buvo 
susitraukęs per pus, iki 1 colio.  

Iki savaitės galo auglys išnyko visiškai. Man tapo akivaizdu, kad didžiausią poveikį 
piktybiniam augliui įveikti padarė vyniojimo į šaltą paklodę procedūros. Tiesą sakant, 
per paskutines penkias šios procedūros minutes, kai jis klykė, nusprendžiau jo gerklę 
stipriai pamasažuoti iš išorės ir iš vidaus. Vienu momentu jis išvėmė pusę auglio. Šiam 
vyrui tai buvo didžiulis išgijimas, leidęs išvengti gyvybei pavojingos operacijos, kuri 
galėjo jį ir pražudyti. Gydytojai būtų pašalinę jo skydliaukę ir sunaikinę jo medžiagų 
apykaitą visam likusiam gyvenimui. Šis žmogus būtų gyvenęs neturėdamas jokios 
energijos ir nebūtų galėjęs kalbėti, nes gydytojai būtų pašalinę jo gerklas. 

Vyras buvo taip sujaudintas, kad grįžo į žolininkystės mokyklą dvejiems metams ir 
mokėjo mokestį vien už tai, kad sėdėtų klasėje ir papasakotų kitiems studentams apie 
savo stebuklingą išgijimą. 

Lou Geringo liga 

Turėjau jauną pacientę, kuriai buvo diagnozuota šoninė amiotrofinė sklerozė, Lou 
Geringo liga, ir galimai kita nervų sistemos degeneracinė liga, panaši į Parkinsono ligą. 
Ją krėtė drebuliai, ji jautė raumenų silpnumą, o liga sparčiai progresavo. Pacientei 
atlikau vyniojimo į šaltą paklodę procedūrą, ir per paskutines penkias minutes ją suėmė 
toks didžiulis viso kūno spazmas, kokio niekad nebuvau regėjęs. Manau, kad visi jos 
kūno raumenys spazmavosi vienu ir tuo pačiu metu. Jos kūnas virto dideliu geležies 
gabalu. Ar galite įsivaizduoti, kaip nepaprastai jai skaudėjo, tačiau lobelijos tinktūra 
akimirksniu sušvelnino spazmus ir skausmą. Kitą rytą buvo likę labai mažai kokios nors 
neurologinės ligos požymių, o iki savaitės galo jokių požymių išvis nebeliko. Kiek man 

                                                 

18 5 cm. – Vert. 
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matėsi, ji buvo visiškai pasveikusi. Po maždaug dviejų mėnesių, gydytojai – savo ir jos 
pačios nuostabai – patvirtino, kad ji visiškai pasveiko.  
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7 SKYRIUS 

KRAUJOTAKOS IR JUD ĖJIMO PROGRAMA 

A. Masažas (manualinė terapija) 

Kiekvieną dieną masažuokite visą kūną, ypatingą dėmesį skirdami refleksinėms pėdų 
zonoms ir plotui, aplink pažeistas kūno vietas. Nebijokite liesti skaudamų ar sergančių 
kūno vietų. Sugrąžinkite į šias vietas šiek tiek gyvybės. 

Tinka stipri, skausminga, intensyvi manualinė terapija. 

Tinka šaukti ir klykti. 

Visa tai geriau nei chirurgo peilis. 

B. Odos trynimas šepečiu 

Naudodami sausą, natūralaus augalinio pluošto odai skirtą šepetį, pradėkite trinti odą 
nuo pėdų ir judėkite aukštyn širdies link. Ypatingą dėmesį skirkite pažeistoms kūno 
vietoms ir limfinei sistemai kirkšnių plote ir pažastyse. Nepamirškite patrinti galvos ir 
veido. (Veidą trinkite atsargiai.) Kruopščiai ŠVEISKITE savo kūną  kasdien. Odos 
trynimas šepečiu stimuliuoja limfotaką. Jūsų limfinė sistema – tai skaidrus kūno skystis. 
Tai baltasis kraujas, turintis švarių imuninių ląstelių. Joje nėra tokio pumpavimo 
mechanizmo kaip širdis, todėl odos trynimas – geriausias būdas priversti limfą tekėti po 
visą kūną.  

C. Pratimai 

Mankštintis privalote kasdien. Sportuokite taip, kaip pajėgiate, ir tiek, kiek pajėgiate, 
bet būtinai prisiverskite judėti. Pratimų apimtį kasdien didinkite. Privalote kvėpuoti 
giliai ir mankštintis, iki kol išprakaituosite. Galutinis jūsų tikslas turėtų būti viena 
valanda per dieną. Jei nejudėsite, SURŪDYSITE – NETGI SUTRŪNYSITE!  

Man nerūpi, kad jūs paralyžiuotas. Vienas pacientas buvo taip stipriai paralyžiuotas, kad 
judino tik po vieną kiekvienos rankos pirštą. Taigi, liepiau jam judinti ir ištempti tuos 
pirštus giliai kvėpuojant po 100 kartų 3 kartus per dieną. Dar tą pačią dieną šis pacientas 
jau judino keturis pirštus ir labai greitai – visą plaštaką ir ranką. PRIVALOTE 
PRADĖTI JUDĖTI NUO KAŽKURIOS KŪNO VIETOS. Kitas mano pacientas 
apskritai beveik nejudėjo, todėl liepiau jam tiesiog giliai kvėpuoti ir įsivaizduoti, kad 
juda. Po kelių dienų jis jau fiziškai judėjo. 

Neleiskite jokiems pasiteisinimams jums sukliudyti. JUDĖKITE! 

D. Kvėpavimas 

3-4 kartus per dieną giliai kvėpuokite po mažiausiai 10 minučių. Giliai kvėpuojant 
kraujas prisipildo deguonies, stimuliuojama limfinė ir kraujotakos sistemos. 
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8 SKYRIUS 

TAMPONAI SU RICINOS ALIEJUMI, KOMPRESAI IR 
ŽVAKUT ĖS MOTERIMS 

Tamponai su ricinos aliejumi ir ištraukiamieji kompresai yra skirti nuodams, kraujo 
sąstoviams (stazėms) ir augliams suardyti, ištirpdyti ir ištraukti.  

Tamponai su ricinos aliejumi 

Ricinos aliejaus tamponus naudokite tada, kai čiuopdami per odą nejaučiate auglio ar 
ligos. Kitu atveju, naudokite juodąjį kompresą, kuris aprašytas toliau. Kas vakarą ant 
pažeistos vietos dėkite tamponą su ricinos aliejumi ir palikite jį pernakt. Galite užsidėti 
daugiau tamponų ant skirtingų kūno vietų. Šiltus juos išlaikysite pridėję butelį su karštu 
vandeniu. Išmirkykite aliejuje mažiausiai 30x30 cm dydžio flanelės19 gabalėlį. Prieš 
uždedant tamponą reikia pašildyti. Geriau uždengti daugiau ploto nei mažiau. Jei 
uždengsite didesnį kūno plotą, tai valysite ir greta esančias sritis, kurios, greičiausiai, 
taip pat yra užkrėstos ar su kraujo stazėmis. 

Audinių parduotuvėje įsigykite medvilninio muslino, iš kurio siuvamos kūdikių 
sauskelnės. Šis audinys būna susuktas į didelius ritinius. Šio audinio galite nusipirkti ir 
daugiau. Susikarpykite jį, kaip jums patinka, taip lengviau susiūsite kraštus. Jei matysite, 
kad toks tamponas nebus pakankamai storas, nusipirkite storesnės medvilnės ir, lyg 
gamintumėte sumuštinį, įdėkite jį tarp dviejų muslino sluoksnių. Tada mirkykite ricinos 
aliejuje – turėsite tikrai puikų, storą tamponą. Arba galite pasisiūti tamponą iš daug 
muslino sluoksnių arba į vidurį net įsiūti vatino. 

Įsigykite gero medvilninio vatino ar medvilninio veltinio. Iš kiekvienos pusės dėkite po 
vieną sluoksnį medvilninio vatino ir vieną – medvilninio muslino, o tada susiūkite kartu 
kraštuose. Toks tamponas sugers daug ricinos aliejaus.  

Apvyniokite tamponą plastikine plėvele, kad aliejus neištepliotų patalynės. Po ilgesnio 
naudojimo tamponas, ištraukdamas toksinus iš kūno, taps dėmėtas. Pakeiskite jį švariu. 
Dienos metu nebūtina naudojamą tamponą laikyti šaldytuve.  

Juodasis ištraukiamasis „superkompresas“ 

Jei auglį (-ius) jaučiate per odą, naudokite juodąjį ištraukiamąjį „superkompresą“. Jį 
reikės dažnai keisti. Ištraukiamasis kompresas iš kūno pašalina nešvarumus bei nuodus 
ir yra veiksmingesnis, jei keičiamas 1-3 kartus per dieną.  

Šiuos ingredientus sudėkite į trintuv ą: 

• 1 pilną saują šviežių raudonųjų dobilų žiedų (jei neturite, naudokite džiovintus) 

• 1/2 saujos šviežių kreasotės krūmo lapų (jei neturite, naudokite džiovintus) 

                                                 

19 Ar kitos natūralaus pluošto, jokiu būdu nespalvotos, o baltos, medžiagos. – Vert. 



50 
 

• 1/4 puodelio šviežių, tarkuotų fitolakos šaknų arba 1/3 puodelio džiovintų 
fitolakos šaknų miltelių 

• 2 valg. šaukštus kanadinės auksašaknės šaknų miltelių 
• 2 valg. šaukštus aktyvuotos gluosnio anglies  
• 1 arbat. šaukštelį arbatmedžių aliejaus 

• 1 arbat. šaukštelį kanadinės sangvinarijos tinktūros 
• 1 puodelį bentonito molio 

• 1 puodelį raudonosios guobos vidinės žievės 

Gydomajam ir dezinfekuojančiam poveikiui: 

• Pridėkite 2-4 česnako skilteles 

Svarbu!  Jei jūsų auglys yra piktybinis, slypintis iš karto po oda arba 
bepradedantis veržtis pro odą, galite atlikti rimt ą operaciją, mišinį papildydami: 

• 1 galvute nuluptų česnako skiltelių (mažiausiai 12 didelių skiltelių) 
• Jei kraujuojate, įberkite 1 arbat. šaukštelį uoginės paprikos miltelių arba 5-10 

uoginės paprikos tinktūros lašintuvų 

Papildomai pasigaminkite 1 litrą skysčio iš: 

• 50 proc. organinio termiškai neapdoroto obuolių acto 
• 50 proc. distiliuoto vandens 

Ši formulė nėra nekeičiama. Laisvai galite papildyti ją kitais kraują valančiais ir 
ištraukiamąjį poveikį turinčiais vaistiniais augalais, pavyzdžiui, gysločiu (angl. – 
Plantain).   

Sudėkite visus šiuos ingredientus į trintuvą. Pilkite užtektinai skysčio iš lygiomis 
dalimis sumaišyto distiliuoto vandens ir organinio termiškai neapdoroto obuolių acto, 
kad masė išeitų tiršta, sausoka. Gerai sutrinkite trintuvu ir tepkite ant reikiamos kūno 
vietos.  

Jei ruošiatės kompresą palikti per naktį, tepkite apie 1,5 cm sluoksnį ir gerai įtrinkite. 
Kad masė priliptų, uždenkite ją medvilnine marle, priklijuokite lipnia juostele, o tada 
dėkite medvilninį rankšluostį ar, jei reikia, gabalėlį plastikinės plėvelės.  

Šį vėžiui gydyti skirtą kompresą naudojau šimtus, netgi tūkstančius kartų, 
visokiausiems po oda ir virš jos esantiems augliams ištraukti, ir jis davė nuostabių 
rezultatų.  

Tokio tipo kompresai augliams gydyti naudojami jau šimtus metų ir pasirodė esantys 
labai veiksmingi. Šis kompresas – tai bendros paskirties kompresas visoms vėžio rūšims 
gydyti. Niekada nežinome, ar poodinis gumbas, patinimas, furunkulas, cista, auglys ar 
toksinų sankaupa susprogs ir išsiverš į išorę per odą ar organizmas ją absorbuos ir 
sunaikins viduje. Bet kuriuo atveju tokioje vietoje naudojant kompresą skatinamas 
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greitesnis darinio pašalinimas. Šis kompresas stipriai paspartina kraujo apytaką ir limfos 
cirkuliaciją pažeistame kūno plote, o tai savo ruožtu padeda suardyti ir išsklaidyti 
sankaupas.  

Jei pažeistas plotas toks mažas kaip karpa, nedidelis auglys ar furunkulas, tiesiog 
perpjaukite mažą ar vidutinio dydžio česnako skiltelę pusiau ir priklijuokite česnaką 
plokščia, šlapia puse tiesiai ant reikiamos vietos. Priklijuokite lipnia juostele ar keletu 
pleistro gabalėlių ir keiskite česnaką 2-3 kartus per dieną. Tokiu būdu pageidaujamas 
darinys paprastai nudeginamas per keletą dienų. Atminkite, taip naudojamas 
ČESNAKAS DEGINA. Česnake yra sieros rūgšties ir jis pradegins odą. Tai padeda, kai 
norite nudeginti vėžinius auglius, karpas, furunkulus ar kitokius darinius, tačiau tuo pat 
metu česnaką naudokite ir vidiniam vartojimui. 

Kai vėžys bus ištrauktas, toje kūno vietoje gali likti įdubimas. Jo vietoje galite užauginti 
naują audinį naudodami gydomąjį kompresą. Kompresai – puiki priemonė beveik 
visoms problemoms, tačiau dažniausiai naudojami žaizdoms gydyti. Prieš naudodami 
kompresą „ įdubimui“ ar giliai žaizdai gydyti, prieš tai išvalykite ir dezinfekuokite tą 
vietą. Labiausiai mėgstu valyti tamponu, suvilgytu mano antiinfekcinėje tinktūroje 
(Anti-Infection Tincture). Jis degina. Į kompresą taip pat galite įmaišyti antiinfekcinį 
poveikį turinčių vaistinių augalų (kanadinės auksašaknės arba mano mėgstamiausio 
česnako, kuris kiek degina, arba arbatmedžių aliejaus). Kita bendra taisyklė gydant 
žaizdas: kai kompresas išdžiūsta, gali atrodyti, kad jo nebėra arba kad jį sugėrė kūnas. 
Šis kompresas – NE ištraukiamasis, todėl jo likučių nenuvalykite, nebent jums 
primygtinai reikės patikrinti žaizdą. Tiesiog tepkite naują kompresą ant viršaus ir taip 
toliau „maitinkite“ pažeistą vietą.  

Gydomųjų kompresų receptai 

Mano mėgstamiausias gydomasis kompresas – ką tik nupjauti, seno alavijo lapai, kurių 
minkštimas išskobiamas ir dedamas tiesiai ant reikiamos vietos. TAI GERIAUSIAS 
KOMPRESAS.  

Alaviją taip pat dažniausiai dedu kaip priedą į vaistinių augalų kompresą. Jis praturtina 
kompresą raminamosiomis ir gydomosiomis savybėmis, kurios leidžia organizmui 
išsigydyti pačiam nuo 2 iki 10 kartų greičiau nei įprastai. PASTABA: visame pasaulyje 
parduodami tūkstančiai alavijo preparatų. Tai losjonai, mikstūros, želė ir skysčiai. Dar 
NĖ KARTO nemačiau, kad KURIS NORS iš jų būtų buvęs veiksmingas – ar apskritai 
turėjęs kokį poveikį! VISI mano stebėti stebuklai įvyko naudojant tik šviežią augalą. 
Norėdami naudoti alaviją, imkite šviežią lapą. Mažu aštriu peiliuku nupjaukite lapą 
netoli augalo koto. Seniausi lapai auga apačioje. Tai stipriausiai veikiantys lapai. 
Parsineškite lapą į namus ir padėkite ant pjaustymo lentos. Nupjaukite lapų kraštus, o 
tada nudirkite viršutinę ir apatinę lapo odeles, kol liks tik riekelė skaidrios želė. 
Uždėkite šį gabalėlį (mažiausiai 0,5 cm storio, bet ne daugiau kaip 1,25 cm storio) 
tiesiai ant žaizdos ir laikykite jį ten aprišę marle ar bintu ir, jei reikia, lipnia juostele.  
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Gydomasis vaistinių augalų kompresas 

• 4 dalys raudonosios guobos miltelių 
• 2 dalys gysločio lapų miltelių 
• 1 dalis kanadinės auksašaknės šaknų miltelių 

• 1 dalis taukės šaknų miltelių (Comfrey root) 
• Truputėlis uoginės paprikos miltelių 

Šį kompresą galima barstyti tiesiai ant šlapios ar kraujuojančios žaizdos siekiant 
užauginti naują audinį, arba kompresą galima sumaišyti su šiltu vandeniu ir tepti ant 
reikiamos vietos. Dėdami gydomąjį kompresą pastebėsite, kad po kurio laiko dalis 
kompreso atrodys lyg būtų išnykusi. Tai gerai. Tai reiškia, jog jūsų kūnas įsisavino 
vaistažoles, kad užaugtinų naują audinį. Atminkite, neišskalaukite vaistažolių iš žaizdos 
– tiesiog ir toliau šviežio kompreso tepkite ant viršaus ten esančių likučių.  

Žaizdoje išdžiūvusį kompresą aš paprastai laikau kūno dalimi. Kai ateis laikas, jis nukris 
kaip eilinis šašas. 

Štai puikus pavyzdys: prieš daugelį metų drauge teko būti su viena moterimi, kuri 
visiškai nusipjovė savo piršto galiuką. Pirštas gausiai kraujavo, taigi užbėriau ant jo 
saują uoginės paprikos miltelių. Kai kraujavimas liovėsi (po maždaug 2 sekundžių), 
nupjautą piršto galiuką uždėjau ant uoginės paprikos ir tiesiog prilipdžiau jį ant piršto 
viršaus.   

Ant viso ploto uždėjau augalinį kompresą iš taukės lapų ir šaknų (daugiausia), česnako, 
raudonosios guobos ir keleto kitų augalų. Po kelių valandų kompreso užtepiau 
papildomai ir aprišau visą pirštą bintu. Kitą rytą kompresas buvo kietai sudžiūvęs su 
visu bintu, taigi moters pirštas buvo sugipsuotas uolos kietumo gipsu. Pasakiau, kad 
nėra ko nerimauti. Po 3 dienų gipsas nukrito, o pirštas buvo gražiai užgijęs. Piršto 
galiukas buvo susijungęs su visu pirštu. Pjūvio vietoje buvo telikusi neryški raudona 
žymė ir matėsi daug uoginės paprikos miltelių po naujai užaugusia oda tarp piršo 
galiuko ir paties piršto. Patikinau moteriškę, kad kūnas „suvirškins“ uoginę papriką per 
keletą savaičių. Po mėnesio nebuvo likę net rando.  

 

 

 

 

 

 

 

„Nustokite teisti. Džiaukitės viskuo. Taip, netgi ir savo liga. Ji yra jūsų 
palaima.“  

                  Dr. Ričardas Šulcė 
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ŽVAKUT ĖS MOTERIMS 

Moterims, kenčiančioms nuo gimdos kaklelio vėžio ir kitų kiaušidžių, gimdos ir 
makšties ligų, patariu kaitalioti dvi skirtingas natūralias žvakutes. Pirmoji – tai paprastas 
česnako skiltelės įterpimas. Antroji – tai vaistinių augalų žvakutė, kurią galima 
pasigaminti namuose.  

Tokioms moterims paprastai rekomenduoju savaitę dėtis česnako skiltelę, o po to apie 
savaitę laiko – augalines žvakutes. Arba 6 dienas galima naudoti česnako skiltelę, daryti 
vienos dienos pertrauką, o tada 6 dienas dėti augalines žvakutes. Per visą 30-ies dienų 
programą česnako skilteles ir augalines žvakutes reikia naudoti po mažiausiai 6 dienas.  

6-IŲ DIENŲ ČESNAKO ŽVAKU ČIŲ PROCEDŪRA: 

Česnako žvakutės procedūra atliekama trimis etapais. Pirmasis etapas: 1-ąjį vakarą į 
makštį įterpkite česnako skiltelę. 2-ąjį vakarą česnako skiltelę padaužykite, kad 
įtrėkštumėte. 3-iąjį vakarą ir visus likusius – česnako skilteles įpjaukite. Kiekvienas 
etapas turi būti vis intensyvesnis už ankstesnįjį.  

Pirmasis etapas (1 vakaras): nulupkite didelę, nykščio didumo, česnako skiltelę ir 
įterpkite ją į makštį, o kitą rytą ją išimkite. Norėdamos ją išimti, tiesiog atsistokite – 
skiltelė nusileis žemyn ir ją išimsite. Būtinai naudokite dideles, nykščio didumo 
skilteles, nes mažesnes skilteles sunkiau išimti.  

Antrasis etapas (2 vakaras): nulupkite didelę česnako skiltelę, suspauskite ar 
padaužykite ją, kad įtrėkštumėte. Česnaką įtrėkšti reikia tam, kad aktyvintųsi jo 
sudedamoji dalis, alicinas. Alicino česnake nėra iki tol, kol jo neaktyviname. Kitaip 
tariant, česnake nėra jokio alicino. Jame yra tik sausos skaidulos ir skystos rūgštinės 
ląstelės. Kai česnaką pjaustome ar sutraiškome, rūgštis išsilieja ant skaidulų ir šios 
cheminės reakcijos metu pasigamina alicinas. Česnake nėra veikliosios medžiagos tol, 
kol mes nepradedame jo kramtyti, pjaustyti ar traiškyti. Štai kodėl šviežios česnako 
skiltelės neturi labai stipraus kvapo. Bet kai tik jas susmulkiname – bum! – virtuvė 
virsta chemijos laboratorija. Taigi, suspauskite tą česnako skiltelę, įtrėkškite ir įterpkite į 
makštį.  

Įterpusios įtrėkštą česnako skiltelę, 99 proc. moterų dėl česnako paprastai nepajunta 
jokio jausmo makštyje. 

Trečiasis etapas (3 vakaras): įtrėkškite česnako skiltelę ir peiliu padarykite joje kelis 
šoninius įpjovimus. Taip pagaminsite daugiau alicino. Įterpusios įpjautą česnaką, kai 
kurios moterys kokias 5 minutes jaučia dilgčiojimą, bet nieko daugiau. Nieko baisaus, 
tai jums visiškai nepakenks. Jei dilgčiojimas per stiprus, išsiimkite skiltelę ir naudokite 
kitą – su mažiau įpjovimų ir įtrėškimų. Įkiškite česnako skiltelę į makštį ir palikite ją per 
naktį. Ryte išsiimkite.  

Trečiąjį etapą kartokite dar tris vakarus.  
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Darykite šią 6-ių dienų česnako procedūrą ir jokios bakterijos, jokie grybeliai, jokie 
virusai negyvens jūsų makštyje. Procedūra sumažins uždegimą, o moterims, 
sergančioms vėžiu, priminsiu: juk žinome, kad česnakas naikina auglius. 

Makšties žvakučių formul ė:   

Paprastai šias žvakutes mes naudojame makšties uždegimui gydyti, tačiau jas 
puikiausiai galite naudoti ir gimdos kaklelio vėžiui, gimdos vėžiui ir kitoms vėžio 
rūšims gydyti. Šią žvakutę galite pasigamint pagal savo poreikius. Kitaip tariant, jei 
sergate vėžiu, į žvakutę papildomai dėkite fitolakos šaknų. Jei ne, šio augalo nedėkite.  

Štai ko jums reikės: 

• 470 ml talpos kokosų aliejaus indelio 

• 2 buteliukus arbatmedžių aliejaus 
• 60 ml smulkiai maltų kanadinės auksašaknės šaknų 

• 60 ml smulkiai maltų rauktalapės rūgštynės šaknų 

Pasirinktinai: 

• Fitolakos šaknis 
• Uoginė paprika 

• Česnakas 

Inde sumaišykite po 2 kupinus valg. šaukštus smulkiai maltų rauktalapės rūgštynės ir 
kanadinės auksašaknės miltelių. „Smulkiai maltų“ – čia pagrindinis žodis, nes jei 
naudosite šiurkštesnio malimo vaistažoles, tai įterpiama žvakutė gali drėksti.  

Įlašinkite 4-6 lašintuvus arbatmedžių aliejaus. Arbatmedžių aliejus yra plataus poveikio 
antibiotikas, priešgrybelinė priemonė. Tai Australijoje augančio krūmo aliejus, kurio 
galima įsigyti ir komercinėse parduotuvėse.  

Indelį su kokosų aliejumi įstatykite į indą su karštu vandeniu. Kambario temperatūroje 
kokosų aliejus būna kietas, bet pašildytas suskystėja. Į sumaltas vaistažoles įpilkite 
pakankamai kokosų aliejaus, kad gautumėte sausos trapios tešlos (angl. – dry pie-dough) 
konsistencijos masę. Jei masė bus per skysta, formuojamos žvakutės praras formą ir 
pavirs į blynus.  

Svarbiausia, kad masė būtų sausos konsistencijos, o jei pagaminsite per drėgną (taip 
atsitinka daugeliui), tiesiog papildomai įberkite kanadinės auksašaknės ir rauktalapės 
rūgštynės miltelių. O jei masė išeis per sausa, įpilkite kokosų aliejaus. Gali tekti šiek 
tiek pažaisti, kol gausite sausos trapios tešlos konsistenciją.  

Iš trapios vaistinių augalų tešlos suformuokite 12 didelių arba 24 vidutinio dydžio 
žvakutes. Sudėkite ant stiklinės lėkštės ir patalpinkite į šaldymo kamerą.  

Jei sergate vėžiu, galite naudoti fitolakos šaknų, rauktalapės rūgštynės ir kanadinės 
auksašaknės miltelius lygiomis dalimis. Jei naudosite šviežią fitolakos šaknį, būkite 
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labai atsargios. Sutarkuokite ją smulkia tarka. Sutarkuota fitolakos šaknis taps šlapia, 
joje bus daug rūgšties ir degins. Išdžiovinkite sutarkuotą fitolakos šaknį sausoje vietoje 
arba džiovintuve. Daugelis žmonių fitolaką pardavinėja milteliais, o milteliai yra 
mažiausiai aktyvūs, nors ir turi mažiausiai rūgšties ir ne taip degina.  

O dabar, jei norite kiek dramatiškesnio priedo, galite įberti mažytį žiupsnelį uoginės 
paprikos. Tai kraujotaką stipriai stimuliuojantis augalas. Atminkite, jei į pažeistą kūno 
vietą nepritekės pakankamai kraujo, nevyks gijimas, kokio pageidaujame. Kalbu apie 
labai, labai mažą žiupsnelį. Ir dar, jei norite, galite įlašinti lašelį du česnako aliejaus.  

6-IŲ DIENŲ MAKŠTIES ŽVAKU ČIŲ PRODEDŪRA 

Kai išimsite iš šaldiklio, žvakutės bus sušalusios. Į makštį žvakutę turite įterpti per 30 
sekundžių nuo išėmimo, nes laikomos rankoje jos pradės tirpti nuo kūno šilumos. 
Pirmiausia patepkite makštį nedideliu kiekiu alyvuogių aliejaus, o tada įkiškite žvakutę. 
Būtinai pasitempkite aliejumi, antraip jums sunkiai seksis.  

Geriausia žvakutę naudoti vakare ir palikti nakčiai. Reikės įsidėti higieninį paketą. 
Makšties problemų turinčios moterys tamponų apskritai neturėtų naudoti.  

Ryte pastebėsite, kad dalis masės ištenka. Tai normalu. Palikite žvakutę per dieną, o 
vakare atlikite makšties praplovimą klizmute („kriauše“). Klizmutei pripildyti galite 
pasiruošti kelių rūšių skystį, kuris puikiai išplaus. Vienas mano mėgstamiausių – į 
maždaug puslitrį vandens įlašinkite kelis valgomuosius šaukštus šviežiai spaustų 
citrinos ar laimo citrinos sulčių. Taip pat galite naudoti keletą valgomųjų šaukštų 
organinio termiškai neapdoroto obuolių acto. Puikios kokybės yra „Paul Braggs“ prekės 
ženklo actas. 

Vakare įterpkite kitą žvakutę. Taip tęskite 6 dienas iš eilės.  
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9 SKYRIUS 

PAPILDOMOS PROCEDŪROS 

1. Kiekvieną dieną išsirenkite nuogai ir 10-15 minučių darykite saulės bei oro vonias. 

2. Kiekvieną dieną išeikite į lauką pasivaikščioti basomis ir vilkite pėdas per žolę ar 
dirvą, netgi atsigulkite ant žemės. Atkurkite ryšį su gamta ir planeta, kurioje gyvenate. 
Jei esate tikrai drąsūs, apkabinkite medį.  

3. Būdami lauke giliai pakvėpuokite. Grynas oras padės jums greičiau pasveikti. 

4. Naudokite tik natūralius muilus, šampūnus, pastas ir valymo priemones.  

5. Niekada nenaudokite dezodorantų, odekolono ir pan. Blogam kvapui panaikinti 
naudokite grynus augalų eterinius aliejus. 

6. Jei blogas kvapas namuose, naudokite mano klinikinį oro gaiviklį (Clinical Air 
Treatment) orui išvalyti ir išgryninti.  

7. Dėvėkite tik natūralaus pluošto – medvilninius, vilnonius ir šilkinius – drabužius. 
Jokio poliesterio, nailono ar kitokio sintetinio audinio.  

NAUDINGI PATARIMAI GYDANTIS 

1. Perskaitykite visą šią medžiagą nuo pradžios iki galo. Giliai įkvėpkite ir perskaitykite 
ją dar kartą! 

2. Namuose turėkite visų atsargų, kurių jums prireiks visos 30-ies dienų programos 
metu. 

3. Privalote turėti gerą palaikymo komandą. Draugą, kuris padrąsins jus viso gydymo 
metu, kuris nepasiduos jūsų „aukos“ verkšlenimams ir „kodėl aš“ plepalams, kuris jums 
niuktelės, kai to reikės.  

Kita jūsų palaikymo komandos dalis bus mano garso ir vaizdo įrašai ir visa, ką esu 
parašęs apie natūralų gydymąsi. Apglėbkite save. Apgaubkite save natūraliu gydymu. 
Skaitykite ir dar kartą perskaitykite, žiūrėkite ir dar kartą peržiūrėkite. Jūs turite 
VALGYTI, GERTI, MIEGOTI ir KVĖPUOTI natūraliu gydymusi.  

4. Dieną PRADĖKITE ir baikite sakydami: „Nuostabu būti gyvam. Myliu save ir savo 
gyvenimą.“ 

5. Kiekvieną dieną kam nors PADĖKITE. 

6. IŠMESKITE ir išdalinkite trečdalį savo turimų daiktų. Palaidokite savo turtą, kol šis 
dar nespėjo palaidoti jūsų. 

7. MELSKITĖS ir MEDITUOKITE. 
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8. Išmokite 1000 pokštų ir JUOKITĖS. 

9. LIAUKIT ĖS žiūrėti VISAS televizijos laidas, ypač žinias. 

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI 

K: Ar ši programa trunka 30 dienų, mėnesį ar 4 savaites? 

A: O gal 4,3 savaitės arba 744 valandų? Toliau uždavinėkite tokius klausimus ir niekada 
nepasveiksite. Pralinksmėkite. Išmokite 1000 pokštų, o gal čia buvo 1001-asis? 

K: Per kiek laiko pasveiksiu? 

A: Kas žino? Pabandykite to pasiteirauti aiškiaregio. Orų prognozuotojai ir biržos 
makleriai užsidirba gyvenimui nuspėdami ateitį. Aš nespėlioju ateities. Užduosiu 
klausimą Jums. Per kiek laiko save susargdinote? Kiek laiko auginate savo auglį? 
Dauguma mano pacientų pajuto gyvenimą keičiančius pokyčius per 30 dienų. Keletui 
reikėjo laikytis 60-ies dienų, o kai kuriems – 90-ies ir daugiau dienų programos. Dar 
niekada negirdėjau JOKIŲ apgailestavimų.  

K: Jei baigęs 30-ies dienų programą nesijausiu visiškai pasveikęs, ar galėsiu daryti 
pertrauką ar teks iš karto tęsti dar vieną 30-ies dienų gydymą?  

A: Jei kalbate apie kelių dienų ar daugiausia savaitės pertrauką, tada – taip. Jei apie 
vakarėlį, tada – NE. Žinoma, atsižvelgdami į savo ligos sunkumą, jei norite, galite sau 
leisti pertraukėlę. Galite šiek tiek atsipalaiduoti. Retkarčiais gera pertrauka ir poilsis 
gijimui yra lygiai taip pat svarbu kaip ir pati programa. Tačiau nepasinaudokite tuo kaip 
dingstimi daryti tai, kas Jums žalinga. 

K: Ar reikėtų nerimauti dėl to, kad vienu metu sumaišysiu skirtingus vaistinius augalus? 

A: Daug žmonių pernelyg baiminasi, kad sumaišys skirtingus žolinius preparatus. Visai 
be reikalo. Nors augalų veiksmingumas gali sumažėti (pavyzdžiui, jei vartotumėt 
vyrams ir moterims skirtas vaistažoles vienu metu), tačiau sau nepakenksite. Nė vienas 
mano pacientas nuo to dar neišlėkė į orą. Nebus jokių sprogimų. Pacientus visada 
mėginu priversti į vaistinių augalų formules žiūrėti taip kaip į maistą. Juk niekada 
negalvojate, kad morkų užgėrimas vaisvandeniais gali pražudyti. Vaistiniai augalai 
YRA maistas, o maistas YRA vaistiniai augalai. Tiesa, vaistažolės paprastai turi 
daugiau augalinių cheminių medžiagų, tačiau juos vis tiek yra saugu maišyti kartu. Net 
ir itin koncentruoti, stipraus ir ilgai trunkančio poveikio (angl. – industrial strengh) 
vaistinių augalų preparatai savo skoniu Jums duos žinoti, kiek yra gana. Jei perdozuosite 
ar vaistažoles neteisingai sumaišysite, blogiausiu atveju Jus ims pykinti. Jei vartojate 
daug skirtingų vaistinių augalų preparatų, kaip kad šioje 30-ies dienų programoje, 
vadovaukitės mūsų siūlomu dienos grafiku ir pasistenkite augalų vartojimą išdėlioti kuo 
toliau vieną nuo kito (pusvalandžio tarpo užteks) ir vienu metu į burną neimkite per 
daug.  
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K: Ar gali kilti problemų dėl tinktūrose esančio alkoholio vartojimo? 

A: Kai kurie žmonės jaučia emocinį ar dvasinį pasibjaurėjimą dėl alkoholio vartojimo. 
Pasakysiu keletą svarbių dalykų šia tema. Visų mano tonizuojančių preparatų (angl. – 
tonic) pagrindą sudaro distiliuotas vanduo, tačiau juose yra ir gryno organinio grūdų 
spirito ar obuolių acto. Grūdų alkoholis ištirpdo ir ištraukia tam tikrus svarbius 
fitochemikalus, augalines chemines medžiagas, kurios yra būtinos, kad skirtingi 
preparatai taptų veiksmingi. Taigi, alkoholis yra geriau nei vien vanduo. Pavyzdžiui, 
gauruotosiose (laukinėse) dioskorėjose (lot. – Dioscorea Villousa, angl. – wild yam) 
esanti medžiaga diosgeninas tirpsta tik alkoholyje, o ne vandenyje. Alkoholis taip pat 
padeda organizmui greičiau pasisavinti vaistinius augalus ir veikia kaip konservantas 
(preparatai gali būti laikomi praktiškai neribotą laiką – daugiau kaip 5 metus, jei ne virš 
50 metų).  

Alkoholio kiekis vienoje dozėje yra labai menkas. Kai kuriuose burnos skalavimo 
skysčiuose jo yra daugiau. Vidutinėje tinktūros dozėje alkoholio kiekis prilysta 
prinokusiame banane esančiam alkoholio kiekiui. Tokia dozė buvo išbandyta su 
alkoholiui jautriais žmonėmis ir nepasitaikė jokių neigiamų reakcijų. Daug mano 
pacientų, gydęsi pagal 12 žingsnių ar anoniminių alkoholikų programas, vartotojo 
tinktūras ir atgal į pabaisas nebeatvirto.  

Jei vis dar nerimaujate dėl alkoholio, galite įstatyti tinktūros buteliuką į puodelį su 
verdančiu vandeniu, ir alkoholis išgaruos akimirksniu. 

K: Sergu hipoglikemija ar diabetu. Ar vis tiek galiu laikytis sulčių pasninko (badavimo)? 
Man gydytojas natūropatas, tradicinės medicinos gydytojas ir kiti liepė to nedaryti. 

A: Taip, ši 30-ies dienų programa išties padėjo šimtams diabetikų išsigydyti diabetą ir 
daugiau niekada nebevartoti insulino. Tiesiog elkitės protingai ir, kaip minėta skyriuje 
apie sultis, atskieskite sultis išgrynintu vandeniu santykiu 50:50.  

K: Ką daryti, jei uždėjus ištraukiamąjį kompresą mano auglys kraujuoja? 

A: Į kompresą įberkite šiek tiek uoginės paprikos miltelių. Galite netgi pabarstyti 
uoginės paprikos miltelių tiesiai ant atviros žaizdos. Be to, nepamirškite dar ir gerti 
uoginės paprikos tinktūrą. 

K: Gydytojas sakė, kad mano imuninė sistema hiperaktyvi (sergu autoimunine liga). Ar 
man derėtų vartoti ežiuolę žinant, kad ji stimuliuoja imuninę sistemą?  

A: Taip, ežiuolę vartoti galite. VISI mano pacientai vartojo ežiuolę ir VISI ją vartodami 
pasveiko. Verčiau apie augalus galvokite kaip apie balansuotojus. Ežiuolė subalansuoja 
imuninę sistemą ir padeda jai geriau funkcionuoti – išvalyti visas šiukšles, kurios 
pirmiausia ir sukėlė Jūsų ligą.  

K: Bijau pernelyg stipriai stimuliuoti savo imuninę sistemą. Girdėjau, kad ežiuolės 
vartojimas per dideliais kiekiais gali sugriauti imuninę sistemą.  
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A: Dar neteko turėti nė vieno paciento, kuriam imuninė sistema būtų pervargusi nuo 
ežiuolės vartojimo. Ežiuolė yra stipraus poveikio vaistažolė ir ją vartojant Jums tikrai 
reikės daryti reguliarias pertraukas. Būtent todėl šios 30-ies dienų programos metu 
ežiuolę gersite vieną savaitę, o kitą savaitę darysite pertrauką. Tai panašu į antibiotikų 
kursą, kai 7 dienas geriate antibiotikus, o tada nustojate. Dar nė vienam mano pacientui 
ežiuolė nesukėlė apsinuodijimo ar imuninės sistemos „perdegimo“. 

K: Jei mano liga labai sunki, ar turėčiau palaukti ir pirmiausia laikytis Jūsų 3 mėnesių 
pagrindinės programos (3 month Foundational Program)20 prieš pradedant 30-ies dienų 
valymo programą? 

A: Jei sergate sunkiai – galbūt gydytojas Jums sakė, kad gyventi liko tik kelios savaitės 
ar mėnuo – tokiu atveju aš Jums primygtinai rekomenduoju tuoj pat pradėti laikytis 30-
ies dienų intensyvios valymo ir detoksikacijos programos. Ką darytumėte, jei tektų 
gesinti šėlstantį gaisrą – užpiltumėte puodelį vandens ar vandenį lietumėte gaisrine 
žarna? 30-ies dienų programa ir yra ta gaisrinė žarna. Imkitės darbo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

20 Dr. Šulcės 3 mėnesių pagrindinė programa – tai perėjimas prie veganinės mitybos, atsisakant gyvulinio maisto, kavos, cukraus ir 
kt. Jos metu geriamos 4 vaistinių augalų formulės (Superfood, Intestinal Formula #1, Intestinal Formula #2 ir Echinacea Plus). Per 
tris programos mėnesius žmogus turi pratintis gerti daug vandens, judėti, sportuoti, būti gryname ore. – Vert.  

„Pirmas žingsnis gydantis natūraliai – PRISIIMTI ATSAKOMYB Ę. 
Natūralus gydymasis reiškia kontroliuoti savo gyvenimą ir būti atsakingam 
dėl visko, kas patenka į kūną, protą bei dvasią ir kas iš jų išeina.“  

                  Dr. Ričardas Šulcė 
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KASDIENINIS GRAFIKAS 

Šis grafikas yra siūlomojo pobūdžio. Galite jį keisti pagal savo poreikius. Giliai 
valančios klizmos ir vyniojimas į šaltą paklodę nėra įtraukti į šį kasdieninį grafiką. Jums 
reikės šias procedūras įtraukti į savo savaitinį grafiką. Taip pat visiems reikia perskaityti 
4 skyrių „Žarnyno detoksikacijos programa“  ir įtraukti jame pateiktus nurodymus į 
savo kasdieninį grafiką.  

Išvakarėse: Pamerkite 3-6 valg. šaukštus detoksikuojančios žolelių arbatos 
(Detoxification Herb Tea) ARBA 3 valg. šaukštus arbatos inkstams ir šlapimo pūslei 
(Kidney/Bladder & Dissolve Tea Formula) į 1,8 litro distiliuoto vandens, kaip nurodyta 
instrukcijoje ant pakuotės. 

7:00 val.           
• Pasakykite pozityvų teiginį. Labas rytas! Nuostabu būti gyvam! Myliu savo 

gyvenimą! 
• Išgerkite 240 ml distiliuoto vandens.  

• Pradėkite odos apsitrynimu šepečiu, o tada atlikite karšto ir šalto dušo 
procedūrą, ypatingą dėmesį skirdami sergančiai ar skaudančiai kūno vietai. 
Procedūrą baikite šaltu dušu. 

• Jei naudojote juodąj į ištraukiamąj į „superkompresą“ , nuplaukite 
vakarykščius likučius po dušu ir užsidėkite naują kompresą. 

7:30 val.           
• Ant silpnos ugnies 15 minučių virinkite detoksikuojančią žolelių arbatą 

(Detoxification Herb Tea), kaip nurodyta, arba 1 minutę virinkite arbatą 
inkstams ir šlapimo pūslei (Kidney/Bladder & Dissolve Tea Formula). 

• Kol arbata virs, pradėkite trintuvu gaminti kepenis praplaukantį gėrim ą arba 
inkstus praplaunantį gėrim ą, kaip nurodyta. Vartosite ARBA kepenis, arba 
inkstus praplaunantį gėrimą, ne abu kartu.  

• Išgerkite kepenis arba inkstus praplaunantį gėrimą; pasėdėkite kurį laiką ramiai, 
kad neimtų pykinti. Nukoškite arbatą ir išpilstykite į puodelius. 

8:00 val.           
• Praėjus 15 minučių po praplaunančio gėrimo išgėrimo, gerkite 2 puodelius 

detoksikuojančios žolelių arbatos (Detoxification Herb Tea), įlašinę 2 
lašintuvus antiparazitinės formulės kepenims ir tulžies pūslei (Liver/Gall 
Bladder & Anti-Parasite Tonic Formula) arba, jei prieš tai gėrėte inkstus 
praplaunantį gėrimą, išgerkite 2 puodelius arbatos inkstams ir šlapimo pūslei 
(Kidney/Bladder & Dissolve Tea Formula), įlašinę 2 lašintuvus formulės 
inkstams ir šlapimo pūslei (Kidney/Bladder Formula). 
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8:45 val.           
• Suvartokite formulės žarnynui Nr.2 (Intestinal Formula #2) dozę. (1 kupiną 

arbat. šaukštelį su 240 ml distiliuoto vandens ar sulčių, užgerdami 240 ml 
distiliuoto vandens.) 

 9:15 val.          
• Išgerkite detoksikuojančios formulės (D-TOX Formula) arba ežiuolės formulės 

(Echinacea Plus) dozę (2 lašintuvus).  

9:40 val.           
• Išgerkite atskiestų vaisių ar daržovių sulčių su „supermaisto“ (SuperFood) 

mišiniu.  
• Išgerkite dr. Šulcės uoginės paprikos tinktūros (Cayenne Tincture) arba miltelių 

(Cayenne Powder). Pradėkite nuo 5-10 lašų 3 kartus per dieną arba 1/8-1 arbat. 
šaukštelio miltelių 3 kartus per dieną. 

9:50 val.           
• Išeikite į lauką. Pavaikščiokite lauke basomis. Pasimankštinkite 

(pasportuokite) ir giliai pakvėpuokite.  

11:00 val.          
• Išgerkite sulčių ir (ar) kalio sultinio. 

11:30 val.          
• Suvartokite formulės žarnynui Nr.2 (Intestinal Formula #2) dozę. (1 kupiną 

arbat. šaukštelį su 240 ml distiliuoto vandens ar sulčių, užgerdami 240 ml 
distiliuoto vandens.) 

12:00 val.          
• Papietaukite. Jūsų pietūs – šviežiai spaustos sultys arba žalios salotos. Dar 

išgerkite SuperFood mišinio su sultimis arba pabarstykite jo į salotas. 
• Suvalgykite mažiausiai 1 česnako skiltelę dabar ir dar 2 vėliau.  

13:00 val.          
• Išgerkite 2 puodelius detoksikuojančios žolelių arbatos (Detoxification Herb 

Tea), įlašinę 2 lašintuvus antiparazitinės formulės kepenims ir tulžies pūslei 
(Liver/Gall Bladder & Anti-Parasite Tonic Formula) arba, jei prieš tai gėrėte 
inkstus praplaunantį gėrimą, išgerkite 2 puodelius arbatos inkstams ir šlapimo 
pūslei (Kidney/Bladder & Dissolve Tea Formula), įlašinę 2 lašintuvus formulės 
inkstams ir šlapimo pūslei (Kidney/Bladder Formula). 

• Vėl išgerkite sulčių.  
• Išgerkite dar dr. Šulcės uoginės paprikos tinktūros (Cayenne Tincture) arba 

miltelių (Cayenne Powder) arba savo sulčiaspaude išspauskite šviežios, 
aitriosios paprikos sultis.  
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• Masažuokite savo sergančią kūno vietą mažiausiai kartą per dieną patys arba 
pasikvieskite masažuotoją.  

13:20 val.          
• Vėl išgerkite detoksikuojančios formulės (D-TOX Formula) arba ežiuolės 

formulės (Echinacea Plus) dozę (2 lašintuvus). 

13:40 val.          
• Išgerkite sulčių ir (ar) kalio sultinio. 

14:15 val.          
• Suvartokite formulės žarnynui Nr.2 (Intestinal Formula #2) dozę. (1 kupiną 

arbat. šaukštelį su 240 ml distiliuoto vandens ar sulčių, užgerdami 240 ml 
distiliuoto vandens). 

• Jei naudojate juodąj į ištraukiamąj į „superkompresą“ , pakeiskite senąjį nauju. 
• Pasijuokite ir papasakokite porą pokštų! 

14:45 val.          
• Atspėjote teisingai. Vėl atsigerkite sulčių. 
• Atleiskite kam nors arba sau. 

15:30 val.          
• Kažkuriuo dienos metu išgerkite mažiausiai 240-470 ml šviežiai spaustų morkų 

sulčių. 

16:30 val.          
• Vėl gerkite sulčių! 
• Išgerkite dar dr. Šulcės uoginės paprikos tinktūros (Cayenne Tincture). 

Palaipsniui didinkite dozę tiek, kiek leidžia jūsų organizmas. 

16:45 val.          
• Išgerkite 2 puodelius detoksikuojančios žolelių arbatos (Detoxification Herb 

Tea), įlašinę 2 lašintuvus antiparazitinės formulės kepenims ir tulžies pūslei 
(Liver/Gall Bladder & Anti-Parasite Tonic Formula) arba, jei prieš tai gėrėte 
inkstus praplaunantį gėrimą, išgerkite 2 puodelius arbatos inkstams ir šlapimo 
pūslei (Kidney/Bladder & Dissolve Tea Formula), įlašinę 2 lašintuvus formulės 
inkstams ir šlapimo pūslei (Kidney/Bladder Formula). 

• Įsivaizduokite, kad augalai patenka būtent ten, kur reikia, kad jūs pasveiktumėte.  

17:00 val.          
• Vėl išgerkite detoksikuojančios formulės (D-TOX Formula) arba ežiuolės 

formulės (Echinacea Plus) dozę (2 lašintuvus). 
• Dar giliai pakvėpuokite. Įsivaizduokite save sveiką ir koks tai yra jausmas. 
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17:30 val.          
• Suvartokite formulės žarnynui Nr.2 (Intestinal Formula #2) dozę. (1 kupiną 

arbat. šaukštelį su 240 ml distiliuoto vandens ar sulčių, užgerdami 240 ml 
distiliuoto vandens). 

18:00 val.          
• Vakarienei išgerkite dar sulčių ar suvalgykite salotų.  

19:00 val.          
• Išgerkite sulčių (taip, ir vėl) ir (ar) kalio sultinio. 

20:00 val.          
• Atlikite karšto ir šalto dušo procedūrą, ją baikite karštu dušu. 
• Dar išgerkite sulčių. 

20:30 val.          
• Suvartokite formulės žarnynui Nr.2 (Intestinal Formula #2) dozę. (1 kupiną 

arbat. šaukštelį su 240 ml distiliuoto vandens ar sulčių, užgerdami 240 ml 
distiliuoto vandens). 

21:00 val.          
• Suvartokite formulės žarnynui Nr.1 (Intestinal Formula #1) dozę su sultimis ar 

maistu.  

21:15 val.          
• Išgerkite detoksikuojančios formulės (D-TOX Formula) arba ežiuolės formulės 

(Echinacea Plus) dozę (2 lašintuvus). 

21:45 val.          
• Pamerkite detoksikuojančią žolelių arbatą (Detoxification Herb Tea) rytojui. Jei 

reikia, išgerkite 2 lašintuvus nervų lašų (Nerve Formula, N Formula), kad 
geriau miegotumėte.  

• Užsidėkite ricinos aliejaus tamponą (arba pasikeiskite juodąj į ištraukiamąj į 
„superkompresą“ ) ant tos kūno vietos, kuri yra serganti ar skaudanti.  

• Nusiųskite savo kūnui kelias gydančias žinutes, pavyzdžiui: „Myliu tai, kad esu 
gyvas. Mano kūnas sveiksta pats.“ 

22:00 val.          
• Labos nakties. 
• Įsivaizduokite save sveiką. 
• Darbą atlikote puikiai! 

 
 



64 
 

10 SKYRIUS 

NATŪRALI MIRTIS 

Visi mes galiausiai išgyvensime fizinę mirtį. Šis gražus metas aplankys mus visus. 
Gydydamiesi natūraliais metodais, vaistiniais augalais ir pagal šią mano programą, mes 
nesistengiame apgauti mirtį. Mes geriname savo gyvenimo kokybę ir ilginame jo 
trukmę.  

Medicinos universitetuose mums dėsto, kad žmogaus kūnas turėtų tarnauti 125 metų 
gyvenimą. Šiandien mums pasiseka, jei išgyvename pusę tiek. Būta nemažai žmonių, 
sulaukusių 150 metų, o keletas gyveno net virš 200 metų. Žvelgdamas į šią stebuklingą 
būtį, kuria mes esame apdovanoti, žinau, kad Senajame Testamente minimi amžiai yra 
teisingi. Žinau, kad mes galėjome gyventi 300, 400, 500 metų – galbūt daugiau. 
Nežinau, ar jūs ar aš pasieksime tokio amžiaus savo gyvenime, bet ar neįmanoma būtų 
to pasiekti po 20 ar 30 kartų, kurios gyventų geresnį gyvenimą?  

Regėjau, kaip miršta žmonės, gyvenę sveikai ir natūraliai: be jokio skausmo, su plačia 
šypsena veide, savo kambaryje, apsupti artimųjų. Atsižvelgdami į šauksmų ir klyksmų 
lydimas mirties dramas ligoninėse, mano pacientai renkasi mirti natūraliai.  

GIMIMAS IR MIRIMAS NAMUOSE 

Viena iš priežasčių, dėl kurių mes negyvename iš tikrųjų ir nesimėgaujame savo 
gyvenimu visa apimtimi, yra ta, kad pasislėpėme nuo gimimo ir mirties stebuklo. Šiais 
laikais mes slepiamės ligoninėse ir klojame milžiniškas pinigų sumas už tai, kad ten 
gimtumėm ir mirtumėm, nes šie patyrimai mus be galo gąsdina.  

Gimimas ir mirtis yra tokios pačios mūsų gyvenimo dalys kaip ir bet kuris kitas įvykis, 
atsitinkantis tarp jų, ir, tiesą sakant, tai gali būti geriausios mūsų gyvenimo dalys. 
Daugelis mano pacientų atsisakė nuostabaus patyrimo – stebėti, kaip jų šeimos nariai ir 
artimieji ateina į šį pasaulį ir iš jo išeina. Taip ir nepamatę šių įvykių, jie susikūrė 
klaidingą nemirtingumo jausmą. Šis klaidingas nemirtingumo pojūtis skatina žmones 
gyventi nuobodų, pilką, kasdienišką, nenuotykingą, bevertį gyvenimą ir nebranginti 
pačios gyvybės.  

Jei grąžintume gimimą ir mirtį į namus – ten, kur jiems ir priklauso įvykti, 
nepalyginamai labiau vertintume gyvenimo dovaną, pripažintume gyvenimo trapumą ir 
trumpumą. Gyventume pilnakraujį gyvenimą, nestabdytume savęs, daugiau 
džiaugtumės ir mylėtume, nes labiau suvoktume faktą, kad amžinai negyvensime.  

Žinau, kad jei grąžintume gimimą ir mirtį į namus, jaustume daugiau pagarbos ir 
nuolankumo visoms gyvybėms. Mažiau linktume žudyti gyvūnus ir vienas kitą bei 
labiau linktume švęsti ir mylėti kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką.  
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Grąžinę gimimą ir mirtį į savo namus ir patirdami šiuos išgyvenimus, mes pakeisime 
pasaulį. 

 

  

 

 

Paskutinės valandos apgailestavimai 

Per daugelį metų, praleistų klausinėjant ir kalbantis su pacientais (ne tik Amerikoje, bet 
ir visame pasaulyje), turėjau nuostabią galimybę pabendrauti su nemažai pagyvenusių 
žmonių. Taip pat teko buvoti šalia kai kurių žmonių keletą dienų ar net valandų prieš pat 
jų mirtį – šis patyrimas mane apšvietė ir daug ką atskleidė. Keliems pacientams buvau 
paskutinis jų matytas asmuo. Privalau pasidalinti su jumis šia patirtimi: visi mano 
paskutiniai apsilankymai pas pacientus buvo kupini apgailestavimų. Kodėl jums visa tai 
pasakoju? Kad nekartotumėte tų pačių klaidų. 

Mano išgirsti dalykai – tarsi pacientų gyvenimo santrauka. Artėjant mirčiai, žmonės 
linksta peržvelgti ir nagrinėti savo gyvenimą. Tai, ką girdėjau, buvo apgailestavimai, 
kad šie žmonės negyveno pilnakraujiško gyvenimo.  

Nepamenu, kad kuris nors iš jų būtų apgailestavęs, jog per daug tikėjo, per daug 
pasitikėjo, per daug juokėsi ar per daug mylėjo. Visas gailestis sukosi apie tai, kad 
žmonės per daug save stabdė, per gyvenimą nieko daug nenuveikė, per mažai davė, 
per menkai mylėjo, neišnaudojo galimybių, nepasakė to, ką norėjo pasakyti, 
nerizikavo, negyveno pilnutinio gyvenimo.  

Nelaukime, kol bus per vėlu. Neturėkime neišsipildžiusių norų ir neįgyvendintų 
svajonių sąrašo paskutinei valandai artinantis. Pasinaudokime galimybe, 
padarykime šuolį, išdrįskime praturinti š į gyvenimą. Mylėkime ir gyvenkime 
gyvenimą didžiausiu pajėgumu. 

 

 

 

 

 

 

 

„Gyvenimas – ne generalinė repeticija. Jis – tai dabartis. Jis VYKSTA DABAR. 
Galite rinktis ir nugyventi pilnakrauj į gyvenimą arba sėdėti ant atsarginio 
suolelio ir stebėti j į praslenkant jums pro akis.“  

                Dr. Ričardas Šulcė 

„Miršta visi. Ne visi iš tikr ųjų gyvena!“  

                Dr. Ričardas Šulcė 
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Eilėraštis nuo dr. Šulcės mirusių pacientų 

Mes susimovėm. 
O jūs nekartokit mūsų klaidų. Nestabdykit savęs. Nešykštėkit. 
Mes visi laukėm, kol pavėlavom, 
O dabar gulim mirties patale ir išleidžiam paskutinį atodūsį. 
 
Visi sutarėm: iššvaistėm gyvenimus, negyvenom iš tikrųjų. 
Ko tik nepadarytume, kad turėtume dar kelias valandas, 
Tačiau viskas, ką galim, – tai perspėti jus, 
Pasakyti jums, kad kartojat mūsų klaidas. 
 
Gailimės, kad mums vadovauti leidom savo baimei ir pasitenkinimui. 
Per mažai nuveikėm. Per menkai gyvenom.  
Per silpnai mylėjom. Neišnaudojom visų galimybių. 
Tylėjom ir neištarėm to, ką norėjom pasakyti. 
 
O juk derėjo labiau pasitikėt, labiau tikėt, 
Labiau juoktis, labiau mylėt. 
Derėjo labiau rizikuot, gyvent pilnakraujį gyvenimą, 
Daugiau keliaut, mažiau dirbt ir daugiau mylėtis. 
 
Mums jau per vėlu. Turime tiek daug neišsipildžiusių norų 
Ir tiek daug neįgyvendintų svajonių. 
Prašom, nekartokit mūsų klaidų. 
Griebkit galimybę. Padarykit šuolį. Mylėkit ir gyvenkit gyvenimą pilnutinai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



67 
 

11 SKYRIUS 

DR. RIČARDO ŠULCĖS BIOGRAFIJA 

Dr. Ričardas Šulcė (Dr. Richard Schulze) yra vienas geriausių specialistų visame 
pasaulyje gydymo natūraliaisiais metodais ir vaistinių augalų srityje. Beveik 20 metų jis 
vadovavo savo paties įsteigtai Natūralaus gydymo klinikai (Natural Healing Clinic), 
Niujorke, kuri vėliau buvo perkelta į Pietų Kaliforniją. Pastaruosius 17 metų p. Šulcė 
vedė mokymus visoje JAV teritorijoje, Kanadoje, Europoje ir Azijoje. Jis sukūrė 
natūralaus gydymo programas, padėjusias dešimtims tūkstančių žmonių stebuklingai 
pasveikti ir atstatyti sveikatą. 

Kai dr. Šulcei buvo 11 metų, ant jo rankų nuo stipraus širdies smūgio mirė tėvas. Jam 
esant 14 metų, nuo širdies smūgio mirė ir jo motina. Jiems abiems tebuvo 55-eri. Kai p. 
Šulcė sulaukė 16 metų, jam buvo diagnozuota „nepagydoma“ įgimta širdies yda. 
Gydytojai prognozavo, kad vaikinas išgyvens tik iki 20 metų. Pakeitęs savo gyvenimo 
būdą, dr. Šulcė pats, be JOKIOS operacijos išsigydė vadinamąją „nepagydomą“ ligą ir 
ėmėsi misijos padėti kitiems. Jis ir toliau tęsia šią gydomąją misiją savo kasdieniu darbu, 
atskleisdamas tiesą apie neribotas žmogaus galias išgyti pačiam. Jis tęsia mokymus apie 
vaistinių augalų panaudojimą ir natūralaus gydymosi pagrindus, kad padėtų žmonėms 
patiems sau pagelbėti. Jis taip pat lyderiauja išaiškinant sukčiavimo atvejus medicinoje, 
farmacijos pramonėje ir netgi žolininkystės srityje.  

Daugelis kolegų p. Šulcę laiko novatoriumi, puristu, netgi ekstremistu, bet pacientams 
jis yra „žmogus, turintis drąsos pasakyti ir padaryti tai, ko bijo kiti.“ Natūralaus gydymo 
srityje jis pirmas pritaikė tokias technikas ir metodus, kurie peržengė daugelio žmonių 
įsivaizdavimo apie alternatyviosios medicinos galimybes ribas. Jo darbo vaisiai – 
pasiekti stebuklingi ir precedento neturintys rezultatai. Dr. Šulcės vaistinių augalų 
preparatai ir formulės bei 30-ies dienų valymo ir detoksikacijos programa naudojami ir 
taikomi klinikose visame pasaulyje siekiant padėti žmonėms patiems išsigydyti 
degeneracines ligas, kaip antai širdies ligas, vėžį, artritą ir A.I.D.S. Teigiami šių metodų 
taikymo rezultatai sukėlė atgarsių tiek natūropatų, tiek tradicinės medicinos atstovų 
bendruomenėse.  

Dr. Šulcė dirbo dr. Džono Kristoferio (John Christopher) asistentu ir mokė jo vardu. Po 
dr. Džono Kristoferio mirties, dr. Šulcė daugiau nei 12 metų dėstė jo mokykloje. 
Vienuolika metų jis dirbo direktoriumi Žolininkystės ir natūralaus gydymo koledže 
(College of Herbology and Natural Healing) Jungtinėje Karalystėje bei direktoriavo 
Ošo natūropatinės medicinos mokykloje (Osho School for Naturopathic Medicine) 
Prancūzijoje. Dr. Šulcė dėstė ir skaitė paskaitas daugybėje universitetų, tame tarpe 
Kembridžo ir Oksfordo universitetuose Anglijoje, Švenčiausios Trejybės kolegijoje 
Airijoje, Omega institute Niujorke, Cortijo Romero centre Ispanijoje ir kitose natūralaus 
gydymo ir žolininkystės mokymo įstaigose visame pasaulyje. Jis dalyvavo begalėje 
radijo ir televizijos laidų Amerikoje ir Europoje. Kaip dėstytojas, dr. Šulcė yra mylimas 
dėl intensyvaus tempo, aistros, atsidavimo studentams, humoro jausmo, kūrybiškumo ir 
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įdomaus, entuziastingo ir evangelistinio dėstymo stiliaus. Jis pripažįstamas kaip turintis 
neprilygstamą supratimą apie natūralų gydymą ir sveikimą.  

Dr. Šulcė įkūrė Amerikos botaninės farmacijos kompaniją (American Botanical 
Pharmacy), skirtą gaminti itin koncentruotus, stipriai ir ilgai veikiančius (angl. – 
industrial-strength) farmacinius, botaninius ekstraktus. Šiuos stiprius poveikiu ir 
veiksmingumu garsėjančius žolinius preparatus jis gamina Amerikoje ir Europoje jau 20 
metų.  

Dr. Šulcė stažavosi pas žinomą gydytoją natūropatą dr. Bernardą Dženseną (Bernard 
Jensen), mokėsi pas velionį dr. Džoną Kristoferį, su kuriuo po baigimo kartu dėstė 
daugelį metų. Be žolininkystės daktaro laipsnio, įgyto Natūralaus gydymo mokykloje 
(School  of Natural Healing), ir natūraliosios medicinos daktaro laipsnio, p. Šulcė taip 
pat turi mokslinį laipsnį vaistinių augalų farmacijos srityje ir tris laipsnius iridologijoje. 
Jis turi aštuonių skirtingų fizioterapijos rūšių sertifikatus ir aštuonis juodus diržus kovos 
menuose. Jis parašė ne vieną klinikiniais tyrimais paremtą studiją apie farmakognoziją21, 
farmakologiją ir žolinių preparatų gaminimą. Dr. Šulcė rašė straipsnius legendinio 
sveikatos temomis rašančio amerikiečių žurnalisto Semo Biserio (Sam Biser) leidiniui, 
įrašė nemažai garso kasečių ir vaizdajuosčių, yra Europoje išleistų knygų 
bendraautorius.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

21 Farmakognozija – (gr. pharmacon – vaistas, gnosis – žinios) mokslas apie vaistinius augalus, vaistines augalines ir gyvulinės 
kilmės žaliavas bei žaliavų pirminio perdirbimo produktus. – Vert. 
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Nuo vertėjos 
 
Toliau pateikiamas vertingų knygų ir pranešimų apie sveikatą, mitybą ir vaistažoles 
sąrašas lietuvių ir rusų kalbomis. Šie tekstai yra laisvai prieinami internete. (Jei kuris 
nors failas neatsidaro, ieškokite jo per paieškos sistemą, suvedę knygos pavadinimą į 
paieškos langelį.)  
 
LIETUVI Ų KALBA: 
 
„Kaip sugr įžti į gyvenimą“. A. P. Stolešnikovas  
http://www.sarmatas.lt/02/kaip-sugrizti-gyvenima-a-p-stolesnikov-2/  
http://www.sveikuoliai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=319:ap-stolenikov-
qkaip-sugrti-gyvenimq&catid=73:literatra&Itemid=94 
 
„Kuo pripildyti organizm ą“. A. P. Stolešnikovas  
http://www.sarmatas.lt/07/kuo-pripildyti-organizma-prof-a-p-stolesnikovas/ 
 
„Apie vakcinacij ą“. A. P. Stolešnikovas 
http://www.scribd.com/doc/120909984/Visa-Tiesa-apie-Skiepus 
 
„Racionalus pasninkavimas“. Arnoldas Eretas 
http://www.geragyventi.lt/2010/07/arnoldas-ehretas-racionalus-pasninkavimas/ 
 
„Gydomoji begleivės dietos sistema“. Arnoldas Eretas 
http://www.sveikuoliai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=568:arnoldas-
eretas-qgydomoji-begleivs-dietos-sistemaq&catid=73:literatra&Itemid=94 
 
„Gyvenimiškai svarbūs klausimai“. Arnoldas Eretas (Profesoriaus Ereto mokymas apie 
badavimą) 
http://www.scribd.com/doc/143873319/Erhet49-Lt-Profesoriaus-Ereto-mokymas-apie-
badavim%C4%85 
 
„Nat ūralus žmogaus maistas“. Konstantinas Moes-Oskragello 
http://www.scribd.com/doc/143871353/Naturalus-zmogaus-maistas-Konstantinas-
Moes%E2%80%93Oskragello 
 
„Gydymas vynuogėmis“. Johanna Brandt 
http://www.sarmatas.lt/03/johanna-brandt-gydymas-vynuogemis/  
 
„Goj ų akušerija“ 
http://www.scribd.com/doc/143857601/Goju-Akuserija 
 
 
RUSŲ KALBA :  
 
«Неизлечимых болезней нет» Ричард Шульце 
http://zarubezhom.com/Schultze30.pdf  
 
«Здоровье и лечение с помощью здравого смысла» Ричард Шульце 
http://www.scribd.com/doc/117810549/Schultze-20-Steps 
 
«Целебная система бесслизистой диеты» Арнольд Эрет  
http://zarubezhom.com/AEhret.htm  
http://www.koob.ru/ehret/mucusless_diet  
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http://golodanie.su/forum//downloads.php?do=file&id=153   
 
«Жизненно важные вопросы» Арнольд Эрет (Учение о голодании профессора 
Арнольд Эрета)  
http://zarubezhom.com/Erhet49.pdf   
 
«Как вернуться к жизни» проф. А.П.Столешников  
http://zarubezhom.com/Stoleshnikov.htm 
  
«Чем наполнить организм?» проф. А.П.Столешников  
http://zarubezhom.com/Stoleshnikov2.htm  
 
«Физиологические основы лечения Баней болезненных состояний» проф. 
А.П.Столешников  
http://zarubezhom.com/BANYA.htm 
  
«Как жить 100 Лет, или беседы о трезвой жизни» Луиджи Корнаро  
http://zarubezhom.com/Kornaro.htm   
 
«Сбор трав для каждой женщины» Джон Кристофер  
http://zarubezhom.com/Christopher.htm  
http://golodanie.su/forum//downloads.php?do=file&id=225   
 
«Самолечение травами на дому» Джон Кристофер  
http://zarubezhom.com/Christopher.htm  
http://golodanie.su/forum/downloads.php?do=file&id=236  
 
«Информационные бюллетени, том 1» Джон Кристофер  
http://zarubezhom.com/Christopher1.htm   
http://golodanie.su/forum/downloads.php?do=file&id=250  
  
«Информационные бюллетени, том 2» Джон Кристофер  
http://zarubezhom.com/Christopher2.htm 
http://golodanie.su/forum//downloads.php?do=file&id=252  
  
«Информационные бюллетени, том 3» Джон Кристофер  
http://zarubezhom.com/Christopher3.htm  
http://golodanie.su/forum/downloads.php?do=file&id=263  
  
«Информационные бюллетени, том 4» Джон Кристофер  
http://zarubezhom.com/Christopher4.htm  
http://golodanie.su/forum/downloads.php?do=file&id=271  
 
«Информационные бюллетени, тома 5,6,7» Джон Кристофер  
http://zarubezhom.com/Christopher567.htm  
http://golodanie.su/forum//downloads.php?do=file&id=277  
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