Ši knyga pristatoma visuomenei susipažinimo ir mokslo tikslais,
griežtai draudžiama ją neteisėtai kopijuoti ar panaudoti komerciniais
sumetimais. Knygos vertimą inicijavę ir jį atlikę asmenys neprisiima
atsakomybės už teisingą (neteisingą) knygoje pateiktos informacijos
panaudojimą.
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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 yra 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 nuo šių programų.
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TURINYS
ĮVADAS
DR. RIČARDO ŠULCĖS ĮŽANGOS ŽODIS
Kaip atpažinti šarlatanus
Dr. Šulcės kvalifikacija ir žinios, suteikiančios teisę rašyti šią knygą
KLINIKINĖS LENTELĖS IR TEIGINIAI
Pirmosios penkios minutės dr. Šulcės klinikoje
Klaidinga oficialiosios medicinos matematika
Skirtumas tarp natūralaus gydymo ir medicininio įsikišimo
Pagrindinės kategorijos, lemiančios jūsų sveikatos lygį
1 SKYRIUS ŠVARUS VANDUO
Kam to reikia?... Faktai... Kaip tai daryti?
2 SKYRIUS ŠVIEŽIOS SULTYS
Kam to reikia?... Faktai... Kaip tai daryti?
3 SKYRIUS VEGANIŠKAS MAISTAS
Kam to reikia?... Faktai... Kaip tai daryti?
Veganiško maisto programa
Sveikatinanti mitybos programa
4 SKYRIUS GYVAS MAISTAS
Kam to reikia?... Faktai... Kaip tai daryti?
5 SKYRIUS ŽARNYNO VALYMAS
Kam to reikia?... Faktai... Kaip tai daryti?
Žarnyno detoksikacijos programa
6 SKYRIUS ORGANIZMO VALYMAS IR DETOKSIKACIJA
Kam to reikia?... Faktai... Kaip tai daryti?
5 dienų organizmo valymo ir detoksikacijos programa
7 SKYRIUS KVĖPUOKITE GILIAU
Kam to reikia?... Faktai... Kaip tai daryti?
8 SKYRIUS TEMPIMAS, VAIKŠČIOJIMAS, JUDĖJIMAS
Kam to reikia?... Faktai... Kaip tai daryti?
9 SKYRIUS VANDENS TERAPIJA
Kam to reikia?... Faktai... Kaip tai daryti?
10 SKYRIUS NATŪRALI APRANGA
Kam to reikia?... Faktai... Kaip tai daryti?
11 SKYRIUS VALYMAS NATŪRALIOMIS PRIEMONĖMIS
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Kam to reikia?... Faktai... Kaip tai daryti?
12 SKYRIUS NEBEŽIŪRĖKITE TELEVIZIJOS
Kam to reikia?... Faktai... Kaip tai daryti?
13 SKYRIUS IŠMESKITE NEREIKALINGUS DAIKTUS
Kam to reikia?... Faktai... Kaip tai daryti?
14 SKYRIUS MYLĖKITE GYVENIMĄ
Kam to reikia?... Faktai... Kaip tai daryti?
15 SKYRIUS IŠREIKŠKITE SAVE
Kam to reikia?... Faktai... Kaip tai daryti?
16 SKYRIUS PADĖKITE KITIEMS
Kam to reikia?... Faktai... Kaip tai daryti?
17 SKYRIUS DAUGIAU JUOKITĖS
Kam to reikia?... Faktai... Kaip tai daryti?
18 SKYRIUS DAUGIAU MYLĖKITĖS
Kam to reikia?... Faktai... Kaip tai daryti?
19 SKYRIUS KLAUSYKITĖS SAVĘS
Kam to reikia?... Faktai... Kaip tai daryti?
20 SKYRIUS MYLĖKITE SAVE
Kam to reikia?... Faktai... Kaip tai daryti?
21 SKYRIUS PASKUTINĖS MINTYS
Paskutinės valandos apgailestavimai
Eilėraštis nuo dr. Šulcės mirusių pacientų

„Išsigydyti ligą ir pasveikti yra lengva.
Viskas, ką jums reikia daryti..., tai LIAUTIS darius tai,
kas jus susargdino, ir PRADĖTI naują gyvenimo
būdą, kuris jus gydys ir sveikatins.
O tada įvyks stebuklas...“

5

Ši knyga skiriama:
Mano draugui Adamui Loefui (Adam Loef) – už tavo didelę paramą mano darbui, už
puikų vadovavimą Amerikos botanikos farmacijos kompanijai (American Botanical
Pharmacy) ir už tavo nepaprastą susitelkimą ir aiškų mąstymą – savybėms, padėjusioms
paskleisti mano žinią milijonams žmonių, ir ypač už tavo pasiryžimą kasdien vis
daugiau išmokti ir tobulėti.
Anišai Džouns (Anisha Jones) – už tavo didelę meilę, asmeninę paramą, drąsą, aistrą ir
už tai, kad padėjai man išsaugoti dvasią ir principingumą.
Mano sūnui Artūrui (Arthur), kuris palaiko mano jaunatviškumą ir kuris yra sveikų,
mylinčių vaikų ateitis.
Mano grafikos komandai – ir vėl Adamui, Tajui (Ty), Gregui (Gregg), Polui (Paul) ir
Džošui (Josh). Be jūsų didelių pastangų ir bemiegių naktų ši knyga nebūtų išvydusi
dienos šviesos.
Dr. Rokenonui Makgregorui (Rocannon MacGreggor), mano ilgamečiam draugui ir
daugelio natūralaus gydymo metu patirtų nuotykių bendrininkui. Kartu mes apkeliavom
daug kelio, į kurį daugelis nebūtų leidęsi. Kaip smagu tai buvo!
Devamargai (Devamarga), Piteriui Džeksonui-Meinui (Peter Jackson-Main) ir visiems
mano praktikuojantiems studentams bei kovotojams už sveikatą visame pasaulyje –
siunčiu jums savo meilę ir pagalbą. Toliau dirbkite šį didį darbą.
Tėjai (Thea), Lioneliui (Lionel), Marlinai (Marlene), Čadui (Chad) ir Luisui (Louis) –
ačiū Jums.
Ir galiausiai dr. Briusui Parkeriui (Bruce Parker) – už tai, kad puikiai rūpinosi mano
nugaros savijauta, kai man teko visą mėnesį praleisti sėdomis rašant šią knygą.
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ĮŽANGOS ŽODIS
1-AJAM LEIDIMUI
DR. RIČARDAS ŠULCĖ, 2002 RUGPJŪTIS
Iš naujausio Webster's College Dictionary žodyno leidimo:
Bullshit (bool' shit) [Slang] noun. Foolish, exaggerated, or boastful talk; NONSENSE bull shit-ting - to talk nonsense (Somewhat vulgar)
Nesąmonė, niekai, melas, tauškalai [žargonas] daiktavardis. Kvailas, perdėtas ar
pagyrūniškas kalbėjimas; ABSURDAS – taukšti niekus, meluoti, apgaudinėti [vulg.]
Bemaž kasdien sutinku žmonių, sakančių man: „Turėtumėt perskaityti šitą knygą apie
sveikatą“; arba: „Mačiau knygą apie vaistažoles, kuri Jums tikrai patiks“; arba, o sergėk,
Dieve: „Norėčiau, kad perskaitytumėt mano naują knygą apie mitybą.“ Paprastai tokiam
žmogui atsakau, kad knyga man nepatiks. Tiesą sakant, egzistuoja bene 99 proc.
tikimybė, kad tos knygos aš tiesiog neapkęsiu. Nepatikimo priežastis paprasta – knygoje
rašomos nesąmonės. Žinoma, tokią knygą galėčiau pavadinti grožine literatūra – tai
reikštų išgalvotus ar įsivaizduotus dalykus, tačiau toks pavadinimas skamba per daug
nekaltai. Per tris praktikos dešimtmečius mačiau, kaip gulėdami mirties patale žmonės
laikėsi įsikibę šių knygų su pasakomis apie išgijimą ir iki pat pabaigos tuo tikėjo ir
vylėsi. Mačiau, kaip jie pamėlusiomis lūpomis išleido paskutinį atodūsį, raitėsi iš
skausmo, duso savo vėmaluose ir galiausiai numirė. Todėl renkuosi vadinti šias knygas
nesąmonėmis, nes jos dvokia, o jų autoriai yra pilni mėšlo.
Jei užsimanysiu grožinės literatūros, skaitysiu „Heklberio Fino nuotykius“ arba „Mobį
Diką“. Čia aš bent jau iš anksto žinau, kad tai fikcija, pramanai, linksma istorija,
pramoga.
Klasikinis tiesa pristatomos literatūros pavyzdys – knygynų verslo skyriai. Jų lentynos ir
stalai ligi pat viršaus nukrauti knygų, pavadinimais „Kaip greitai praturtėti“ arba „Kaip
tapti milijonieriumi.“ Vienintelis juokingas dalykas tas, kad apie 99 proc. jų autorių
patys nėra jokie turtuoliai ar milijonieriai. Argi jums neatrodo, kad jei šie rašytojai iš
tiesų būtų žinoję, kaip užsidirbti milijoną „žalių“, tai pirmiausia patys tą ir būtų padarę?
Todėl, iš šių autorių grupės išbraukus J. Polą Getį (J. Paul Getty) ir saujelę kitų tikrų
milijonierių, lieka dešimtys tūkstančių knygų, kurias žmonės perka trokšdami sužinoti,
kaip praturtėti, tačiau jų autoriai apie tai lygiai taip pat nieko nenutuokia. Na, pagalvokit
patys: jei šie autoriai iš tiesų žinotų, kaip susikrauti milijonus – ir realiai juos būtų
susikrovę – tai kam jiems švaistyti laiką rašant knygas, o ne uždirbant milijonus? Jie
šimtu procentų nerašytų knygų ir nepasakotų jums, kaip tapti jų konkurentu.

Ar kada nors matėte lipduką ant automobilio, o gal girdėjote šį
nuostabiai paprastą teiginį:
“SUABEJOK AUTORITETO NUOMONE“?
Suabejoti autoriteto nuomone tiesiogine prasme reiškia suabejoti
autoriaus galia.
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Turiu galvoje štai ką: kalbu apie tūkstančių tūkstančius knygų apie sveikatą, natūralų
gydymą ir žolininkystę, kurias galima įsigyti knygynuose ir sveiko maisto parduotuvėse
visoje Amerikoje; tiesą sakant, visame pasaulyje. Kodėl nemėgstu 99 proc. šių knygų?
Nes jos yra grožinė literatūra, vaizduojama kaip tiesa, o žmonės dėl to miršta.

PENKI PATARIMAI
KAIP ATPAŽINTI KNYGĄ APIE SVEIKATĄ IR GYDYMĄ, KURI
JŪSŲ NEPAGYDYS!

Arba... kaip susidaryti nuomonę apie knygą pagal jos viršelį...
arba tiksliau – pagal jos autorių.
Renkantis bet kokią knygą apie sveikatą, pirmiausia reikia žiūrėti į vidinius viršelių
atvartus arba į galinį viršelį. Būtent ten paprastai pateikiamos kelios autoriaus
nuotraukos. Leidėjai dažnai slepia arba padailina informaciją apie autoriaus
kvalifikaciją ir patirtį. Taip yra dėl to, jog šie neturi apskritai jokios kvalifikacijos arba
bent jau tokios, kuri būtų susijusi konkrečiai su knygos tema. Toliau pateikiu patarimų
sąrašą, kurį daug metų daliju savo studentams ir pacientams, kad šie galėtų lengviau
įvertinti, ar bet kuri knyga apie sveikatą bus pajėgi gydyti.

KAIP ATPAŽINTI ŠARLATANUS. PIRMAS
PATARIMAS
Autorius turi turėti daug ir plačios ASMENINĖS PATIRTIES
taikant savo programą sau pačiam
Aš net pageidauju, kad, prieš sėsdamas rašyti, autorius pats būtų sirgęs – labai sunkiai,
gal net buvęs ant mirties slenksčio, o tada būtų sukūręs savo programą, kad išgelbėtų
savo paties užpakalį. Man asmeniškai užsidegimą, entuziazmą, jėgas ir veržlumą
skatino tradicinės medicinos gydytojų man kažkada pasakyti žodžiai, esą, mirsiu
nesulaukęs nė 20 m., bei mano desperatiškas ieškojimas būdų, kaip išsigydyti medikų
įvardytą neišgydomą ligą. BAIMĖ – neįtikėtinai veiksmingas motyvavimo įnagis. Na,
gerai, ne visiems taip pasisekė kaip man – gimti ligotam, o tada sulaukti nušvitimo ir
įgyti patirties, žinių apie savęs gydymą. Bet, po šimts velnių, noriu, kad autorius būtų
atidavęs savo duoklę – regėjęs bent jau artimo giminaičio mirtiną ligą ar mylimo šuns
kančią.
Ir visiškai nenoriu girdėti apie jokią sveikatinimo ar gydymo programą, į kurią autorius
pats nebūtų įsitraukęs pilnai ir ilgiems metams. Man taip įgriso klausytis skaistybės
nepraradusių sekso patarėjų. Jei mano gyvybė kabo ant plauko, tai man, po perkūnais,
juk reikia kažkiek asmeninės patirties. Nemanau, kad šito prašyti yra per daug.
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Analogija su programine įranga
Nėra nieko blogiau nei įdiegti naujausią mėgstamos kompiuterio programos versiją ir
atrasti, kad ji blogai veikia, yra nesuderinama su daugeliu kitų programų ir galiausiai
iškraipo ir sunaikina duomenų rinkmenas (failus) bei sugadina kompiuterį. Taip
atsitinka tik dėl to, kad autorius ar gamintojas nepakankamai ilgai testavo savo
produktą. Štai kodėl daugelis kompiuterių vartotojų šiandien skeptiškai žiūri į karštas
programinės įrangos naujienas, atnaujinimus ir operacines sistemas: prieš įdiegdami
jas į savo kompiuterius, vartotojai pirmiausia nori pamatyti, kaip programos metus kitus
veiks realiomis darbo sąlygomis, kad netektų švaistyti savo sunkiai uždirbtų pinigų bei
laiko ir rizikuoti nuosavo kompiuterio sveikata. Ar pagaunate mano mintį ir panašumą?
Todėl noriu, reikalauju, kad visi šie knygų apie sveikatą ir gydymą autoriai būtų patys
išbandę savo pačių programas 100 kartų, išsiaiškinę visus jų trūkumus ir strigimus. Taip
pat noriu, kad jie savo programas būtų išmėginę 100 kartų intensyviau, nei knygose
siūlo taikyti man. Ir dar noriu, kad programas jie būtų išbandę šimtu skirtingų būdų,
taikydami šimtus skirtingų kintamųjų. Noriu, kad jie su savo programomis būtų NUĖJĘ
PER TOLI, pakenkę sau ir susisargdinę, būtų apsivėmę, prisikrovę į kelnes ir taip
išsiaiškinę, kas yra per daug ir, svarbiausia, kas yra per mažai ir neveiks. Noriu, kad jie
savo programas savo kailiu pažintų skersai išilgai, kad būtų jas taikę giminėms,
draugams ar katėms – tol, kol galiausiai iki gyvo kaulo, iki sielos gelmių žinotų, apie ką
man kalba. Jei šie autoriai viso šito nepadarė, tai, teisingai atspėjote, visa tai yra
nesąmonės ir melas.

KAIP ATPAŽINTI ŠARLATANUS. ANTRAS
PATARIMAS
Autorius turi būti išėjęs SPECIALIUS MOKYMUS, susijusius
konkrečiai su jo knygoje pristatoma programa
Jei ne, tada norėčiau, kad man bent jau paaiškintų, iš kur jis žino, kaip gydyti.
Paaiškinimui man tiktų autoriaus patirtas apsireiškimas ar vieneri metai vienišo
gyvenimo miške. Koks nors formalus išsilavinimas nebūtinas. Tačiau man vis tiek
reikia kokių nors tiesiogiai su asmeniniu išsilavinimu susijusių faktų, patvirtinančių,
kodėl autorius jaučiasi esąs visiškai kvalifikuotas rašyti knygą apie šį dalyką, kol aš dar
nepastačiau savo užpakalio ant klizmos. (Beje, manęs neįtikina jokie kvalifikaciniai,
bakalauro, magistro, netgi daktaro, laipsniai, įgyti baigus nesusijusias studijas.) Yra
aibės knygų, kuriose autoriai vardija savo su dalyku nesusijusius laipsnius, tarsi
pastarieji nusipelno ypatingo skaitytojų įvertinimo ar pasitikėjimo už tai, kad tėvai
autorius išsiuntė į koledžą, užuot liepę susirasti darbą. Ką jų vaizduojamojo meno
magistro laipsniai turi bendro su mano tulžies pūsle?
Tai pat neapsigaukite, kai rinksitės autorius, turinčius aukštos kvalifikacijos ir
išsimokslinimą labai panašiai skambančioje srityje, arba neįtikėtiną išsilavinimą ir
laipsnius, tačiau tik glaudžiai susijusioje srityje. Tai dažnas atvejis žolininkystėje ir
natūropatijoje. Sakykime, botanika yra mokslas apie visus augalus ir jų skirstymą pagal
žiedų skirtingumus, farmakologija ir farmakognozija yra mokslai apie chemines
medžiagas augaluose ir kaip jos veikia mūsų medžiagų apykaitą, o etnobotanika yra
laikoma mokslu apie tai, kaip mūsų protėviai naudojo vaistažoles. Tačiau bet kurios šių
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susijusių sričių profesorius paprastai turi daug nuomonių, teorijų ir hipotezių apie augalų
naudojimą gydymo tikslais, atrastų bibliotekoje ar internete. Tačiau nė viena iš jų
žolininkystės teorijų neturi jokių šansų ištirpdyti akmenį jūsų tulžies pūslėje ar
inkstuose į pagalbą pasitelkus vaistinius augalus.
Aš pats asmeniškai pažįstu šimtų knygų apie žolininkystę ir natūralų gydymą autorius.
Daugelį jų pats samdžiau dėstyti kolegijose visam pasauly, kur dirbu patarėju. Visi jie
yra konkrečiai savo srities žinovai. Bet štai ima ir parašo knygą apie pirmąją medicinos
pagalbą naudojant vaistažoles, kai iš tikrųjų jų specializacija ir žinios yra apie tai, kaip
atpažinti augalus.
Taip pat žinau populiarią knygą, parašytą žolininko, besispecializuojančio augalinės
kosmetikos, rankų losjonų ir plaukų kondicionierių gamyboje. Kai kompanijai prireikė
pinigų, parašė knygą apie tai, kaip augalais išsigydyti vėžį ir kitas degeneracines ligas.
Tokie autoriai – patys pavojingiausi, todėl labai įdėmiai perskaitykite apie jų
kvalifikaciją. Nuo to gali priklausyti jūsų gyvybė.
O jei pasitaikys, kad knygą apie gydymą natūraliais metodais ar žolininkystę parašė
oficialiosios medicinos gydytojas, tai tada bus dar didesnis šūvis pro šoną. Taip pat
absurdiška, kaip užkietėjusiam nusikaltėliui parašyti knygą apie sąžinę ir moralę.
Nebent būtų atsitikę taip: į šį mediką trenkia žaibas, jo protas staiga nušvinta ir aplanko
suvokimas, kad visi buvo nublokšti nuo chaotiško medicinos kelio. Tada visiškai
pripažįsta dabar jau tikrai žinantis, jog dauguma medicinos gydytojų yra godūs,
lengvabūdiški mėsininkai, kad šiuolaikinė medicina ir ligoninės yra atsakingos už
žymiai daugiau žmonių mirčių nei išgydymų. O tada atsiprašo už visus neteisingus
darbus, pridirbtus per ankstesnę nesąmoningą praeitį. Ir jei šis medikas nepuls ant kelių
atgailaudamas..., tada jo darbas nekels pasitikėjimo ir verčiau jau jam rašyti knygą apie
chirurgiją, chemoterapiją ar antibiotikus.
Aš absoliučiai rimtai kalbu apie šį aspektą: knygos apie natūralų gydymą, rašomos
medicinos gydytojų, studijavusių tik ligas ir neturinčių išsimokslinimo sveikatos,
mitybos, gydymo natūraliais metodais ir žolininkystės srityse, yra – teisingai atspėjote –
nesąmonės ir melas!

KAIP ATPAŽINTI ŠARLATANUS. TREČIAS
PATARIMAS
Autorius turi turėti sėkmingos KLINIKINĖS PATIRTIES
padedant šimtams, jei ne tūkstančiams, žmonių išsigydyti ir
pasveikti taikant jų programas
Kitaip nei daugeliui, man nusispjaut, kad knyga yra „New York Times“ bestseleris,
kurio kopijų parduota virš milijono. „Pet rocks“ 1 taip pat buvo parduota milijonai
vienetų. Dar niekas nėra tvirtinęs, kad vidutinis vartotojas – puikus kokybiško produkto

1

Kambarinis akmuo. Vienas amerikiečių rinkodaros specialistas sugalvojo žmonėms vietoj kambarinių gyvūnėlių
pasiūlyti namuose auginti ir prižiūrėti... akmenis (uolienos gabalus), kurių nereikia prausti, išvesti į lauką, maitinti ir
t.t. Parduodant tokius akmenis kartu buvo pridedamos su sąmoju ir kalambūrais parašytos „naudojimo instrukcijos“,
kaip prižiūrėti kambarinį akmenį. Ši naujovė rinkoje gyvavo 6 mėnesius, pasibaigusi smukusiais pardavimais po 1975
m. Kalėdų. Tačiau idėjos autorius spėjo uždirbti milijoną. (Vert.)

10

vertintojas. Žmonės dievina naujoves, o naujovės apie gydymą dažnai labai greitai
išsisemia dėl labai paprastos priežasties – jos neveikia.
Man reikia žinoti, kad autorius davė nurodymus daugybei žmonių apie tai, kaip taikyti
jų programą ir kad šie žmonės išsigydė savo ligas, negalavimus, išgydė save, susikūrė
stiprią sveikatą ir nesirgo – ilgiau nei vidutinis oficialių medikų gydomas asmuo.
Būtent čia didžioji dauguma autorių pritrūksta patirties ir neišlaiko testo. Net jei jie ir
būtų išsigydę sunkią ligą su savo programa, net jei medicinos gydytojai jų ligą būtų
pavadinę neišgydoma, vis viena tai galėjo būti laimingas atsitiktinumas. Kai kas laimi
loterijose, tačiau šansų, kad laimėsite jūs, yra vienas iš dešimties milijonų. Žmonės
išsigydo vėžį, vartodami alų, dešrainius ir cukraus vatą, tačiau taip nutinka nepaprastai
retai. Todėl noriu matyti asmeninę autorių patirtį apie jų pačių stebuklingą išgijimą ir
kaip jų sukurta programa veikia praktikoje; noriu įsitikinti, ar ji daro kokį nors poveikį
kitiems žmonėms, išskyrus pačius autorius. Ar ši programa yra geresnė, veiksmingesnė,
stebuklus daranti naujoji patobulinta žarnyno detoksikacijos programa ar tik tauškalai?
Studijų metu visų gydytojų galvos prisipildo milijonais idėjų ir vadinamųjų faktų,
hipotezių, tariamai įrodytų teorijų bei, žinoma, keletu gerų, veiksmingų programų,
tačiau studentui visos jos atrodo visiškai vienodos. Studentui neįmanoma atskirti faktų
nuo fikcijos. Štai čia į pagalbą ateina klinikinė patirtis. Pagalba realiems žmonėms,
sergantiems realiomis ligomis, ir jų realus pasveikimas labai greitai padeda atskleisti ir
atmesti visas neveikiančias programas. Tai vyksta, kai pacientai moko studentą tapti
gydytoju.
Vienas garsiausių gydytojų natūropatų Amerikoje, dr. Džonas R. Kristoferis (Dr. John
R. Christopher), mormonų gydytojas iš Jutos, pas kurį aš mokiausi, yra retas kilnaus
gydytojo pavyzdys. Retas, nes iš tiesų padėjo tūkstančiams žmonių iš visos Amerikos
išsigydyti savo ligas, net vadinamąsias nepagydomas. Dr. Kristoferis puikiai žinojo, kas
yra jo mokytojai, ir dažnai kartodavo, kad 5 proc. savo žinių įgijo mokykloje, o 95 proc.
– iš savo pacientų klinikoje. Šis be galo išmintingas ir didis gydytojas žolininkas žinojo,
kur semtis tikrų žinių.
Pasaulyje yra daug nuostabių mokslininkų, botanistų, farmakologų, žolininkų,
žolininkystės meistrų ir medikų žolininkų, turinčių ne vieną laipsnį. Jie dėsto viso
pasaulio medicinos universitetuose, visur skaito paskaitas. Juos beveik visada aptiksite
skaitančius pranešimus svarbiausiose konferencijose apie sveikatą, parodose ir
naujamadiškuose sveiką gyvenseną propaguojančių žmonių sambūriuose. Jie rašo
daugybę straipsnių žurnalams, kuria receptūras garsioms žolinių preparatų ir maisto
papildų kompanijoms, dažnai būna tarp natūropatijos, žolininkystės ir sveikatos
organizacijų įkūrėjų. Jie praleidžia valandų valandas kitų sveikatos guru draugijoje.
Tačiau jų darbas tėra nuogirdos, nebenaujos paskalos, kadangi jie neturi praktinės,
klinikinės patirties. Tiesiog jie niekada negydė jokių pacientų.
Taigi štai ko aš noriu. Noriu pamatyti šių specialistų gydymo rezultatus, kuriuos,
reikia tikėtis, jie patyrė savo kailiu ir kurie, kaip tvirtinama knygoje, yra veiksmingi ir
dažnai pakartoti. Noriu minimalaus žmonių skaičiaus per minimalų laikotarpį.
Minimumas turėtų būti 5 klinikinės praktikos metai ir 4 000 pacientų vizitų.
Paprasčiausiai dėl to, kad klinikinėje aplinkoje su realiais gyvais sergančiais žmonėmis,
besibeldžiančiais į tavo duris, labai greitai esi priverstas atskirti, kas veikia, kas ne; galų
gale, juk tai gyvybės ir mirties klausimas. Be to, šiame etape daugelis gerų gydytojų jau
būna išmetę daugumą savo knygų, atmetę daugelį mokykloje išmoktų dalykų, atsisakę
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savo stetoskopų ir sfigmomanometrų 2 , sušvelninę savo „aš viską žinau“ ego ir
apramdyti pacientų, kurie nereagavo į jų taikomą gydymą ir mirė. Dar svarbiau tai, kad
jie sužinojo tai, „kas veikia“, iš savo vis dar gyvų pacientų. Štai dabar jie jau tikrai žino,
kas veikia, o kas (jūs ir vėl atspėjote) yra nesąmonės ir melas.
Įžvalgi analogija
Įsivaizduokite situaciją: esate lėktuve, kurį ketina skraidinti vienintelis pilotas. Prieš
lėktuvui pakylant nuo žemės, šis praneša, kad turi daug laipsnių, mokėsi pilotavimo
mokykloje, praleido begales valandų mokydamasis pilotuoti su skrydžių simuliatoriumi,
tačiau dar niekada iki šiol nebuvo įžengęs į tikrą pilotų kabiną ir niekada nevaldė
lėktuvo realybėje. Manau, išvystumėte visus keleivius bėgančius, klykiančius ir
neriančius laukan pro išlipimo liukus. Autorių be klinikinės patirties parašytos knygos
apie gydymą ir sveikatą yra lygiai tas pat.

KAIP ATPAŽINTI ŠARLATANUS. KETVIRTAS
PATARIMAS
Programa turi būti PAPRASTA ir paremta SVEIKU PROTU. Ji
neturėtų gydyti vieną organą, tačiau susargdinti kitą. Negali būti
jokių kompromisų.
Visos gydymo programos turėtų būti paprastos. Jei programa per daug sudėtinga, tada
jos autoriui klinikoje reikia praleisti daugiau laiko – lygiai taip kaip jaunam portveinui
reikia daugiau laiko pastovėti butelyje, kad subręstų. Vadinasi, tokia programa dar nėra
iki galo ištobulinta. Dar kartą tikrinkite ją po 5 ar 10 metų ir įsitikinkite, ar šį kartą jau
tapo paprasta jos laikytis. Pastebėjau, kad sudėtingas programas rašo žmonės,
nesutelkiantys dėmesio į sveikatos ir gydymo pagrindus: jas rašo ir kuria žmonės, kurie
vis dar koncentruojasi į tai, kaip pribaigti, arba išgydyti, ligą. Deja, mokslas taip
sugadino daugumą autorių, ypač studijavusių medicinos mokyklose, kad šie jau niekada
nebesugebės į dalykus žvelgti paprastai ir natūraliai. Niekada nebegalės būti gydytojais
natūropatais, kadangi yra taip susikoncentravę į ligos nužudymą, jog nepastebės
paprastų, čia pat po jų nosimis esančių priežasčių.
Programa taip turi turėti sveiko proto. Daugelio žmonių programoms tai nebūdinga. Jei
jaučiate, kad programa nėra teisinga, tai dėl to, kad ji ir nėra teisinga. Visose puikiose
gydymo programose sveiko proto nestinga.
Ir galiausiai, programa neturėtų gydyti vieną organą, tuo pat metu susargdindama kitą.
Jokių kompromisų. Kiek kartų girdėjote, kaip medikai išnaikino visą piktybinį auglį,
išpjovė jį visą chirurgijos pagalba, išdegino jį visą pasitelkę radiaciją ir išnuodijo visas
piktybines ląsteles su chemoterapija, bet pacientas vis tiek mirė. Pasvarstykime: būti
išoperuotam, nudegintam, apnuodytam, susimokėti šimtą tūkstančių dolerių ir – mirti.
Vadinkite mane kvailiu, tačiau man tokia programa neatrodo labai gera. Šiuolaikinėje
medicinoje nuolat reikia eiti į kompromisus vartojant vaistus. Štai gydytojas jums sako:
„Išgerk šią piliulę ir galėsi viską valgyti ir virškinti, bet... gali susirgti kepenų vėžiu.“
Arba: „Vartokite šiuos vaistus kepenims, bet... jie gali sunaikinti inkstų ląsteles.“ Arba,
2

Aparatas arteriniam kraujospūdžiui matuoti. (Vert.)
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tarkime, pradedate vartoti beta blokatorius dėl sutrikusio širdies ritmo, tačiau jei
užmiršite laiku išgerti šiuos vaistus, mirsite ištikus stipriam širdies priepuoliui.
Medicina kupina pavojingų kompromisų, tačiau tokios yra ir daugelis natūralaus
gydymo programų. Daug gydytojų natūropatų rekomenduoja gaminti kepenis ir tulžies
pūslę praplaunančius gėrimus su gazuotu kolos gėrimu, tačiau, mano paskutinį kartą
tikrintais duomenimis, kola nėra produktas, kurį laikau natūraliu. Kiti gydytojai
natūropatai siūlo plauti žarnyną geriant gausiai druskingus gėrimus, bet jei jūsų aukštas
kraujospūdis, tai toks gėrimas jus pražudys. Taigi, dar vienas reikalavimas VISOMS
gydymo programoms – jos turi būti maistingos ir sveikos. Žinau, skamba pernelyg
paprastai, kad suprastumėt, todėl kartoju:

Visos gydymo programos turi būti sveikos.

KAIP ATPAŽINTI ŠARLATANUS. PENKTAS
PATARIMAS
SAUGOKITĖS MIRUSIŲ AUTORIŲ
Autoriaus buvimas mirusiu nebūtinai anuliuoja jo darbą, tačiau dažniausiai tokie darbai
būna suredaguoti pakeičiant ir susilpninant autorių žinią, paversti labiau politiškai
korektiškais ar netgi teisiškai saugesniais siekiant apginti gyvuosius šeimos narius ir
įpėdinius. Juk greičiausiai autorius buvo kliniškai užkietėjęs natūropatas radikalas ir
dabar turbūt yra laikomas politiškai nekorektišku dinozauru. Nelaimei, autoriaus jau
nebėra tarp gyvųjų ir jis nebegali apginti savo darbo nuo tokio pobūdžio korupcijos.
Viskas, ką jis gali, – vartytis karste, kol žmonės vis labiau serga naudodami jų
susilpnintas programas ir atnaujintas vaistinių augalų formules. Tuo tarpu gyvieji
giminaičiai grynina čekius su autoriniais honorarais.
Šiandien daug populiariausių knygų apie natūralų gydymą ir žolininkystę yra parašytos
autorių, kurie jau nebegyvena. Dažniausiai knygą būna parašę ar atnaujinę (sušvelninę,
atskiedę) dukra, sūnus, dukterėčia, sūnėnas ar koks kitas giminaitis. Nesijuokite. Būtent
taip yra parašyta nemažai pačių populiariausių knygų. Daug tokių knygų parašė slapti
rašytojai (angl. – ghost writers), kurie knygą tiesiogine prasme parašo naudodami kito
asmens užrašus. Aš netgi žinau vieną knygą, sukompiliuotą greta gyvenančio kaimyno,
kuris neturėjo absoliučiai jokios patirties aprašomoje srityje, tačiau puikiai valdė
kompiuterį.
Saugokitės knygų, kurios po atnaujinimo išleidžiamos pernelyg spalvingais viršeliais.
Pastebėjau, kad daugelis tokių veikalų yra politiškai korektiškos ir „atskiestos“
originalių gydytojų darbų versijos, kuriose veiksmingos, bet galimai neteisėtos ar
teisiškai kompromituojančios, gydymo programos būna išmestos leidyklos teisininkų ar
kokio skystablauzdžio ir ištižusio giminaičio. Ne kartą mačiau, kaip iš veiksmingų
nuostabių gydytojų formulių buvo išimtos sudedamosios dalys, o gydymo programos
sumodernintos, nes, esą, laikai pasikeitė.
Jei tikite autoriumi, bet jis jau yra miręs, tada pabandykite susirasti seną jo knygos
versiją, išleistą dar jam gyvam esant, arba susiieškokite geriausius jo studentus,
mokinius ar stažuotojus ir pažiūrėkite, ką yra parengę jie.
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Kodėl man svarbu, kad jūs nenusipirktumėte bevertės knygos?
Kodėl tai yra problema?
Turbūt todėl, kad klinikoje praleidau pernelyg daug metų ir esu neabejingas
mirštantiems pacientams, kurie beviltiškai stengiasi išgyventi vadovaudamiesi
absurdiškomis programomis. Vadinkite mane jautriaširdžiu, tačiau nemėgstu visų,
gyvenančių sergančiųjų sąskaita ir atimančių juodai dienai skirtas santaupas
paskutinėmis jų gyvenimo dienomis. Žinoma, oficialiosios medicinos gydytojai dėl
tokio savo elgesio ir yra labiausiai pagarsėję.
Jei iki šiol jums pasakojau nepakankamai akivaizdžiai, aiškinu toliau. Pirkdami ir
skaitydami šias bevertes knygas, geriausiu atveju jūs tiesiog švaistysite sunkiai
uždirbtus pinigus ir menką savo turimą laisvalaikį. Bet kur kas blogiau yra tai, kad,
vadovaudamiesi teorinėmis programomis, galite sunkiai susirgti (kaip daug kartų
atsitiko man pačiam). Gali taip nutikti, kad būtent jūs būsite pirmas žmogus, kuris
konkretų autorių įvertins iš tikrųjų rimtai ir vadovausis jo programa. Nieko baisaus, jei
norite tapti astronautu ar tyrinėtoju, bet jei norite pasveikti, dėl to galite susirgti. Laimei,
dauguma šių eksperimentinių programų man sukėlė tik stiprų vėmimą, svaigulį ir
keletui dienų aš iš tikrųjų tapau astronautu ir pats savo kailiu išsiaiškinau žarnyno
reaktyvinės varomosios jėgos dėsnius.
Tačiau blogiausias scenarijus būtų toks: jūs labai sunkiai sergate, jums liko mažai laiko,
o medikai, pasiėmę visus jūsų pinigus, liepia jums eiti namo ir numirti. Tikitės, kad jūsų
skaitoma knyga padės jums padaryti paskutinį posūkį. Bet vietoj to jūsų būklė vis labiau
sunkėja ir jūs mirštate.
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DR. ŠULCĖS KVALIFIKACIJA IR ŽINIOS,
SUTEIKIANČIOS TEISĘ RAŠYTI ŠIĄ
KNYGĄ
Dabar jau žinote, kad daugelis knygų apie sveikatą, natūralų gydymą ir žolininkystę
nevertos nė popieriaus, ant kurio yra išspausdintos. Taip pat žinote keletą patarimų, kaip
nustatyti, ar autorius yra patikimas, o kartu ir ar jo siūloma programa yra potencialiai
veiksminga bei saugi.
Šiame etape, manau, bus sąžininga, jei ir aš pats atliksiu tokį patį bandomąjį testą. Todėl
toliau pateikiu detalų paaiškinimą apie savo kvalifikaciją ir žinias, kurios buvo
kruopščiai patikrintos pagal tokius pačius standartus, kokius pasiūliau taikyti kitų
autorių darbams.

MANO ASMENINĖ GYDYMOSI
PATIRTIS
NATŪROPATIJOS IR ŽOLININKYSTĖS SRITYSE
Pats išsigydęs gyvybei pavojingą ligą ir galybę tariamai nepagydomų susižalojimų,
pristatau ataskaitą apie gilias, savo paties kailiu išbandytas žinias apie savigydą
natūraliais metodais.

MIRTIES NUOSPRENDIS MAN
Mano tėvas mirė, kai man buvo 11 metų. Jam tebuvo 55-eri. Jį ištiko stiprus širdies
smūgis, tačiau mirė jis labai lėtai. Tėvas kentėjo dideles fizines kančias, o aš –
emocines, nes jo mirtis tęsėsi apie tris valandas. Tėvą kankino smarkus skausmas, jis
taip gausiai prakaitavo, kad paklodė virto šlapia bala, jis vėmė, nebesugebėjo valdyti
šlapimo ir tuštinimosi procesų, verkė, tarptais klykė ir staiga nutilo, visi skausmai
liovėsi ir jis nurimo. Pažvelgęs man į akis, tarė: „Aš miręs.“ Ir tada paskutinį kartą
susmuko mano glėbyje. Mačiau jo begalinę baimę – ne tiek pačios mirties, kiek
nežinomybės, kas dabar bus su manimi.
Mano motina tam buvo visiškai nepasirengusi. Nuo tos dienos ji tik ritosi į pakalnę ir
mirė nuo stipraus širdies smūgio praslinkus vos keleriems metams, taip pat sulaukusi
55-erių. Man tuo metu buvo sukakę 14 metų.
Gyvenau gatvėse, bendruomenėse ir didmiesčių lūšnynuose. Dažnai mitau konteinerių
atliekomis, o kai sulaukiau 16 metų, man ėmė baisiai skaudėti kairę ranką, kairį
žandikaulį ir širdį. Užėjus stipriems ir greitiems širdies plakimams, nualpdavau
mažiausiai kartą (iki 4 kartų) per dieną. Galiausiai apsilankiau ligoninėje: po daugybės
tyrimų man pagaliau diagnozavo įgimtą širdies ir širdies vožtuvų deformaciją.
Gydytojai pasakė, kad jei tuoj pat nepradėsiu vartoti vaistų nuo širdies ir man nebus
atlikta atvira atstatomoji širdies operacija, tai mirsiu vos po kelerių metų. Jie man
pareiškė, kad mirsiu nesulaukęs 20 metų, nes mano silpna, deformuota širdis ir vožtuvai
nepajėgs varinėti kraujo suaugusiame kūne.
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Pasiteiravau gydytojo, ar galima būtų imtis kitų priemonių, o ne šonkaulių pjovimo
pusiau ir širdies pjaustinėjimo. Mintis apie šią baisią, grėsmingą operaciją mane ne
juokais išgąsdino. Paklausiau, ar nepadėtų, jei imčiau aktyviai sportuoti, kitaip
maitinčiausi (nes tuo metu mieste buvo pradėjusios steigtis sveiko maisto
parduotuvėlės), melsčiausi...? Pažvelgęs į mane gydytojas tarė: „Man gaila, bet tai fizinė
deformacija ir tik chirurginė operacija išgelbės gyvybę.“
Mirtinai persigandau, bijojau mirti ir atsiguliau į ligoninę. Čia sutikau kitą paauglį, mes
susidraugavome. Šis sirgo beveik kaip aš, tokia pati operacija jam buvo suplanuota 2
savaitėmis anksčiau nei man. Niekada nepamiršiu tos akimirkos, kai mano gydytojas
(gydęs ir draugą) įėjės į palatą pasakė, jog draugas mirė ant operacinio stalo. Buvau
priblokštas, ištiktas šoko, kupinas įniršio, neapykantos ir pykčio. Apsirengiau, tą pačią
dieną pabėgau iš ligoninės ir daugiau niekada į ją nebeatsigręžiau.
Žinojau, jog mirštu, tačiau lygiai taip pat suvokiau: jei pasiliksiu ligoninėje, tas pats
mano draugą pražudęs gydytojas po kelių savaičių pribaigs ir mane. Tarsi būčiau buvęs
Prancūzijos užsieniečių legione, kuriame sako, žygiuok arba mirk, todėl žygiavau.
Pabėgimas iš ligoninės, bėgimas gelbstint savo gyvybę (tiesiogine prasme) tapo mano
nuotykių ir kelionės į savigydą bei natūralų gydymą pradžia.

KITI TREJI METAI
Iš karto pradėjau kalbinti bet kokius ir visus sutiktus žmones, pasakojau jiems, kad
mirštu, klausiau, gal jie turį pasiūlyti natūralių metodų, kurie man pagelbėtų. Visi mano
sutiktieji iš tikrųjų turėdavo kokių nors pasiūlymų, todėl surašiau pastaruosius į žurnalą,
nes jų būta labai daug, IR VISAIS JAIS VADOVAVAUSI!

MAISTAS
Augau vokiečių šeimoje, kurioje kraują valgydavome pusryčiams, priešpiečiams,
vakarienei ir desertui. Daržoves regėjau retai, o jei kokia per klaidą ir atsidurdavo mano
lėkštėje, aš ją susemdavau ir atiduodavau šuniui, kuris šios irgi neėsdavo. Na, gerai,
bulvės, bulves mes valgydavome. Kai sulaukiau 16 metų, mano cholesterolio lygis
gerokai viršijo 300. Kaip tik tuo metu daugelis gydytojų laikėsi nuomonės, esą,
vainikinių arterijų liga serga tik pagyvenę žmonės. Tuo metu ėjo pirmieji karo Vietname
metai, ir daug 18-19 metų jaunuolių būdavo sužeidžiami kulkų ir šrapnelio sviedinių.
Karo chirurgai paauglių krūtinėse aptikdavo pažengusią vainikinių arterijų ligą, todėl
medicinos pasaulis susidūrė su šokiruojančiu dalyku. Kaip tik pradėta mąstyti, kad
reikia keisti požiūrį į vainikinių arterijų ligą. Šia, anksčiau išskirtinai pagyvenusių
žmonių liga dabar sirgo ir paaugliai. Šį reiškinį paskatino naujoji greito maisto era
Amerikoje, mėsainių tinklai, kurie prieš dešimtmetį nė neegzistavo.
Bet grįžkime prie pasakojimo. Draugas man patarė nebevalgyti raudonos mėsos. Taip ir
padariau, ir jaučiausi geriau. Netrukus lioviausi valgyti vištieną, žuvį ir tapau, kaip
vadinu, „lakto, lakto, lakto, lakto, ovo, ovo, ovo, ovo, ovo vegetaru“3, nes maitinausi
vaniliniais pieno kokteiliais, šokoladiniu pienu, kiaušiniais, omletais su sūriu,
skrudintais sumuštiniais su sūriu ir ledais. Jaučiausi daug geriau, širdies plakimai
sušvelnėjo, pasitaikydavo perpus rečiau, tačiau mano cholesterolio lygis vis tiek buvo
per aukštas.
3

Lakto-ovo vegetarizmas – mitybos praktika, kai atsisakoma bet kokios mėsos (įskaitant paukštieną) ir žuvies, tačiau
vartojami pieno produktai, kiaušiniai ir medus. (Vert.)
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Todėl kitas žingsnis siekiant dar labiau sumažinti mano kraujo riebalų ir cholesterolio
lygį buvo nustoti vartoti bet kokį cholesterolio turintį maistą. Kitaip tariant, atsisakyti
pieno produktų ir kiaušinių. Kuo puikiausiai prisimenu tą dieną. Galvojau, kad mirsiu iš
bado, nes kai iš šaldytuvo išmečiau visus pieno produktus ir kiaušinius, JAME
NEBUVO LIKĘ NIČNIEKO! Taip ir badavau keletą savaičių, nes neketinau valgyti
jokių smirdinčių daržovių.
Po kelių savaičių prie to pripratau, o po keleto mėnesių jau buvau kiaulių rojuje ir mitau
kaip paršelis veganas. Tai buvo prieš 30 metų – nuo tada esu veganas4. Per ateinančius
kelerius metus atradau ir ėmiau vartoti šviežiai spaustas sultis, daigintus ir fermentuotus
produktus. Maždaug pusantrų metų valgiau vien tik žalią maistą ir atradau tokius
patiekalus, kaip bandelės su grūdais, orkaitėje keptos bulvės, makaronai ir šimtai kitų
patiekalų iš šių produktų.
Esmė ta, kad aš pats asmeniškai perėjau nuo savo tėvų mitybos, kuri mane žudė,
prie naujos, sveikos mitybos, kuri išgydė mano ligą. Nuo tada sugebėjau gyvuoti
laikydamasis šios mitybos daugiau kaip 30 metų, nebesirgau ir buvau stiprios
sveikatos. Ir mėgavausi kiekvienu savo valgiu.

ŽARNYNO VALYMAS
Per pirmus kelerius mano naujos gydymosi programos mėnesius sveikata
besidominčioje bendruomenėje girdėjau daug kalbų apie žarnyno valymą. Kiek
galėdamas ilgiau nekreipiau dėmesio į šias kalbas apie žarnyną, bet galiausiai suvokiau:
nebūsiu sveikas ir neturėsiu sveikos širdies, jei mano viduriai bus užkietėję. Jau buvau
pastebėjęs, kad keičiantis mano maisto programai ėmiau dažniau tuštintis, tačiau kietus
vidurius turėjau jau nuo vaikystės ir buvau idealus kandidatas giliam žarnyno valymui.
Po galais, būčiau sutikęs ir su vienu užtikrintu tuštinimusi per dieną.
Iš vaikystės prisimenu, kaip kartą per savaitę, sekmadieniais, tėvas užeidavo į tualetą,
nešinas sekmadieniniu laikraščiu. Ten jis praleisdavo valandą ir ilgiau, stenėdamas ir
bumbėdamas, o kai galiausiai išeidavo, po namus pasklisdavo mirties kvapas. Po jo
užeidavau aš ir taip pat mėgindavau atlikti savo kartą-per-savaitę išsituštinimą. Kartais,
kad ir kiek stenėdavau ir stumdavau, niekas neišlįsdavo. Nesistebėkite, juk esu kilęs iš
senos vokiečių giminės su užkietėjusiais viduriais. Kai, ir jei tik, pasituštindavau – taip
nutikdavo ne kiekvieną sekmadienį, tai iš mano pasturgalio iššaudavo kietos, juodos
granito kulkos ir greit nugrimzdavo unitazo vandenyje. Jos būdavo tokios kietos, kad
net pagalvodavau, kad gali pramušti skylę porcelianinio unitazo dugne. Prisimenu,
brolis nesituštindavo ištisą mėnesį. Kartą ar du per metus motina veždavo jį į ligoninę ir
gydytojai turėdavo mautis gumines pirštines ir pirštais išimti iš jo tiesiosios žarnos
senas, kietas, sudžiūvusius fekalijas. (Jei perskaitys šitą knygą, brolis mane nudės!)
Taigi, esmė tokia: mūsų šeimos narių viduriai buvo tikrai labai užkietėję.
Kai susiruošiau valyti savo žarnyną, vykdžiau jį kaip ir visas savo gydymosi programos
priemones – intensyviai, aistringai, užsidegęs ir dar intensyviau. Pasistačiau virš 100
įvairiausių klizmų. Vartojau to meto natūralius ir žolinius žarnyną tonizuojančius
preparatus, tačiau galiu pasakyti, jog daugelis jų nedavė nieko gero. Suradęs kokį
veiksmingą preparatą, dažnai išgerdavau jo 100 kapsulių, visą buteliuką. Pamenu, kaip
sukūriau savo programą iš 100 kapsulių žolinio preparato žarnynui, 2 litrų šviežiai

4

Veganai vartoja tik augalinės kilmės maistą (nevalgo jokios mėsos, žuvies, pieno produktų, kiaušinių, medaus).
(Vert.)

17

spaustų obuolių sulčių ir 1 litro namuose gamintų džiovintų slyvų sulčių – VISKĄ
IŠGĖRIAU IKI PIETŲ. Kaip tik tą dieną teko lipti ant ištraukiamų kopėčių ir dažyti,
mat šefas paprašė nudažyti namo viršugalį. Aš jį pasiekiau, šiek tiek pasistiebiau ir
prikroviau į kelnes. Kelnes nusimoviau automobilyje, o tada mano žarnynas dar kartą
išsituštino tiesiai ant automobilio sėdynės. Į namus įbėgau juosmenį apsijuosęs tik
rankšluosčiu – tai buvo mano pirmoji įsimenanti žarnyno valymo patirtis. Buvau
pionierius, kosmonautas. Taip sumokėjau savo duoklę.
Esmė tokia: po gerų 15 metų, per kuriuos valiau žarnyną, dariau daug klizmų ir
keletą gilių gaubtinės žarnos valymų, taikiau augalinius implantus ir sukūriau savo
žolinę žarnyno valymo formulę, kurią nuolat naudoju jau 12 metų, mano žarnynas
dirba tobulai. Tuštinuosi 2-3 kartus per dieną, ir tai atitinka 2-3 mano valgymus
per dieną.

ORGANIZMO VALYMAS IR
DETOKSIKACIJA
Taip pat sužinojau, kad be žarnyno valymo kiekvienas turėtų reguliariai laikytis
organizmo valymo ir detoksikacijos programų. Jei sergate, o aš sirgau sunkiai, tada
turėtumėte laikytis organizmo valymo ir detoksikacijos programos ilgiau ir ją taikyti
intensyviau.
Pradėjau nuo badavimo geriant vandenį ir supratau, kad jis nepatogus ir nereikalingas.
Taip pat pamačiau, kaip tai sunku, nes dirbau gana daug fizinio darbo, kuris taip pat
buvo mano gydymosi programos dalis. Jei kas nors badauja gerdamas vandenį ir vien
tik gulinėja, tai gal toks būdas ir tinka. Tačiau aš gyvenau aktyviai ir dariau daug kitų
organizmo valymo ir apsivalymo procedūrų, todėl jaučiau, kad neprasminga taip badauti
ilgiau nei 2-3 dienas. Tada jį pakeičiau badavimu geriant sultis (sulčių pasninku).
Pastarojo laikytis galėjau ilgesnį laiką, pasiekdamas tų pačių detoksikuojančių rezultatų
ir gaudamas maistingų medžiagų, kurių man reikėjo. Svarbiausia, kad tuo pačiu metu
galėjau atlikti kitas natūralaus gydymosi procedūras.
Aš pats asmeniškai du kartus laikiausi 30-ies dienų sulčių badavimo ir vieno 60-ies
dienų sulčių badavimo, virš 50 kartų laikiausi savaitės trukmės badavimo geriant sultis.
Remdamasis šia patirtimi, sukūriau 5 dienų organizmo valymo ir detoksikacijos
programą (5 Day Cleansing and Detoxification Program). Laikydamasis šių įvairių
organizmo valymo ir detoksikacijos programų ištyriau ir patyriau, kaip reikia naudoti
begalę vaistinių augalų formulių, kad būtų sustiprintas organizmo valymosi procesas.
Taip pat tyrinėjau hidroterapiją ir lankiausi hidroterapijos klinikose, kai kuriose
mokiausi ir baigiau jų programas visame pasaulyje.
Subūriau žmonių grupes, kuriose tyrinėjome, kaip veikia kepenų, tulžies pūslės, inkstų
ir šlapimo pūslės praplovimai, plaučių valymas ir odos detoksikacija.
Esmė tokia: aš pats asmeniškai išbandžiau daugybę organizmo valymo ir
detoksikacijos programų bei praplovimų, daugelį jų taikiau pačiu intensyviausiu
lygiu.

18

JUDĖJIMAS
Turėdamas deformuotą širdį, greitai sužinojau, kad nuo šiol fiziniai pratimai privalės
tapti mano gyvenimo dalimi – amžiams. Tačiau mankštintis man greitai pabosta, todėl
reikėjo susirasti tokią fizinę veiklą, kuri būtų smagi. Man patiko kovos menai. Juos
praktikuoju jau nuo paauglystės, o vėlesniais gyvenimo metais pradėjau mokyti to kitus.
Dar atradau, kad hatha joga man stulbinamai padėjo sveikti, taigi, ją taip pat intensyviai
praktikavau. Treniravausi pas profesionalius trenerius ir visą gyvenimą stengiausi iš
judėjimo gauti malonumą, antraip būčiau viską metęs.
Esmė tokia: nuo pat vaikystės intensyviai užsiimu įvairiausiomis aerobikos
rūšimis, darau įvairius aerobikos, tempimo ir lankstumo pratimus.

EMOCINIS IR DVASINIS
PASAULIS
Suprantama, man reikėjo nepaprastai daug gydytis ir emociškai bei dvasiškai. Nors,
atrodytų, mano tėvai paprasčiausiai mirė man dar vaikui esant, jaučiausi lyg būčiau
buvęs jų paliktas.
Po šių įvykių, augdamas gatvėje (pradėkim jau vien nuo šio fakto), patyriau daug
problemų. Šį sąrašą dar reiktų papildyti begale „kodėl aš“ klausimų, nes juk, po galais,
ir pats BUVAU BEMIRŠTANTIS.
Praėjau lankyti kursą „Psichologija 101“, nereguliariai lankydavausi psichoterapijos
seansuose, tačiau visa tai atrodė taip jau banalu lyginant su agresyvia ir intensyvia mano
natūralaus gydymo programa. Na, taip, psichoterapija veikė, bet aš nenorėjau pas
psichoterapeutą praleisti visą savo gyvenimą – norėjau būti sveikas DABAR!
Todėl mano terapijos planas buvo kur kas daugiau nei naujojo amžiaus psichoterapijos
kursas, apėmęs geštaltpsichologiją, Reicho psichologiją, rebefingą 5 , neurolingvistinį
programavimą, pastoriaus Ike 6 mokymus, pozityvius teiginius – tai buvo didelio
sprogumo darbas, suveikęs lyg koks katarsis. Jaučiau milžinišką egzistencinį
pasibjaurėjimą ir man reikėjo atsigauti – aš tą ir padariau.
Toliau studijavau visas minėtas psichologijos kryptis ir plačiai taikiau jas gydydamas
savo pacientus.
Taip pat pasirinkau ir iki šiol vadovaujuosi dvasiniu keliu, kuris yra netradicinis ir
neorganizuotas, ne toks kaip daugelis religijų.
Svarbiausia – suvokiau, jog pyktis ir neapykanta mane žudo, ir kad privalau išmokti
mylėti, jei noriu, kad mano širdis pasveiktų. Neįmanoma turėti sveiką širdį, kaip ir bet
kurią kitą kūno dalį, jei pirmiausia nemylite savęs, po to savo gyvenimo, o tada, žinoma,
ir kitų.
Esmė tokia: jau nebesu fiziškai ir emociškai užkietėjęs vokiečių vaikas, įširdęs ir
supykęs ant viso pasaulio. Kad sukurčiau metamorfozę ir tapčiau tokiu žmogumi,
5

Rebefingas (angl. – rebirthing: atgimimas, gimimas iš naujo) – tai sąmoningas gilusis kvėpavimas atsipalaidavus.
(Vert.)
6
Pastorius Ike (Reverend Ike, 1935-2009) – amerikiečių pastorius evangelikas, pamokslavęs apie materialinę gerovę.
(Vert.)
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koks esu šiandien, turėjau daug gydytis emociškai ir dvasiškai, mokytis priimti
save tokį, koks esu, ir daug meilės.

PO TREJŲ METŲ
Kai man sukako 19 metų, visų šių programų buvau laikęsis maždaug trejus metus.
Prisiminkite, kad gydytojai man buvo išpranašavę mirtį iki 20-ies. Taigi, apsilankiau pas
tą patį oficialiosios medicinos gydytoją, kuris ir buvo pareiškęs man šį mirties
nuosprendį. Koks priblokštas jis buvo regėdamas mane! Buvau tikras sveikatos
įsikūnijimas. Pirmiausia pasiteiravo, kur buvau pradingęs trejus metus ir kas man
nutikę. Pasidomėjo, kaip jaučiuosi, atsakiau, kad gerai, bet jis vis viena pasiūlė
operuotis. Paklausiau, ar negalėtų man dar kartą atlikti visų tų tyrimų ir išsiaiškinti, ar
nėra kokių pokyčių, ar nepasikeitė mano liga ar mano širdis. Juk buvo sakęs, kad niekas
nepasikeis ir negali pasikeisti, nes tai fizinė deformacija. Gydytojas norėjo atlikti dar ir
keletą naujų tyrimų, rentgeno nuotrauką ir kardiogramą, kad patikrintų, kaip mano liga
toliau progresavo, todėl keletą dienų lankiausi ligoninėje.
Po kelių dienų, gydytojas paprašė ateiti pas jį į konsultaciją. Įžengęs į kabinetą, jo veide
pamačiau absoliučiai priblokštą žvilgsnį. Esą, naujų testų rezultatai neberodo jokios
širdies ligos ir jei, esą, neturėtų ankstesnių rentgeno nuotraukų, niekaip nepatikėtų savo
akimis. Paklausiau, kodėl, o šis atsakė, kad dėl to, jog mano širdis ir vožtuvai
NEBĖRA deformuoti, jie NORMALŪS! Paklausiau, ar gydytojui neįdomu sužinoti,
kaip išsigydžiau širdį, ir pradėjau pasakoti apie savo sveikatos programas, o šis tik
vartaliojo akis. Jis iškart mane pertraukė ir tarė: „Nežinau, kaip tavo širdis atsistatė pati,
tačiau jau ką žinau, tai žinau – tai neturi NIEKO bendro su tavo sveikatos
programomis.“ Gydytojas netikėjo ir neigė, tačiau tyrimai ir nuotraukos nemelavo. Tai
jam buvo nepakeliama. Jutau, kad jam būtų buvę kur kas geriau, jei bučiau numiręs.
Mano išgijimas sudrebino jo įsitikimų sistemą. Jo trapus medicinos namelis iš kortų
griuvo. Mačiau, kad jis norėjo tik vieno – kad pradingčiau iš jo kabineto ir akių. Tada
dar labai menkai nutuokiau, kad po trijų dešimtmečių dėl to paties medicinos
bendruomenės neigiančio požiūrio ir išgijimo stebuklų baimės būsiu suimtas.
Taigi, prabėgus trejiems metams, po trejų metus trukusių gydymosi nuotykių, buvau
išsigydęs savo širdį ir širdies ligą. Tuo metu jau žinojau: kūnas gali pats išsigydyti bet
kokią ligą, jei tik jam suteiksime progą. O geriausias būdas suteikti tokią progą – tai
sukurti sveiką gyvenimo būdą.

MANO TARIAMAI
NEIŠGYDOMI SUSIŽEIDIMAI

RANKA IR KELIS
Toliau yra nuorašas dr. Šulcės kalbos, kurią jis sakė Gyvojo žodžio bažnyčioje (Church
of the Living Word), Nort Hile, Kalifornijoje, 2000 m. balandžio 22 d.
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Kai po daugelio metų dirbau savo klinikoje, aplink mane atsitikdavo daug išgijimų ir
stebuklų, o kartą net įvyko netikėtas sprogimas. Vieną dieną laboratorijoje įvyko
sprogimas, įsiplieskė ugnis ir verdantis, liepsnojantis aliejus išsiliejo ant mano dešinės
rankos. Ji praktiškai visa nudegė, susirietė į kamuolį, bet kadangi buvau kietas, jaunas,
savimi pasitikintis gydytojas natūropatas ir maniau, jog tai ne bėda. Galvojau, kad per
keletą dienų ją išsigydysiu, bet po poros dienų suvokiau ranką susižalojęs labai rimtai.
Mano draugas, oficialiosios medicinos gydytojas, pasakė man pažįstantis kitą medicinos
gydytoją, nudegimų, ypač rankų, specialistą, ir kad šis domisi natūraliu gydymu ir, esą,
galėtų man ką nors patarti. Taigi, apsilankiau pas tą gydytoją, o šis apžiūrėjęs ranką
pasakė, kad ši nudegė labai stipriai. Esą, tai 4-ojo laipsnio nudegimas, o aš apie tokį
nebuvau girdėjęs. Žinojau, kad yra 1-ojo, 2-ojo ir 3-iojo laipsnio nudegimai, bet ne 4ojo. Paklausiau, kas yra 4-ojo laipsnio nudegimas, ir gydytojas atsakė: kai audinys yra
miręs iki paties kaulo. Jo žodžiais, net kaulas vietomis buvo nudegęs. Pasakiau, kad taip
blogai nesijaučiu, o šis paaiškino: esą, tai dėl to, kad visi nervai nudegę ir nebegyvi.
Atsakiau, kad vis tiek nesijaučiu taip blogai. Tada gydytojas paėmė instrumentą ir
nutraukė visą raumenį nuo vieno piršto – kaip keptą viščiuką, atverdamas skylę iki pat
mano didžiojo piršto kaulo. Nenoriu šito piršto rodyti iškelto... Tik ne bažnyčioje 7...
Visos smulkios sausgyslės ir raiščiai buvo išvirę ir sudegę, net kaulas buvo apanglėjęs.
Jaučiau, kaip darosi silpna, o tada jis paėmė spaustuką, uždėjo ant mano nykščio ir labai
lengvai numovė odą nuo piršto. Šis buvo išdegęs, o aš patyriau tokį šoką, kurio niekada
nepamiršiu. Tada gydytojas pasakė: „Ar supranti, kad reikia persodinti odą, odos
nebėra, drauguži.“ Esą, reikia ant rankos užsiūti odą. O aš pagalvojau, kad jei jau odos
nebėra, o jos tikrai nebebuvo, reikia sutikti su odos persodinimu, ir sutikau.
Kitas dalykas, kurį pamenu, buvo gydytojo žodžiai: „Nusiaukite kelnes“. Pamaniau,
nors mes ir Holivude, vis tiek jo pasiūlymas keistokas. Na, gerai, nusismaukiau kelnes
žemyn, o gydytojas stebuklingu žymekliu ėmė kažką braižyti ant mano sėdmenų.
Apėmė tikrai keistas jausmas. Į klausimą, ką šis čia darąs, gavau atsakymą: būtent iš čia
bus paimta odos mano nugesusiai rankai apsiūti.
Prisimenu, kaip mane iškart aplankė lygiai tas pats jausmas kaip tądien ligoninėje mirus
mano bičiuliui, ir aš, staigiai užsimovęs kelnes, išbėgau iš ligoninės. Šis gydytojas
beveik privertė mane patikėti, jog mano kūnas pats neišgis. IR TADA NATŪRALAUS
GYDYMOSI SIGNALAS MANO GALVOJE ĖMĖ SKAMBINTI PAVOJAUS
VARPAIS. Ei, popieriai jau ir taip prasti dėl nudegusios rankos, o šis gydytojas dar
ruošiasi pjaustinėti odą ant mano gražaus pasturgalio. Ir tada pagalvojau – žinau, kad
mano kūnas gali išsigydyti pats. Mėginau paaiškinti gydytojui apie savo širdies ligą, bet
šis nesiklausė... Todėl aš tiesiog išėjau iš jo kabineto. Po trisdešimties dienų oda jau
dengė mano sužalotą ranką, kurią vėl galėjau valdyti. Sugrįžau pas tą patį specialistą
parodyti sugijusią ranką, o jo veide švietė tokia pati išraiška kaip mano pirmojo širdies
gydytojo. Aiškiai mačiau, kaip jis krestelėjo savo kėdėje. Paklausė, ką gi aš dariau su
ranka. Atsakiau, jog rankos audinys ir oda ataugo, o šis kartojo tą patį – jog tai
stebuklas. Pasiteiravau, ar nenorėtų išgirsti, kaip man tai pavyko. Išgirdęs teigiamą
atsakymą, pradėjau dėstyti jam 147 dalykus, kuriais gydžiau ranką: bėgiojau lauke, nors
ranka kraujavo pro perpetės raištį, gėriau morkų sultis, o tada mirkiau ranką morkų
tyrėje, gėriau kviečių želmenų sultis, mirkiau ranką kviečių želmenų sultyse, naudojau
įvairias vaistažoles, meldžiausi, meditavau – pasakojau jam apie visą ilgą programą, o
jo veide mačiau vis tą pačią išraišką.
7

Iškelto piršto rodymas bažnyčioje kilęs iš vergovės laikų. Tai reikšdavo, kad dėl vienokių ar kitokių priežasčių
mišių metu iš bažnyčios pasišalinantis vergas gavo tam savo šeimininko sutikimą. (Vert.)
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Ir vos negalvojau, kad mano kortelėje rašo: „Haliucinuojantis, lengvai šizofreniškas“. O
tada tarė: „Jūs nesuprantate. Aš jau 35 metus dirbu šį darbą – atlieku chirurgines odos
persodinimo operacijas itin stiprių nudegimų atvejais. Dar nė karto, nė vieno vienintelio
karto, nesu regėjęs, kad kas nors būtų atsiauginęs nudegintą odą, ypač jei oda negyva“.
Ir pridūrė: „Nesuprantu, kaip tai apskritai įmanoma?“
Pažvelgęs tiesiai į jo akis, pasakiau: „Visą savo gyvenimą, visą savo karjerą, jūs siuvate
žmonių užpakalių odą ant jų rankų. Ir esate puikus šios srities specialistas. Tačiau yra
kitų būdų kūnui gydyti, peržengiančių užpakalių odos siuvimo ant rankų ribas. Yra toks
kūno gydymo metodas, tačiau tam jūs privalote norėti prisiimti atsakomybę ir susikurti
sveikatinantį gyvenimo būdą. Būtent taip aš dariau ir dabar turiu naujut naujutėlę, oda
padengtą ranką, kurią puikiai valdau“. Kai išėjau iš gydytojo kabineto, mano akyse
tebestovėjo pritrenkto, sukrėsto, apstulbinto ir sugluminto gydytojo vaizdas.
Tradicinės medicinos gydytojai žino išties mažai apie žmogaus kūno gebėjimą
atsistatyti, ir taip yra daugiausia dėl to, kad pastaruosius 100 metų jie visaip kliudė šiam
natūraliam gijimo procesui.
Praslinkus keleriems metams, nusprendžiau tapti slidininku. Šį sportą tikrai mėgau, nes
man patinka kalnų ramybė. Iš pradžių leisdavausi nuo kalnų savo malonumui, vėliau
pradėjau dalyvauti kai kuriose varžybose ir taip į slidinėjimą įsitraukė manasis ego.
Ėmiau dalyvauti Nacionalinėse mėgėjų slidininkų varžybose. Pamenu, kaip kartą Elnių
slėnyje Jutoje čiuožiau aplink paskutinę vėliavėlę, prigludęs prie kojų ir pasilenkęs, ir
staiga išgirdau garsų „POKŠT!“ Pamenu, kaip veidu kritau į sniegą, ir daugiau nieko
neprisimenu.
Vėliau iš liudininkų ir gelbėtojų sužinojau, kad besirisdamas virtau didžiuliu sniego
kamuoliu. Pabudau ligoninėje. Gydytojas mano koją laikė rankoje, suėmęs už kelio
apačios. Ji tiesiog kabojo, ir aš jos visiškai nejaučiau. Gydytojas pasakė, kad labai
sunkiai susižalojau kelį ir kad reikia kuo skubiau mane su kojos įtvaru gabenti į Los
Andželą pas geriausius chirurgus ortopedus, kad šie atstatytų kelį į vietą. Sutikau.
Išskridau į Los Andželą ir kreipiausi į geriausią ir garsiausią ortopedinės chirurgijos
kliniką, gydančią sporto žvaigždes iš viso pasaulio. Visi žinome, kas jie tokie. Čia man
pasakė, esą, kelis visiškai sumaitotas: visi viduriniai šoniniai raiščiai kelio viduje buvo
nutraukti ir suplyšę, vidiniai kryžminiai raiščiai kelio viduryje buvo trūkę, kremzlė ir
meniskas plyšę. Reikėjo operacijos. Ir vėl mane aplankė tas pats jausmas. Tariau:
„Gerai, daktare, leiskit man papasakoti apie savo širdies bėdas ir dabar jau ir apie
ranką“. Kiek pasiklausęs, jis tarė, kad aš nieko nesuprantu. Esą, jis gydo profesionalius
sportininkus, futbolininkus, beisbolininkus, krepšininkus, ledo ritulio žaidėjus,
tenisininkus. Jei tokiam sužeidimui kaip mano nebus atlikta operacija, tai AŠ
NIEKADA DAUGIAU NEBEVAIKŠČIOSIU!
Ne itin pozityviai nusiteikęs žmogus. Pasakiau, kad mano kūnas žino, kaip išgyti. Tada
gydytojas paklausė: „Ar jūs norite man pasakyti, kad štai šitas raištis ir anas raištis,
kuriuos skiria 15 cm atstumas, žinos, kaip susirasti viens kitą, susijungti ir suaugti
kartu?“ O aš pagalvojau: jei jau mano širdis ir ranka žinojo, ką reikia daryti, tai kodėl
kelis neturėtų žinoti? Ir vėl jis ėmė mane įtikinėti, esą, tai toks sunkus sužeidimas, jog
man būtina operacija. Sutikau. Dar pridūrė, kad reikalai tokie prasti, jog raiščius teks
paimti iš negyvo kūno, lavono, ir įsiūti į mano koją. Pamenu, kaip NATŪRALAUS
GYDYMOSI SIGNALAS MANO GALVOJE VĖL ĖMĖ SKELBTI PAVOJŲ. ŠTAI
DAR VIENAS TRADICINĖS MEDICINOS GYDYTOJAS, AIŠKINANTIS MAN,
KAD MANO KŪNAS NĖRA PAJĖGUS IŠSIGYDYTI PATS!
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„Aš nesioperuosiu!“ – sušukau. Paskutiniai gydytojo žodžiai buvo: „JŪS NIEKADA
DAUGIAU NEBEVAIKŠČIOSITE“. O aš pagalvojau, kad vaikščiosiu jau po poros
savaičių. Na, praėjus mėnesiui, paeiti dar negalėjau VISIŠKAI, buvau visiškas luošys.
Po dviejų mėnesių sunkiai šlubavau, vos vilkdamas koją, negalėjau sunkiai kelti, bet
pradėjau kasdien atlikinėti pratimus, ėjau į sporto salę ir dariau viską, ką tik pajėgiau...
ir po trijų mėnesių aš jau vaikščiojau ir niekas nepastebėjo jokio raišumo. Tada grįžau
pas tą patį chirurgą – šis buvo priblokštas. Dar vienas tradicinės medicinos atstovas,
bene geriausias srities specialistas visame pasaulyje, buvo suglumintas, sumišęs,
apstulbintas.
Jis pasiteiravo manęs, kaip gydžiausi, ir papasakojau jam apie visas savo natūralaus
gydymosi programas. Mačiau, kaip jis vartė akis. Net suriko: „TAI NEĮMANOMA!“ Jo
medicininės schemos galvoje buvo perkrautos ir lydėsi. Gydytojas buvo taip susitelkęs į
savo buvimą dr. Frankenšteinu, kuris išpjaudavo negyvas vienų žmonių kūno dalis ir
įsiūdavo jas kitiems. Kaip ir kitų mano oficialiosios medicinos gydytojų, jo dėmesys
buvo taip stipriai sukoncentruotas į chirurgines procedūras, kad jis niekada
nepasivargino išdrįsti pažvelgti toliau, nei siekia medicininės galvosenos ribos, idant
sužinotų, koks gi galėtų būti kitas būdas kūnui išgydyti. Jis paklausė manęs: „Ar tai
įmanoma?“
Iš trijų su traumomis susijusių mano gyvenimo siužetų – širdies ydos, nudegusios
rankos ir suplyšusio kelio – sužinojau, kad kūnas turi tam tikrą planą ar schemą to, kas
yra puiki sveikata, ir jei norite pasveikti, jums tereikia iš ten pasitraukti ir leisti gijimui
įvykti. Viskas, ko reikia, tai liautis darius tai, kas jus žudo ar sargdina, ir pradėti daryti
tai, kas jus išgydys. Kodėl šie gydytojai klydo? (žr. Klaidinga oficialiosios medicinos
matematika)
Problemos esmė. Šioje knygoje pristatau savo programas, kurias pats išbandžiau
daug kartų ir kurios pakeitė mano gyvenimą. Jos davė teigiamų rezultatų. Jei
medicinos gydytojai būtų buvę teisūs, o mano programos neveiksmingos, tai aš
neturėčiau rankos, būčiau luošas ir būčiau MIRĘS PRIEŠ 30 METŲ!
Šie įvykiai taip pat patvirtina faktą, kad niekada neprašiau savo pacientų ar skaitytojų
daryti ką nors, ko pats nebūčiau išbandęs šimtus, o galbūt net visą tūkstantį kartų. Be to,
aš pats programas taikiau giliau, plačiau ir daug intensyviau, nei kada nors prašiau tai
daryti bent vieną pacientą.

MANO IŠSILAVINIMAS
NATŪRALAUS GYDYMOSI IR ŽOLININKYSTĖS
SRITYSE
Žinoma, pirmuoju, bet neformaliu, išsimokslinimu tapo mano asmeninė trejų metų
patirtis gydantis labai sunkią ligą ir tariamai nepagydomas traumas. Kai išsigydžiau,
žinia apie tai pasklido kone akimirksniu, ir mane staiga užliejo lavina sergančių
giminaičių, draugų ir nepažįstamųjų. Jie teiravosi, kaip man pavyko išsigydyti, ir kas,
mano nuomone, galėtų pagelbėti jiems gydantis ne tik širdies ligas, bet ir vėžį, diabetą,
artritą, neurologines ligas, karpas – viską! Prisiminus visa tai dabar norisi juoktis, nes
tuo metu maniau sukūręs detalią, intensyvią programą širdies ydoms gydyti. Niekada
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nebuvau pagalvojęs – kas nutiktų, jei kas nors laikytųsi tos pačios programos, tarkim,
vėžiui gydyti.
Žmonės nesiliovė beldęsi į mano duris, ir man tada kilo mintis: juk mano programa
negali jiems pakenkti. Per ateinančius kelerius metus buvau apstulbintas: kiek daug
buvo žmonių, sirgusių pačiomis įvairiausiomis įsivaizduojamomis ligomis, kuriems
mano intensyvi natūralaus gydymosi programa, skirta širdies ydai ir širdies vožtuvams
gydyti, ne tik kad pagelbėjo, bet ir iš tikrųjų stebuklingai išgydė. Greitai paaiškėjo, kad
gydomoji gyvenimo pagal geros sveikatos principus galia NĖRA skirta tik tam tikrai
ligai ir kad mano sukurtos programos sėkmingai gydo visas ligas.
Šiame gyvenimo etape nusprendžiau, jog noriu įgyti išsilavinimą konkrečiai natūralios
medicinos ir žolininkystės srityse. Išklausiau begalę formalių kursų priešmedicininėse
studijose – nuo kurso „Psichologija 101“ iki anatomijos ir fiziologijos. Deja, mačiau,
kad visi mokymai veda mane link lygiai tokios pačios medicinos, kuri pražudė mano
tėvus, trumpai gyvenusį ir ligoninėje mirusį draugą ir vos nepražudė manęs paties. Man
tai netiko.
Todėl nusprendžiau lankyti tuo metu itin retus alternatyviosios medicinos kursus ir
kartu vykti pas to meto žinomus natūraliosios medicinos ir žolininkystės guru, neduoti
jiems ramybės savo klausimais, sukiotis jų aplinkoje, atlikti pas juos praktiką, mokytis
ir perimti iš jų viską, kas tik įmanoma. Mano atkaklumas ir tvirtas būdas padėjo man
patekti į tokias vietas ir pas tokius žmones, kurie tuo metu laikyti neprieinami.

MANO SAVIŠVIETA IR PRIPAŽINTI
SERTIFIKATAI BEI DIPLOMAI
Vaikystėje augau kaimo miestelyje su daugybe daržininkystės ūkių. Pardavinėjau sėklas
ir kasmet auginau daržoves. Dirbau dviejuose ūkiuose.
Be maždaug šimto milijardo valandų, praleistų sveiko maisto parduotuvėse,
kooperatyvuose ir vaistažolių parduotuvėlėse tyrinėjant ir išbandant kiekvieną produktą,
dar dirbau kooperatyve ir kasininku žolininkystės vaistinėje.
• Vieną žmogų, garsų Europos natūropatą vardu Paavo Airola, persekiojau lyg
šešėlis. Vykau visur, kur šis skaitė pranešimus. Nedaviau jam ramybės, kamavau jį
tūkstančiais klausimų ir sužinojau iš jo viską prieš jam numirštant.
• Dalyvavau visose sveikatos konvencijose ir parodose, kurios tuo metu vykdavo,
net tik dėl informacijos, bet ir norėdamas susirasti sau naują mokytoją.
• Mokiausi mitybos ir įgijau šios srities laipsnį pas dr. Kurtą Dosbachą (Kurt
Donsbach), garsų mitybos specialistą, šiuo metu vadovaujantį Santa Monikos
ligoninei Meksikoje.
• Dvejus metus lankiau paskaitas Kalifornijos universitete Los Andžele kaip
laisvas klausytojas. Čia savarankiškai studijavau biomedicinos bibliotekoje pagal
savo paties sukurtą medicinos (natūralaus gydymo) programą. Manau, kad mokėti
už studijas universitete man būtų atsiėję pigiau nei visi tie pinigai, kuriuos teko
pakloti už automobilio statymą prie ligoninės kiekvieną dieną.
• Dirbau pas du chiropraktikus mainais už įgytas žinias. Vienas iš jų buvo žymus
Palmerio mokinys, o antrasis – senas veganas gydytojas eklektikas, nuo 1919-ųjų
praktikavęs Holivude, Kalifornijoje.
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• Turiu 8 skirtingų manualinės terapijos metodų sertifikatus, įskaitant šiatsu,
taikomąją kineziologiją, giliųjų audinių masažą; daug metų intensyviai mokiausi
poliariškumo terapijos pas dr. Rokenoną Makgregorą.
• Turiu sertifikatus iš daugelio parapsichologijos sričių, tarp jų neurolingvistinio
programavimo ir rebefingo.
• Turiu hatha joga (integruota) apmokymų sertifikatą.
• 22 metus aktyviai užsiiminėju kovos menais ir turiu 3 juodus diržus. Esu puikiai
įvaldęs dar kitus 5 stilius.
• Stažavausi pas garsųjį mitybos specialistą ir natūropatą dr. Bernardą Dženseną
(Bernard Jensen), išleidusį virš 500 knygų. Baigiau jo mokyklą ir įgijau 3 laipsnius
ir didelį bagažą sveiko proto.
• Mokiausi pas velionį dr. Džoną Rėjų Kristoferį (John Ray Christopher),
žinomiausią XX a. Amerikos žolininką. VISI šio laikmečio žolininkai yra
pasiskolinę žinių iš šio garsaus žmogaus. Studijavau tiesiogiai vadovaujamas šio
garsaus gydytojo, kuris man suteikė žolininko, žolininko magistro ir žolininko
vaistininko laipsnius, o galiausiai jo mokykloje įgijau žolininkystės daktaro laipsnį.
Dr. Kristoferis asmeniškai paprašė manęs dėstyti jo Natūralaus gydymo mokykloje
(School of Natural Healing) Jutoje: čia kartu su juo dėsčiau iki pat jo mirties, o
vėliau daugelį metų kaip vyresnysis profesorius jo šeimos prašymu.
Penkiolika metų vasaromis mokiau žolininkystės Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje ir
Ispanijoje – šį dėstytojavimą laikau savo išsilavinimo dalimi. Taip pat dėsčiau
Kembridžo universitete Anglijoje, Švenčiausiosios Trejybės kolegijoje Dubline, Airijoje,
ir kitose natūralaus gydymo ir žolininkystės mokymo įstaigose. Šiuo metu Europos ir
Amerikos klinikose praktikuoja per 1 000 mano absolventų. Nemažai daliai padėjau
kurti jų gydymo gaires.
Esu vienas iš Britų žolininkų praktikų asociacijos (British Herbal Practitioners
Association) steigėjų. Kartu su įvairiomis britų žolininkų kolegijomis bendradarbiavau
sustiprinant jų mokymo programas ir užtikrinant jų tęstinumą EEB.
Mano vertinimu, įgijau patį geriausią išsilavinimą natūralaus gydymo ir žolininkystės
srityse. Studijavau, praktikavau, stažavausi ir mokiausi pas tokius žmones, kurie, mano
galva, buvo geriausi to meto natūropatai ir žolininkai. Didžiąją mano praktikavimo dalį
sudarė klinikinė praktika, kurią laikau pačia vertingiausia.

MANO KLINIKINĖ PATIRTIS
NATŪROPATIJOS IR ŽOLININKYSTĖS SRITYSE
Pirmąją savo kliniką įkūriau Niujorko valstijoje 8-ajame dešimtmetyje. Vėliau
persikėliau į Kaliforniją ir tęsiau darbą savo klinikose Holivude (Šiaurės Holivudas),
Pacific Palisades (Santa Monika) ir Malibu (Kalifornija).
Mano klinikų veikla aprėpė tris dešimtmečius – viršum 20 metų, o pacientų vizitai
šioje šalyje ir užsienyje viršijo per 20 000.
Paskutinio dešimtmečio metu savo klinikoje specializavausi degeneracinių ir labai
sunkių ligų srityje, ypač tokių, kurias tradicinė medicina laiko neišgydomomis. Tai
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vėžys, A.I.D.S., širdies ir kraujagyslių ligos, artritas, diabetas, kepenų ir inkstų
nepakankamumas, Alzhaimerio ir kitos neurologinės ligos. Garsas apie mano sėkmę
gydant tokius ligonius ir jų itin sunkias ligas sklido. Mano klinikinė sėkmė ėmė kelti
nepatogumų medicinos bendruomenei, o mano pacientai – trykštantys sveikata užuot
mirę – tapo gyvais moderniosios medicinos neveiksmingumo įrodymais. Buvau
suimtas, o mano klinika uždaryta.
Šį vyriausybės veiksmą laikau didžiausiu savo pasiekimu ir apdovanojimu, primenančiu
gautąjį mano didžiųjų mokytojų. (Dr. Džensenas buvo daug kartų atsidūręs pavojingose
situacijose įstatymų atžvilgiu, o dr. Kristoferį šešis kartus suėmė ir kalino). Man pavyko
suspėti – kaip ir mano pacientams.

MANO NATŪRALAUS GYDYMO IR
VAISTINIŲ AUGALŲ PROGRAMOS
YRA PAPRASTOS IR KUPINOS SVEIKO PROTO
Prisipažinsiu, esu tvirtas, imponuojantis, tiesmukas, radikalus, revoliucingas,
toliaregiškas, smarkus, užpakalius kitiems spardantis, aistringas, užsispyręs, dinamiškas,
triukšmingas, agresyvus ir netgi žiaurokas natūropatas evangelistas.
Bendravimas su manimi daugeliui žmonių kelia problemų dėl mano manierų ir taikomų
metodų.
TAČIAU dar nė vienas nėra sakęs, kad mano programos neveikia. Tiesą pasakius, sakė
kaip tik priešingai. Ir dar nė vienas nėra sakęs, kad mano programoms trūksta sveiko
proto, nes jos yra jo kupinos.
Tiesiog imkite ir perskaitykite šią knygą. Nerasite čia jokių aerokosminio mokslo
detalių ar pretenzingų žodžių. Viskas čia – tai baziniai, esminiai ir paprasti natūralaus
gydymo ir žolininkystės pagrindai.

TEBESU GYVAS
Šitai rašau atsakydamas į ankstesnį pastebėjimą ir įspėjimą apie mirusių autorių knygas.

KĄ AŠ ŽINAU
Jei ieškote žmogaus, mintinai žinančio daugybę vaistažolių sudėtyje esančių
fitochemikalų pavadinimų, galinčio atpažinti daugelį medicininių augalų miške ar
turinčio giliausių botanikos žinių, tai aš NESU toks žmogus.

Jei ieškote žmogaus, ŽINANČIO KAIP:
padėti žmonėms išsigydyti bet kokias ligas ir negalavimus;
padėti žmonėms susikurti stiprią sveikatą ir išlikti sveikiems.
Ir kuris žino, kaip taip padaryti NATŪRALIAI!

Tokiu atveju aš esu jūsų žmogus.
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DR. ŠULCĖS
KLINIKINĖS LENTELĖS IR TEIGINIAI
Toliau pateikiu lenteles ir teiginius, kuriuos naudojau norėdamas išbudinti,
mokslinti, apšviesti ir informuoti tūkstančius mano klinikos slenkstį peržengusių
pacientų ir studentų.
Pirmiausia ir svarbiausia, man reikėjo išbudinti pacientus ir duoti jiems žinoti, kad jie
nesilanko tiesiog dar vieno gydytojo kabinete. Paprastai sergantys žmonės lyg zombiai
klajoja iš vieno gydytojo pas kitą su viltimi, kad kitas jų lankysimas gydytojas jau tikrai
turės stebuklingą piliulę jų ligoms išgydyti. Tokia yra įprasta daugelio ligonių
mąstysena, nesvarbu, ar jie kreipiasi į oficialiosios medicinos atstovą ar į gydytoją
natūropatą. Surasti stebuklingą piliulę.
Taip yra paprasčiausiai dėl to, jog nuo vaikystės mums smegenis plaunantis medicinos
verslas įskiepijo mintį apie vaisto radimą. Vien žodis „rasti“ reiškia atsakymo ieškojimą
kitur, o ne savyje. Mus visus mokė, kad pasveikimas priklauso nuo to, ar bus rastas
tinkamas vaistas konkrečiai ligai gydyti, paprastai turint galvoje chemikalą, vadinamą
medikamentu, kuris bus arba piliulės, arba injekcijos formos. Mano pacientai tikrai
neišsiskyrė iš kitų žmonių, besikreipiančių į tradicinės medicinos gydytojus, išskyrus
tai, kad ieškojo natūralaus vaisto, natūralios piliulės ar natūralios injekcijos jų ligoms
išgydyti. Dažnai jie jau būdavo bandę natūralias priemones, kadangi medicininiai vaistai
ir piliulės juos būdavo nuvylę. Bet kuriuo atveju, visiems pacientams buvo būdingas tas
pats medicininis mentalitetas – visi ieškojo natūralios gydomosios piliulės.
Todėl nedelsdamas privalėjau imtis kažkokių priemonių, kad išmuščiau tokią mąstyseną
iš jų galvų. Šis noras greičiausiai kilo iš mano praktikos džiu-džitsu srityje. Turėjau
tučtuojau – dar prieš pacientams įžengiant į mano kliniką – sustabdyti juos ir padėti
jiems suprasti: jei jau įkėlė koją į mano kliniką, tai daugiau jau nebeieškos tos jų ligas
gydančios piliulės – nei cheminės, nei natūralios; daugiau jau nebesistengs surasti
vaisto, o, užuot tai darę, nuo šio momento prisiims ATSAKOMYBĘ už save ir savo ligą.
Todėl ant savo klinikos laukujų durų pakabinau lentelę su užrašu (kad pacientai
paskutinę akimirką galėtų pabėgti ir išsigelbėti nuo apsikvailinimo):

„Visi ieško gero gydytojo. Aš ieškau stiprių pacientų.“
Tai nėra paprasčiausia semantika ar žodžių žaismas.

Atsakomybė yra natūralaus gydymosi PAMATAS
Būtent ji išskiria natūralų gydymą iš bet kurios kitos – oficialiosios ar alternatyviosios
medicinos – gydymo sistemos. Užrašas ant mano klinikos durų, skelbiantis apie mano
stiprių pacientų paiešką, reiškia pačių pacientų aktyvų dalyvavimą gydant jų pačių ligas.
Šis užrašas akimirksniu paskatindavo kitokį mąstysenos procesą iš visiškai skirtingos
perspektyvos. Taip pacientai imdavo suvokti savo gydymąsi kaip kelionę, nuotykį,
išvyką į pragarą ir atgal ar panašiai, tačiau tikrai NE kaip piliulę.
Savo dėmesį visada besąlygiškai sutelkdavau į tai, kaip žmonėms padėti pasveikti
patiems. Todėl turėjau mokyti savo pacientus suprasti, kas yra natūralus gydymas, kuo
jis skiriasi nuo kitų gydymo formų ir oficialiosios medicinos ir, svarbiausia, prisiimti
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asmeninę atsakomybę šiame gydymosi procese. Žinojau, kad kuo labiau juos apšviesiu
ir palaikysiu jų budrumą bei sąmoningumą, tuo didesni bus jų šansai išsigydyti ligas.
Įžengusius pro mano klinikos duris, mažumėlę apstulbusius ir galbūt besibaiminančius,
pacientus pasitikdavo pirmas užrašas viduje:

„Išsigydyti ligą ir pasveikti yra lengva.
Viskas, ko jums reikia, tai LIAUTIS darius tai, kas jus
susargdino, ir PRADĖTI laikytis sveikų įpročių, kurie leis
jums užtikrintai išgyti.“
Jei nauji pacientai nesuprasdavo esmės iš užrašo ant laukujų durų, kaip dažniausiai ir
nutikdavo, jaučiau būtinybę „suduoti smūgį“ dar kartą prieš jiems atgaunant kvapą (čia
vėl greičiausiai dėl mano kovos menų). Todėl dar kartą primindavau jiems: jie atėjo NE
į medicinos gydytojo kabinetą, aš NESU medicinos gydytojas ir, svarbiausia,
NESIRUOŠIU jų kvailinti ir priversti manyti, kad jų ligas išgydys keletas vaistų ar
galbūt nedidelis chirurginis įsikišimas arba gydymas radioaktyviomis medžiagomis.
NENORĖJAU, kad pacientai svajotų, jog gali būti išgydyti be jokio jų pačių
dalyvavimo, jokių gyvenimo būdo pakeitimų, jokio nusistovėjusios gyvenimo tvarkos
suardymo, jokios sveikos gyvensenos, jokios mitybos pokyčių ir jokio organizmo
valymo ar detoksikacijos – gyvenkite kaip gyvenę, prisėskite, atsipalaiduokite ir leiskite
man apsimesti, kad esu Dievas ir kad jus išgydysiu.
Norėjau, kad pacientai žinotų nuo pat pirmos akimirkos mano klinikoje, kad visą
darbą atliks patys. Aišku, esu žmogus, ir dalelė manęs trokšta būti Jėzumi ir gebėti,
pamojavus ranka virš kieno nors galvos, išgydyti žmonių, ypač vaikų, ligas. Tačiau aš
toks nesu ir negaliu to padaryti, todėl metas imtis darbo!

PIRMOSIOS PENKIOS MINUTĖS DR.
ŠULCĖS KLINIKOJE
Pirmiausia privalote suprasti, kad didžiajai daugumai pacientų, apsilankiusių mano
klinikoje, nebuvau pats pirmasis pasirinkimas. Iš tiesų, jie paprastai mane rinkdavosi
žūtbūtinai ir beviltiškai bandydami išsigydyti prieš imantis kokio kito gydymo ar
operacijos – nepalyginamai baisesnių, skausmingesnių ir potencialiai labiau mirtinų nei
pati liga.
Mano darbuotojai visada liepdavo pacientams kartu su savimi atsinešti visus
medicininius išrašus, sukauptus per savo ligos kelionę, kadangi didžioji dalis naujų
pacientų jau būdavo kreipęsi į begalę medicinos gydytojų, gal net gulėję ligoninėje ir
atlikę daugybę tyrimų. Jie ateidavo su visų pluoštu ar net dėže diagramų, rentgeno ir
echoskopijos nuotraukų, biopsijos ataskaitų, kraujo ir šlapimo tyrimų ir tiesiogine
prasme su saujomis popieriaus lapų, susegtų sąvaržėlėmis ar surištų gumelėmis.
Kaip jau minėjau, naujieji mano pacientai beveik visada būdavo kreipęsi į bene visus
miesto gydytojus natūropatus ir alternatyviosios medicinos gydytojus. Tai dėl to, jog
buvau pagarsėjęs kaip gydytojas natūropatas iš pragaro, Purvinasis Haris, vaikinas,
kurio paslaugų niekas nenori, bet kuriam skambinama, kai reikalai tampa
nebekontroliuojami. Kai kurie pacientai mane vadino Adolfu dėl vokiečių kilmės ir
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mano natūraliai gestapiškos taktikos. Tačiau nepaisant visų nuogirdų apie mane, jų ausį
būdavo pasiekęs ir gandas apie tai, kad, gydantis pagal mano programą, jie bus verčiami
daryti tai, kas, pasirodo, yra pats sunkiausias dalykas gyvenime – keistis.
Dabar jie – tai vėžys, širdies ir kraujagyslių ligos, A.I.D.S., Parkinsono ar Alzhaimerio
ligos, o aš ketinau padėti jiems įgyvendinti virsmą į naują gyvenimą, į naują sveiką
kūną, protą ir dvasią. Tam tikra prasme, visa tai, kas jie buvo įžengdami į mano kliniką,
turėjo MIRTI ir atgimti iš naujo. Supratote teisingai, jie mirs arba nuo juos žudančios
ligos, arba dėl to, kad turi pasikeisti fiziškai, emociškai ir dvasiškai bei virsti visiškai
naujais žmonėmis. Tai lyg buvimas tarp kūjo ir priekalo. Būčiau gailėjęsis jų, jei savo
ligos kelionės metu pats nebūčiau atsidūręs tokioje pačioje situacijoje ne vieną kartą. O
aš nenorėjau, net jei ir galėjau, nė iš vieno žmogaus atimti tos nuostabios išgijimo
patirties. Taigi, kad ir kaip mes žvelgtumėm į šią situaciją, jie buvo mirę!
Bet grįžkime prie medicininių dokumentų. Kitos rankos pažastyje pacientai laikydavo
milžinišką aplanką su alternatyviosios medicinos gydytojų testais – plaukų tyrimo
ataskaitomis, citotoksinėmis kraujo analizėmis, auros skenogramomis, ataskaitomis apie
parazitus ir Candida albicans bakterijas, radionikos tyrimų parodymais, parapsichologų
ir astrologų išvadomis, mediumų ir perkėlėjų į ankstesnį gyvenimą patarimais bei įvairių
kitos alternatyvios medicinos tyrimų ir diagnostikos aparatūros ataskaitomis,
schemomis ir grafikais, kurie nuolat cirkuliuoja natūraliosios medicinos pasaulyje.
Taigi, be vienos ar keleto tradicinių medicininių ligų, pacientams alternatyvių tyrimų
metu būdavo diagnozuota hipoglikemija, savaime suprantama, per didelis Candida
albicans bakterijų kiekis, bipolinis sutrikimas, lengva disleksija, polinkis į maniakinę
depresiją, tėvų smurtas, per daug toksinų, atviras (o gal uždaras?) ileocekalinis
vožtuvas8 ir visas kompleksas mitybos sutrikimų, įskaitant anoreksiją, bulimiją, polinkį
persivalgyti ir neprivalgyti, ir dar turbūt itin traumuojančią ankstesnio gyvenimo patirtį.
Jokiu būdu nesišaipau nė iš vienos medicininės ar alternatyviosios medicinos
diagnozės, prognozės, ataskaitos, tyrimo ar išvadų. Tiesiog sakau, kad praktiškai nė
vienas iš jų nėra reikalingas gydantis natūraliai. Man nuobodu klausytis apie ligotą
praeitį. Nenoriu apie ją nė žinoti, juo labiau kalbėti. Taip yra paprasčiausiai dėl to, jog
natūropatija yra mokslas apie gydymą, kuriuo sukuriama ateitis sukuriant patį
galingiausią, didžiausią teigiamą gydomąjį poveikį darantį gyvenimo būdą ir ligonį
supančią aplinką, kurie yra taip stipriai sveikatinantys, kad žmogaus kūnas reaguoja
pats išsigydydamas ligą. Štai pavyzdys. Kai žmogus pašalina fizinį, emocinį ir dvasinį
piktnaudžiavimą – tai gali būti bet kas nuo dešrainių ir cigarečių iki užkietėjusių vidurių
ir neapykantos sau – ir į savo gyvenimą įdiegia keletą sveikatą skatinančių programų,
kaip antai šviežios sultys, reguliarus organizmo valymas ir detoksikacija bei teigiamas
savo paties įvaizdis, tai žmogaus kūnas visada ir staigiai atsako išsigydydamas pats.
Visa tai yra taip paprasta. Jei paciento kūnas nesureaguoja visai ar nepakankamai,
tada tiesiog reikia surasti labiau sveikatą ardančius įpročius, kurių būtina atsisakyti, ir
pridėti labiau sveikatą puoselėjančių programų. Aš pacientams visada sakydavau, kad
jų liga pasitrauks ir sveikata bei jėgos sugrįš maždaug kažkur tarp vienos, kasdien
geriamos stiklinės šviežiai spaustų ekologiškai augintų obuolių sulčių ir 20-ies metų
intensyvios organizmo valymo programos. Vienintelis būdas sužinoti, kiek tai užtruks, –
visa tai pradėti.
Taigi, prašydavau pacientų man parodyti visus savo popierius, diagramas, ataskaitas ir
tyrimus ir pastudijuodavau juos vos keletą minučių. Tada paklausdavau, ar jie nori ką
nors daryti, kad pasveiktų, ir beveik visų pirmas atsakymas būdavo teigiamas.
8

Susijęs su klubine ir akląja žarnomis (Vert.)
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Paklausti, ar norėtų naujutėlaičio „Mercedes Benz“ automobilio, daugelis žmonių
paprastai atsako „TAIP“! Bet kai vidutinis pilietis pamato tikrąją jo kainą ir
tūkstantinius mokėjimus už automobilį bei draudimą, staiga jo senas iškleręs
automobilis nebeatrodo toks jau prastas. Noriu pasakyti, kad beveik visi sergantieji
tvirtina padarysią bet ką, kad tik pasveiktų, bet kai išgirsta, kad mano natūralaus
gydymo programos esmė yra visai ne naujos stebuklingos piliulės nurijimas, tada jų
liga jau ima nebeatrodyti tokia sunki. Galėtų gyventi ir su keliais skausmais, o gal net ir
sutikti su inksto persodinimo operacija. Juk čia kalbame apie tokį dalyką kaip gyvenimo
kokybė, o kai kuriems žmonėms atsisakyti mėgstamo šokoladinio batonėlio...na, ne, tai
būtų pernelyg drastiška.
Kaskart kai mano kabinete sėdėdavo naujas pacientas su tūkstančio dolerių vertės
popierių krūva, mano užduotis būdavo PATRAUKTI JO DĖMESĮ, IŠGELBĖTI JO
GYVYBĘ. Todėl su kiekvienu nauju pacientu tęsdavau darbą ir išmesdavau visus jų
ilgus metus kauptus medicininius dokumentus, kurie užtikrintai bylojo – pacientai
susimovė, susirgo ir buvo bemirštantys – į DIDELĘ JUODĄ ŠIUKŠLIADĖŽĘ apžiūrų
kabinete. Ne dėl to, kad kai kurios ar visos tyrimų ataskaitos ar rezultatai buvo
neteisingi, o dėl to, kad ruošiausi jiems parodyti visiškai naują sveikatos ir gydymo
pasaulį, apie kurį jie net neįsivaizdavo.
Tuo tarpu mano veiksmas su šiukšlių dėže nelikdavo nepastebėtas. Tiesą sakant,
priešingai – išprovokuodavo nevalingus šuolius, trūkčiojimus, raumenų spazmus,
šauksmus, klyksmus, verksmus, keiksmus, seilėtekius ir panašias reakcijas, o nemažai
kartų man net pliaukštelėjo ar sudavė kumščiu per veidą (dėkui Dievui, kad užsiiminėju
kovos menais). Pacientai dažnai griebdavosi dar vieno veiksmo: krisdavo ant kelių ir
desperatiškai bandydavo sugaudyti daugybę popieriaus lapų, nuotraukų ir diagramų,
netvarkingai besimaišančių į krūvą, ir beveik nesąmoningai stengdavosi juos vėl
surūšiuoti ir tvarkingai sudėlioti. Pacientams bandant sugraibstyti savo dokumentus, aš
pastaruosius imdavau plėšyti, o tai visada iššaukdavo antrą panikos bangą jiems
besistengiant kas tik įmanoma išgelbėti iš šio akivaizdaus pamišėlio nagų. Šią akimirką
dažnas imdavo šaukti ant manęs, esą, visi šie medicininiai dokumentai kainavę jiems
tūkstančius dolerių ir, esą, paduos mane į teismą. Kartais ši konfrontacija tiesiogine šio
žodžio prasme išvirsdavo į voliojimąsi ir galynėjimąsi ant grindų, kol pacientų jėgos
išsekdavo.
Pasitaikė ne vienas atvejis, kada degeneracinėmis nervų ligomis sirgę pacientai, kuriems
oficialiosios medicinos gydytojai būdavo išpranašavę, kad šie niekada gyvenime
nebekalbės (o jų gyvenimo partneris ar koks giminaitis būdavo patvirtinęs, kad jie jau
daugelį metų nepravėrė burnos), – taip, taip, tie nebylieji pacientai tikrų tikriausiai
imdavo klykti ir vadinti mane purvinu velnio išpera, šunsnukiu ir kitais spalvingais
žodeliais. Nutikdavo ir taip, kad invalido vežimėliuose prikaustyti neįgalieji staiga
imdavo vaikščioti, tiesą pasakius, bėgioti. Todėl kai kuriems pacientams išgijimo
stebuklas jau prasidėdavo – akimirksniu. Tačiau visiems likusiems dar teks ilgainiui
suvokti, jog aš ruošiuosi laimėti – ir laimėdavau praktiškai visada – ir kad būtent dabar
prasideda jų gydymosi kelionė! Jų ašarotos ir blizgančios akys man kalbėjo – jie
žino, jog nutiks kažkas nuostabaus. Po mėnesio kito daugelis pacientų man
prisipažindavo, jog, praslinkus kelioms sekundėms po to mūsų susikirtimo, jie
pasijusdavo kur kas gyvesni nei per visą pastarųjų metų laikotarpį lankantis pas visus
gydytojus kartu sudėjus.
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Nuo tos akimirkos pacientai žinojo, jog esu kitoks gydytojas nei visi tie, į kuriuos šie
kreipėsi iki šiol. Taip pat žinojo, kad dabar liausimės dėmesį telkę į jų ligą, negalavimą,
auglį, piktybiškumą, nervų pažeidimus, mirimą... ir visą dėmesį perkelsim į jų

GYVENIMĄ!
Ir, svarbiausia, mes pradėsime, kaip skelbia užrašas:
„LIAUTIS darę tai, kas susargdino, ir PRADĖSIME laikytis naujų sveikų įpročių,
kurie sukurs stiprią sveikatą“.

MANO KLINIKINĖS LENTELĖS IR
DALOMOJI MEDŽIAGA
Po maždaug vienerių darbo klinikoje metų pajutau: tiek daug sykių vis iš naujo ir iš
naujo kartoju natūralaus gydymo pagrindus ir programas ir jau pasiekiau tokią ribą, kad
jei man teks visa tai išaiškinti dar bent vieną kartelį, greičiausiai susprogsiu. Tai man
leido suvokti: jei jau tenka viską kartoti, kartoti ir kartoti kiekvienam pacientui..., tai
VISA TAI TURI BŪTI LABAI SVARBŪS SVEIKATOS IR GYDYMO PAGRINDAI.
Dėl šios priežasties parengiau toliau pateikiamas lenteles su aprašymais, ne tik tam, kad
nesusprogčiau pats, bet ir kad padėčiau savo pacientams suprasti, kas yra natūralus
gydymas, kaip jis veikia ir kaip jie gali šioje srityje pasiekti didžiausios sėkmės.
Daugelis tezių skirtos priminti pacientams, kaip vis dėlto paprasta gydytis natūraliai ir
kas čia viskam vadovauja – tai pačių pacientų asmeninė atsakomybė.

1 LENTELĖ
KLAIDINGA OFICIALIOSIOS
MEDICINOS MATEMATIKA
Tai lentelė, kurią duodavau pacientams pirmojo apsilankymo metu. Priežastis paprasta –
jie visi buvo pardavę sielas savo ligoms. Jie jau nebebuvo Meri Džouns ar Bobas
Smitas: jie buvo bendra medicininių tyrimų diagnozė – ponia Amiotrofinė Šoninė
Sklerozė ar ponas Hodžkinso liga.
Pacientai buvo netekę gebėjimo matyti nuostabius dalykus pasaulyje ir savyje. Jie taip
stipriai dėmesį koncentravo į klaidingus dalykus, jog pražiopsodavo teisingus. Savo
vizijose jie regėjo tik ligą, gydytojus ir mirtį. Jie jau nebegalėjo juoktis – tik verkti.
Nebegalėjo matyti šviesos – tik tamsą. Nebeturėjo jėgų – tik baimę. Buvo praradę meilę
– jautė tik begalinį įniršį ir neapykantą. Jie sunkiai sirgo.
Pirmasis mano darbas prieš pacientams pradedant gydyti save buvo priversti juos
patikėti, kad jie gali tai padaryti.
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Todėl, kai jau nustodavo verkti ir drebėti – ar mane kumščiuoti – ir pradėdavo kvėpuoti,
įteikdavau jiems savo pirmąją lentelę „Klaidinga oficialiosios medicinos
matematika“.
Pagrindinis šios lentelės tikslas – parodyti pacientams, kad visi gydytojai, ypač
oficialiosios medicinos, pas kuriuos lankėsi, dirba remdamiesi klaidinga matematine
lygtimi. Nors jų diagnozėje (jų ligos pavadinime, apibrėžiamame pagal bendrąją visų
simptomų sumą) ir buvo tiesos, mes dirbome, kad įrodytumėm, jog gydytojų prognozė
(tariama pacientų ateitis), arba tariamai normalus jų ligos progresavimas, yra nepagrįsta.
Ką teigdavau savo pacientams, ir ką dabar teigiu jums, yra štai kas: visos medicininės
prognozės tėra tik ateities spėjimas. Jos nėra išraižytos ant akmens ir nekintamos. JOS
NĖRA NEABEJOTINA ATEITIS. Jos – gana tikslūs spėjimai, paremti įprastiniu
STATISTINIO tam tikra liga sergančio asmens rezultatu, tačiau jos NĖRA absoliučios.
Paaiškindavau pacientams, kad jei ir toliau bus statistiniai piliečiai, tai gali tikėtis, kad
viskas, ką jiems kalbėjo medicinos gydytojas, veikiausiai ir išsipildys. Bet kas gi nutiks,
jei pacientai pasirinks NEBŪTI statistiniais amerikiečiais? Na, toks sprendimas atmeta
visą matematinę lygtį kaip neteisingą. Iš mano tezės matyti, kad medicinos gydytojas
diagnozuoja jums tokią ligą, kurios pavadinimas yra artimiausias pasirinkimas pagal
jūsų simptomų grupę. Greičiausiai jis parems šią diagnozę kraujo, rentgeno, magnetinio
rezonanso ir dar kitais tyrimais. Medicinos gydytojai tai daro puikiai ir gana tiksliai.
Bet štai čia jie ir suklysta: jie daro prielaidą, jog esate statistinis amerikietis, ir todėl
pateikia jums prognozę (po mėnesio mirsite). Bet kuris tiksliųjų mokslų ar matematikos
pirmakursis jums pasakys, kad prielaida – tai visų apsišovimų motina. Suprantate,
medicinos gydytojai daro prielaidą, jog esate statistinis amerikietis – toks jūs
greičiausiai ir esate. Bet ką daryti, jei nusprendėte daugiau NEBEBŪTI statistiniu
amerikiečiu? Keistis! Kas tada, jei nusprendžiate būti nestatistiniu amerikiečiu? Na,
tada tas pats tiksliųjų mokslų ar matematikos pirmakursis jums išdidžiai pareikš, kad
medicininė lygtis negalioja, nes viena iš konstantų pasikeitė.
Praktinis mano klinikoje matytas rezultatas, kurį galėjau nuolat kartoti su tūkstančiais
pacientų, buvo toks: jei mano pacientai panorėdavo keistis – negyventi kaip statistiniai
amerikiečiai – ir rinktis sveikesnį gyvenimą bei susikurti sveiką gyvenseną, tai jų
medicininė prognozė būdavo ne tik kad neteisinga, bet ir nesąmonė! Todėl vietoj mirties
po 30 dienų ar kitos medicinos gydytojo pranašystės, NIEKO PANAŠAUS
NENUTIKDAVO! IŠ TIESŲ dėdavosi tokie dalykai: mano pacientų ligos
pereidavo į remisijos stadiją, iškeliaudavo, išnykdavo – žybt! ir nebėra – ir jie visi
toliau nugyvendavo ilgus ir sveikus gyvenimus, dažnai pergyvendami savo
medicinos gydytojus, skyrusius jiems mirties nuosprendį.
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1
lentelė

KLAIDINGA OFICIALIOSIOS
MEDICINOS MATEMATIKA

Koks yra trūkstamas dėmuo šioje medicininėje lygtyje?

D + T? = P
DIAGNOZĖ (D)
Pavadinimas, kurį jūsų gydytojas priskiria konkrečiai grupei
jūsų simptomų, kurie, jo manymu, yra jūsų liga.

+
TRŪKSTAMAS DĖMUO (T)
(Ar esate statistinis amerikietis?)

=
PROGNOZĖ (P)
Jūsų ligos eigos ir pabaigos spėjimas ir jūsų šansų pasveikti
apskaičiavimas.
TRŪKSTAMAS DĖMUO yra gydytojo manymas, jog esate statistinis amerikietis.
Pažvelkime, kaip gyvena statistinis amerikietis:
• Amerikiečiai maitinasi menkaverčiu, daug riebalų ir cukraus turinčiu maistu, jų dietoje
per daug perdirbto ir maistiniu požiūriu „nualinto“ maisto.
• Jie suvartoja po 300 nealkoholinių gėrimų, 77 kg balto rafinuoto cukraus, 400
šokolado batonėlių ir 500 spurgų per metus, o per visą savo gyvenimą sudoroja daugiau
kaip 12-a 1360 kg sveriančių karvių, 6 kiaules, 3 000 viščiukų ir kitų paukščių bei dar 3
000 visokiausių žuvų ir jūros sutvėrimų, plius apie 30 000 litrų pieno – visa tai
bandydami „prastumti“ per savo virškinimo ir kraujotakos sistemas.
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• Jie tuštinasi vidutiniškai 2-4 kartus per savaitę – tai yra iki 70 000 tuštinimųsi mažiau,
nei reikėtų per visą gyvenimą, – ir garantuotai serga divertikulioze, turi virškinimo bei
tuštinimosi problemų.
• Jie labai mažai sportuoja, jei apskritai tą daro, turi 11 kg ir didesnį viršsvorį, per didelį
cholesterolio kiekį kraujyje, siekiantį vidutiniškai 200, ir aukštą kraujospūdį.
• Jie suvartoja virš 30 000 aspirino ir kitų skausmą malšinančių tablečių per visą savo
gyvenimą, be viso to dar suvartodami virš 20 000 receptinių ir nereceptinių vaistų ir virš
7 500 litrų alkoholio.
• Statistinis amerikietis turi neigiamą savo paties įvaizdį ir patiria pasikartojančius
depresijos bei nerimo priepuolius. Statistinis amerikietis yra fiziškai, emociškai ir
dvasiškai ligotas. Todėl medicinos gydytojai jiems nustato turbūt statistiškai teisingą
ligos diagnozę.
PRIEŠINGU ATVEJU, jei jūsų gyvenimo būdas yra geresnis ir sveikesnis nei
statistinis, tai medikai menkai arba visai neišmanys, kaip jūsų kūnas reaguos į ligą, kaip
pasveiks ir kokį potencialą pasveikti turi jūsų organizmas. Galite tikėtis tokių
medicininių stebuklų kaip dr. Šulcės širdies, rankos, kelio ir visų jo pacientų atvejais.
Viena iš medikų gebėjimo tiksliai diagnozuoti priežasčių yra farmacijos kompanijos
Merck, Sharpe and Dome publikuota atmintinė („Merck Manual“). Šią knygą sudarė ir
parašė komanda, susidedanti iš aukščiausią kvalifikaciją turinčių medikų ir „geriausių
savo srities“ specialistų iš viso pasaulio. Ši knyga puikuojasi ant KIEKVIENO
Amerikos gydytojo darbo stalo. Ji laikoma puikiausia ir tiksliausia visuotinai naudojama
knyga apie medicinines diagnozes ir prognozes, aprėpia tūkstančius skirtingų ligų,
gausius jų simptomus ir minėtos gydytojų komandos bendrą sutarimą apie geriausius jų
gydymo metodus.
Tačiau visos šios žinios nieko nereiškia, jei pakeičiate kurį nors lygties parametrą –
svarbiausia, jei JŪS keičiatės!
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SKIRTUMAS TARP
NATŪRALAUS GYDYMO IR
MEDICININIO ĮSIKIŠIMO

Kai mano pacientai jau suprasdavo, kad neturi pasiduoti savo medicinos gydytojų
prognozėms, duodavau jiems kitą lentelę, kad atskleisčiau kai kuriuos esminius
skirtumus tarp natūralaus gydymo ir medicinos. Šių skirtumų suvokimas padėdavo
pacientams savo smegenyse išsiugdyti, kaip aš vadinu, natūralaus gydymo filtrą. Kaip
knygos pradžioje mano pateikti patarimai jums apie knygos svarumo įvertinimą pagal
jos autorių, taip ir ši lentelė padėdavo mano pacientams nepasiklysti bandant nustatyti,
ar tam tikras maistas, gydymo metodas arba netgi emocija yra natūralaus gydymosi ar
medicinos dalis.
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NATŪRALUS GYDYMAS

MEDICININIS ĮSIKIŠIMAS

TIKSLAS

Sukurti sveiką žmogų

Sunaikinti, užmušti ar
išgydyti ligą

GYDYMO
METODAS

Įdiegti tinkamą gyvenimo aplinką,
kad kūnas galėtų išsigyti pats. Tai
pasiekiama keičiant mitybą,
tuštinimąsi, judėjimą, emocijas ir
gyvenseną.

Užpulti, sunaikinti ir pašalinti
ligą naudojant vaistus ir
chirurgiją. Keisti ar pašalinti
nefunkcionuojančias kūno
dalis ar organus (pvz.,
vainikinių arterijų šuntavimo
operacija, apendikso
pašalinimas, krūties
pašalinimas.)

Pagalba

Intervencija
GYDOMIEJI
PRODUKTAI

Gamtos produktai
Sveikatai naudingi vaisiai,
daržovės, grūdai, sėklos, daigai,
riešutai, vaistiniai augalai,
koncentruoti neapdorotų (angl. –
whole) augalų maisto papildai
(pavyzdžiui, „SuperFood“)
JOKIO šalutinio poveikio

GYDYMO
PRIEMONĖS

EMOCIJOS

ATSAKOMYBĖ

9

Vegetariško (veganiško) maisto
programos, organizmo valymo ir
detoksikacijos procedūros,
mankšta ir judėjimas, manualinė
terapija, hidroterapija, emocinis
gydymas ir mūsų gyvenimo,
darbo, laisvalaikio ir
bendravimo pakeitimai.

Teigiamas požiūris

Žmogaus sukurti produktai
Vaistai, pagaminti iš naftos
chemijos produktų, gyvūnų ir
toksiškų elementų. Žmogaus
sukurtos vitaminų ir mineralų
piliulės.
DAUG šalutinių poveikių,
įskaitant MIRTĮ
Chirurgija, gydymas
radioaktyviosiomis
medžiagomis, nuodinga
chemoterapija,
stimuliuojantieji, raminantieji
ir slopinantieji vaistai,
mėsiška dieta, dializė,
kolostomija9. Apie mūsų
gyvenimo būdo ir įpročių
keitimą retai kada
diskutuojama.
Neigiamas požiūris

Susijaudinimas, ryžtas, tikėjimas
Dievu ir gamta, meilė, juokas ir
visagališkumo jausmas.

Kovojimas, nerimas, baimė,
silpnumas, depresija,
kontrolės jausmo praradimas,
jausmas, kad mūsų
gyvenimas priklauso nuo kitų.

Mes patys susikūrėme savo
sveikatą tokią, kokią turime dabar,
ir dėl to patys galime ją keisti ir
išgydyti – patys viską
kontroliuodami.

AŠ „užsikrėčiau“ šia liga.
Esu nelaiminga auka.
Daktare (Dieve), prašau,
išgydyk mane.

Storosios žarnos išvedimas į išorę (Vert.)
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PAGRINDINĖS KATEGORIJOS,
LEMIANČIOS JŪSŲ SVEIKATOS
LYGĮ

Dabartinis jūsų sveikatos lygis – puikus atspindys to, kaip jūsų kūnas, protas ir
dvasia reaguoja į aplinką ir gyvenseną, kurias patys sau sukūrėte.
VARTOJIMAS Į VIDŲ:

Oro, kuriuo kvėpuojame, geriamo vandens ir
vartojamo maisto kokybė.

ŠALINIMAS:

Mūsų organų, skirtų šalinti ir išstumti atliekas,
funkcionavimas ir veiksmingumas.

JUDĖJIMAS IR
APYTAKA:

Būdai, kuriais mes judiname savo kūną, kad jį
tonizuotumėm, palaikytumėm jo lankstumą ir
gerą apytaką.

GYVENSENA:

Kaip mes gyvename, dirbame ir ilsimės.

EMOCIJOS IR DVASIA:

Ar mūsų emociniai ir dvasiniai įpročiai yra
teigiami gydomieji ar neigiami destruktyvieji?

PAVELDĖJIMAS:

Jūsų fiziniai, emociniai ir dvasiniai iš tėvų
genetiškai paveldėti faktoriai bei jūsų
pasirinkimas, ką su visu tuo darysite.

Visi šie faktoriai lemia...
DABARTINĮ JŪSŲ SVEIKATOS LYGĮ.
Visas jūsų kūnas visiškai atsistato per mažiau nei 2 metus!!!
98 proc. jūsų kūno atsistato per mažiau nei 1 metus. Smegenys atsinaujina per 1 metus,
kraujas – per 4 mėnesius, skeletas – per 3 mėnesius, DNR – per 2 mėnesius, kepenys –
per 6 savaites, oda – per 1 mėnesį, o nauja žarnyno gleivinė susiformuoja per 5
dienas!!!!!

KODĖL JŪS VIS DAR KURIATE TĄ PATĮ
KŪNĄ???
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NATŪRALAUS GYDYMO PAGRINDAI
PAGAL DR. RIČARDĄ ŠULCĘ
ATSAKOMYBĖ
„Pirmasis pagrindinis natūralaus gydymo principas – atsakomybė. Pažodžiui
atsakomybė reiškia gebėjimą atsakyti. Tai reiškia kontroliuoti savo gyvenimą ir būti
atsakingam už VISKĄ, kas patenka į kūną, protą bei dvasią ir kas iš jų išeina“.
„Savo gyvenime mačiau daug keistenybių, tačiau dar nėkart nesu matęs, kad ūkininkas
sodintų braškes, o vietoj jų išaugtų kukurūzai. Ką pasėji – tą ir pjauni. Rytojus yra tai,
ką DAROTE ir kuo TIKITE šiandien!“

PAPRASTUMAS
„Išsigydyti ligą ir pasveikti – labai paprasta ir lengva.
Viskas, ko jums reikia, - tai...
LIAUTIS darius tai, kas jus susargdino... ir
PRADĖTI laikytis naujų įpročių, kurie jus išgydys ir sukurs energija trykštančią
sveikatą.
Ir stebuklas prasidės...“
„Sudėtingos, painios ir įmantrios programos maitina gydytojų ego, tačiau pacientams su
jomis gyventi neįmanoma. Būtent paprastos programos sugrąžino sveikatą mano
pacientams.
Sveikite paprastai. Jei gydymas per daug sudėtingas, lengvinkite jį... arba meskite jį
šalin“.

POKYČIAI
Jūsų kūnas turi planą, schemą to, kas yra puiki sveikata, ir visą laiką stengiasi dėl jūsų
pasiekti šią puikią sveikatą.
„NĖRA neišgydomų ligų – JOKIŲ.
Jūsų kūnas gali išsigydyti BET KOKIĄ ligą ir BET KOKĮ negalavimą, o jūs galite
susikurti sveiką, aktyvų, energija trykštantį ir nuostabų gyvenimą. Jums tereikia
pasikeisti.“
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ĮVADAS
Į MANO „20 ŽINGSNIŲ“ PROGRAMĄ
Daugelis žinote, kad, pagal mano medicinos gydytojo prognozę, mirti turėjau prieš 30
metų, tačiau šiandien esu sveikesnis nei anksčiau. Siekdamas savo asmeninių išgijimo
stebuklų ir vėliau norėdamas pagelbėti dešimtims tūkstančių pacientų ir studentų
įgyvendinti savuosius, sukūriau rinkinį metodų, pratimų, patarimų – vadinkite, kaip
norite, – kuriais reikia vadovautis. Šie patarimai išgelbėjo man gyvybę. O tada jie
išgelbėjo gyvybes tūkstančiams mano pacientų visame pasaulyje.
Kai kurie šių patarimų – gana lengvi, o kai kuriuos jūs galbūt net jau dabar
įgyvendinate. Būtų dar geriau, kad jais vadovautumėtės kasdien. Na, o kai kuriems iš jų
įvaldyti gali prireikti ir viso gyvenimo. Jums galiu pasakyti tik tiek, kad visi jie labai
stipriai keičia gyvenimą, o jei visus juos paversite savo gyvenimo dalimi, tai gyvensite
tokį gyvenimą, apie kurio įmanomumą tik pasvajodavote: nepaprastai sveikatingą,
energingą, tikrą, džiaugsmingą ir meilės kupiną. Toks gyvenimas nebebus vien svajonė
ar viltis – jis taps jūsų realybe. Šiems 20-čiai žingsnių įsisavinti gali prireikti 20-ies
metų, tačiau jie gali prailginti jūsų gyvenimą 20-ia metų. Argi jie to neverti?
Prisiminkite mano žodžius – pasveikti yra lengva. Jums tereikia liautis daryti tai, kas jus
susargdino, ir pradėti gyventi naujai ir sveikai – ir tai jus išgydys. Pradėkite laikytis
sveikatinančių programų, kurios jūsų sveikatos lygį pakels taip aukštai, kad bet kokia
liga bus sunaikinta. Ji bėgte pabėgs iš jūsų kūno. Taigi, pradėkime.

DR. ŠULCĖ:
„Gydymosi kelionė, į kurią
ketinate leistis, nėra našta
ar nemalonus darbas. Tai
DOVANA, PALAIMA. Tai
bus jūsų didžiausias
dvasinis nuotykis, kurio
metu atrasite ir susikursite
naują gyvenimą, NAUJĄ
SAVE!“
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1 SKYRIUS
ŠVARUS VANDUO
Kasdien išgerkite bent jau po vieną litrą švaraus
vandens

KAM TO REIKIA?
Didžioji jūsų kūno dalis – skystis. Esate didelis vandens balionas. Jei iš jūsų kūno būtų
pašalintas visas vanduo, iš jūsų teliktų kilogramas kitas kaulų ir pelenų. Ar esate matę
žmogaus pelenus po kremavimo? Tai nedidelis puodelis kaulų gabaliukų ir pelenų. Toks
būtumėte jūs be vandens. Vos tik pradedate kasdien gerti daugiau vandens, jūsų
organizmas IŠ KARTO sulaukia PAGALBOS gydantis BET KOKIĄ ligą – vidurių
užkietėjimą, aukštą kraujospūdį, inkstų ir kepenų ligas, peršalimus ir vėžį.

FAKTAI
• Jūsų kūnas sudarytas iš 85 proc. skysčio, o smegenyse skysčio yra 75 proc.
• Vien kvėpuodami per dieną prarandate apie vieną litrą vandens.
• Išgerdami daugiau vandens SUMAŽINATE riziką susirgti vėžiu ir širdies
ligomis.
• Švarus vanduo išplauna iš viso jūsų organizmo atliekas, nuodus ir toksinus.
• Žinoma, kad chloravimo – plačiausiai taikomo vandens dezinfekavimo metodo –
proceso metu susidaro stiprios kancerogeninės nuosėdos, įskaitant dioksiną.
Tyrimai parodė, kad rizika susirgti šlapimo pūslės uždegimu padvigubėja, jei
geriate chloruotą vandenį. Chloruotas vanduo taip pat naikina vitaminą E
organizme, o tai sukelia širdies problemas ir užkemša arterijas.

KAIP TAI DARYTI?
Pradėdami kasdien išgerti daugiau švaraus vandens, jūs padedate savo organizmui
gaminti skysčius – kraują ir limfą, kurių šiam reikia, kad išgyventų ir gyvuotų. Taip pat
padedate savo organizmui šalinti atliekas ir toksinus. Tačiau atminkite, jog vandenį gerti
turite ŠVARŲ, o ne su kenksmingomis medžiagomis.
Kadangi vanduo laikomas universaliu tirpikliu, jis linkęs pritraukti ir absorbuoti daugelį
dalykų, su kuriais liečiasi. Kadangi mūsų planetos gruntiniai vandenys esti po žeme, tai
visi tie dalykai taip pat linkę ten nusėsti. Dėl šios priežasties daugelis mokslininkų
sutinka, kad viso pasaulio vandens ištekliai yra užteršti pramoniniais chemikalais.
Žinau, jog sunku tuo patikėti, tačiau daug itin toksiškų ir nuodingų pramonės teršalų
dabar randama vandens mėginiuose visoje žemėje.
Tačiau vandens atsargų išvalymas visame pasaulyje – visai kita tema. Mano rūpestis
šioje knygoje – priversti jus gerti kuo daugiau švaraus vandens.
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Tikiuosi, nereikia jūsų įtikinėti, kad miesto vanduo iš krano gerti nėra tinkamas. Juk į jį
dedama chloro ir kitų dezinfekavimo priemonių, taip pat fluoro, pagaminto iš aliuminio
atliekų, jame randama leidžiami lygiai pramonės ir žemės ūkio teršalų, insekticidų ir
pesticidų – visų cheminių medžiagų, kurios pastarąjį 150 metų tekėjo ir sunkėsi į žemę
iš pramonės gamyklų visame pasaulyje. Man nerūpi, kur gyvenate ar kokias nesąmones
kalba jūsų vietinė vandentiekio įmonė, nes net ir šaltinio vandenyje randama polichloro
bifenilo (PCB) ir kitų pramoninių teršalų, kurie, gerai žinoma, sukelia vėžį ir 100 kitų
ligų. Laikai, kai iš žemės galėjome semti tyrą vandenį, jau praeitis.
Todėl geriausia gerti išgrynintą vandenį.
Distiliuotas vanduo – bene švariausias šiuo metu prieinamas vanduo. Jis geriausiai tinka
organizmui valyti ir detoksikuoti. Taip yra tiesiog dėl to, kad tai labai TUŠČIAS
vanduo, „norintis“ tirpdyti ir ištraukti visus nešvarumus iš jūsų organizmo. Pasirodo,
kad toks vanduo yra labiausiai tinkamas vaistažolių arbatoms ruošti, kadangi ištirpdo ir
ištraukia daugiau fitochemikalų iš vaistinių augalų – tokiu būdu vaistažolių arbata
tampa stipresnė. Galite įsigyti vandens distiliavimo aparatą ir vandenį distiliuoti patys.
Aparatų kaina svyruoja nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių dolerių, procesas šiek tiek
užtrunka, o aparatą reikia valyti, tačiau rimčiausiai nusiteikusiems – tai puiki priemonė.
Atvirkštinis osmosas 10 žengia koja kojon su distiliuotu vandeniu. Tiesą sakant, esu
matęs atvirkštinio osmoso įrenginių, kurie vandenį išvalo labiau ir paverčia „tuštesniu“
nei distiliuotas vanduo. Tokios sistemos kainuoja nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių
dolerių ir yra prijungiamos tiesiai po kriaukle, o jums tik kartą per metus reikia pakeisti
kai kurias dalis ir jokios kasdienės priežiūros.
Keraminiai vandens filtrai iš vandens pašalina taip pat beveik viską ir pastaruoju metu
vis labiau populiarėja. Daug jų išbandžiau pats – visi jie puikūs.
Paprasti medžio anglies vandens filtrai taip pat nepaprastai efektyviai iš vandens šalina
beveik visus nuodus ir teršalus.
Mano teta Hati pergyveno visus savo giminaičius. Nedarė ji nieko specialaus ar kitaip
nei kiti šeimos nariai, IŠSKYRUS tai, kad visą vandenį virindavo. Jos kasdienis ritualas
buvo užvirinti visą vandenį, kurį vartodavo. Dar būdamas vaikas pamenu ją perspėjant
mane griežtu žvilgsniu: „Niekada nepasitikėk niekuo, kas bėga iš vandens čiaupo –
visada užvirink vandenį prieš jį gerdamas“. Ji buvo teisi.
Esmė: padarykite viską, ką galite, ir gerkite švarų vandenį – be chemikalų ir bakterijų.
Tai pirmas žingsnis norint pradėti sveikti – gerti švarų, išgrynintą vandenį. Man visai
nesvarbu, kaip vandenį valysite ar gryninsite; niekada nemėginsiu ginčytis ir palaikyti
kažkuriuo konkrečiu būdu išgrynintos vandens rūšies. Tiesiog imkite ir darykite tai.
Vanduo – universalus tirpiklis. Jis ištirpdo jūsų organizmo atliekas ir jas išplauna. Jis
papildo jus atsargomis tų medžiagų, iš kurių jūs esate sutverti, ir drėkina jus iš vidaus.
Pradėkite kasdien gerti bent po vieną litrą švaraus vandens.

DR. ŠULCĖ:
„Jūsų kūnas turi gebėjimą pats išsigydyti bet kokią ligą. Jam
tereikia jūsų pagalbos.“
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Kartais dar vadinamas atvirkštine osmoze (angl. reverse osmosis). Tai filtravimo metodas, kurio metu vanduo
praleidžiamas per specialias membranas su ypatingai mažomis poromis, atskiriančiomis vandens molekules nuo
teršalų ir kitų medžiagų. (Vert.)
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2 SKYRIUS
ŠVIEŽIOS SULTYS
Kasdien išgerkite bent jau po vieną litrą šviežiai
spaustų sulčių

KAM TO REIKIA?
Šviežiai spaustos sultys – galingiausiai veikianti natūrali priemonė kraujui stiprinti ir
„perpilti“. Į mane dažnai kreipdavosi anemiški pacientai, praradę kraujo susižalojimų ar
nesėkmingų chirurginių operacijų metu arba dėl ligų, pavyzdžiui, vėžio ar leukemijos.
Mano darbas būdavo atstatyti jų kraujuje BET KURIO trūkstamo komponento –
geležies, hemoglobino ar kt. – lygį, IR ATLIKTI TAI LABAI GREITAI, NES
ANTRAIP JIEMS GRĖSĖ MIRTI. Šviežios sultys visada suveikdavo ir atstatydavo
visus kraujo rodiklius į normalų lygį per 48 valandas. Jos suveikdavo visada – šimtu
procentų atvejų.

FAKTAI
• Šviežios sultys – greičiausias ir natūraliausias būdas sukurti sveiką ir stiprų
kraują.
• Organizmas lengvai pasisavina koncentruotą kiekį šviežiose sultyse esančių
vitaminų, mineralų, fermentų ir kitų gyvybines jėgas atstatančių medžiagų, kurios
greitai patenka į kraują. Sultyse esančios maistingosios medžiagos gali būti
pasisavinamos jau burnoje ir patekti į ląsteles tiesiog per keletą sekundžių – ir
toliau greitai keliauti į visus organus ir kūno ląsteles.
• Aš pats asmeniškai atgaivinau ir į gyvenimą grąžinau mirštančius pacientus
pasitelkęs į pagalbą stiklinę sulčių.
• Šviežiai spaustos sultys natūraliai detoksikuoja jūsų organizmą. Jos tai daro
stimuliuodamos šalinimo organus – kepenis, tulžies pūslę, inkstus ir žarnyną, kad
šie šalintų kuo daugiau atliekų. Sultys taip pat valo, detoksikuoja ir gydo šiuos
organus.
• Šviežios vaisių ir daržovių sultys natūraliai šarmina, valo ir detoksikuoja jūsų
kraują. Jos palengvina fagocitozę arba baltųjų kraujo kūnelių, makrofagų, greitį ir
gebėjimą išvalyti iš jūsų kraujo ir audinių bakterijas, virusus, grybelius ir daugelį
kitų kenksmingų patogeninių mikroorganizmų – netgi piktybines vėžines ląsteles.

KAIP TAI DARYTI?
MANO KLINIKOJE
Daugiausia laiko savo klinikoje, ypač per paskutinį dešimtmetį, praleidau padėdamas
degeneracinėmis ligomis sergantiems pacientams. Tai tokios ligos, kurias modernioji
medicina vadina neišgydomomis: vėžys, A.I.D.S., degeneracinė arterijų liga,
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Alzhaimerio liga, diabetas, artritas, daugelis kepenų ir inkstų ligų, neurologinės ligos,
kaip antai Parkinsono liga ir šoninė amiotrofinė sklerozė, ir kitos.
Taigi, pirmą kartą matydamas pacientą, paaiškindavau, kad jei šis nori gauti leidimą
antrajam vizitui, būtina sąlyga – įsigyti sulčiaspaudę IR PRADĖTI JĄ NAUDOTI prieš
apsilankant pas mane antrą kartą. Jei nebus sulčiaspaudės, aš tokį pacientą „atleisiu“ ir
jam nebus leidžiama susitikti su manimi tol, kol jos neįsigys. Vien toks veiksmas turėtų
jums sudaryti įspūdį, kad spausti ir gerti šviežias sultis kasdien yra svarbu, ypač jei
sergate.
Kai kurie pacientai antrą kartą apsilankydavo pas mane su pasiteisinimais, bet ne su
sulčiaspaude. Daug mano darbuotojų pamena, kaip aš tiesiog išvarydavau tokius
pacientus paėmęs už pakarpos laukan pro paradinį įėjimą. Taip, taip, netgi ir žilagalves
senutes. Jei jums trūksta pinigų, parduokite ką nors. Parduokite televizorių. Parduokite
baldus ir sėdėkite ant grindų. Parduokite automobilį ir vaikščiokite pėsčiomis.
Parduokite savo garderobą. Bet tik negyvenkite daugiau nė vienos dienos be
sulčiaspaudės.

KOKIA SULČIASPAUDĖ GERIAUSIA?
Paklausite, kokia? Turiu jų prisipirkęs visokių. Išbandykite visas, kad įsitikintumėte,
kuri jums patinka labiausiai. Kalbant iš esmės, man visos išcentrinės sulčiaspaudės,
kurios neišmeta minkštimo lauk, yra nepatogios, nes reikia nuolat stabdyti darbą ir
minkštimą išvalyti iš vidaus rankomis. Todėl tokių aparatų nerekomenduoju.
Viena puiki sulčiaspaudė, kuri man tarnavo 30 metų, – mano „Champion“ firmos
prietaisas. Ši puiki sulčiaspaudė tokia tvirta ir patvari, kad net jūsų anūkai ją paveldės.
Šią sulčiaspaudę daug kartų naudojau spausti sultis 30-iai studentų, kai jie visą savaitę
laikėsi sulčių bado dietos. Jos variklis įkaisdavo taip, kad negalėdavai paliesti, tačiau
sultis vis tiek spausdavo. Tokios sulčiaspaudės kainuoja apie 300 JAV dolerių (maždaug
tiek kainuoja 20 minučių praleisti ligoninėje).
Lėtaeigės „Green Power“ ar „Green Life“ tipo sulčiaspaudės vienareikšmiškai daugiau
sulčių išspaudžia iš sausesnių daržovių – morkų, šaknų ir žalumynų, ir tokios sultys,
mano nuomone, yra kokybiškesnės. Tačiau šios sulčiaspaudės prastai spaudžia sultis iš
sultingų vaisių, jas sunkoka išplauti. Geriausia turėti „Champion“ firmos sulčiaspaudę
sultingiems vaisiams ir daržovėms bei „Green Power“ tipo sulčiaspaudę sausesniems
vaisiams ir daržovėms. Bet jei negalite sau leisti dviejų, tai jūsų vietoje aš įsigyčiau
„Champion“, kuri taip pat naudojama gaminant žaliavalgišką riešutų sviestą ir mano
mėgstamiausius šviežių šaldytų vaisių ledus. (Patarimas, naudokite šaldytus bananus be
odelės kaip pagrindą ir pridėkite kitokių šaldytų vaisių, kaitaliodami juos su bananais,
kai malsite su „Champion“.)
Niekas nesiginčys – geriausia yra „Norwalk“ kompanijos sulčiaspaudė, pavadinta
nuostabaus natūropato Normano Volkerio (Norman Walker) vardu. Yra ir kitų
sulčiaspaudžių, pavyzdžiui, „K & K“, sukurtų pagal „Norwalk“ sulčiaspaudės modelį, jos veikia taip pat puikiai. Šio tipo sulčiaspaudės vaisius (daržoves) pirmiausia sutrina, o
po to hidrauliniu būdu suspaudžia masę. Nėra jokios abejonės – šio tipo sulčiaspaudė
išspaudžia daugiau maistingųjų medžiagų iš vaisių ir daržovių ir yra geresnė. Tokios
sulčiaspaudės kaina svyruoja nuo 1 000 iki 2 000 JAV dolerių.
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„Juiceman“ sulčiaspaudės nėra pačioje aukščiausioje kokybės kategorijoje kaip prieš tai
išvardytosios, bet vis tiek veikia puikiai. Man patinka Džėjaus 11 energija ir aistra
sultims; be to, firma, berods, siūlo video filmuką apie sulčiaspaudės naudojimą, keletą
receptų ir telefono numerį užkietėjusiems sulčių mylėtojams. Visos kitos sulčiaspaudės,
kurios fiziškai yra mažesnės nei „Juiceman“ sulčiaspaudės ir turi mažus variklius,
dažnai perdega savo kelyje sutikusios pirmąją kietą morką. Jos tėra pinigų švaistymas.
Kai kurie žmonės siūlo įsigyti „Vita-Mix“, kuris primena greitaeigį pramoninį maisto
trintuvą. Sako, kad šis aparatas pagamina sultis suskystindamas vaisius ir daržoves su
trupučiu vandens, o tada reikia gerti skystį kartu su minkštimu. Toks skystis gal ir
maistingesnis, bet daug mano pacientų nuo jo springdavo. Man patinka mano „VitaMix“ trintuvas: naudoju jį daugeliui patiekalų gaminti – nuo žaliavalgiškų sriubų iki
česnakų užtepėlės, tačiau jis – ne sulčiaspaudė.

PASITEISINIMAI
Kai kurie žmonės teiraujasi: „O kaip dėl cukraus sultyse?“ Nagi, liaukitės. Neleiskite
savo storai sėdynei sutrukdyti jums susikurti naują gyvenimą. Turėjau pacientų
diabetikų, diabetą išsigydžiusių laikantis sulčių pasninko. Kai kuriems iš jūsų sulčių
skiedimas vandeniu palengvins virškinimą, pasisavinimą ir medžiagų apykaitą. Aš pats
sultis dažnai skiedžiu vandeniu.
Kiti skundžiasi negalintys rasti ekologiškai augintų vaisių ar daržovių, todėl išvis nenori
spausti sulčių. Nėra jokių abejonių: ekologiški vaisiai ir daržovės turi 4-10 kartų
daugiau maistingųjų medžiagų ir jokių kenksmingų žemės ūkyje naudojamų chemikalų
likučių (pesticidų ir insekticidų); be to, prisideda prie planetos švarinimo. Bet tik
nesustokite, jei negaunate ekologiškos produkcijos. Pirkite tai, ką pavyko rasti
geriausio, ir pradėkite spausti sultis.

AR SULTYS TIKRAI NATŪRALIOS?
Kai kas teigia, kad sultys – nėra natūralus produktas. Na, taip, jos nėra natūralios. Iš
vaisiaus ar daržovės išspausdami sultis gaminame labai koncentruotą medžiagą, vaistą,
ir ji nėra natūrali tikrąja šio žodžio prasme. Ši medžiaga jau nebėra savo natūralios
būsenos. Tačiau nebenatūrali yra ir mūsų dabartinė gyvensena, ir toji, kuria pastaruosius
20 ar 30 metų žalojome save ir savo organizmus. Gyvenimas, kokį gyvename šiandien,
jau nebėra natūralus. Diena iš dienos mus atakuoja mūsų vartojamame maiste,
įkvepiamame ore ir geriamuose skysčiuose esantys toksiški chemikalai. Mes jau seniai
per daug nusvėrėme švytuoklę į vieną pusę gyvenami dekadentišką – mūsų kūnus
luošinantį, pirma laiko sendinantį ir ligas sukeliantį – gyvenimą. Tokį gyvenimą, kuris
žmogaus kūną, kuriam skirta gyventi 100, 200, 300 (??) metų, sunaikina vos per 50 ar
60 metų. Dabar aš jūsų prašau šią švytuoklę atsverti į sveikatos pusę, nors ir teigiamai
nenatūraliu būdu, – spausti ir gerti vaisių bei daržovių sultis. Tikrai žinau viena:
modernus civilizuotas gyvenimas nėra natūralus, todėl turime švytuoklę pakreipti į
priešingą pusę ir kasdien išgerti po litrą šviežiai spaustų sulčių. Jos ne tik detoksikuos ir
išvalys organizmą, bet ir praturtins jus medžiagomis, kurių nepasisavinate
maitindamiesi vien kietu maistu. Todėl sultys – idealus maistas sergantiems, ribotą
gebėjimą virškinti ir pasisavinti medžiagas turintiems žmonėms.
11

Jay Kordish – Amerikoje garsus TV laidų vedėjas, autorius, motyvacinis kalbėtojas, lektorius. Laikomas vaisių ir
daržovių sulčių spaudimo pradininku. (Vert.)
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KARTU ATSISAKYKITE KELETO
ŽALINGŲ GĖRIMŲ
Pastaba: pirmas ir antras žingsniai yra kasdien išgerti po litrą švaraus vandens ir šviežių
sulčių. Į savo kasdienę mitybą pamėginkite papildomai įtraukti dar ir litrą žolelių
arbatos.
Tuo pačiu norėčiau, kad atsisakytumėte bet kokių jūsų šiuo metu geriamų toksiškų ar
organizmui žalingų gėrimų – kavos, juodos arbatos ar kito kofeino turinčio gėrimo,
putojančių gazuotų gėrimų ir kitų angliarūgšte prisotintų gėrimų, įskaitant vandenį (nes
jie pripumpuoti anglies dioksido – žmogaus organizmo išskiriamos atliekos) ir
alkoholinių gėrimų. Nesakau, kad retkarčiais išgeriamas puodelis kavos ar taurė vyno ką
nors pribaigė, tačiau sveikatą atstatančioje programoje ar kasdieniniame valgiaraštyje
jiems ne vieta. Šie gėrimai – tik vakarėliams.
Kasdien apie 7 val. ryte vykdamas į darbą Amerikos botanikos farmacijos kompanijoje,
pravažiuoju du „taškus“ su eilėse stovinčiais piktais, neramiais ir nelaimingais
žmonėmis, laukiančiais savo „dozės“. Pirmoji – kavos parduotuvėlė, o antroji – kokaino
platinimo taškas. Tarp jų nematau skirtumo – jo nemato ir jūsų organizmas. Na, taip,
skirtumas tas, kad pirmoji vieta yra legali, tačiau abiejose žmonės drebančiomis
rankomis ilgose eilėse lūkuriuoja savo „narkotikų“ dozės.

PASKUTINĖ PASTABA
Niekada nenuvertinkite šviežių sulčių galios. Daugelyje garsių tarptautinių vėžio klinikų
pacientai kasdien turi išgerti apie 3 litrus šviežiai spaustų sulčių. Net ir Amerikos vėžio
draugija (American Cancer Society) tvirtina, kad vaisių ir daržovių sultyse esančios
maistingosios medžiagos SUMAŽINA riziką susirgti vėžiu, ir rekomenduoja kasdien
išgerti daug sulčių porcijų.

DR. ŠULCĖS RECEPTAS: KRAUJĄ STIPRINANČIOS
DARŽOVIŲ SULTYS
Būtent šias sultis naudojau savo klinikoje – jos išgelbėjo šimtus mano pacientų nuo
mirties. Jas reikia stengtis išgerti kuo greičiau po išspaudimo.
240 ml ekologiškų morkų sulčių
150 ml ekologiškų burokų sulčių
60 ml ekologiškų burokų lapų sulčių
30 ml ekologiškų kviečių želmenų sulčių
Jei jums labiau priimtinos vaisių sultys, vartokite obuolių ir vynuogių sultis kraujui
valyti arba bet kokių vynuogių, šilauogių, gervuogių, aviečių, vyšnių, slyvų ir bet kokių
jums prieinamų violetinės, mėlynos ar tamsiai raudonos spalvos vaisių sultis kraujui
stiprinti.
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PADĖKITE IR SAVO VAIKAMS
PAMĖGTI GERTI SULTIS!
Dažnas sulčių niekada neragavęs, prie gazuotų gėrimų pripratęs vaikas atsisakys gerti
šviežiai spaustas sultis, ypač morkų. Aš savo mažuosius pacientus pirmiausia
asmeniškai įtraukiu į sulčių spaudimo procesą. Daugeliui vaikų tai atrodo smagus ir
linksmas užsiėmimas, lyg koks mokslinis projektas. Tik turite saugoti jų mažus
pirštelius, kad nesusižeistų sulčiaspaudei veikiant, ir visada laikyti aparatą IŠJUNGTĄ
iš elektros lizdo iki tos akimirkos, kad jau reikės įjunti. Antra, pradėkite pratinti nuo
obuolių sulčių, kurias mėgsta beveik visi vaikai. Po kelių dienų išspauskite 90 proc.
obuolių ir 10 proc. morkų sulčių. Patikėkite, jiems tokios sultys patiks. Toliau galite
eksperimentuoti kaskart išspausdami daugiau morkų sulčių, tačiau neskubėkite. Jei
vaiką stumtelėsite per toli ar palaušite, gali tekti sunkokai pavargti, jog susigrąžinsite jo
pasitikėjimą.
Sultys kepenims, tulžies pūslei ir inkstams valyti aprašytos skyriuje dr. Šulcės 5 dienų
organizmo valymo ir detoksikacijos programa.
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3 SKYRIUS

VEGANIŠKAS MAISTAS
Pats veiksmingiausias būdas išsigydyti ligą, išsivalyti ir
atstatyti organizmą yra veganiška mityba. Atsisakykite
bet kokio gyvulinės kilmės maisto ir gyvūninių
subproduktų.

KAM TO REIKIA?
Vien per šiuos metus Amerikoje mirs pusantro milijono žmonių, nes JUOS
NUMARINS kartu su gyvūninės kilmės maistu suvartoti riebalai ir cholesterolis. Tai
yra maždaug 2 žmonių mirtys KAS MINUTĘ.
Riebalai fiziškai užkims arba vainikines širdies kraujagysles sukeldami infarktą, arba
galvos smegenų kraujagysles išprovokuodami insultą, arba kitas svarbias kraujo tiekimo
linijas į kitus esminius organus sąlygodami juose deguonies ir maisto medžiagų stygių,
degeneraciją ir ligas. Cholesterolis didina kraujo klampumą ir krešėjimą (kraujo
krešuliai), o tai žudo ir sukelia negalavimus bei ligas – nuo aukšto kraujospūdžio iki
vėžio. Širdies ir kraujagyslių ligos, insultas, dauguma vėžinių susirgimų, net padidėjusi
prostata (prostatos adenoma) ir fibroidiniai gimdos augliai šiuo metu siejami su
gyvūnine dieta. Yra ištirta, kad daugelis ligų tiesiogine prasme yra „šakutės ligos“. Tai
ligos, kurias sukelia gyvūninio maisto vartojimas.

FAKTAI
• Per 10 milijonų amerikiečių jau laikosi vegetariškos mitybos, o dar 20 milijonų
ją išbando. Medicinos tyrimai skelbia, kad vegetarai yra sveikesni, mažiau serga,
rečiau lankosi pas gydytojus, geria mažiau vaistų ir GYVENA ILGIAU! Ar man
dar reikia tęsti?
• Vidutinis amerikietis per visą savo gyvenimą suvartoja 12-a apie 1 500 kg
sveriančių karvių, 6 kiaules (su visomis dalimis), 3 000 viščiukų, kalakutų ir kitų
skraidančių paukščių, 3 000 žuvų, jūros sutvėrimų ir jūros sanitarų, plius apie 30
000 litrų pieno. Pabandykite įsivaizduoti, kaip visa ta pūvanti mėsa ir audiniai
patenka pro jūsų burną, pereina per visą virškinamąjį traktą, į jūsų kraujotaką,
smegenis, širdį, o tada išeina lauk pro jūsų kepenis, žarnyną ir inkstus.
• Viename kubiniame colyje12 jautienos randama virš 1 000 gyvų parazitų lervų,
lūkuriuojančių, kada galės išsiperėti jūsų kūne.
• Jei galvojate, kad vištiena – saugi alternatyva, tai turite sužinoti, kad Amerikoje
kasdien miršta 10 žmonių, apsinuodijusių maistu, būtent vištiena, ir dar 10 000
suserga. Vištiena dažnai reklamuojama kaip sveika alternatyva raudonai mėsai,
tačiau didesnio melo negali būti. Net ir be odelės, reguliariai vartojama balta

12

1 colis = 2,54 cm. (Vert)
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vištienos mėsa duoda tiek pat cholesterolio, kiek ir riebi mėsainio mėsa. Be to,
apsinuodijimai vištiena sudaro didesnę dalį nei apsinuodijimai bet kuria kita mėsa.
• Jei manote, kad žuvis – sveika alternatyva, tai turite susipažinti su „ABC“
televizijos laidos „Prime Time“ tiesioginio reportažo duomenimis, kad du
trečdaliai patikrintos, įvairiose rinkose parduodamos šviežios žuvies formaliai
buvo sugedusi. Nors žuvų išvaizda, kvapas ir skonis atrodė normalūs, jose buvo
nustatytas didelis užkrėstumas bakterijomis ir parazitais. Kituose dviejuose
trečdaliuose buvo aptikti nuodingi kiekiai polichloro bifenilo (PCB) (žr. pastraipą
žemiau). Toksiški gyvsidabrio kiekiai buvo rasti 25 proc. tirtos žuvies. Reportažo
autoriai suši pavadino pavojingu maistu.
• Konektikuto universiteto Medicinos mokyklos (The University of Connecticut
School of Medicine) ataskaitoje žuvis kaltinama dėl piktybinio krūties vėžio.
Tyrėjai atrado, kad šia liga sergančių moterų organizmuose yra daugiau nei
dvigubai didesnė PCB koncentracija. Jie perspėjo, kad reikia saikingai vartoti
žuvies ir pieno produktus ir netgi įspėjo atsargiai vartoti BET KOKIUS
gyvūninius riebalus.

KAIP TAI DARYTI?
Pasakysiu štai ką: kalba čia eina ne apie kažkokį moralinį kryžiaus kelią, judėjimą už
gyvūnų teises, etišką elgesį su gyvūnais, organizacijų Greenpeace ar „Humane Society“
skelbiamas idėjas. Tai paprastas mirties arba gyvybės klausimas. Remiantis statistika,
gyvūninės kilmės maistas žmones žudo labiau nei kas kitas. Tai žaidimas skaičiais, o
mano darbas – ir klinikoje, ir šioje jums skirtoje knygoje – išsaugoti jūsų gyvybes.
Geriausia, ką galėjau padaryti savo pacientams, o dabar – jums, tai patarti liautis vartoti
tai, kas yra pirmasis veiksnys, sąlygojantis mirties priežastis Nr. 1 ir Nr. 2. Liaudiškai
tariant, nustokite valgyti jus žudantį maistą.
Galime sudėti visas mirties priežastis – visas žūtis lėktuvų ir auto katastrofose,
apsinuodijimus, nuskendimus, savižudybes, žūtis nuo elektros srovės, perdozavimus
narkotikais, nesėkmingus nusileidimus su parašiutais, mirtis nuo gatvės narkotikų,
žiaurius nusikaltimus, A.I.D.S. ir vėžį, pridėkite bet kokias kitas ligas, visas kitas
mirties priežastis ir savo nuostabai pamatysite, kad šis skaičius nė iš tolo nepriartės prie
to, kiek žmonių kasmet miršta nuo infarkto ir insulto. Tai mirties priežastis numero uno,
ir labai tikėtina, kad šios ligos pribaigs ir jus.
Dauguma onkologų mano, kad gyvūninės kilmės maisto vartojimas lėmė nepaprastai
daug vėžinių susirgimų, o jūs dar galite pridėti vyrų prostatos adenomos atvejus ir
moterų fibroidinius gimdos auglius bei tūkstantį kitų ligų – nuo diabeto iki nervų ir
raumenų sutrikimų, nuo Alzhaimerio iki artrito. Visos jos užkemša kraujagysles ir
kraujo apytakos sistemą. Ši gyvybiškai svarbi sistema, išnešiojanti deguonį ir maisto
medžiagas – gyvybę – po visą organizmą, yra visa tarsi suklijuota, užteršta ir užkimšta –
ir visa tai nuo mėsos, pieno, kiaušinių ir gyvūninių subproduktų vartojimo. Ir visa tai jus
žudo, TODĖL LIAUKITĖS JUOS VARTOTI.
Tokia rekomendacija jums atrodo pernelyg ekstremali? Ne, ekstremalus yra užkimštų
kraujagyslių sukeltas širdies infarktas. Ekstremalus yra smegenų vėžys (sukeltas augimo
hormono, esančio steroiduose, kuriais šeriami jūsų valgomi gyvuliai), nes gydytojai
medicininiu pjūklu ar grąžtu nupjaus jūsų kaukolės viršų ir išpjaus tą auglį. Štai kas yra
ekstremalu. Jei jums šis patarimas panašus į paskutinį dalyką gyvenime, kurio
griebtumėtės, žinokit, kad paskutinis dalykas žmogaus gyvenime yra mirtis. Noriu, kad
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liautumėtės valgę gyvulius, jų skysčius ir kiaušinius. Taip tris mėnesius elgtis prašiau
kiekvieno pas mane gydytis atėjusio paciento. Žinoma, kad žinau, jog niekas nemirė
suvalgęs vieną sūrainį. Bet aš čia kalbu apie tokią programą, kuri jus išgydys ir
sustiprins sveikatą, o gyvūninės kilmės maistui gydymo ar sveikatinimo programoje ne
vieta. O bet kuris kitaip teigiantis gydytojas tiesiog bijo jums įgristi, priversti pasijusti
nepatogiai ar jus apskritai prarasti kaip pacientą, nes, patikėkit, klinikiniai ir moksliniai
įrodymai tvirtina – mėsa yra mirtis.
Pasveikę mano pacientai galėdavo daryti ir valgyti, ką tik nori. Kai kurie eidavo į
restoraną ir užsisakydavo mėsos didkepsnį. Man niekada neprireikė jų atkalbinėti, nes
pats kepsnys tą padarydavo už mane. Po geros savijautos laikotarpio suvalgę kepsnį
pasijusdavo taip blogai, kad daugelis pacientų tapdavo vegetarais iki gyvos galvos.
Nesvarbu, ar nekenčiate gyvūnų ar juos auginate savo ūkyje, duokite man tris mėnesius
ir aš garantuoju, jog pastebėsite nuostabų savo savijautos pokytį.

VEGANIŠKO MAISTO
PROGRAMA
Jau daugiau nei tris dešimtmečius esu veganas. Gyvūninės kilmės maisto atsisakymas
tiesiogine prasme išgelbėjo gyvybę man ir daugeliui mano pacientų. Veganišką mitybą
naudoju kaip pamatą padėti žmonėms išsigydyti ligas, atstatyti sveikatą ir išlikti
sveikiems. Naudoju tris skirtingus veganiško maisto programų variantus.

Nr.1 Sveikatinanti mitybos programa
Nr. 2 Valomoji arba žaliavalgystės13 (raw) programa
Nr. 3 Organizmo praplovimas sultimis arba badavimas
geriant sultis
Visos šios mitybos programos yra veganiškos. Geriausia pradėti nuo sveikatinančios
maisto programos, nebent jums gresia greitai mirti. Tokiu atveju jums geriausia laikytis
valomosios arba žalio maisto programos arba, dar geriau, praplovimo (badavimo)
sultimis. Abi šios programos aprašytos 6 skyriuje „Organizmo valymas ir
detoksikacija“.

SVEIKATINANTI MITYBOS
PROGRAMA
Kaip jau minėjau, visos trys mano taikomos mitybos programos yra veganiškos. Tai
reiškia, kad jos yra absoliučiai vegetariškos, be jokios mėsos, žuvies, paukštienos,
kiaušinių ar pieno produktų. Labai detaliai kalbant, tai reiškia jokių karvių, kiaulių,
avių, arklių, elnių, briedžių, lokių, kalakutų, vištienos, laukinių paukščių, žuvies,
moliuskų, midijų, omarų, jūrų ausų (angl. – abalone), austrių, krevečių, šukučių,
kalmarų, suši, vištos kiaušinių, karvės pieno, ožkos pieno, jokių gyvūno kūno dalių,
pieno ar skysčių. Neketinu įžeisti jūsų išprusimo ar daugiažodžiauti, tačiau nustebsite,
kaip buvau nustebintas ir aš, pamatęs, kiek daug žmonių galvojo, kad omenyje tikrai
13

Žalias, termiškai neapdorotas maistas. (Vert.)
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neturėjau omaro. Arba klausė: „Argi omarai nelaikomi sveiku produktu?“ Arba: „Jūs
tikrai neturėjote galvoje ožkos pieno, jogurto ar kefyro – juk jie sveiki maisto produktai,
argi ne?“ Aš net turėjau vieną pacientą iš Kazachstano, pietinės buvusios Sovietų
Sąjungos dalies, kuris, laikydamasis mano programos, pusantro mėnesio gėrė sutrauktą
(sukrekėjusį) arklio pieną, kol aš galiausiai tai išsiaiškinau. Jo atsakymas – esą, šito
maisto nėra mano sudarytame draudžiamų produktų sąraše. Ir jis buvo teisus. Todėl po
šio atvejo aš kiekvienam naujam pacientui duodavau ant 22x25 cm dydžio popieriaus
lapo pagal pavadinimus sudarytą sąrašą su visų egzistuojančių rūšių gyvūninės kilmės
maisto produktais ir visais žinomais gyvūniniais subproduktais – nuo avių smegenų ir
totoriško kepsnio14 iki škotiško avienos plaučkepenių pudingo (haggis) ir šaltienos iš
kiaulės galvų, kanopų ir uodegų (braun). Kas mėnesį sąrašą papildydavau vis nauju
atrastu gyvūninės kilmės patiekalu (produktu). Todėl esmė ta, kad tikslaus ir galutinio
sąrašo nurodyti negaliu.
Pastaba: Žmogaus organizmas gamina visą jam reikalingą cholesterolio kiekį. Sau
kenkiame tada, kai cholesterolio vartojame papildomai. Vienintelis su maistu gaunamo
cholesterolio šaltinis – gyvūniniai riebalai. Jokiame augaliniame maiste nėra
absoliučiai jokio cholesterolio.
Dar viena pastaba: didžioji dalis gruntinių vandenų ir netgi oro užterštumo JAV
šiandien tiesiogiai siejama su gyvūninio maisto gamyba ir jai palaikyti reikalingo žemės
ūkio veikla.
Iki šiol daug kalbėjau apie ligas ir mirtį, kurias sukelia maitinimasis gyvūniniu maistu.
Tuo tarpu iš grūdų, daržovių, vaisių, pupų, ankštinių daržovių, sėklų, riešutų ir daigų
susidedanti mitybos programa duoda atvirkštinį efektą į gerąją pusę. Sveika mityba yra
vienintelis natūralaus gydymosi pamatas. Atkreipkite dėmesį, jog pasakiau ne
„pamatas“, o „vienintelis pamatas“.
Tokio maisto vartojimas maksimaliai aprūpina organizmą maisto medžiagomis,
reikalauja minimalių pastangų virškinti ir neužteršia organizmo toksinais. Yra daug kitų
šios programos savybių, pavyzdžiui, skaidulos. Skaidulos turi daug gydančių savybių,
įskaitant tai, kad padeda virškinamajam traktui geriau dirbti, ypač tuštintis. JOKS
gyvūninės kilmės produktas neturi JOKIŲ skaidulų; jos egzistuoja tik augalų pasaulyje.
Mano sveikatinanti mitybos programa – tai švelniausia ir didžiausia įvairove
pasižyminti maisto programa. Štai dėl ko nuo jos ir geriausia pradėti. Ji taip pat
geriausia mitybos programa kasdieniam organizmo aprūpinimui – jos laikysitės
maždaug 48 savaites per metus. Taip yra dėl to, kad geriausia yra iš kiekvieno sezono
paimti po vieną savaitę ir jos metu laikytis mano valomosios mitybos programos ir
praplovimo sultimis. Tokiu mitybos režimu vadovavęsi mano pacientai išsaugojo stiprią
sveikatą.
Vienintelė išimtis tokia: jei susirgtumėte, turėtumėte iškart nutraukti sveikatinančią ir
padėti laikytis valomosios mitybos programos. Jei susirgtumėte labai sunkiai,
turėtumėte nustoti vartoti kietą maistą ir pereiti prie praplovimo sultimis programos.
Pakartosiu: sveikatinanti mitybos programa skirta optimaliai aprūpinti organizmą
maistingosiomis medžiagomis, kurios lengvai virškinamos ir pasisavinamos. Į šią
programą įtraukti maisto produktai nėra toksiški, niekaip neteršia organizmo,
tačiau paprastai jie ir neskatina organizmo valymosi ar detoksikacijos proceso.

14

Mėsos patiekalas, gaminamas iš žalio faršo su prieskoniais ir daržovėmis. (Vert.)
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Sveikatinanti mitybos programa sudaryta iš visų grūdų, daržovių, vaisių, pupų, ankštinių
daržovių, sėklų, riešutų ir daigų. Juos galima valgyti žalius (raw), daigintus, virtus
garuose ar virtus. Naujokams iš pat pradžių gali pasirodyti, kad maisto produktų ar
meniu pasirinkimas nėra labai platus, tačiau ilgainiui įsitikinsite, kad maisto produktų ir
meniu pasirinkimas šioje programoje yra beveik neribotas. Veganiški čili ir sojų
sūrainiai, spagečiai, keptos bulvės yra visiškai „legalūs“ šios programos patiekalai, o
pajungę savo vaizduotę atrasite, kad šios maisto programos galima ilgai ir lengvai
laikytis.
Svarbu, kad, stengdamiesi paversti šią mitybos programą savo naująja gyvensena,
būtumėte labai imlūs ir teigiamai vertintumėte naujus, valgyti leidžiamus maisto
produktus, pasitelktumėte vaizduotę ir išradingumą juos gamindami. Dauguma žmonių
nevalgys šalto mėsainio, jei lėkštėje nebus patiekta dar ko nors. Todėl nepamirškite
mėgautis žolelėmis, prieskoniais ir begale nuostabių padažų ir pagardų, parduodamų
sveiko maisto parduotuvėse. Taip pat nepamirškite kurti ir gaminti savuosius, o
svarbiausia – neparaskite humoro jausmo.
Į sveiko maisto parduotuvę eikite labiau kaip į muziejų ir visada skirkite laiko po jas
pasižvalgyti. Kiekvieną savaitę atsiranda vis naujų produktų: daugelis jų puikūs, kiti –
ne tokie puikūs, o kai kurių turinį geriau išmesti ir valgyti garuose pašildytas jų
pakuotes. Bet kuriuo atveju – išbandykite viską! Mėgaukitės ir paverskite tai pozityviu,
jaudinančiu nuotykiu kelyje į naują, sveiką gyvenseną. Nebūtinai visi sveiko maisto
parduotuvėse siūlomi maisto produktai bus sveiki, tačiau jie visada bus geresni nei jų
atitikmenys įprastose maisto prekių parduotuvėse (mažiau riebalų, druskos, cukraus,
dirbtinių dažiklių, kvapiklių, pavojingų konservantų ir t.t.). Visur, net ir sveiko maisto
parduotuvėse, skaitykite užrašus ant prekių pakuočių.
Pastaba: atminkite, svarbu ne tai, ką veikiate per atostogas, sutikdami Naujuosius,
švęsdami gimtadienį ar linksmindamiesi šeštadienio naktį. Jūsų sveikatos lygį nulemia
tai, ką darote 6 dienas per savaitę.

SVEIKATINANTIS RYTAS
Visada siūlau dieną pradėti išgeriant 250-500 ml švaraus vandens. Jis išplaus iš jūsų
virškinamojo trakto virškinimo sulčių ir maisto likučius. Be to, tai geriausias būdas
sudrėkinti ir išvalyti organizmą prieš pusryčius.
Vėliau siūlau gerti kokio nors maisto trintuve paruošto gėrimo. Kai iš pat ryto
paskubomis praryjate riekelę skrudintos duonos ar suvalgote košės, paleidžiate savo
virškinamąjį traktą į sunkaus šešių valandų darbo trasą. Štai dėl ko dauguma žmonių
ryte jaučiasi pavargę ir yra priversti gerti kavą energijai palaikyti. Verčiau pradėkite
dieną nuo maistingo, lengvai pasisavinamo rytinio gėrimo, kuris prisotins jūsų kraują
vitaminų, mineralų, fermentų, amino rūgščių ir energijos suteikiančių kitų maisto
medžiagų.
Jau 35 metus kas rytą naudoju maisto trintuvą – gaminu šimtus skirtingų rytinio gėrimo
variantų. Daugelis žmonių nėra taip pamišę dėl maistingųjų medžiagų ir maisto
produktų maišymo kaip aš.
Tačiau klinikoje rytinio gėrimo gaminimas pacientams man visada buvo labai rimtas
darbas. Daugeliui pacientų dėl leukemijos ir kitų ligų būdavo išsivysčiusi
mažakraujystė. Negavus maistingųjų medžiagų, jiems grėsė mirtis ir sutemų nesulaukus.
Su šiais pacientais buvo dvi problemos, kurias turėjau išspręsti.
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Pirma, jie taip sunkiai sirgo, kad vos ne vos gebėjo virškinti maistą. Jų gebėjimą
virškinti būdavo nusilpninęs kepenų ir kasos vėžys, chroniškos skrandžio opos, o
daugelis būdavo tiesiog išdeginę savo virškinamuosius traktus per ilgus dešimtmečius
itin stiprių medikamentų vartojimo.
Antra, jei kokią vitaminų piliulę ir galėdavo suvirškinti, tai nieku gyvu negalėdavo jos
pasisavinti. Juk iš tikrųjų svarbu, ne kiek konkrečios maistingosios medžiagos
suvartojate, o kiek tos jūsų suvartotos medžiagos iš tiesų pateko į jūsų kraują ir
kraujotaką, o per ją – į šių medžiagų reikalingas mirštančias ląsteles. Kitais žodžiais
tariant, svarbu, ne kiek medžiagų suvartojate, o kiek jų pasisavinate.
Taigi, prieš daugelį metų savo klinikoje, trokšdamas išsaugoti gyvybes tokiems
pacientams, be galo daug eksperimentavau su sulčių spaudimu, sulčiaspaudėmis,
sultimis ir sulčių deriniais. Nėra abejonės, šviežiai spaustos ekologiškos sultys išsaugojo
mano pacientams gyvybes. Kaip jau daug kartų esu sakęs, jos lyg natūralus gydomasis
kraujo perpylimas.
Deja, nepaisant visko, kai kurie pacientai vis tiek mirė, o kitiems aiškiai reikėjo kažko
dar labiau maistiniu požiūriu koncentruoto ir veiksmingesnio nei vien sultys. Būtent
tada pradėjau tyrinėti nepaprastai daug konkrečių vitaminų ir mineralų turinčius maisto
papildus. Domėjausi ir vienaląsčiais augalais – spirulina, chlorele, maistinėmis alaus
mielėmis bei kitais, kurie yra ne tik „supermaistas“, turintis daugiausia tam tikrų
medžiagų, bet kartu yra vienaląsčiai augalai – tokie, kuriuos organizmas pasisavina
tiesiai į kraują, tiesiog burnoje, prieš jiems patenkant į žarnyną. Iš karto supratau – šis
„supermaistas“ ir žolelės yra trūkstamoji gydymo grandis, būtina silpniausiems mano
pacientams.
Laikui bėgant sukūriau augalų miltelių mišinį, kurį pavadinau paprastai – „SuperFood“
(„supermaistas“). Iš paskutiniųjų stengdamasis išsaugoti labiausiai sergančių pacientų
gyvybes, liepdavau jo berti į rytines sultis. Tiesą pasakius, jie ne tik išsaugojo gyvybes –
jie tiesiog ėmė trykšti sveikata. Todėl pradėjau šio mišinio skirti visiems savo
pacientams, o po metų žmonės iš viso pasaulio jau prašė ir užsakinėjo šį „supermaistą“.
Šiandien pardavinėju „SuperFood“ miltelius kartu su kitomis mano sukurtomis vaistinių
augalų formulėmis per savo Amerikos botanikos farmacijos kompaniją. Jei šiuos
miltelius įsigijote ne iš mano kompanijos, tada juos sukūriau ne aš – ir taškas.
Reklama baigta, o jums bet kokiu atveju siūlau receptą paprasto rytinio gėrimo, nuo
kurio ir galite pradėti laikytis savo sveikatinančios mitybos programos.
MAISTINGAS RYTINIS GĖRIMAS:





240 ml ŠVIEŽIAI spaustų vaisių sulčių
240 ml distiliuoto ar išgryninto vandens
½-1 puodelis vaisių (bananų, papajos, obuolių, kriaušių, uogų ar kt.)
2 nubraukti valg. šaukštai ekologiško vitaminų ir mineralų koncentrato
„SuperFood“.

Visus šiuos produktus vieną minutę maišykite maisto trintuvu ir lėtai, kiekvieną gurkšnį
„pavoliodami“ burnoje, išgerkite. Štai tokie yra tikri čempionų pusryčiai.
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Dr. Šulcės milteliai „SUPERFOOD“:
100 proc. ekologiškas vitaminų ir mineralų maisto koncentratas

ŠIUOLAIKINIS

GYVENIMAS GALI JUS PRIBAIGTI. Dauguma žmonių šiandien
vartoja stipriai apdorotą ir pervirtą maistą, jau nekalbant apie kavą, cukrų, šokoladą,
„šlamštamaistį“, vaistus ir alkoholį. Kaip niekad anksčiau mūsų aplinkoje gausu toksinų
ir cheminių teršalų, tačiau trūksta deguonies. Daugelis iš mūsų kenčia nuo fizinio
aktyvumo ir miego stokos bei nuo neregėtai didelio streso. Toks nuolatinis puolimas,
mūsų vadinamas moderniu gyvenimu, praryja maistingąsias medžiagas tarsi šėlstantis
laužas mišką pučiant 160 km/h pavėjui.

VISI Į MANO KLINIKĄ ATĖJĘ PACIENTAI BUVO
IŠSEKĘ DĖL MAISTINGŲJŲ MEDŽIAGŲ STYGIAUS
Maistingųjų medžiagų stoka kraujyje gali sukelti bet kokį negalavimą – nuo energijos
trūkumo ir silpnos imuninės sistemos iki praktiškai bet kokios ligos. Jūsų gebėjimas
pasveikti ir sveikimo greitis žymiai sumenksta, jei esate išsekę maistingųjų medžiagų
prasme. Maistingosios medžiagos organizme gamina visas ląsteles, organus ir medžiagų
apykaitos chemikalus. Maistingosios medžiagos yra tai, kas kuria jūsų kūną; tai, iš ko
JŪS susidedate. Jei jūsų kraujas yra gausiai aprūpinamas maisto medžiagomis, tampate
energingi, gyvybingi, stiprūs, apsaugoti nuo ligų, o susirgę stulbinamai greitai
sveikstate.

SVARBU, KIEK PASISAVINATE, O NE KIEK
SUVARTOJATE
Net ir stiprios sveikatos žmogui sunku suvirškinti ir pasisavinti vitaminų, mineralų
piliules, o ligoniui tai apskritai neįmanoma. Todėl dirbdamas klinikoje netrukau
išsiaiškinti, kad vitaminų ir mineralų piliulės NEpadeda pasveikti nė vienam mano
pacientui. Jie tiesiog išmesdavo pinigus į tualetą.
Žmonija žengia į naują mitybos epochą. Tampa nebeaktualu, kiek miligramų vienos ar
kitos maistingosios medžiagos suvartojame, bet kiek mūsų suvartojamų medžiagų iš
tiesų atsiduria kraujotakoje ir patenka į organus, kuriems jos reikalingos.
Formulę „SUPERFOOD“ sukūriau iš daug vienaląsčių mikroaugalų. Paprasta kalba tai
reiškia, kad šiuos miltelius jūsų organizmas pasisavina per kelias minutes, jie patenka
tiesiai į kraują ir ten, kur reikia jūsų organizmui. Pakartosiu – svarbu ne tai, kiek
miligramų ar tarptautinių vienetų konkrečios maistingosios medžiagos suvartojate, o
kiek jūsų nuryjamos konkrečios medžiagos patenka į jūsų kraujotaką ir ląsteles ten, kur
jų reikia.

KLAUSIMAI IR BŪKŠTAVIMAI DĖL
TAPIMO VEGANU
Daug mano pacientų buvo profesionalūs sportininkai, šokėjai, kultūristai, jogos
mokytojai ir studentai. Bene kasdien manęs klausdavo tų pačių klausimų apie
veganizmą:
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Ar veganiškoje dietoje užtenka BALTYMŲ?
Ar aš nepritrūksiu ENERGIJOS?
Iš kur gausiu KALCIO, nevartodamas pieno ir pieno
produktų?
BALTYMAI.

Kalbant apie būtiną baltymų kiekį, reikia pasakyti, kad veganiška
dieta perpildyta baltymais. Štai trys labai įdomūs faktai apie baltymus:
Nr. 1. Bet kuri mitybos programa ar dieta, kurioje užtenka kalorijų gyvybei palaikyti,
taip pat užtikrina pakankamą baltymų kiekį. Tiesą pasakius, neįmanoma sukurti
užtektinai kalorijų, bet per mažai baltymų turinčios mitybos programos.
Nr. 2. Baltyminga dieta – tai klaidinga 6-ajame dešimtmetyje vyravusi mitybos mada.
Daugelis klaidingai manė, kad sveikas žmogus per dieną turi suvartoti nuo 75 iki 100 g
baltymų. Šiandien visiškai sutariama, kad būtent visi šie suvartoti baltymai sukėlė
daugelį ligų ir susargdino daug žmonių. Šiandien nedaug baltymų turinti dieta laikoma
saugiausia, sveikiausia ir labiausiai ilgaamžiškumą skatinanti mityba.
Įdomu tai, jog dabar atsekama, kad daugumą šių tariamai mokslinių, bet visiškai
neteisingų patarimų apie mitybą skleidė pernelyg uolūs propaguotojai iš jautienos ir
pieno pramonių. Panašus pavyzdys: 4-ajame dešimtmetyje medicinos gydytojai tvirtino,
kad cigaretės malšina gerklės uždegimą, o baltas rafinuotas cukrus buvo pripažintas
oficialiai priimtinu maisto produktu – ir vėl gi, tų pačių gydytojų. Man smalsu, kas
jiems mokėjo už melavimą?
Nr. 3. Frances Moore Lappe knygoje apie baltymus rašoma taip pat klaidingai. Autorė
teigia, esą, privalote valgyti pilnaverčius baltymus, o jei tokių nevartojate, tada privalote
kiekvieno valgio metu derinti įvairų baltymingą maistą (pavyzdžiui, pupeles ir ryžius),
iš kurio „susirinktumėte“ visas aštuonias esmines amino rūgštis ir gautumėte pilnaverčių
baltymų. Tai paprasčiausi tauškalai. Mokslininkai tai paneigė, o knygos autorė po
daugelio metų šią klaidingą teoriją atsiėmė. Deja, vis dar girdžiu žmones postringaujant
šitą nesąmonę.
Pastaruosius du dešimtmečius gydytojų tyrėjų komandos iš Harvardo, Amerikos
dietologų asociacijos, Amerikos gydytojų asociacijos ir daug kitų konservatyviai
nusiteikusių gydytojų grupių tyrinėjo vegetarinę mitybą. Visi priėjo tos pačios
išvados, kad vegetarinėje dietoje yra „gerokai daugiau nei pakankamai“ baltymų
ir visų kitų esminių maistingų medžiagų – net ir besilaukiančioms moterims,
augantiems vaikams ir paaugliams.

Todėl tikiuosi, kad šią baltymų temą paliksime ramybėje, amžiams!

ENERGIJA. Palyginti su baltymais, energijos klausimas yra labiau psichologinė, o
ne fiziologinė problema. Kitaip tariant, panašu, kad ši problema glūdi tik žmonių
galvose.
Pasirodo, kad Jautienos pramonės patarėjų tarybos (Beef Advisory Board) ir Amerikos
pieno pramonės tarybos (American Dairy Council) vykdytas smegenų plovimas pavyko
kaip ir baltymų atveju. Daugelis žmonių, regis, jaučia, kad baltymai suteikia greitos
energijos, tačiau nėra jokių šį jausmą patvirtinančių mokslinių duomenų ar
įrodymų. Augaliniai baltymai – esminė medžiaga, reikalinga augimui, audinių
atstatymui ir naujų audinių kūrimui, o energiją mes gauname iš sudėtinių
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angliavandenių, krakmolo ir cukrų. Štai dėl ko angliavandenių kaupimui skirtos dietos
(angl. – carbohydrate loading) laikosi daug profesionalių sportininkų, ypač
maratonininkų. Ši dieta reiškia, kad tam tikrą laiką prieš varžybas ar intensyvias
treniruotes sportininkai specialiai vartoja labai daug angliavandenių. Iš esmės būtent
sudėtinius angliavandenius, ypač grūdus ir daržoves, mūsų organizmas paverčia į
glikogeną ir kaupia vėlesniam energijos poreikiui patenkinti. Prireikus organizmas
glikogeną paverčia į cukraus gliukozę, kuri reikalinga raumenų darbui, raumenų
sutraukimui ir energijai gauti.
Dirbdamas klinikoje daug kartų girdėjau žmones kalbant apie tai, kad jie kažkada buvo
tapę vegetarais, tačiau turėjo grįžti prie mėsos, nes reikėjo daugiau baltymų ar
energijos. Kadangi šiam reiškiniui nėra absoliučiai jokio mokslinio ar medicininio
pagrindimo, kvosdamas, tai yra, apklausdamas šiuos pacientus, visada išsiaiškindavau,
kad taip nutikdavę dėl to, kad pacientai paprasčiausiai ir vėl norėdavo valgyti mėsą. Gal
mėsos valgymas juos ramina ar gal tai tiesiog šeimos tradicija, tačiau šiais laikais
nebemadinga sakyti: „Vėl pradėjau valgyti veršieną, nes mano šeima kilusi iš Italijos, o
valgydamas šią mėsą jaučiuosi jaukiai lyg namie“. Žymiai politiškai korektiškiau, tačiau
mediciniškai nekorektiškiau, pasiaiškinti tiesiog taip: „Man trūko energijos, reikėjo
daugiau baltymų“. O naujausia nesąmonė: „Mano I kraujo grupė, todėl man reikia
vartoti mėsą“.

KALCIS. Ir galiausiai kalcio tema. Kalcio organizmui reikia tvirtiems kaulams ir
dantims užauginti. Mūsų kaulai sudaryti iš maždaug 85 proc. kalcio. Panašu, kad kaulų
būklės prastėjimą ir trapumą lemia du pagrindiniai veiksniai: suvartojame per mažai
kalcio ir (atgal prie baltymų) per daug baltymų. Kieto mineralinio kalcio mūsų
organizmas nepasisavina arba pasisavina labai sunkiai. Daug žmonių matau geriančių
kalcio papildus, pavyzdžiui, austrių kriaukles ar kitas panašias medžiagas, kurios yra 99
proc. nepasisavinamos. Net ir piene esantis kalcis sunkiai virškinamas, organizmui
sunku jį panaudoti. Visą savo profesinį gyvenimą propagavęs motinoms savo vaikus
girdyti karvės pienu (nes 6-ajame dešimtmetyje maitinimas krūtimi buvo Amerikos
politiškai NEkorektiškiausių dalykų sąrašo viršūnėje), oficialiosios medicinos gydytojas
pediatras dr. Bendžaminas Spokas (Benjamin Spock) prieš mirtį pakeitė savo nuomonę į
visiškai priešingą pusę. Jis ne tik pasakė nepatariantis naujagimiams ar bet kokiems
vaikams duoti karvės pieno, bet net išdrįso teigti manąs, jog pienas nėra geras kalcio
šaltinis, nes jį sunku virškinti, ir jaučiąs, kad pienas nėra geras maisto produktas.
Morkų ir apelsinų sultyse yra lygiai tiek pat, gramas į gramą, kalcio kaip ir piene, tačiau
jos pasisavinamos geriau ir neturi nė vieno šalutinio poveikio – nuo laktozės
netoleravimo iki gleivių gamybos skatinimo. Daug grūdų, daržovių ir vaisių taip pat turi
daug kalcio.

GYVAS MAISTAS, KURIAME GAUSU KALCIO
Lapiniai kopūstai „Kale“

Jūros dumbliai (angl. – seeweed)

Brokoliai

Lapiniai kopūstai „Collard“

Špinatai

Ropės lapai

Sezamo sėklos

Garstyčių lapai

Rudadumbliai (angl. – kelp)

Baltosios pupelės
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Paskutinis įdomus pastebėjimas: dauguma medicininių studijų rodo, jog vegetarų kaulai
yra stipresni nei visavalgių. Ataskaitos apie mėnraščių „The Medical Tribune“ ir
„The Journal of Clinical Nutrition“ atliktus tyrimus įtikimai liudija: sulaukusių 65
metų amžiaus, mėsavalgių kaulai esti praradę dvigubai daugiau kaulų masės ir
labiau suprastėję nei vegetarų. Iš dalies tai paaiškinama tuo, jog mėsavalgiai per
gyvenimą suvartoja daugiau baltymų nei vegetarai.

FAKTAI
• JAV Žemės ūkio departamento duomenimis, vidutinis vegetaras amerikietis
suvartoja 150 proc. reikalingo baltymų kiekio, o vidutinis mėsavalgis suvalgo 200
proc. arba dvigubai daugiau baltymų, nei jiems reikia. Atlikti tyrimai rodo, kad
didesnis baltymų, net pieno, suvartojimas osteoporozę SUKELIA, o ne gydo.
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4 SKYRIUS

GYVAS MAISTAS
Valgykite daugiau žalio (raw) maisto

KAM TO REIKIA?
Gyvas maistas prilygsta gyvybei. Jame gausu fermentų, vitaminų ir šimtai kitų
maistingųjų medžiagų, kurios sunaikinamos maistą kaitinant, verdant ir kitaip
apdorojant. Lyginant pagal suteikiamų maistingųjų medžiagų kiekį, žalias ir daigintas
maistas nusileidžia tik sultims.
Gyvo maisto vartojimas sugrąžina jūsų kūnui gyvybę.
• Fermentai – tai gyvybines jėgas atstatančios maistingosios medžiagos, esančios
visuose maisto produktuose. Maisto kaitinimas ir virimas (kepimas) sunaikina
visus fermentus.
• Dauguma vitaminų yra visiškai sunaikinami, arba jų labai smarkiai sumažėja,
maistą kaitinant ir verdant (kepant).

KAIP TAI DARYTI?
PIRMIAUSIA – PASAKOJIMAS APIE MANO
SODĄ
Savo sūnų Artūrą mokau namuose, todėl kasmetinis valgomų produktų auginimas – tai
dalis mūsų mokymo programos. Maždaug 40 arų žemės plotą paskyriau mūsų
ekologiškos sodininkystės projektui. Šlaituotoje kalvoje auginame apie 100 vaismedžių
– avokadų, apelsinų, citrinų, laimo citrinų, saldžiųjų citrinų, greipfrutų, mandarinų,
kinkanų, figų, slyvų, nektarinų, persikų, abrikosų, persimonų, granatų, peruvinių anonų,
japoninių lokvų, obuolių, kriaušių, alyvuogių ir net makadamijos riešutų. Lygumoje
auginame kukurūzus, arbūzus, moliūgus, bulves, pomidorus, čili pipirus ir daug kitų
daržovių. Taip pat ekologiškai auginame vaistinius augalus, kad patenkintumėme dalį
Amerikos botanikos farmacijos kompanijos poreikių, pavyzdžiui, ežiuolę, pankolį,
rozmariną, levandą, arbatmedį ir kitus. Noriu pasakyti, kad bet kuris, bent šiek tiek
padedamas vaikų, gali užauginti vaisių ir daržovių visai kaimynystei. Neleiskime, kad
maisto auginimas taptų užmirštu menu, antraip visi turėsime daug bėdų.
Mano sūnui ši veikla suteikia šviečiamosios patirties: kompostavimas ir atliekų
perdirbimas, žemės paruošimas ir maitinimas bei linksmiausia dalis – drėkinimas. Prieš
keletą metų jis pasėjo mažą saulėgrąžos sėklą, o iš jos išaugo 3 metrų aukščio masyvus
augalas su stiebu, storumo sulig jo ranka. Žvelgdamas į milžinišką saulėgrąžą, paklausė,
„kaip viena mažytė sėklelė sugeba užauginti tokį didžiulį augalą?“ Labai geras
klausimas. Na, vienas rimtas paaiškinimas yra Dievas ir gamta, o kitas – sėkloje esantys
fermentai. Žvelgdamas į mane, sūnus atsakė: „Oho! Tada tos sėklytės viduje turi būti
daug GYVYBĖS“. Geriau ir pats nebūčiau pasakęs.
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Vienas iš daugelio mano puikių mokytojų, dr. Bernardas Džensenas (Bernard Jensen),
visada ragindavo valgant vynuoges, obuolius, arbūzus ar bet kokius kitus augalus
sukramtyti ir suvalgyti jų sėklas. Šis didis gydytojas žinojo, kad sėklose slypi gyvybė.
Argi neįdomus faktas yra tai, kad daug vaisių šiais laikais auginami besėkliai – kad
būtų patogu valgyti, bet tikrai ne maistingumo sumetimais.

KODĖL REIKIA VALGYTI ŽALIĄ
MAISTĄ
Gyvybinė energija, gyvybinė jėga, fermentai ar kaip bepavadintumėm yra tai, ką mes,
regis, pamiršome. Pirmyn, iškaskite duobę, pasodinkite vitaminą, mineralą, mėsainį,
kepalą duonos ar bet kokį kitą išvirtą maistą ir pažiūrėkite, kas nutiks. Nieko! Galite
juos laistyti, maitinti, giedoti ar net miegoti greta, tačiau nenutiks absoliučiai nieko –
išskyrus tai, kad jūsų „sėjinys“ supus. Bet pasėkite mažą saulėgrąžos sėklelę ir
stebėkite: greitai įvyks galingas gyvybės sprogimas ir išaugs už jus dvigubai aukštesnis
augalas! Pasodinkite žalią migdolo riešutą ir užauginsite milžinišką medį!
Jau vien dėl šios priežasties gyvas, žalias maistas – maistas, pripildytas šios augimą ir
gyvybę kuriančios gyvybinės jėgos, gyvybinės energijos, fermentų ir fitochemikalų –
pamaitina jūsų kūną kur kas sočiau nei bet koks virtas maistas.
Koks nuoboda mokslininkas gali pasijuokti ir pasakyti, kad tai – tik genetika. Bet kas gi
tada maitina genetiką? Tie patys mokslininkai manosi esą tokie protingi ir tiek daug iki
šiol pasiekę, tačiau labai norėčiau pamatyti, kaip bent vienas iš jų laboratorijoje
sugebėtų susintetinti bent jau žirnį. Jiems gali pavykti sukurti kokią lipnią rudą masę, jų
tvirtinimu, turinčią lygiai tokių pačių elementų ir maistingųjų medžiagų kaip žirnis, bet
kas nutiks, jei ją pasėsite? Daugiau žirnių neužauginsite, nes KAŽKO TRUKS, o tas
trūkstamas veiksnys yra gyvybinė energija, gyvybinė jėga, fermentai, Dievas, gamta,
fitochemikalai ar vadinkite kaip tik norite.
Ką gi tuo noriu pasakyti? GYVAS MAISTAS KURIA GYVYBĘ, todėl VALGYKITE
DAUGIAU GYVO, ŽALIO, NEAPDOROTO MAISTO.
Net jei trečiasis žingsnis (3 skyrius) – tapti veganu – jums yra pernelyg drastiškas
šuolis, tokiu atveju savęs per daug neskubinkite, versdami valgyti žalią maistą. Puikus
būdas užsitikrinti sėkmę laikantis bet kokių programų, ypač rekomenduojamų
šioje knygoje, kurios skirtos visam gyvenimui, – daryti didelius posūkius lėtai,
plačiai ir lengvai. Jei griebsitės staigių pokyčių, sakykime, per vieną naktį iš tikro
mėsėdžio tapti vaisiavalgiu, tai tikėtina, kad kitą rytą į savo rytinį gėrimą bersite
kumpio. Vadinasi, keitėtės per staigiai. Liaukitės, juk iki šiol jau turėjote pažinti savo
gebėjimą keistis – kas jums yra realu, o kas ilgai netruks. Neapgaudinėkite savęs.
Todėl jei tokia mityba jums per sunki, svetima ir visiškai nauja, tiesiog kurį laiką
maitinkitės veganiškai, kaip aptarta ankstesniame skyriuje. Man nesvarbu, kad šiuo
metu jūs vargiai kada vartojate žalio ar gyvo maisto. Vien rytinis „SuperFood“ gėrimas
yra gyvas, žalias, fermentų kupinas maistas, suteikiantis jums daugybę maistinių
medžiagų, todėl neskubėkite. Valgykite viską, ką tik norite, kad tik tai būtų veganiška.
Kai nevalgydami mėsos imsite jaustis patogiau, noriu, kad į savo gyvenimą įneštumėte
daugiau gyvo ir žalio maisto. Kai jausitės stabiliau, valgykite dar daugiau gyvo maisto.
Kai laikydamiesi tokios maisto programos jausitės geriau, pridėkite dar daugiau gyvo
maisto.
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Papildykite savo virtų veganiškų priešpiečių lėkštę saujele žalių tarkuotų burokų, morkų
ar kopūstų, arba visų trijų. Būtinai daržoves apibarstykite žalumynais, česnaku,
pašlakstykite termiškai neapdorotu ekologišku nefiltruotu obuolių actu ir ypač tyru,
pirmo šalto spaudimo alyvuogių aliejumi. Taip daržovės bus gardesnės. Greitai savo
kūnui imsite duoti tiek daug gyvybės ir gyvo maisto, kad nepatikėsite, kiek daug
energijos atsiras. Tiesiog kai gersite ankstesniame skyriuje aprašytą rytinį gėrimą ir savo
priešpiečius bei vakarienę papildysite žaliu maistu, jūsų sveikatos lygis, ir jūsų pasaulis,
ims keistis, o pokytis priklausys nuo to, ko nesuvalgysite ir ką pradėsite valgyti.
Be žalių vaisių ir daržovių, valgyti galite mirkytus ir daigintus grūdus, pupeles, žirnius,
sėklas ar riešutus. Taip paruošti augalai tampa lengviau virškinami, paskatinamas juose
esančių fermentų veikimas. Jei jums reikia daugiau įkvėpimo ir receptų, galite įsigyti
knygų su žaliavalgiškų patiekalų receptais. Štai keletas mano mėgstamiausių:
1. Džono Robinso (John Robbins) knygos – čia rasite ne tik receptų, bet ir informacijos.
2. „Light Eating for Survival“ („Valgykim lengvai, kad išgyventumėm“), autorė Maria
Acciardo. Tai sena knyga, bet man ji be galo patinka. Ją duodavau paskaityti visiems
savo pacientams. Daug gerų, paprastų receptų.

TRUMPAS PASAKOJIMAS APIE
DR. DŽONĄ R. KRISTOFERĮ
Prieš daugybę metų, dar būdamas gyvas, dr. Džonas Kristoferis turėjo vykti skaityti
pranešimą į itin didelę konferenciją apie mitybą Los Andžele. Savo laiku jis buvo vienas
iš keleto kalbėtojų apie sveikatą, kaip dr. Bernardas Džensenas, sutraukdavusių
tūkstančius klausytojų. Savaime suprantama, dr. Kristoferis turėjo puikius mokytus ir
puikų išsimokslinimą savo srityje, tačiau žmones traukė tai, kad jis buvo padėjęs
tūkstančiams amerikiečių išsigydyti ligas taikant natūralų gydymą ir žolininkystę. Jis
buvo tikras autoritetas! Dažnai nutikdavo, kad žmonės imdavo, tiesiogine prasme,
panikuoti, grumtis, netgi lipti vieni kitiems per galvas, kad tik prieitų arčiau prie šio
kalbėtojo. Keletą kartų grumtynės pernelyg įsismarkavo, todėl man teko ne tik mokytis
pas jį ir dirbti vyresniuoju mokytoju jo Natūralaus gydymo mokykloje (School of
Natural Healing) Jutoje, bet kartais dar ir atlikti asmens sargybinio pareigas.
Kadangi gyvenau netoli Los Andželo, turėjau vykti į oro uostą paimti jį su sūnumi ir
nuvežti į konferenciją. Dr. Kristoferis buvo šio renginio garbės svečias ir pagrindinis
pranešėjas. Daugelis konferencijų, kuriose jis kalbėdavo, paprastai būdavo apie
sveikatą, ne apie mitybą, tačiau, kaip ir aš, jis vykdavo beveik visur, kur prašydavo jo
gydančią žinią išgirsti trokštantys žmonės.
Į renginį atvykome keliomis valandomis anksčiau, todėl dr. Kristoferis norėjo
pasivaikščioti ir apžiūrėti visas būdeles, atstovaujančias didžiausioms to meto mitybos
kompanijoms, kuriose buvo pardavinėjami jų produktai. Būdelės lūžte lūžo nuo piliulių
ir miltelių su vitaminais, mineralais, fermentais, amino rūgštimis, su ryškiausiomis ir
įmantriausiomis etiketėmis, pardavinėjamų elegantiškai ir prašmatniai apsirėdžiusių
pardavėjų. Akivaizdu, pagrindinis tokių konferencijų tikslas – pristatyti savo mitybos
produktus pramonei, sveikų produktų parduotuvių savininkams ir vartotojams,
pirkėjams. Ir, žinoma, priimti užsakymus ir parduoti savo produktus.
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Kai atėjo laikas dr. Kristoferiui skaityti pranešimą, didžiulė konferencijų salė jau buvo
sausakimša. Daug žmonių buvo pradedą erzintis, nes kalbėtojas jau lipo ant scenos, o
šie neturėjo vietos atsisėsti, todėl stumdėsi tarpduriuose.
Apsirengęs trijų dalių vilnoniu kostiumu (tuo metu, kai viešpatavo poliesteris), baltais
marškiniais, kaklaraiščiu, auksiniu laikrodžiu su grandinėle ir dailiai nublizgintais
batais, dr. Kristoferis buvo pristatytas ir žengė keletą žingsnių pakylos link. Minia
pašoko ant kojų ir prapliupo klykti, sveikinti ir ploti. Jis atsikrenkštė ir tarė (kadangi
visa tai vyko prieš maždaug 25 metus ir buvo labai įtempta akimirka, perpasakosiu jums
ką geriausiai pavyko išsaugoti savo atmintyje): „Laba diena. Dėkoju, kad pakvietėte
mane šiandien čia kalbėti“. (Jis visada elgėsi labai mandagiai). Praslinkus maždaug
minutei, bent jau taip atrodė, jis tarė: „Šiandien vaikštinėdamas po šią nuostabią salę,
sutikau puikių žmonių. Taip pat mačiau įvairių produktų, tačiau vienintelė problema ta,
kad viskas, ką mačiau visose būdelėse ir ant kiekvienos stalo...YRA NEGYVA!“
Šaukdamas „NEGYVA“, jis kumščiu trenkė į pakylą ir per visą didžiulę salę
mikrofonas aidu pakartojo jo kumščio trenksmą.
O tu šventas žalio maisto mėšle! Buvau šokiruotas, kaip ir tūkstančiai klausytojų salėje,
o po kokių dviejų sekundžių salėje būtų buvę galima išgirsti krentant smeigtuką.
Tvyrojo mirtina tyla. Staigiai puoliau prie pakylos lyg slaptas agentas krūtine uždengti į
prezidentą iššautą kulką. Salė buvo bepradedanti šurmuliuoti, o senasis puikusis dr.
Kristoferis, kiek pamenu, nepasimetė ir toliau tęsė savo šviečiamąją paskaitą. Manau,
kad tuo metu kažkas užšoko ant scenos, pasakė „Labai ačiū!“, uždėjo ranką ant pečių,
paskubomis pakeitė temą ir ėmė sakyti kažką kita, o kiti tuo metu nulaipino daktarą nuo
scenos.
Maniau, kad dr. Kristoferis paprasčiau suklydo pamiršęs, kokiame renginyje yra, arba
išsitraukė kitam renginiui skirtus užrašus, tačiau jis tiksliai žinojo, koks tai renginys, ką
daro ir ką sako. Vėliau tą pačią popietę jis man pasakė: „Kažkas juk turėjo jiems tai
pasakyti, todėl pagalvojau, kad puikiausiai tą galiu padaryti ir aš“.
Nuo tos dienos man buvo uždrausta kalbėti konkrečiai šioje metinėje konferencijoje ir
daugelyje kitų vien dėl mano sąsajų su dr. Kristoferiu, ir aš labai didžiuojuosi būdamas
šio „nusikaltimo bendrininku“.

ČESNAKAS
Dirbdamas klinikoje ir gydydamasis pats, atradau, kad česnakas – tikrai stebuklingas
augalas. Jei man reikėtų apsiriboti tik keliais vaistiniais augalais, tai česnakas, uoginė
paprika, lobelija ir alijošius, išvardinta tvarka, būtų sąrašo viršuje!
Siekdami stiprinti sveikatą, į savo mitybos programą įtraukite žalią česnaką. Iš pradžių
neskubėkite ir, sukapoję į smulkius gabalėlius, vogčiomis berkite į savo maistą.
Netrukus galbūt tapsite priklausomas nuo česnako, kaip ir aš, ir imsite jį valgyti
dideliais kiekiais. Kai gaminu valgyti – kai iš tiesų kaitinu ir gaminu, į 3-4 asmenims
ruošiamo kario ar makaronų padažą dedu 4-6 česnako GALVUTES, arba maždaug 100
skiltelių. Nebūkite lepšiai, kai į ruošiamą maistą reikia dėti česnako. Karštis sunaikina
didelę dalį česnako skonio, stiprumo ir medicininio poveikio, todėl visada naudokite
daug, jei ketinate kaitinti. Jei lankysitės Los Andžele ar San Franciske, išbandykite
česnako virtuvę „Stinking Rose“ restorane.
Kadangi česnakas – mano mėgstamiausias vaistinis augalas ir vienas mėgstamiausių
maisto produktų, noriu papasakoti jums daugiau apie jo medicinines galias. Ši
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informacija galbūt paskatins jus savo gyvenime vartoti daugiau šio nuostabaus,
stebuklingo ir gydančio augalo.

Puiki gydomoji dozė – bent 3 skiltelės ŠVIEŽIO, ŽALIO
česnako kasdien
Česnakas (lot. – Allium sativum) neabejotinai yra vienas gamtos stebuklų. Jis
garbinamas nuo rašytinės istorijos pradžios dėl savo savybės gydyti ir stiprinti kūną.
Senovės egiptiečiai, graikai ir romėnai gausiai vartodavę česnaką jėgoms didinti ir kovai
su ligomis. Hipokrato, vadinamojo šiuolaikinės medicinos tėvo, iš tikrųjų būta žolininko
ir gydytojo natūropato. Česnaką jis naudodavo specialiai vėžiui gydyti. Ne tokioje
tolimoje praeityje, Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo metais, žaizdoms gydyti paprastai
naudoti medikamentai su siera, tačiau jų pritrūkusi, britų vyriausybė karo lauko
ligoninėse naudodavo česnaką. Šiam augalui priskiriami nuopelnai už tūkstančius
išgelbėtų gyvybių. Jis buvo dedamas į įvairius preparatus karo žaizdoms dezinfekuoti ir
gydyti, o vartojamas į vidų sėkmingai kovojo su vidurių šiltine ir dizenterija.
Šiandien česnakas – pirmaujantis nereceptinis vaistas daugelyje Europos ir Azijos šalių.
Daugelyje šalių, išskyrus JAV, jis yra oficialus, medicinos gydytojų išrašomas vaistas
įvairioms ligoms gydyti, ypač hipertenzijai (aukštam kraujospūdžiui), padidėjusiam
cholesterolio kiekiui ir vėžiui, ir ypatingai dažnai skiriamas kaip plataus veikimo
spektro antibiotikas, antivirusinė medžiaga ir fungicidas. Pastarajame šimtmetyje
Amerikoje buvo atsisakyta naudoti česnaką medicinos reikmėms, bet ne dėl jo
neveiksmingumo gydyti, o spaudžiant gydytojams iš Amerikos gydytojų asociacijos
(AMA) ir farmacijos kompanijų. Daugelį metų farmacijos kompanijos ir AMA stengėsi
atkalbėti visuomenę gydymosi tikslais naudoti augalus – tiesą sakant, atkalbinėjo nuo
savigydos ar gydymosi namuose, kad paverstų žmones labiau priklausomais nuo
gydytojų ir medikamentų. Tačiau panašu, kad šių dviejų grupių taikoma kieto kumščio
politika ir kasmet reikalaujamas trilijonas dolerių jau nebegali išlaikyti česnako
pogrindyje.

ČESNAKAS BEI ŠIRDIES IR
KRAUJAGYSLIŲ LIGOS
Česnakas garsėja dėl savo poveikio gydant širdies ir kraujagyslių ligas. Šiandien šios
ligos – tai mirties priežastis Nr. 1 Amerikoje. Per šiuos metus mirs beveik 1 milijonas
žmonių. Tai maždaug 2 žmonės per minutę. 99 procentus visų su širdimi ir
kraujagyslėmis susijusių mirčių sukelia cholesterolio ir prisotintų riebalų užkimštos
vainikinės arterijos. Pirmą kartą dėmesys į česnaką, kaip vaistą širdininkams, buvo
atkreiptas tada, kai tyrėjai pastebėjo, jog daug česnako suvartojančiose šalyse širdies ir
kraujagyslių ligos žymiai mažiau paplitusios, palyginti su vidurkiu.
Atrasta, kad česnakas mažina bendrą cholesterolio ir trigliceridų kiekį kraujo serume ir
aterosklerozinių plokštelių susidarymą kraujagyslėse. Jis tai daro padidindamas kraujyje
didelio tankio lipoproteinų (DTL) koncentraciją. Šie lipoproteinai išvalo perteklinį
cholesterolį ir riebalus iš mūsų kraujo. Česnakas taip pat mažina mažo tankio
lipoproteinų (MTL) koncentraciją, kuri gali prisidėti prie kraujagyslių plokštelių
susidarymo.
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Medicinos tyrėjai česnake taip pat atrado medžiagų, slopinančių trombocitų agregaciją
(kraujo ląstelių sukibimą). Tai dar vienas būdas, kaip česnakas gali sumažinti infarkto
riziką.
Aukštas kraujospūdis – pasaulinio masto epidemija, tuo tarpu visos studijos
neginčijamai įrodo, kad česnakas mažina hipertenziją. Dėl stipraus poveikio
kraujospūdžiui, Japonijos maisto ir vaistų departamentas (Japanese Food and Drug
Administration) patvirtino česnaką kaip oficialų vaistą, kuris šiuo metu yra Japonijos
farmakopėjos sąraše.
Jei ieškote saugios ir veiksmingos gydomosios priemonės širdies ir kraujagyslių ligoms
gydyti, tai česnakas bus puikus pasirinkimas. Nesvarbu, ar jūsų kraujospūdis aukštas,
cholesterolio ir trigliceridų koncentracija didelė, formuojasi aterosklerozinės plokštelės
ar kemšasi kraujagyslės: česnakas – kaip tik jums.

ČESNAKAS IR VĖŽYS
Įrodyta, kad česnakas – veiksminga vėžio terapijos priemonė. Trečdalis česnaką tyrusių
studijų yra susijusios su vėžiu. Nacionalinis vėžio institutas (National Cancer Institute)
pranešė, jog sergamumas vėžiu žemiausias tose šalyse, kuriose česnako suvartojama
daugiausiai: Prancūzijoje, Ispanijoje ir Italijoje. Keliose pavienėse kaimiškose pasaulio
vietovėse, kuriose neužfiksuotas NĖ VIENAS vėžio atvejis, česnako suvartojimas yra
taip pat didžiausias.
Įrodyta, kad česnakas ne tik padeda mūsų baltosioms kraujo ląstelėms saugoti mus nuo
vėžio, bet ir didina mūsų organizmo gebėjimą naikinti auglius.
Kai stiprų gydomąjį poveikį turintys česnake esantys fitochemikalai cirkuliuoja mūsų
kraujotakoje, pagerėja daug mūsų imuniteto aspektų. Česnakas ne tik naikina bakterijas,
virusus ir grybelius su jais kontaktuodamas, bet ir stimuliuoja mūsų ląstelinį imunitetą.
Štai kodėl aš jį pasirinkau kaip priedą prie ežiuolės savo formulėje „Echinacea Plus
Tonic Formula“. Laboratoriškai įrodyta, kad česnakas stimuliuoja interferono gamybą
(tai natūrali imuniteto cheminė medžiaga, naudojama vėžiui gydyti) ir gerina natūralių
ląstelių „žudikių“, naikinančių vėžį ir auglius, veiklą. Taigi, česnakas slopina ir stabdo
auglių augimą ir netgi sušvelnina su vėžiu susijusius skausmus.
Auga sergamumas storosios ir tiesiosios žarnos vėžiu. Daugelyje šalių nuo šios vėžio
formos, palyginti su kitomis, miršta daugiausia vyrų ir moterų kartu sudėjus. Remiantis
vadovu „Merck Manual“, beveik pusė visų suaugusių amerikiečių virš 50 metų amžiaus
serga divertikulioze (žarnyno išvaržomis). Dvigubai koduotų tyrimų metu buvo
atrasta, kad česnakas mažina sergamumą storosios ir tiesiosios žarnos vėžiu. Taip
pat paskelbta, kad česnakas mažina sergamumą skrandžio vėžiu. Vienas universitetinis
tyrimas parodė, kad česnakas 10 kartų veiksmingiau mažina sergamumą
skrandžio vėžiu, palyginti su česnako nevartojusia grupe.
Česnakas, turintis daugiau nei 80 sieros junginių, naikina laisvuosius radikalus. Tai dar
vienas būdas, kaip česnakas apsaugos jus nuo vėžio ir chemikalų sukeliamų vėžinių
susirgimų.
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ČESNAKAS IR LIGAS
SUKELIANTYS
MIKROORGNIZMAI
Česnakas – galingas antibiotikas bei priešvirusinė ir priešgrybelinė medžiaga.
Česnakas yra labai stipriai veikiantis antibiotikas. Atrasta, kad česnako sultys,
atskiestos proporcijomis 1:125 000, slopina bakterijų augimą. Česnakas naikina IR
gramteigiamas, IR gramneigiamas bakterijas – dėl šios savybės jis veikia kaip plataus
veikimo spektro antibiotikas. Rusijoje česnakas buvo pramintas rusiškuoju penicilinu,
nes ilgai ir sėkmingai naudotas kaip priešbakterinė medžiaga.
Farmaciniai antibiotikai nesirenka, kurias bakterijas organizme reikia naikinti, o kurių –
ne: žudo visas iš eilės. Tai sukelia daug problemų, kadangi mūsų organizme gyvena
daug vadinamųjų gerųjų bakterijų, reikalingų tinkamoms medžiagų apykaitos
funkcijoms atlikti. Štai kodėl po antibiotikų kurso žmonės skundžiasi virškinimu,
užkietėjusiais viduriais, mieliagrybiais (kandidoze) ir grybelinėmis infekcijomis.
Ilgainiui mūsų organizmai tampa atsparūs šiems antibiotikams, o kartais juose susikuria
pavojingos ir atsparios bakterijų atmainos.
Tuo tarpu česnakas yra visiškai „išrankus“ ir naikina tik organizmui kenkiančias
bakterijas. Nuostabu tai, kad tuo pačiu metu česnakas sustiprina mūsų gerųjų bakterijų
veiklą, žarnyno florą ir virškinimą.
Česnakas naikina daug bakterijų rūšių, įskaitant streptokoką ir stafilokoką, bakterijas,
sukeliančias vidurių šiltinę, difteriją, cholerą, bakterinę dizenteriją (keliautojų
viduriavimą), tuberkuliozę, stabligę, reumatą ir daugelį kitų.
Kai kas juokauja, kad priežastis, kodėl valgydami česnaką neperšąlate, yra ta, jog niekas
nenori prie jūsų artintis. Kad ir kaip ten būtų, česnakas taip pat yra veiksminga
priešvirusinė medžiaga. Daug žmonių jaučia, kad česnakas gydo bendrus peršalimo
simptomus, nes naikina virusus, sukeliančius viršutinių kvėpavimo takų ligas ir gripą.
Kontaktuodamas, česnakas gydo virusines infekcijas – tymus, kiaulytę, mononukleozę,
vėjaraupius, paprastąją pūslelinę (1-ojo tipo (HSV1) ir 2-ojo tipo (HSV2) Herpes
simplex virusus), juostinę pūslelinę (Herpes zoster virusą), virusinį hepatitą, skarlatiną,
pasiutligę ir kitas.
Česnako priešgrybelinėms savybėms neprilygsta niekas. Laboratoriškai įrodyta, kad
jis veiksmingesnis už bet kokią žinomą priešgrybelinę medžiagą, įskaitant nistatiną.
Česnakas reguliuoja bakterijos Candida albicans dauginimąsi.
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5 SKYRIUS
ŽARNYNO VALYMAS
Kasdien turėtumėte tuštintis tiek kartų, kiek valgote

KAM TO REIKIA?
Žarnynas, nuo burnos iki išeinamosios angos, yra tokio ilgio kaip du vienas paskui kitą
galais sustatyti automobiliai. Kadangi amerikiečių sergamumas žarnyno ligomis ir vėžiu
yra didžiausias visame pasaulyje, žinojimas, kas dedasi jūsų žarnyno paskutiniajame
pusantro metro, gali IŠGELBĖTI JUMS GYVYBĘ!

FAKTAI


STOROSIOS ŽARNOS VĖŽYS nužudo 400 proc. daugiau žmonių nei
A.I.D.S. Tiesą sakant, jis NUŽUDO daugiau amerikiečių vyrų ir moterų nei
krūties ar prostatos vėžys.



100-ui proc. amerikiečių ilgainiui išsivysto divertikuliozė arba daug
DIVERTIKULŲ.



Iki 50 proc. amerikiečių turi POLIPŲ STOROJOJE ŽARNOJE.



STOROSIOS IR TIESIOSIOS ŽARNOS VĖŽYS šiemet NUŽUDYS apie
60 000 amerikiečių ir bus diagnozuota dar 130 000 naujų šios ligos atvejų.



Vidutinio amerikiečio storasis žarnynas atrodo taip: fekalijomis užkimšta
kirmėlinė atauga (tai sukelia apendicitą), ataugos aklojoje žarnoje (dėl
vidurių užkietėjimo; parazitų mėgiama vieta gyventi), polipai,
susiaurėjimai, kolitas, daug divertikulų, skersinės gaubtinės žarnos
prolapsas (iškritimas), divertikulitas (kiauri ir uždegimo apimti
divertikulai), nusileidžiančiosios gaubtinės žarnos spazmai, vėžys, ataugos
riestinėje žarnoje (dėl vidurių užkietėjimo), kraujuojantys tiesiosios žarnos
įtrūkimai, hemorojus.



Mano klinikoje 80 proc. ligų pradingdavo po to, kai pacientai praeidavo
mano ŽARNYNO VALYMO PROGRAMĄ.

KAIP TAI DARYTI?
Pažvelkime, ką
SAKO GERIAUSI MEDICINOS GYDYTOJAI...
„Merck Manual“ vadovą parašė pasaulyje įžymiausia ir gerbiamiausia medicinos
gydytojų grupė, o išleido viena didžiausių pasaulyje farmacijos kompanijų. Tai
standartinis medicinos pramonės tekstas apie ligų diagnozavimą ir gydymą. Šioje
knygoje teigiama, kad daugėja storosios žarnos degeneracinių ligų.
Per pastaruosius 50 metų sergamumas divertikulioze (vidurių užkietėjimo sukeltos
žarnyno išvaržos (kišenės)) išaugo dramatiškai. Knygoje teigiama, kad 1950 m. šia liga
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sirgo tik 10 proc. suaugusiųjų virš 45 metų amžiaus, 1955 m. – 15 proc., 1972 m. – 30
proc. ir 1987 m. – 45 proc. Naujausiame knygos leidime teigiama, kad žmonių virš 40
metų amžiaus sergamumas staiga ima sparčiai didėti ir kad visi žmonės susirgs
divertikulioze, jei gyvens ganėtinai ilgai.
Laikui bėgant KIEKVIENAM AMERIKIEČIUI išsivysto DIVERTIKULIOZĖ
arba daug DIVERTIKULŲ
Divertikulai – į maišelius panašios išvaržos storosios žarnos raumens sienelėje,
atsirandančios dėl per stipraus žarnyno spaudimo esant užkietėjusiems viduriams.
Sulaukę senyvo amžiaus, daug amerikiečių jų turi. Divertikuluose kaupiasi išmatos,
jie tampa uždegiminiai ir tada pūvančios išmatos ima ardyti aplink esančią
žarnyno gleivinę. Kraujagyslės plyšta ir prasideda infekcija.
IKI 50 PROC. AMERIKIEČIŲ ŽARNYNUOSE YRA POLIPŲ
Polipas – tai auglys, kuris auga žarnyno paviršiuje gilyn į storosios žarnos vidų.
Dauguma polipų ilgainiui supiktybėja ir išsivysto vėžys.

„KAIP ILGAI TAI GALI
UŽSILAIKYTI?
Mano užkietėjusių vidurių
rekordininkai“
Kai prieš 30 metų pirmą kartą iš dr. Kristoferio išgirdau apie visišką vidurių
užkietėjimą, pagalvojau, kad jis meluoja. Norėjau juo tikėti, bet kai šis papasakojo apie
savo pacientus, nė karto nesituštinusius visą mėnesį, pamaniau, kad man pasakoja
išgalvotą istoriją apie natūralų gydymą.
Tačiau pirmaisiais mano klinikos Holivude veiklos metais pas mane apsilankė
manekenė – labai graži, liekna, 177 cm ūgio ir 52 kg sverianti mergina. Pastaruosius
pusantrų metų ji tuštindavosi 1 KARTĄ PER MĖNESĮ. Buvau šoke! Tai kur gi viskas
pasidėdavo? Jau ketinau skambinti magams Deividui Koperfildui arba Zigfridui ir
Rojui. Tai buvo tikrai magiškas dalykas.
Tais pačiais metais pas mane lankėsi ir daugiau pacientų, kurie tuštindavosi tik 1 kartą
per mėnesį. Keletą metų tai buvo rekordas, kol vieną dieną neapsilankė 38 metų
advokatė, į tualetą rimtam reikalui eidavusi tik kas 2 mėnesius. Ji TUŠTINOSI TIK 6
KARTUS PER METUS! Kurį laiką rekordininkė buvo ji, tačiau vėliau atsirado jauna
moteris iš Santa Rozos Kalifornijoje. Per paskutinį nėštumą ji tuštinosi tik 3 kartus. Tai
buvo vienas tuštinimasis per trimestrą ir dar kiti du tais pačiais metais. Taigi, naujas
rekordas buvo TIK 5 TUŠTINIMAISI PER METUS. Kurį laiką jis laikėsi, bet prieš 3
metus gavau laišką iš Pietų Kalifornijoje gyvenančios ponios, kuri dėkojo už mano
formulę žarnynui Intestinal Formula #1. Laiške moteris rašė, kad prieš pradėdama
vartoti mano vaistinių augalų formulę, ji tuštindavosi tik kas 6 mėnesius. TAI TIK 2
TUŠTINIMAISI PER METUS – ŠIS REKORDAS IŠLIKO IKI ŠIOL!
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Žinoma, čia aprašiau kraštutinius atvejus, tačiau daugelis mano pacientų yra patyrę
lengvesnį ar sunkesnį vidurių užkietėjimą. Turėjau gerokai virš tūkstančio pacientų,
kuriems pasisekdavo, jei tualete apsilankydavo kartą per savaitę. Žmonės užkietėjusiais
viduriais gyvena jausdami diskomfortą, baimę ir gėdą. Jie paprastai apie tai niekam
nepasakoja ir nežino, į ką kreiptis. Viskas ir visi juos nuvylė: tušti medicinos gydytojų
pažadai, toksiškas mineralų aliejus, silpni augaliniai laisvinamieji vaistai, kurie nė
pirstelėjimo nesukeldavo, ir gydytojai natūropatai su savo sėlenomis. Negali būti! Juk
šie žmonės mokėjo pinigus, jų pirkti vaistų ir žolelių buteliukai būtų užpildę visą
autobusą, BET JIE VIS TIEK NESUGEBĖJO PAKAKOTI IKI TOL, KOL
NESUTIKO MANĘS.
Vidutinis amerikietis savo žarnyne „sandėliuoja“ apie 3-5 kg senų fekalijų, kurios
organizmui sveikatos neduoda. Jei kalbėsime apie fekalijų sukaupimo žarnyne rekordą,
turiu paminėti vieną vyrą iš Havajų, kuris mano garsiosios formulės žarnynui Intestinal
Formula #1 dozę didino iki 46 kapsulių per dieną (tai jau savaime yra rekordas), kol
pradėjo tuštintis. Tą naktį sėdėdamas tualete JIS IŠTUŠTINO 25 KG SVERIANTĮ
IŠMATŲ GABALĄ. Kai susitikau su jo žmona, ši prisipažino nė neįsivaizdavusi, kad
jos vyras yra pilnas šūdo (čia jos žodžiai, ne mano), tačiau ji buvo teisi. Turėjau vieną
pacientę, kuri metus laikėsi mano žarnyno valymo vaistiniais augalais programos ir
numetė virš 100 kg. Pradžioje jos svoris siekė 186 kg, o nukrito iki 81 kg.
1,5 METRO FEKALŲ SANKAUPA, IŠTUŠTINTA LAIKANTIS DR. ŠULCĖS
ŽARNYNO DETOKSIKAVIMO PROGRAMOS

Ši sankaupa paciento žarnyne tūnojo metų metus. Į dumblo masę panašus, be skaidulų
maistas – daugiausia gyvulinės kilmės maistas ir rafinuoti miltai – patenka į storąjį
žarnyną. Dėl vidurių užkietėjimo ir reto tuštinimosi ši masė nėra iš žarnyno visiškai
pašalinama. Likusioji dalis lyg gipsas apkloja ir prisiklijuoja prie vidinės žarnyno
sienelės. Štai dėl ko šioje nuotraukoje matyti, kad fekalijų apvalkalo paviršius įgavęs
paciento žarnyno vidaus formą, įskaitant raukšles ir divertikulus.
Šis procesas gali tęstis dešimtmečius – lygiai taip pat kaip ant seno plieninio
vandentiekio vamzdžio metams bėgant susikaupia korozinės nuosėdos ir jo vidinis
diametras susiaurėja. Vidurių užkietėjimas – palaipsniui degeneraciją skatinanti liga,
ilgainiui sukelianti visišką žarnyno blokadą arba žarnyno ligas ir dažnai besibaigianti
vėžiu ir mirtimi. Savo klinikoje mačiau, kaip daug chronišku vidurių užkietėjimu
sirgusių pacientų iš savo žarnynų ištuštindavo tokį glitų fekalijų „vamzdį“. Tačiau tai
jiems pavykdavo ne po vienos žarnyno detoksikavimo programos: paprastai, kaip ir
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minėtam pacientui, prireikdavo programos laikytis 4-5 kartus. Dabar šis vyras gyvena
puikiai ir yra sveikas, o jo pilvas, metų metus buvęs išpūstas, dabar yra tiesiog
plokščias. Mano nuomone, tokia fekalijų liekanų sankaupa jo žarnyne turėjo formuotis
10-15 metų.

„TAI KOKS, PO VELNIŲ, YRA
NORMALUS KAKAS?“
NORMALUS DAŽNUMAS
Aš tiesiogine prasme apkeliavau pasaulį, ieškodamas atsakymo, koks turėtų būti
normalus tuštinimasis ir normali žarnyno veikla. Ar daug žmonių gali tuo pasigirti?
Keliavau į atokias Centrinės Amerikos džiungles, tada į Indiją, Kiniją – beveik visur,
kad atrasčiau, kas yra normalu, nes puikiai žinojau – Niujorke, Kalifornijoje ir netgi
Ajovoje normalaus nerasiu. Norėjau išvysti primityvius žmones kaimiškose,
neindustrializuotose vietovėse, gyvenančius savo paprastus kaimiškus gyvenimus,
patiriančius mažai streso, saikingai judančius ir valgančius paprastą, natūralų, vietoje
išaugintą ar surinktą maistą. Šie paprasti, atsipalaidavę žmonės, rodos, visi tuštinosi
vieną kartą po kiekvieno gausesnio pavalgymo praėjus 20-30 minučių. Jie tiesiog
atsitūpdavo, turinys greitai, per minutę, išeidavo lauk – ir viskas būdavo baigta. Jokios
žurnalų bibliotekos, jokio spaudimo, stenėjimo, niurnėjimo, meditacijos ar maldų.
Viskas išlįsdavo nededant jokių pastangų. Panašu, kad jie tuštinosi vidutiniškai 2-4
kartus per dieną, arba 14-28 kartus per savaitę, palyginti su vidutinio amerikiečio 1
tuštinimusi kas 3-5 dienas, arba 2-3 tuštinimaisis per savaitę. Mano skaičiavimais,
vidutinis amerikietis per visą gyvenimą tuštinasi maždaug 70 000 kartų per mažai!

NORMALI KONSISTENCIJA
Jūsų išmatos turėtų būti minkštos ir nesusiformavusios kaip riešutų sviestas ar soft
serve15 ledai. Retkarčiais išmatose gali būti šiek tiek nesuvirškinto maisto gabalėlių – tai
priklausys nuo to, ką valgėte ir ar gerai sukramtėte, tačiau bet kokiu atveju išmatos
NETURĖTŲ formuotis ir turėtų būti šviesios spalvos. Pamenu, kaip vaikystėje mano
tėtis sekmadieniais eidavo tuštintis vienintelį kartą per savaitę. Kartu pasiimdavo
sekmadieninį laikraštį ir praleisdavo tualete valandų valandas. Jam išėjus, visa patalpa
būdavo prasmirdusi lyg ten kas būtų padvėsęs. Po tėčio ateidavo mano eilė užimti savo
vietą soste, ir aš stipriai stenėdavau, kad išspausčiau savo kassavaitinį gamtos reikalą.
Galų gale išpyškindavau keletą mažų, juodų, granito kietumo kamuoliukų. Tėtis įeidavo
nuvalyti man užpakalį, tačiau išmatos būdavusios tokios sausos ir kietos, kad tualetinis
popierius nė nesusitepdavo. Pamenu, kaip tėtis į tai reaguodavo: „Va čia tai geras kakas:
jokio šluostymo, tarsi būtų į plėvelę suvyniotas“. Ir aš išeidavau iš tualeto iki kito
sekmadienio, manydamas, kad atlikau gerą darbą.

15

Dėl gamybos technologijos minkštesni nei įprastiniai ledai. (Vert.)
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VIDURIŲ UŽKIETĖJIMO ŽENKLAI
Jei tualete jums reikia bibliotekos – krūvos žurnalų ant skalbinių dėžės, supraskite, kad
jūsų viduriai yra užkietėję. Jei gėrėte kavą ir staiga nustojate ją gerti, tai, galimas
daiktas, jūs liausitės ir tuštinęsi.

DR. ŠULCĖS ŽARNYNO
DETOKSIKACIJOS PROGRAMA

APIE ŽARNYNO VALYMO GALIĄ
SUŽINOJAU IŠ SAVO PACIENTŲ
Kaip ir bet kuris kitas egomaniakiškos prigimties žolininkystės koledžo studentas,
troškau kurti labai sudėtingas ir detalias vaistinių augalų formules. Jas būtų sunku
pagaminti, į jų sudėtį įeitų labai egzotiški ir reti augalai, randami tik atogrąžų miškuose
ar Himalajuose. Na, ir žinoma, šios formulės būtų be galo veiksmingos gydant
konkrečias ligas. Ketinau atrasti augalinį vaistą nuo vėžio...
Dėkui Dievui, didieji mano mokytojai man giliai įskiepijo, kad, prieš leidžiantis į bet
kokias, į konkrečias ligas nutaikytas išmaniąsias vaistines fantazijas, pacientus reikia
priversti laikytis sveikatinančios programos – svarbiausi dalykai turi eiti pirmiausiai.
Pirmiausia man reikėjo priversti juos kokį mėnesį ar du laikytis sveikos gyvensenos
pagrindų – šiuos pagrindus pavadinau pagrindinėmis programomis (Foundational
Programs), sveikatos pamatais. Tai geras organizmo išvalymas ir sveikos mitybos
programa, pasiekiami žarnyno valymu ir detoksikacija, imuniteto stiprinimu, judėjimu ir
pozityviu emociniu darbu. Žinojau, kad šiems pagrindams pakaitalų nėra.
Taikydamas tokią programą, nejučia sunaikinau svajones apie įmantrias, konkrečioms
ligoms skirtas vaistinių augalų formules, nes maždaug 80 proc. pacientų, nesvarbu, kuo
skundėsi ir kaip ilgai sirgo, gavo daugiau nei palengvėjimą. JIE PASVEIKO! Tiesiog
nuo žarnyno valymo! Kai prijungiau kitas pagrindines programas, virš 90 proc. pacientų
pasveiko be jokio kito specifinio gydymo. Tai tiek žinių iš mano kelionių į Tibetą.
Išgirdote teisingai. Didžioji dauguma mano pacientų pasveiko ir išsigydė ligas BE
JOKIO specifinio gydymo. Viskas, ko jie ėmėsi, tai keletas išmintingų gyvensenos
pokyčių, įskaitant žarnyno valymą, ir štai jie sveiki. Išdrįsę pasveikti prieš man tam dar
pasiruošiant, mano pacientai padėjo tašką mano svajoms apie atradimą augalinių vaistų
visos žmonijos negalavimams gydyti ir pavertė mane sveiku protu besiremiančiu, kaimo
tipo gydytoju žolininku, koks esu šiandien.
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NIEKADA, NIEKADA, NIEKADA
NENUVERTINKITE ŽARNYNO VALYMO
GALIOS
Kaip jau sakiau, 80 proc. mano pacientų simptomų išnykdavo po to, kai jie gerai
išvalydavo organizmą. Laikais, kai dar turėjau kliniką, nauji pacientai dažnai nuliūsdavo
išgirdę, kad pradėti teks nuo gilaus žarnyno išvalymo. Jie tenorėjo mano paslaptingos
energizuojančios piliulės, arba piliulės su jaunystės eliksyru, arba kokio kito vaisto,
kuris stebuklingai panaikintų jų nemigą, nevaisingumą, nugaros spazmus, galvos
skausmus, diabetą, artritą ar kitas negalias.
Natūralus gydymas – tai NE laikinas, greitas „pataisymas“ ar vaistai simptomams
užmaskuoti. Tai NE ligos išpjovimas, nunuodinimas ar išdeginimas. Taip gydo
oficialiosios medicinos daktarai. Kai laikotės pastarojo požiūrio, jūsų liga grįžta
kerštaudama – kur kas galingesnė nei pirmąjį kartą.
Natūralus gydymas reiškia išsiaiškinti pagrindinę ligos ir negalavimo priežastį, pataisyti
ją ir tada susikurti sveiką gyvenseną, kad organizmas pats atliktų gydomąjį darbą, kaip
tik geriausiai sugeba. Tada galėsime mėgautis ilgu, sveikata trykštančiu ir energingu
gyvenimu.

MANO PACIENTAI GALVOJO, JOG ESU
TĖVAS ŠULCĖ, O NE DAKTARAS
ŠULCĖ
Daugelis pacientų į mano kliniką ateidavo jausdami didelį sąžinės graužimą dėl savo
gyvensenos. Jie norėjo atgailauti už tai, kad maitinosi „šlamštamaisčiu“ ir gyveno
palaidą gyvenimą. Manė, jog užteks man pamojuoti rankomis virš jų galvų, liepti jiems
sukalbėti keletą „Sveikas, tofu!“ ir viskas susitvarkys. Bet ne viskas taip paprasta. Kai
kurie patys jau buvo išbandę kokias nors detoksikacijos programas, kurios nedavė nei
gerų, nei blogų rezultatų.
Šiandien visi pardavinėja greitas, 24 valandų trukmės ar momentines detoksikacijos
programas stiklinėje. Tačiau čia atsiranda keletas problemų.
Pirma, nekvailinkite savęs. Juk audringai gyvename 20 ar 30 metų, kol susergame.
Todėl per 24 valandas neišsigydysite.
Antra, priverčiau savo pacientus PELNYTI teisę atlikti detoksikacijos programą.
Priežastis paprasta. Kai pradedate laikytis bet kokios detoksikacijos programos, jūsų
organizme yra išjudinami ir tirpdomi nuodai bei toksinai, kurie kaupėsi riebalų ir
raumenų ląstelėse bei įvairiuose organuose. Laikantis veiksmingos detoksikacijos
programos, visos šios atliekos išmetamos į žarnyną, kad būtų greitai pašalintos iš jūsų
kūno. Jei jūsų viduriai užkietėję ar nesituštinate reguliariai ir pakankamai dažnai, visi
šie nuodai tūno jūsų žarnyne, gali būti pakartotinai organizmo pasisavinti ir gali rimtai
jus susargdinti. Štai kodėl daug žmonių, kurie laikosi detoksikacijos programos prieš tai
nepasirūpinę, kad jų žarnynas gerai dirbtų, jaučia silpnumą, drebulį, pykinimą, galvos
68

skausmą arba jaučiasi tiesiog KLAIKIAI. Turėjau pacientų, kurie vos nenumirė
laikydamiesi intensyvios detoksikacijos programos, sudarytos iš karštų pirčių, litrų
sulčių, žolelių ir pan. Jie savaitėmis nesituštino, todėl detoksikacija jų vos nepribaigė.
Todėl netgi PRIEŠ pradedant galvoti apie intensyvią detoksikacijos programą,
ŽARNYNAS TURI BŪTI ŠVARUS IR VEIKTI AKTYVIAI!

PIRMIAUSIA TAI, KAS SVARBIAUSIA!
Tai verta pakartoti. Pirmas žingsnis laikantis bet kokios sveikatinimo programos, ypač
PRIEŠ laikantis kraujo ir limfos valymo ar detoksikacijos programos, – išvalyti ir
detoksikuoti žarnyną. Privalote įsitikinti, kad jis dirba reikiamai dažnai, veiksmingai ir
kad visos senos fekalijos yra pašalintos iš jūsų žarnyno. Tokiu būdu mėgausitės
veiksminga detoksikacijos programa, jos metu jausitės puikiai ir maksimaliai ja
pasinaudosite.

MANO ŽARNYNO DETOKSIKACIJOS
PROGRAMA
ŠI PROGRAMA – LABAI LENGVA!

Virš 100 000
žmonių visame pasaulyje pasinaudojo šia programa, kad atsikratytų vidurių
užkietėjimo, išvalytų žarnyną, detoksikuotų organizmą, išsigydytų ir apsisaugotų
nuo žarnyno ligų. Ji lengva ir užims tik keletą minučių per dieną.
Jei nė karto nesate valę savo organizmo ir laikęsi žarnyno valymo programos,
SVEIKINU! Tai bus puiki naujo, sveikesnio gyvenimo pradžia. Kaip jau minėjau, ši
programa nepaprastai lengva.

SVARBUS PATARIMAS APIE ŽARNYNO VALYMO FORMULĘ
NR. 1 (INTESTINAL FORMULA #1)
Jei, kaip ir daugelio žmonių, jūsų žarnynas didžiąją gyvenimo dalį nedirbo gerai,
atminkite: Roma per vieną dieną nepasistatė. Net jei jūsų viduriai visą gyvenimą buvo
labai užkietėję, NEBANDYKITE problemą išspręsti per naktį. Jei perdozuosite ir
pradėsite nuo tuzino Intestinal Formula #1 kapsulių, galite savo kailiu sužinoti apie
reaktyvinės varomosios jėgos dėsnius, patirti blogų – ar purvinų – nutikimų ir tada visai
atsisakysite programos. NEKANKINKITE SAVĘS! Pasisemkite kantrybės, pradėkite
nuo 1 kapsulės ir kasdien didinkite dozę tik viena kapsule, tol, kol jūsų žarnynas pradės
dirbti.

KITAS SVARBUS PATARIMAS APIE ŽARNYNO VALYMO
FORMULĘ NR. 1 (INTESTINAL FORMULA #1)
Jei jūsų viduriai užkietėję, ypač jei tai tęsiasi metų metus, iš pradžių žarnynas gali
nedirbti idealiai. Įsivaizduokite, kad garaže laikote seną, daug metų nevažiavusį
automobilį. Pirmą kartą jums mėginant užvesti variklį, pastarasis purtysis, barškės,
dundės, leis dūmus, sproginės ir netgi gali pro karbiuratorių šaudyti liepsnomis. Po
kokių 15 minučių, kai jau pašils, ims veikti švelniau. Jūsų žarnynas lygiai toks pats. Jei
daugelį metų jis tinkamai nedirbo, jums gali šiek tiek kauptis dujos, truputį spazmuoti ar
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netgi retkarčiais „pasproginėti“. Neišsigąskite. Tokius pojūčius sukelia senos, iš
organizmo vejamos fekalijos; paprastai blogi pojūčiai nurimsta per keletą dienų. Šioje
formulėje yra daug vaistažolių, kurios turi sumažinti tokių pojūčių tikimybę, bet jei jie
vis tiek atsiras, TĘSKITE ir toliau vartokite šią formulę.

ŽARNYNO VALYMO FORMULĖ NR. 2 (INTESTINAL
FORMULA #2) TAIP PAT LABAI LENGVA
Kartais pacientai man sakydavo: „Negaliu gerti šito juodo gėrimo“ arba „Ar ši programa
ne per daug radikali?“ NA, BAIKITE. KOKIE IŠTIŽĖLIAI! Šio gėrimo spalva gal ir
juoda, bet skonis tikrai nėra juodas. Iš tiesų, jo skonis netgi truputį malonus, ypač jei
vartosite su skiestomis sultimis. O kalbant apie radikalumą, tai kada gi mes pradėjome
tikėti medicinos gydytojų melais ir kada pradėjome galvoti, kad Dievo ir gamtos mums
duotos gydančios dovanos yra radikalios? Pasakysiu, kas yra radikalu. Radikalu yra
tada, kai susergate žarnyno liga, o gydytojai jums kiša į užpakalį METRO ILGIO
kolonoskopą, o paskui degina ir išpjauna auglius iš jūsų žarnyno... Tada tikrai
pagalvotumėte: „O kad būčiau gėręs tą formulę“. Todėl nedrįskite man taukšti apie
radikalumą, gerkite savo gėrimą IR ŠYPSOKITĖS!

MANO DVIEJŲ SAVAIČIŲ ŽARNYNO
DETOKSIKACIJOS PROGRAMA
1 DIENA:

pradėkite nuo vienos Žarnyno formulės Nr.1 (Intestinal Formula #1)
kapsulės – gerkite vakarienės metu ar iškart po vakarienės. Geriausiai veikia vartojama
kartu su maistu.

2 DIENA: ryte turėtumėte pajusti suaktyvėjusią žarnyno veiklą ir pastebėti didesnį
ištuštintų fekalijų kiekį. Pastarosios turėtų būti kiek minkštesnės. Jei nepastebėsite
pakitusios žarnyno veikos arba jei pokytis bus labai nežymus, tą patį vakarą dozę
padidinkite 1 kapsule. Galite ir toliau kas vakarą didinti dozę po vieną kapsulę tol, kol
pastebėsite žymiai pakitusią žarnyno veiklą. Jūsų tikslas – didinti dozę tol, kol imsite
tuštintis 2-3 kartus per dieną. Daugeliui iš mūsų prireikė dešimtmečių, kol žarnynas tapo
vangus, todėl keletą dienų pabūkime kantrūs ir didinkime dozę tik VIENA KAPSULE
per dieną.

3-7 DIENA: pakartosiu, jūsų tikslas – pradėti tuštintis bent 2, jei ne 3, kartus per
dieną. Vidutiniškai, gerdamas šį preparatą, per pirmąją savaitę sveikas žmogus ima
tuštintis 2-3 kartus per dieną. Jei jums taip nenutiks, toliau gerkite Žarnyno formulę Nr.
1, kol pasieksite tikslą. Nereikia lenktyniauti norint pereiti prie Žarnyno formulės Nr. 2.
Neskubėkite ir užsitikrinkite, kad žarnynas dirbtų gerai, net jei tai truktų keletą savaičių
ar visą mėnesį.

2 SAVAITĖ: antros

savaitės pradžioje, ar kai jau jūsų žarnynas ims dirbti, kaip
aprašyta, galite pradėti gerti Žarnyno formulę Nr. 2 (Intestinal Formula #2). Šį
preparatą turėsite gerti 5 kartus per dieną, pradėdami ryte. Pradėkite gerti likus
pusvalandžiui iki jūsų maistingo rytinio gėrimo – sumaišykite 1 kupiną arbat. šaukštelį
Žarnyno formulės Nr. 2 miltelių su 240 ml skiestų sulčių. Geriausia susimaišo
pirmiausia į stiklainiuką įpylus šiek tiek skysčio, o tada beriant šios formulės miltelius.
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Tada supilkite likusį skystį ir energingai pakratykite. Aš geriu tiesiai iš stiklainiuko –
ligi dugno, minutė ir BAIGTA. Lygiai tą patį darykite likus pusvalandžiui iki pietų, tarp
priešpiečių ir vakarienės, pusvalandį prieš vakarienę ir likus 1 valandai iki miego – iš
viso turite išgerti 5 kupinus arbat. šaukštelius per dieną.

DR. ŠULCĖ APRAŠO SAVO ŽARNYNO
FORMULES

Žarnyno formulė Nr. 1
(Intestinal formula #1)
(Vidurių laisvinamoji formulė)
SUDĖTIS16: Alavijo Kiurasao (Curacao aloe leaf) ir alavijo Aloe ferox lapai (Cape
aloe leaf) 17 ; senos lapai ir ankštys (Senna leaves & pods); džiovinta 18 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).19

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
16

Jei nenurodoma, kokiomis dalimis maišyti, R. Šulcės (ir kitų žolininkų) formulėse vaistiniai augalai maišomi
lygiomis dalimis. (Vert.)
17
Tai iš Pietų Afrikos kilusi alavijo rūšis, viena iš nedaugelio kartų skonį turinčių alavijo rūšių, naudojamų vidurius
laisvinamųjų vaistų gamyboje. (Vert.)
18
Žievė turi būti ne šviežia, laikyta sausoje vietoje metus ir ilgiau. (Vert.)
19
Dar vadinami Afrikos velniu, Capsicum frutescens porūšis. (Vert.)
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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
iš mūsų sugaišo ne vieną dešimtį metų, kol savo žarnyną pavertė vangiu, todėl 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 Žarnyno formulės Nr.2.

Žarnyno formulė Nr. 2
(Intestinal formula #2)
(Ištraukiančioji ir detoksikuojančioji formulė)
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 Žarnyno formule Nr. 1. (Intestinal 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 3 000 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. Todėl
keliaudamas aš visada jo vežuosi su savimi. Prieš pradedant vartoti Žarnyno formulę
Nr.2, jūs turėtumėte tuštintis bent 2-3 kartus per dieną arba bent po kartą kiekvienam
valgymui. Vartokite Žarnyno formulę Nr.1 tol, kol tuštinsitės tiek kartų.

DOZAVIMAS:
• Gerkite Žarnyno formulę Nr.2 penkis kartus per dieną.
• Stiklainyje su dangteliu sumaišykite 1 kupiną arbat. šaukštelį Žarnyno formulės Nr.2
miltelių su 240 ml sulčių ar 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 tinktūrų gėrimo.
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• Naudingas patarimas: pirmiausia į stiklainį įpilkite truputį vandens. Tada suberkite
miltelius ir pakratykite. O tada jau pilkite likusį vandenį. 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 (aprašyta kiek anksčiau) prireiks padidinti Žarnyno
formulės Nr.1 dozę (viena doze). B tipo pacientams gali prireikti gerti vieną Žarnyno
formulės Nr.1 dozę vakare, jei ims bent kiek kietėti viduriai.

NAUDINGAS PATARIMAS

NR. 1: per šį dviejų savaičių žarnyno valymą

gerkite daug švaraus vandens, žolelių arbatų ir skiestų vaisių sulčių. Gerai būtų, kad
išgertumėte nuo 2 iki 4 l skysčių kasdien. Tai sustiprins programos poveikį.

NR. 2:

vakarienės metu ar po vakarienės
gerkite Žarnyno formulę Nr.1 kaip paprastai, bet didinkite pirmąją savaitę atrastą dozę 1
papildoma piliule. Jei jausite, kad viduriai kiek kietėja nuo Žarnyno formulės Nr. 2., tai
Žarnyno formulės Nr. 1 dozę galite didinti daugiau. Naudinga po kiekvienos Žarnyno
formulės Nr. 2 dozės gerti daugiau skysčių – dar bent 240 ml.

NAUDINGAS PATARIMAS

NAUDINGAS PATARIMAS

NR. 3: pirmoje mano audiokasetėje „Dr. Šulcė

atsako į Jūsų klausimus“ (Dr. Schulze Answers Your Questions, Volume #1) rasite daug
atsakymų į dažniausiai pacientų užduodamus klausimus, susijusias su Žarnyno
formulėmis Nr. 1 ir Nr. 2 ir mano žarnyno detoksikacijos programa. Skambinkite 1-800HERBDOC ir tiesiog paprašykite nemokamos audio kopijos – moku aš.
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6 SKYRIUS
ORGANIZMO VALYMAS IR
DETOKSIKACIJA
Jei norite būti ir išlikti sveiki, jums reikia praplauti
kepenis, tulžies pūslę, inkstus ir šlapimo pūslę... ir
daryti tai reguliariai!

KAM TO REIKIA?
Visi žinome, kad automobilio patikrinimas, tepalų ir oro filtrų keitimas, variklio
sureguliavimas ir sezoninis padangų keitimas prailgina automobilio tarnavimo laiką. Ką
gi, toks pats principas galioja ir čia. Juk negalime tikėtis, kad versime savo kūną sukarti
keletą tūkstančių mylių ir nė karto neatliksime priežiūros ar tepalų keitimo darbų. Iš to
nieko neišeis. Noriu, kad atsikratytumėte amerikietiško medicinos sindromo „sugedaitaisyk“ ir liautumėtės kasmet mokėję trilijoną dolerių už šį kankinimą. Būtent tokiu
principu yra paremta medicinos sistema Amerikoje. Nagi, pirmyn – gyvenkite nieko
nenutuokdami apie sveikatą, eikvokite ją, linksminkitės, linksminkitės, linksminkitės. O
tada, kai variklis susprogs ir ims visur tekėti, turėsite pakeisti visą variklį (vainikinių
širdies arterijų šuntavimas, vėžio chemoterapija ir inkstų dializė – brangios kankinimo
procedūros). Profilaktinis aptarnavimas – kur kas pigiau ir linksmiau.

FAKTAI
• Amerikos nefrologijos draugija (American Society of Nephrology) praneša, kad
virš 40 MILIJONŲ amerikiečių serga inkstų ir šlapimo pūslės UŽDEGIMU,
DEGENERACIJA IR LIGOMIS.
• Daugiau kaip pusei MILIJONO amerikiečių per šiuos metus bus išpjautos
užsikimšusios tulžies pūslės!
• Sergamumas virusiniu hepatitu (kepenų uždegimu) pasiekė epidemijos mąstą.
• Netgi Maisto ir vaistų departamentas (Food and Drug Administration) įspėjo, kad
statistiniame amerikiečio maisto produktų krepšelyje esti per 50 skirtingų žinomų
nuodų ir toksinių medžiagų. Visi šie chemikalai drauge sukelia šimtus įvairiausių
ligų ir galiausiai jus NUŽUDO.
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KAIP TAI DARYTI?
NAUDOJIMOSI DR. ŠULCĖS 5 DIENŲ
ORGANIZMO VALYMO IR DETOKSIKACIJOS
PROGRAMA TAISYKLĖS
Sukūriau 5 dienų organizmo valymo ir detoksikacijos
programą kaip pradinio lygmens programą visiems
pacientams
Kaip aptarta anksčiau, kai pacientai pradeda reguliariai gerti „SuperFood“ formulę ir kai
po žarnyno valymo programos jų žarnynas ima dirbti normaliai, tada ateina laikas
laikytis pirmosios detoksikacijos programos. Jei sergate, šią 5 dienų programą galite
pradėti TUČTUOJAU! Nebūtina pirma baigti žarnyno detoksikacijos programą –
tiesiog prijunkite Žarnyno formulę Nr. 1 prie toliau aprašytos programos.

Ši programa – tai lengvai atliekamas išvalymas, kurį
gali atlikti BET KAS
Mielieji, nepriimkite šios programos (arba drauge ir gyvenimo) per daug rimtai. Tiesiog
imkite ir padarykite! Kitas pirmadienis visai neblogas laikas pradėti, bet jei šiandien
antradienis – kodėl neatlikus 4 dienų valymo? ŠTAI KĄ PASAKYSIU visiems
manantiems, kad programa pernelyg nepatogi ar gali suvaržyti jų užimtą dienotvarkę:
atsidūrę ligoninėje, akis į akį su peiliu, žmonės trokšta, kad programą būtų atlikę bent
20 kartų. Bet dar svarbiau tai, kad visi turėtų išbandyti keleto dienų praplovimą sultimis
ir keleto dienų žalio (gyvo) maisto dietą. Ši programa pakeitė daugelio pacientų sveikatą
ir gyvenimus.
Aš jums garantuoju, kad po šios 5 dienų programos jūsų fizinė savijauta pagerės,
jausitės gyvesni ir energingesni. Be to, pagerės jūsų nuomonė apie save ir jūsų
gyvenimą! O tie keli skausmai ir ligos simptomai, kuriais skundėtės... PRADINGS!

DR. ŠULCĖS
5 DIENŲ ORGANIZMO VALYMO IR
DETOKSIKACIJOS PROGRAMA
ŠI PROGRAMA SUSIDEDA IŠ 2 DIENŲ VALANČIOS ŽALIO MAISTO DIETOS
IR 3 DIENŲ SULČIŲ PASNINKO

KAIP PRADĖTI PRAPLOVIMĄ
TAIP, 5 dienų organizmo valymo ir detoksikacijos programą sukūriau taip, kad
galėtumėte ją praeiti per darbo dienas, eidami į darbą ar užsiimdami įprastine veikla.
Juk niekas nenori užsiimti organizmo valymu ar detoksikacija savaitgalį. O jei esate
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toks kvailas, kad valymą planuojate būtent tokiu metu, tai žinokite: čirkš telefonas,
skambins draugai ar giminaičiai ir jūs susimausite. Savaitgalio linksmybės, draugai,
vakarėliai – valgymas yra visų jų dalis. Tuo tarpu savaitės metu esate užsiėmę darbu.
Šios programos galite laikytis darbe ir vargu ar pastebėsite, kaip ją praeisite. JI
PRASKRIES PRO ŠONĄ. Gal net parodysite pavyzdį keliems savo bendradarbiams,
kurie taptų mielesni taip pat išsivalę kepenis ir inkstus.

1 ŽINGSNIS: tik atsikėlę, išgerkite 240 ml distiliuoto ar išgryninto vandens.
2 ŽINGSNIS:

tada pasiruoškite ir išgerkite arba kepenis ir tulžies pūslę
praplaunančio gėrimo, formulės kepenims ir tulžies pūslei (Liver/Gall Bladder
Formula), detoksikuojančios arbatos (Detoxification Tea) ir detoksikuojančios
formulės (D-TOX Formula),
ARBA
Inkstus ir šlapimo pūslę praplaunančio gėrimo, formulės inkstams ir šlapimo pūslei
(Kidney/Bladder Formula), arbatos inkstams ir šlapimo pūslei (Kidney/Bladder Tea) ir
detoksikuojančios formulės (D-TOX Formula).

3 ŽINGSNIS: po valandos išgerkite maistingą rytinį gėrimą su „SuperFood“.
4 ŽINGSNIS: toliau laikykitės toliau aprašytos maisto ir sulčių programos.
5 ŽINGSNIS:

atminkite, kad turite gerti arba formulę kepenims ir tulžies pūslei
(Liver/Gall Bladder Formula) bei detoksikuojančią arbatą (Detoxification Tea), ARBA
formulę inkstams ir šlapimo pūslei (Kidney/Bladder Formula) bei arbatą inkstams ir
šlapimo pūslei (Kidney/Bladder Tea) dar 2 kartus per dieną bei detoksikuojančią
formulę (D-TOX Formula) dar 4 kartus per dieną.
Šviežios vaisių ar daržovių sultys – geriausias vitaminų, mineralų ir kitų esminių
maistingųjų medžiagų šaltinis. Jos taip pat labai svarbios atliekant organizmo valymą ir
detoksikaciją.

KEPENŲ PRAPLOVIMAS
IR KĄ JIS DUODA
Pagrindinė kepenų ir tulžies pūslės ligų priežastis – persidirbusios kepenys, perkrautos
toksinais ir nuodais, gaunamais su maistu, vandeniu, oru, taip pat vartojant vaistus,
alkoholį ir per daug gyvulinės kilmės maisto. Visa tai pernelyg apkrauna ir ilgainiui
perpildo kepenis ir tulžies pūslę, ir jūs susergate. Tai pagrindinė bene visų kepenų ir
tulžies pūslės ligų, o kartu ir daugelio kitų, regis, nesusijusių ligų, net vėžio,
priežastis. Tai yra dalykai, kuriuos jums reikia SUSTABDYTI.
Kepenis ir tulžies pūslę praplaunantis gėrimas ir vaistinių augalų formulės stimuliuoja
kepenų veiklą – jos pradeda gaminti daugiau tulžies ir priverčia tulžį tekėti per tulžies
pūslę ir tulžies pūslės latakus. Šis veiksmas atblokuoja ir atkemša kepenis ir tulžies
pūslę, netgi tirpdo ir šalina tulžies pūslės akmenis. Būtent tai išvalys, detoksikuos ir
gydys jūsų kepenis ir tulžies pūslę ir būtent tai jums ir reikia PRADĖTI.
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KEPENIS PRAPLAUNANTIS GĖRIMAS
Trintuvu sutrinkite šiuos ingredientus:
Pavasarį arba vasarą maišykite 240 ml šviežių apelsinų sulčių arba, dar geriau, citrinų
sulčių mišinį (1 citrinos ar 1 laimo citrinos ir tiek apelsinų, greipfrutų ar mandarinų
sulčių, kad susidarytų 240 ml).
Rudenį ar žiemą maišykite 240 ml šviežių obuolių, vynuogių sulčių arba obuolių ir
vynuogių sulčių mišinį su:













240 ml distiliuoto arba išgryninto vandens
1-5 česnako skiltelėmis (pradėkite nuo 1 skiltelės ir kasdien didinkite kiekį)
1-5 valg. šaukštais ekologiško tyro šalto spaudimo alyvuogių aliejaus
(pradėkite nuo 1 šaukšto ir kasdien didinkite kiekį)
1 gabalėliu imbiero šaknies (apie 2,5 cm ilgio)
Česnako nesmulkinkite, o imbiero žievelės nelupkite – tiesiog meskite viską
į trintuvą ir sutrinkite. Aš rytais užtrunku tik 60 sekundžių gamindamas
kepenis praplaunantį gėrimą. Šį gėrimą išgerkite greitai, per 2-3 minutes,
negurkšnokite.
Išgerkite šį gėrimą ir, praėjus 15-20 minučių, gerkite 2 puodelius iš anksto
pasiruoštos detoksikuojančios arbatos (DETOXIFICATION TEA).
Lašinkite 2 pilnus lašintuvus (pipetes) formulės kepenims ir tulžies pūslei
(LIVER/GALL BLADDER FORMULA) į kiekvieną arbatos puodelį arba šį
tonizuojantį preparatą gerkite atskirai su trupučiu vandens.
Ir galiausiai išgerkite 3 pilnus lašintuvus detoksikuojančios formulės (D-TOX
FORMULA). Šis preparatas pasižymi stipriausiu skoniu iš visų mano formulių,
taigi galite gerti jį su trupučiu vynuogių sulčių.
Šį derinį – formulę kepenims ir tulžies pūslei bei detoksikuojančią arbatą –
vartokite dar 2 kartus tą pačią dieną, o detoksikuojančią formulę – dar 4 kartus tą
pačią dieną.

KEPENŲ PRAPLOVIMAS: PIRKINIŲ
SĄRAŠAS
Pasiimkite šį pirkinių sąrašą su savimi į parduotuvę, nusipirkite šiuos ingredientus
ir būsite pasiruošę atlikti visą 5 dienų kepenų valymo ir detoksikacijos programą!

15-20 EKOLOGIŠKŲ APELSINŲ
(Darant praplovimą, svarbu naudoti ekologiškus produktus – juk nenorite dėti toksiškus,
nuodingus insekticidus ir pesticidus į gėrimą, kuris kepenis turėtų valyti, o ne nuodyti!)

5 EKOLOGIŠKOS CITRINOS IR 5 EKOLOGIŠKOS LAIMO
CITRINOS

2 GALVUTĖS EKOLOGIŠKŲ ČESNAKŲ
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(Užtektų ir vienos galvutės, bet kodėl po ranka neturėti ir daugiau?)

13 CM ILGIO GABALIUKAS ŠVIEŽIOS EKOLOGIŠKOS
IMBIERO ŠAKNIES
(Nagi, mielieji, net jei jums ir teks dvi dienas važinėti po miestą ieškant ekologiškų
produktų, padarykite viską, ką galite, kad netektų nuodyti savo organizmo.)

11 LITRŲ DISTILIUOTO, ATVIRKŠTINIO OSMOSO BŪDU
IŠGAUTO ARBA FILTRUOTO VANDENS
(Šio kiekio užteks kepenis praplaunančiam
detoksikuojančiai arbatai ruošti.)

gėrimui;

apie

10

litrų

reikės

1-AS 750 ML TALPOS BUTELIS EKOLOGIŠKO, YPAČ TYRO
ŠALTO SPAUDIMO ALYVUOGIŲ ALIEJAUS

1 BUTELIUKAS MANO FORMULĖS KEPENIMS IR TULŽIES
PŪSLEI (LIVER/GALLBLADDER FORMULA)
1 MAIŠELIS MANO DETOKSIKUOJANČIOS ARBATOS
(DETOXIFICATION TEA)
1 BUTELIUKAS MANO DETOKSIKUOJANČIOS FORMULĖS
(D-TOX FORMULA)

INKSTŲ PRAPLOVIMAS
IR KĄ JIS DUODA
INKSTUS PRAPLAUNANTIS GĖRIMAS
Trintuvu sutrinkite šiuos ingredientus:








1 citrinos ir 1 laimo citrinos sultis
470-950 ml distiliuoto arba 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.
Praėjus 15-20 minučių, gerkite 2 puodelius iš anksto pasiruoštos arbatos
inkstams ir šlapimo pūslei (KIDNEY/BLADDER TEA).
Į kiekvieną puodelį lašinkite 2 pilnus lašintuvus (pipetes) formulės inkstams ir
šlapimo pūslei (KIDNEY/BLADDER FORMULA) arba gerkite šį tonizuojantį
preparatą atskirai su trupučiu vandens.
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Ir galiausiai išgerkite 3 pilnus lašintuvus detoksikuojančios formulės (D-TOX
FORMULA). Šis preparatas pasižymi stipriausiu skoniu iš visų mano formulių,
taigi galite gerti jį su trupučiu vynuogių sulčių.
Šį derinį – formulę inkstams ir šlapimo pūslei bei arbatos inkstams ir šlapimo
pūslei – vartokite dar 2 kartus tą pačią dieną, o detoksikuojančią formulę – dar 4
kartus tą pačią dieną.

Inkstus ir šlapimo pūslę praplaunantis gėrimas ir mano formulė inkstams ir šlapimo
pūslei turi ne vieną gydomąjį poveikį šlapimo sistemai.
Pirma, vien gerdami visą šį skysčių kiekį jūs jau plaunate savo inkstus. Vien
šlapindamiesi daugiau galite pašalinti inkstų ir šlapimo pūslės akmenis ir infekcijas. Tai
labai svarbu, ypač iš pat ryto, kadangi inkstai visą naktį miega ir nedirba. Ryte jūsų
inkstuose greičiausiai bus daugiau bakterijų ir nuosėdų nei bet kuriuo kitu paros metu.
Inkstus praplaunančiame gėrime esančios citrusinių vaisių sultys net tik aprūpins jus
reikalingais elektrolitais, bet ir pašarmins kraują, o tai, kaip jau įrodyta, tirpdo šlapimo
rūgšties kristalus ir net inkstų akmenis. Šios sultys taip pat padeda išplauti gleives ir turi
šlapimo varomąjį poveikį, todėl šlapinsitės dažniau.
Citrusinių vaisių sudėtyje yra citrinos rūgšties. Obuolių actas, kurio sudėtyje yra acto
rūgšties, gali būti naudojamas kaip pakaitalas, jei nepavyks rasti kokybiškų šviežių
citrusinių vaisių. Obuolių actas turi būti termiškai neapdorotas, ekologiškas ir
nefiltruotas (pvz., „Bragg‘s“ arba „Spectrum“). Poveikis bus toks pats.
Vaistiniai augalai, esantys formulės inkstams ir šlapimo pūslei bei arbatos inkstams ir
šlapimo pūslei sudėtyje, veikia trejopai: skatina šlapimo išsiskyrimą, dezinfekuoja ir
tirpdo. Į šių preparatų sudėtį įeinantys augalai – meškauogės lapai, kadagio uogos,
kukurūzų purkos, asiūklio žolė, petražolės šaknys ir lapai, morkų lapai ir kiti – jau daug
amžių naudojami kaip diuretikai (vaistažolės, skatinančios jus dažniau šlapintis). Net ir
šiandien daugelyje medicinos ir chemijos vadovėlių jos minimos kaip turinčios tokį
poveikį. Kai kurie augalai, pavyzdžiui, kadagio uogos ir meškauogės lapai, turi
fitochemikalų, lakiųjų aliejų, kurie stipriai dezinfekuoja ir naikina inkstuose ir šlapimo
pūslėje gyvenančias bakterijas, todėl gydo inkstų ir šlapimo pūslės uždegimus.
Hortenzijos ir purpurinio kemero šaknys garsėja dėl savo savybės tirpdyti inkstų
akmenis. Taigi, inkstus ir šlapimo pūslę praplaunantis gėrimas, formulė inkstams ir
šlapimo pūslei bei arbata inkstams ir šlapimo pūslei skatins jus dažniau šlapintis,
dezinfekuos inkstus ir šlapimo pūslę, tirpdys ir išplaus bet kokias nuosėdas prieš joms
pavirstant akmenimis. O jei akmenų jau turite, tada šios priemonės ims juos skaldyti ir
tirpdyti.

NURODYMAI DĖL ŽOLELIŲ ARBATOS
Į 1,8 l distiliuoto vandens įberkite 6 valg. šaukštus detoksikuojančios arbatos
(Detoxification Tea) arba arbatos inkstams ir šlapimo pūslei (Kidney/Bladder Tea).
Būtinai naudokite tik nerūdijančio plieno arba stiklinius indus. Palikite arbatą pritraukti
per naktį. Ryte užvirinkite, sumažinkite ugnį ir virinkite ant silpnos ugnies 15 minučių
(detoksikuojančią arbatą) arba 1 minutę (arbatą inkstams ir šlapimo pūslei). Nukoškite,
tačiau tirščių neišmeskite. Arbatą kiek atvėsinkite, tačiau gerkite karštą. Sukrėskite
užplikytus tirščius atgal į indą, pridėkite 3 valg. šaukštus šviežios arbatos ir 1,8 l
distiliuoto vandens. Palikite per naktį pritraukti ir pakartokite viską iš naujo. Šviežią
arbatą berkite į panaudotus arbatos tirščius 3 dienas, tada viską išmeskite ir pradėkite
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nuo pradžių. Tai puikaus skonio priedas prie jūsų organizmo valymo programos. Ši
arbata išvalys iš jūsų kūno toksinus, rūgštis ir gleives, kartu gausiai papildydama jį
mineralais.

KALIO SULTINIO RECEPTAS
Tai puikaus skonio priedas prie jūsų valymo programos. Jis išplaus iš jūsų organizmo
sistemų toksinus, rūgštis ir gleives, kartu aprūpindamas jus koncentruota mineralų doze.
Į didelį puodą sudėkite: 25 proc. bulvių lupenų, 25 proc. morkų lupenų ir smulkintų
burokų su oda, 25 proc. pjaustytų svogūnų ir česnakų (su lukštais) ir 25 proc.
pjaustytų saliero kotų ir žalumynų. Įberkite aitriųjų paprikų (pagal skonį). Pilkite
distiliuoto vandens tiek, kad vos apsemtų daržoves ir virinkite 1-4 valandas ant labai
silpnos ugnies. Nukoškite ir gerkite tik sultinį. Daržovių tirščius kompostuokite.
Sultinio pasigaminkite dviem dienoms, likusį laikykite šaldytuve. Naudokite tik
ekologiškas daržoves! Juk laikydamiesi detoksikacijos programos nenorime vartoti
jokių toksiškų, imunitetą slopinančių insekticidų, pesticidų ar neekologiškų cheminių
trąšų.
Šis sultinys išplaus ir atstatys jūsų organizmą. Pradėkite dabar!

MAISTO IR SULČIŲ REŽIMAS
LAIKANTIS DR. ŠULCĖS 5 DIENŲ ORGANIZMO VALYMO IR DETOKSIKACIJOS PROGRAMOS

1 IR 5 DIENOS
Pusryčiai: jei išalksite dar iki pietų, galite suvalgyti vaisių, išgerti skiestų vaisių sulčių
ar vaisių kokteilio. Nebevartokite jokių vaisių ir vaisių sulčių likus bent 1 valandai iki
pietų. Šios programos metu geriausia nemaišyti vaisių ir daržovių.
Pietūs: pietums galite gerti šviežiai spaustų daržovių sulčių, valgyti žalias daržoves ar
daržovių salotas, daigus, kalio sultinį ir žolelių arbatas. Daržovėms ir salotoms galite
naudoti užpilus iš alyvuogių aliejaus, avokado, nepasterizuoto obuolių acto, citrinų
sulčių, česnako, svogūnų ir bet kokių žolelių ar prieskonių.
Popietės užkandžiai: žalios daržovės, žalių daržovių salotos, skiestos daržovių sultys,
daigai, kalio sultinys ir žolelių arbatos. Nuo 6 val. vakaro nebevartokite jokių daržovių
ir jų sulčių.
Vakarienė: skiestos vaisių sultys, vaisių kokteiliai, vaisių salotos ir žolelių arbatos.

2, 3 IR 4 DIENOS
Dabar pradėsime 3 dienų badavimą. Išgerkite mažiausiai 4 litrus skysčių per dieną. Tai
sudaro aštuonias 500 ml porcijas per dieną. Jei išalksite, GERKITE DAR DAUGIAU
SKYSČIŲ!!!
Pusryčiai: pradėkite nuo vandens, rytinio praplaunančio gėrimo, žolelių arbatų
(tonizuojančių preparatų) ir maistingo rytinio gėrimo su „SuperFood“.
Pietūs: skiestos vaisių sultys, žolelių arbatos ir vanduo iki vidudienio.
Popietės užkandžiai: skiestos daržovių sultys, kalio sultinys, žolelių arbatos ir vanduo
iki vakaro.
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Vakarienė: skiestos vaisių sultys, žolelių arbatos ir vanduo.

5 DIENA
Penktą dieną nutrauksite badavimą. Maitinsitės taip, kaip 1-ąją dieną. Badavimo
nutraukimas – labai svarbi šios programos dalis. Maistą kramtykite lėtai ir kiekvieną
kąsnį maišykite su dideliu seilių kiekiu. Valgykite, kol numalšinsite alkį, bet ne
persisotinsite. Jei vis tiek jausitės alkani, pavalgyti visada galėsite ir vėliau. Viską
kramtykite iki tyrelės konsistencijos.

DR. ŠULCĖ APRAŠO 5 DIENŲ
ORGANIZMO VALYMO PROGRAMOS
FORMULES
ANTIPARAZITINĖ FORMULĖ KEPENIMS IR TULŽIES PŪSLEI
(LIVER/GALLBLADDER ANTI-PARASITE FORMULA)
Botaninė 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 luobelės 20 (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 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, buvo užkietėję viduriai, 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 luobelės,
kartusis kietis ir česnakas yra stiprų ANTIPARAZITINĮ poveikį turintys augalai.
Pavojus užsikrėsti parazitais – gyvenimo realybė. Viename kubiniame colyje21 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
20
21

Šioje formulėje naudojamos būtent riešutų luobelės (žievelės), ne kevalai. (Vert.)
1 colis = 2,54 cm. (Vert.)
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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 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.
Dozavimas 5 dienų valymo ir detoksikacijos programos metu: lašinkite 2 lašintuvus
į kiekvieną geriamos detoksikuojančios arbatos (Detoxification Tea) puodelį. Ryte,
praėjus 15 minučių po to, kai išgėrėte kepenis ir tulžies pūslę praplaunantį gėrimą, jums
reikia išgerti 2 puodelius detoksikuojančios arbatos, taigi, iš viso turite išgerti 4
lašintuvus šio preparato. Jei norite, arbatą gerkite vieną, o šį tonizuojantį preparatą (4
lašintuvus) – atskirai su trupučiu vandens tuo pat metu kaip ir arbatą. Pakartokite šį
kursą – 2 puodelius detoksikuojančios arbatos ir 4 lašintuvus formulės kepenims ir
tulžies pūslei – dar 2 kartus tą pačią dieną.

DETOKSIKUOJANČIOJI ARBATA
(DETOX TEA)
Botaninė 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 ar valgio metu išgerdavo puodelį šios arbatos. Ji stimuliuoja
visą virškinimo procesą, ypač skrandį pirmųjų virškinimo etapų metu. Ši arbata
taip pat švelniai valo kraują, odą, kepenis ir tulžies pūslę; idealu ją gerti po kepenų
praplovimo. Ji išvaro iš dvylikapirštės žarnos 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 naudojau daug metų padėdamas žmonėms atprasti nuo kavos
Dozavimas 5 dienų valymo ir detoksikacijos programos metu: išgerkite 2 puodelius
šios arbatos praėjus 15 minučių po to, kai išgėrėte kepenis ir tulžies pūslę praplaunantį
gėrimą. Išgerkite dar 2 puodelius iki pietų ir dar 2 puodelius pavakarėje – iš viso 6
puodelius kiekvieną dieną laikantis šios 5 dienų programos.
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DETOKSIKUOJANČIOJI FORMULĖ
(D-TOX FORMULA)
Botaninė sudėtis: raudonojo dobilo žiedai (Red Clover blossoms); Mohavės dykumos
kreasotės krūmo (lot. – Larrea tridentata) žolė ir sakai (Mojave Chaparral herb &
resin); dyglialapės mahonijos šaknys (Oregon Grape root); varnalėšos šaknys ir sėklos
(Burdock root & seed); rauktalapės rūgštynės šaknys (Yellow Dock root); kanadinės
auksašaknės šaknys (Goldenseal root); česnako sultys (Garlic juice); lobelijos sėklos
(Lobelia seeds); uoginė paprika (Cayenne); politiškai nekorektiškas žolinis
pagrindas22.
Gydomasis poveikis: tai labai stipriai kraują ir limfą valanti formulė, ją savo
klinikoje naudojau daug metų. Visi mano gydomi pacientai suvartodavo po 1 šio
preparato buteliuką per savaitę laikydamiesi 5 dienų valymo programos.
Ši formulė paremta garsiąja Hoksėjaus formule (Hoxey Formula), dr. Kristoferio
raudonųjų dobilų tonizuojančiu preparatu (Dr. Christopher's Red Clover Tonic) ir
daugeliu panašių formulių iš viso pasaulio.
Jos sudėtyje esantys augalai žinomi dėl savo savybės „iššveisti“ toksinus ir nuodus iš
kraujo, riebalinio audinio ir ląstelių. Kaip jau minėjau anksčiau, ši formulė
veiksmingiausia vartojama mano 5 dienų valymo programos metu. Ją vartodami
kasdien būtinai išgerkite apie 4 litrus vandens, sulčių ir vaistažolių arbatų.
Po vieno iš suėmimų dr. Kristoferiui buvo nurodyta daugiau niekada nebevartoti žodžio
„vėžys“. Kartą privačiai kalbėdamas su manimi apie raudonųjų dobilų žiedus, jis tarė:
„Tiesiog negaliu susilaikyti nepasakęs: raudonieji dobilai – tai vėžio priešnuodis“.
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 5 dienų valymo ir detoksikacijos programos metu: jums reikėtų suvartoti
visą detoksikuojančiosios formulės buteliuką per 5 dienų valymo ir detoksikacijos
programą. Tai bus maždaug po 15 lašintuvų per dieną, geriant po 3 lašintuvus 5 kartus
per dieną. Tai vienas iš STIPRIAUSIĄ POVEIKĮ ir SKONĮ turinčių žolinių
tonizuojančių preparatų. Tuos 3 lašintuvus norėsite sumaišyti su keliasdešimt mililitrų
stiprių obuolių ar vynuogių sulčių ir išmaukti. Tai žolinis viskis „Jack Daniels“, o ne
švelnus vynelis. Neskanaukite, o NURYKITE. Gal net prireiks užsigerti.

FORMULĖ INKSTAMS IR ŠLAPIMO PŪSLEI
(KIDNEY/BLADDER FORMULA)
Botaninė sudėtis: meškauogės lapai (Uva Ursi leaves); kadagio uogos (Juniper
berries); kukurūzų purkos (Corn silk); asiūklio žolė (Horsetail herb); varnalėšos šaknys
ir sėklos (Burdock root & seed); petražolės lapai ir šaknys (Parsley leaf and root);
skėtinės marenikės (lot. – Chimaphila umbellata) lapai (Pipsissewa leaf); rykštenės
žiedų viršūnėlės (Goldenrod flower tops).

22

Grynas grūdų spiritas. Tai 95 ir daugiau laipsnių stiprumo spiritas, pagamintas be jokių priemaišų. (Vert.)
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Gydomasis poveikis: šis tonizuojantis preparatas turi ir diurezinį (skatina šlapimo
išsiskyrimą), ir dezinfekuojamąjį poveikį inkstams, šlapimo pūslei ir visai šlapimo
sistemai. Remiantis medicininiais pranešimais, į šio preparato sudėtį įeinantys augalai
naikina bakterijas, sukeliančias 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, kaip nurodyta 5 dienų organizmo valymo ir detoksikacijos
programoje.
Dozavimas 5 dienų valymo ir detoksikacijos programos metu: Lašinkite 2 lašintuvus
į kiekvieną arbatos inkstams ir šlapimo pūslei puodelį. Ryte, praėjus 15 minučių po to,
kai išgėrėte inkstus ir šlapimo pūslę praplaunantį gėrimą, jums reikia išgerti 2 puodelius
arbatos inkstams ir šlapimo pūslei, taigi iš viso turite išgerti 4 lašintuvus šio preparato.
Jei norite, arbatą gerkite vieną, o šį tonizuojantį preparatą (4 lašintuvus) – atskirai su
trupučiu vandens tuo pat metu kaip ir arbatą. Pakartokite šį kursą – 2 puodelius arbatos
inkstams ir šlapimo pūslei bei 4 lašintuvus formulės inkstams ir šlapimo pūslei – dar 2
kartus tą pačią dieną.

ARBATA INKSTAMS IR ŠLAPIMO PŪSLEI
(K/B TEA)
Botaninė 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, kaip nurodyta 5 dienų valymo programoje. Be to, ši arbata visiškai ištirpdo
sunkiai gydomus inkstų akmenis ir konkrementus.
Dozavimas 5 dienų valymo ir detoksikacijos programos metu: gerti 2 puodelius
arbatos praėjus 15 minučių po to, kai išgėrėte inkstus ir šlapimo pūslę praplaunantį
gėrimą. Turite išgerti dar 2 puodelius iki pietų ir dar 2 puodelius pavakaryje – iš viso po
6 puodelius arbatos inkstams ir šlapimo pūslei visas 5 valymo programos dienas.

DR. ŠULCĖ:
„Jūsų organizmas turi puikios
sveikatos PLANĄ, SCHEMĄ, ir
visą laiką stengiasi šią puikią
sveikatą dėl JŪSŲ pasiekti.“
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7 SKYRIUS
KVĖPUOKITE GILIAU
Kvėpuokite giliau, kad į plaučius patektų daugiau oro ir išeitų
daugiau anglies dioksido

KAM TO REIKIA?
Deguonis – pati svarbiausia maisto medžiaga visoms jūsų organizmo ląstelėms. Gilus
kvėpavimas – tai stipriai veikiantis maistas kūnui, kartu ir veiksminga organizmo
valymo ir detoksikacijos priemonė.

FAKTAI
• Be kieto maisto galima išgyventi mėnesių mėnesius. Pats tai išbandžiau ne kartą,
kai laikiausi ekstremalaus organizmo valymo režimo23. Daug mano pacientų be
kieto maisto apsiėjo po pusę metų, o vienas nevalgė net ištisus metus.
• Ne vieną dieną galite išsiversti netgi be skysčių ir puikiai išgyventi – tai vadinama
sausu badavimu. Tačiau nekvėpuoti pavyks tik keletą minučių – kitokiu atveju
MIRSITE!
• Šis paprastas faktas įrodo, kad deguonis yra pati svarbiausia maisto medžiaga
žmogaus organizmui. Svarbesnė už bet kokį maistą ar skystį. Be deguonies mirsite
ir tai bus vos kelių minučių reikalas.

KAIP TAI DARYTI?
JEI RŪKOTE TABAKĄ, TAI ČIA IR SUSTOKITE!
Jei rūkote, padėkite šią knygą į šalį ir kreipkitės pagalbos. Tai ne šiaip koks eilinis mano
nusistatymas prieš rūkymą. Man nerūpi, kad žmonės rūko, tačiau vieną dalyką žinau
užtikrintai: neįmanoma rūkyti ir tuo pačiu metu pasveikti ar būti sveikam – ir TAŠKAS!
Todėl man nesvarbu, kaip tai padarysite: tiesiog meskite rūkyti. Užsirašykite į
metančiųjų rūkyti grupes, eikite pas psichologą, naudokite pleistrą, gerkite lobeliją,
išbandykite elektroterapiją, gerkite vaistus, nuo kurių užsirūkius norisi vemti, kreipkitės
į specialistą, kad jus užhipnotizuotų ar prisiriškite tas nelemtas rankas sau už nugaros.
Man nerūpi, ką jums teks išmėginti: tiesiog meskite rūkyti, nes negalite ir rūkyti, ir būti
sveiki. Tai neįmanoma.
Kaip jau rašiau anksčiau, svarbiausia maisto medžiaga organizmui yra deguonis. Be
maisto galite gyventi mėnesius, be skysčių ar vandens – dienų dienas, bet tik kelias
minutes – sekundes – apsieisite be deguonies. O tada mirsite. Jūsų smegenys mirs.
Būsite nebegyvas.
Rūkymas – tai sąmoningas, tyčinis veiksmas, naikinantis vienintelį organą, kuris
virškina ir pasisavina deguonį. Juk neatsitiks taip, kad, jūsų plaučiams atsisakius, už jus
23

Aprašytas knygoje „Neišgydomų ligų nėra“ (Vert.)
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kvėpuoti pradės ausys. Rūkydami jus užkemšate plaučių paviršiuje esančias poras derva
ir palengva save dusinate, iš lėto save žudote. Tai grynų gryniausia savižudybė. Tokiu
būdu sveiki nebūsite. Taigi, jei vis dar rūkote, tai dabar ir užverskite šią knygą. Negalite
būti sveiki rūkydami, todėl užverskite knygą. Lauksiu jūsų čia tol, kol mesite rūkyti.
Niekada negydžiau jokio rūkančio paciento, niekada. Išspirdavau pro klinikos duris
visus rūkorius per patį pirmąjį jų apsilankymą. Jie nėra blogi žmonės. Aš ir pats
surūkydavau po 2-3 pakelius per dieną vaikystėje ir paauglystėje. Todėl nesu koks
skaistus sekso patarėjas, moralizuojantis jums apie tai, ko pats nepatyriau. Ir patikėkite
manimi, žinau, kokia stipri yra priklausomybė tabakui. Tačiau nesu ir Jėzus: negaliu
įvykdyti stebuklo – leisti jums rūkyti ir vis tiek būti sveikiems. Negalite pasveikti
rūkydami, todėl pirmiausia privalote atsikratyti šio įpročio ir tik tada sugrįžti prie šios
knygos. O aš pasitiksiu jus su fanfaromis.

PRADĖKITE KASDIENĮ GILAUS
KVĖPAVIMO REŽIMĄ
Tai tikrai paprasta ir linksma. Tiesiog pasirinkite laiką, bet kada: kai pabundate ryte, bet
dar esate lovoje, vakare lovoje prieš miegą arba bet kuriuo kitu dienos metu. Savaime
suprantama, geriausia atverti langus, jei kvėpuosite namuose, ir įsileisti kiek įmanoma
grynesnio ir švaresnio oro. Palankiausios sąlygos būtų išeiti į lauką ir pratimą atlikti
lėtai vaikščiojant. Paprastai oras kaime ir mieste švariausias esti ryte. Jei netyčia
gyvenate kokio pastato 30-ąjame aukšte su hermetiškais langais ir oro kondicionavimo
sistema, tada, jei įmanoma, įsigykite HEPA oro filtrus, oro jonizatorius, ozono
generatorius, respiratorius, dujokaukes – bet ką ir pirmiausia kuo geriau išvalykite orą.
Gilus kvėpavimas prastos kokybės oru paprastai yra vis tiek geriau nei paviršutinis
kvėpavimas.
Tai ne aerokosminis mokslas. Tiesiog pradėkite lėtai, ritmiškai ir giliai kvėpuoti, kad
oras patektų kuo giliau į plaučius. Dauguma žmonių panaudoja tik viršutinį trečdalį
savo plaučių – aš tokius vadinu „sekliais“ kvėpuotojais. Taigi, atsiverkite, atstatykite
krūtinę, keletą kartų giliai įkvėpkite, sekundei užlaikykite orą, o tada iki galo, stipriau
nei paprastai, orą iškvėpkite.
Pats geriausias būdas – orą įkvėpti per nosį, o iškvėpti pro burną. Daugelis žmonių taip
kvėpuoja natūraliai. Nenoriu, kad dėl savo kvėpavimo taptumėte drovūs ar paranojiški,
tačiau būtent toks kvėpavimo būdas yra teisingas ir geriausias. Kvėpuotojai burna (turiu
galvoje tuos, kurie visada orą įkvepia pro burną) vienareikšmiškai nėra tokie sveiki kaip
kvėpuotojai nosimi.
Jau pasakojau, kad deguonis yra pagrindinė maisto medžiaga organizmui ir kad gilus
kvėpavimas geriausias būdas jam patekti į vidų. Gilus kvėpavimas taip pat yra
geriausias būdas pašalinti iš organizmo daugiau kraujo išskiriamų dujų. Jei per daug šių
nuodingų dujų sugrįš atgal į jūsų organizmą ir kaupsis kraujyje, jūs blogai jausitės,
susirgsite ir galiausiai mirsite. Todėl gilus kvėpavimas į organizmą atneša net tik gerus
dalykus, bet ir pašalina blogus.
Jeigu norite labiau pasigilinti į šią temą, apsilankykite hatha joga studijoje ir pasakykite,
kad jus domina pranayama, arba jogos mokslas apie kvėpavimą. Dauguma jogos studijų
moko vienokios ar kitokios kvėpavimo technikos.
Kai kurie jogos stiliai, pavyzdžiui, Svamio Sačidanandos (Swami Satchidananda)
integruotoji joga, išplėtojo kvėpavimą iki tokio mokslo (jų trijų dalių kvėpavimas), kad
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vien kvėpavimas atlieka galingą gydomąjį poveikį. Šis metodas taip pat yra dalis
daugelio tradicinių kovos menų – nuo ciguno (Chi Gung) iki karate katų kvėpavimo
pagal San Chin techniką. Beveik visi tradiciniai kovos menai naudojo vieną ar kitą
kvėpavimo techniką, kad įžiebtų vidinę ugnį harą ir sukurtų vidinę energiją – chi
(Kinijoje), ki (Japonijoje), prana (Indijoje), kurios dažnai verčiamos reikšme Gyvenimo
jėga.
Kai liepdavau savo pacientams atkreipti dėmesį į savo kvėpavimą ir galbūt eiti
pasimokyti kvėpavimo, dažnas iš pradžių į mane pažiūrėdavo kaip į kokį šundaktarį.
Tačiau jau po pirmosios savo pamokos jie man padėkodavo.
Tačiau visai nesvarbu, ar nuspręsite tapti deguonies „narkomanu“ ar pasirinksite tiesiog
10 minučių per dieną giliai pakvėpuoti, kaip sako kompanija „Nike“, JUST DO IT
(Tiesiog padarykite tai).

DAUGIAU NEI KVĖPAVIMAS
Kaip ir su kitais 20-čia mano patarimų, jei pradėsite sau leisti su jais žaisti ir nebūsite
pernelyg rimti, pradės dėtis stebuklai.
Mėginkite įkvėpt per nosį, o iškvėpt pro burną, kaip siūliau anksčiau. Tačiau
iškvėpdami, girdimai atsiduskite ar sudejuokite. Tegu šis garsas būna apibrėžtas lyg
jūsų išliejamo fizinio, emocinio ar dvasinio streso atspindys. Pradžioje garsas gali
skambėti kiek dirbtinai. Netgi gali tekti prisiversti apsimesti. Kai kurie iš mūsų daugelį
metų praktikuoja meną neišreikšti savęs, tačiau pabandykite. Bet kai suvoksite, kaip tai
veikia, užmiršite apie šią knygą, užmiršite savo gėdijimąsi, kvėpavimą ir dejavimą, o
kitas jūsų išgirsimas garsas gali būti policijos beldimas į duris su mintimi, kad viduje
kažkas miršta. Galėsite jiems pasakyti, kad viskas vyksta kaip tik priešingai.

DAR DAUGIAU NEI KVĖPAVIMAS
Yra netgi pažangių gydymo metodų, kurie kvėpavimą pakylėja žymiai aukščiau nei vien
gilesnis įkvėpimas ir iškvėpimas. Sąmoningas kvėpavimas, rebefingas, kurį galima
vadinti daug skirtingų vardų, yra gilaus, tęstinio, ritmingo kvėpavimo terapija,
panardinanti jus giliai į savimonės būseną, emociškai – netgi į katarsį, o fiziškai – į
tetaniją. Šią terapiją savo klinikoje taikiau daug kartų įvairiomis aplinkybėmis. Atradau,
kad ji labai pagelbėjo mano pacientams. Viena iš priežasčių – tiesiog reikėjo fiziškai
perkrauti pacientus deguonimi ir chi, o tada varinėti energiją po jų kūnus. Kartais
naudodavau šį metodą, kad pralaužčiau užblokuotą ar užstrigusią energiją arba
susikristalizavusias emocines ar dvasines problemas. Jei kreipsitės pas teisingai dirbantį
terapeutą, kvėpavimas gali tapti puikia gydomąja priemone. Aš jums nei siūlau eiti ir
susirasti tokį terapeutą, nei siūlau to nedaryti. Tiesiog jaučiau, kad čia tinkama vieta
jums apie tai papasakoti.
Taigi, giliai įkvėpkite ir... dar kartą įkvėpkite...ir dar kartą...

DR. ŠULCĖ:
„MIRŠTA VISI. NE VISI iš tikrųjų GYVENA!“
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8 SKYRIUS
TEMPIMAS, VAIKŠČIOJIMAS,
JUDĖJIMAS
Privalote mankštintis kiekvieną dieną. Darykite viską, kad tik
prisiverstumėte. Kasdien didinkite krūvį. Kvėpuoti turite
giliai, o mankštintis taip, kad išprakaituotumėte. Viena
valanda per dieną – toks jūsų galutinis tikslas.

KAM TO REIKIA?
Jau esate girdėję: nejudėsite – surūdysite, ir pan. Tačiau kūno judinimas – tai
mankštinimasis ne vien vardan geros sportinės formos. Kiekviena jūsų kūno funkcija –
viskas – priklauso nuo judėjimo. Jūsų kraujotaka, limfotaka, nervų sistemos veikla,
virškinimas, medžiagų pasisavinimas, tuštinimasis, smegenų funkcionavimas – viskas.

FAKTAI
• Virš 50-ies proc. mirčių nuo chroniškų ligų priežastis – sėslus gyvenimo būdas.
• Virš 108 MILIJONŲ suaugusių amerikiečių (61 proc.) yra arba apkūnūs, arba
turi viršsvorio.
• 50 MILIJONŲ amerikiečių medicininiu požiūriu laikomi NUTUKUSIAIS! Tai
daugiau nei 25 proc. visų suaugusiųjų.
• Moterims, kurios vieną valandą per dieną praktikuoja greitą vaikščiojimą, rizika
susirgti krūties vėžiu sumažėja 20 proc., širdies ir kraujagyslių ligomis – 30 proc.,
diabetu – 50 proc.
• Ligų kontrolės centro (Center for Disease Control) tyrimo metu apskaičiuota, kad
Amerikoje yra 88 milijonai fiziškai neaktyvių žmonių virš 15 metų amžiaus. Jei jie
imtųsi reguliarios saikingos fizinės veiklos, metinės išlaidos medicinai sumažėtų
76,6 MILIJARDO JAV dolerių.

KAIP TAI DARYTI?
Noriu, kad kasdien judėtumėte vieną valandą, noriu, kad prakaituotumėte,
lankstytumėtės ir darytumėte tempimo pratimus. Taip, taip, vaikščiokite, bėgiokite,
lankstykitės, tempkitės, šokite, užsiimkite seksu – nesvarbu. Tiesiog darykite tai vieną
valandą per dieną.

TEMPIMAS
Vieną savo namo kambarį perdirbau į pratimams ir judėjimui skirtą patalpą. Bet dar
prieš patenkant į jį, papasakosiu apie savo miegamąjį. Šis kambarys – tai TEMPIMO
ŽAISLIUKŲ džiunglės. Visų pirma, turiu vieną iš tų didelių pripučiamų kamuolių
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tempimui. Jo skersmuo – mažiausiai 60 cm, o pats yra ryškiaspalvis. Miegamojo
viduryje kamuolys atrodo juokingai, lyg koks milžiniškas vaikiškas sviedinys, paslėpti
jo nėra kur. Kai jį pamatau, visada ima juokas, o kai ant jo atsigulu – norisi kvatotis. Tai
nepaprastas, nebrangus ir puikus tempimo treniruoklis, atveriantis krūtinę, ištempiantis
nugarą ir lankstinantis kūną.
Inversinis stalas – tai nuostabus instrumentas, leidžiantis kūnui laikinai pailsėti nuo
sunkio jėgos. Jis nuima spaudimą nuo visko – pradedant nugaros diskais ir baigiant
skersine gaubtine žarna. Tai taip pat puikus būdas priversti daugiau kraujo sutekėti į
galvą ir smegenis. Metų metus naudojau gravitacinius batus kybojimui galva žemyn, bet
neseniai iškeičiau juos į inversinį treniruoklį. Atsistoję prisisegate diržu prie
sulankstomos ar minkštos lentos, atsilošiate atgal ir galite atlikti 180 laipsnių inversiją,
pernelyg neapkraudami savo kulkšnių. Žinoma, galite naudoti ir nuožulnią lentą ar
pasidėti knygų po lovos kojomis. Yra daug būdų, kaip gulėti pasvirus ar žemyn galva,
todėl tiesiog tai darykite.
Tuojau iš manęs išgirsite, kad mėgstu žaislus. Minutėlę, ką aš čia kalbu, – AŠ MYLIU
ŽAISLUS!

ŽAISLIUKAI, VALIO!
Esu didelis žaislų, visokiausių rūšių žaislų, fanas ir mylėtojas. Jei netyčia pamiršote,

ŽAISLAI – TAI JUOKAS IR
LINKSMYBĖS!
Savo paties ir pacientų kailiu įsitikinau: jei bandysite pradėti kokią naują programą, tai
su ja susijusių žaislų įsigijimas sėkmės šansus padidins 1 000 kartų. Nepaverskite
jokios naujos programos nuobodžia kankyne, antraip atsisakysite jos greičiau, nei
pradėjote. Aš pats tuoj pat metu viską, jei tik man nėra malonu. Žaislai suteikia
malonumo ir įdomumo. Taigi, jei esate toks pats tinginys, kaip ir daugelis iš mūsų, tai
keleto su mankšta susijusių žaislų įsigijimas įžiebs ir palaikys jūsų susidomėjimą.
Ir nešykštėkite sau pinigų, ypač kurdami šią naują, sveiką gyvenseną. Sutaupysite apie 2
000 JAV dolerių per dieną už kiekvieną dieną, kurios neteks praleisti ligoninėje. Tokiu
būdu jūs dovanosite sau pačius geriausius dalykus per daugelį metų, o gal net per visą
gyvenimą, ir tie dalykai sustiprins jūsų sveikatą ir prailgins gyvenimo trukmę, todėl
eikite nusipirkti žaisliukų.
Pinigus galite išleisti smagiems žaisliukams dabar arba šuntavimo operacijai vėliau.
Rinktis jums. Aš renkuosi žaislus...

SIŪLOMI ŽAISLAI
Atliekant riebalų deginimo ar širdį stiprinančius pratimus, vienas iš jus
pralinksminsiančių žaisliukų bus širdies ritmo (pulso) matuoklis. Parduodama įvairių
tipų pulso matuoklių, kurie labai pravers pratimų metu išlikti riebalų deginimo
diapazone. Kai kurie jų, pavyzdžiui, firmos „Polar“, turi raiščius, kuriais yra
pritvirtinami prie krūtinės, ir rankinius laikrodžius. Laikrodyje nustatote norimą pasiekti
ir palaikyti širdies ritmą (tai lengva) ir pradedate judėti. Bėgant, žygiuojant, plaukiant
(tinka po vandeniu) ar užsiimant bet kokia kita veikla, šis laikrodis matuos jūsų pulsą ir
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netgi sucypsės įspėti, jei išeisite iš nustatyto degalų deginimo diapazono ribų, taip pat
parodys, kiek minučių ir sekundžių dirbote degindami riebalus.
Kaip jau minėjau, daug gamintojų siūlo tokius pulso matavimo prietaisus ir mano
praktika rodo, kad visi jie veikia gerai. Tiesiog esu pripratęs prie prekės ženklo „Polar“,
nes jį naudoju jau keletą dešimtmečių.
Įsitaisykite gerus ėjimo ar bėgimo batelius. Juk žinote, kad dauguma tokių batelių
suplyšta ar sudyla po kokių 6 mėnesių, todėl neikite į savo pirmąjį vaikščiojimą apsiavę
5 metų senumo nudėvėtais teniso bateliais. Įsigykite ką nors su spyruokle ir klasiško.
Mano favoritai – „Nike“, tačiau yra daug prekių ženklų ir daug nuomonių. Patariu
viena: nusipirkite porą kiek iššaukiančiai atrodančių sportinių batelių, kokių kitu atveju
nesirinktumėte. Mat su savo naujuoju kūnu, kurį greitai turėsite, norėsite atkreipti į save
kitų dėmesį ir pasipuikuoti, todėl išdrįskite tai padaryti jau dabar.
Įsigykite sportinę aprangą. Siūlau pirkti šiek tiek aptemptą, kuri labiau išryškins jūsų
kūną. Tokiu būdu neapgausite savęs, kad viena diena sporto davė didelių rezultatų ir
kad tai viskas, ko jums reikėjo. Neslėpkite savo riebalų, kai mankštinsitės; puikuokitės
jais. Tai padės jums išlaikyti motyvaciją ir TĘSTI TOLIAU.
Jei sportuosite namuose vienas, dėvėkite kuo mažiau drabužių, jei įmanoma – visiškai
nieko. Matymas, kaip jūsų lašiniai kruta ir vinguriuoja, gali tapti puikia motyvacine
priemone (aišku, jei esate pakankamai stabilios emocinės būsenos).
Kitas mano mėgiamas daiktas yra klasiška beisbolo tipo skrybėlė, tik nepamirškite
suriesti jos snapą, kad neatrodytumėte kvailai. Be to, dar galite įsigyti kuprinę arba
rankinę ant juosmens. Kompanija „Eagle Creek“ gamina daug puikaus dizaino rankinių
ant juosmens, su daugybe naudingų kišenėlių. Kompanija „North Face“ siūlo, mano
vertinimu, geriausias kuprines, nes pastarosios išlenktos taip, kad geriau priglustų prie
kūno, turi diržą juosmeniui, puikius dirželius su peteliais ir daugybę naudingų kišenėlių.
Jei muzika ar mano audio įrašas „GET WELL“ (Pasveik – vert.) jus užveda ir
motyvuoja, įsitaisykite nešiojamą grotuvą ir lengvas sportines ausines. Tiesą pasakius,
jos jums labiau atstos ausų kištukus nei ausines, o sportinės – geltonos spalvos – ne taip
lengvai susigadins, kai į jas pateks prakaito ar užpilsite geriamo vandens.
Galėčiau tęsti iki begalybės, bet jūs mano mintį supratote. ĮSIGYKITE ŽAISLŲ, kurie
jus motyvuos ir teiks malonumo. Jie verti 1 000 kartų daugiau nei jų kaina, nes ilgina
jūsų gyvenimą ir apsaugo nuo ligoninės.

BET GRĮŽKIME PRIE TEMPIMO...
Vienas geriausių tempimo metodų yra hatha joga. Priešingai daugelio įsivaizdavimui,
tai NĖRA religija. Gal kai kurios religijos ją ir įtraukė į savo mokymą, tačiau pati
savaime ji nėra religija. Tai mokslinė tempimo pratimų, inversijos praktikų, gilaus
kvėpavimo ir daugelio kitų dalykų sistema. Visos pozos skirtos sudaryti spaudimą tam
tikriems organams – endokrininiams organams ir įvairioms kūno liaukoms, o tai skatina
valymą, detoksikaciją ir sveikatos stiprėjimą. Tai taip pat stiprina imunitetą.
Lankstumas užtikrina ne tik, kad turėsite stiprią nugarą: lankstūs žmonės gyvena ilgiau.
Pradėkite daryti tempimo pratimus jau šiandien!
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VAIKŠČIOJIMAS
Vaikščiojimas – tokia paprasta, bet kartu ir galinga gydymo priemonė. Todėl noriu, kad
vaikščiotumėte daugiau. Noriu, kad pėsčiomis eitumėte ten, kur paprastai važiuotumėte.
Jei į darbą važiuojate autobusu, išlipkite keliomis stotelėmis anksčiau ar vėliau ir eikite
pėsčiomis. Jei keliatės liftu, išlipkite keliais aukštais žemiau ir į biurą lipkite laiptais.
Nesvarbu, kaip, tiesiog DAUGIAU JUDĖKITE.
O vaikščiodami atminkite (7 skyrius), kad turite kvėpuoti giliau. Į plaučius įkvėpkite ir
iškvėpkite daugiau oro – taip daugiau deguonies pateks į jūsų kraujotaką ir į visas
organizmo ląsteles. Tai puikus pirmasis žingsnis tapti sveikiems. Vaikščiodami
pabandykite eiti basomis (10 skyrius). Vaikščiokite ant žolės, paplūdimyje ar miške,
nusiaukite batus ir iš tiesų palieskite žemę – planetą, kurioje gyvenate. Tai jus
„įžemins“. Padės išlaisvinti jūsų kūne susikaupusią elektros energiją. Atminkite, visa
jūsų nervų sistema yra varoma elektros energijos. Širdis plaka, gavusi elektros impulsus,
o jūs kaupiate statinę elektros energiją. Taigi, batus į šalį ir užmegzkite ryšį su žeme.
PRADĖKITE VAIKŠČIOTI IR KVĖPUOTI. Tai pakeis jūsų gyvenimą.

JUDĖJIMAS
RIEBALŲ DEGINIMAS IR ŠIRDIES
STIPRINIMAS
Šio skyriaus pradžioje pateikti faktai turėtų visus motyvuoti sudeginti šiek tiek
nereikalingų riebalų. Geriausi riebalus deginantys judėjimo pratimai yra tie, kurių metu
jūsų širdies ritmas nustatytą laiką stabiliai laikosi virš normalaus lygio. Toks judėjimas
dažniausiai vadinamas aerobika. Tai reiškia, kad jos metu didinate širdies ir plaučių
darbą, tačiau šiuo terminu dabar vadinami bet kokie pratimai, kurių metu jūsų pulsas
nuosekliai ir nepertraukiamai laikosi virš normalaus lygio.
Kitaip tariant, tokie žaidimai, kaip, tarkim, stalo žaidimas „Monopolija“, kurio metu jūs
retsykiais šoktelite aukštyn žemyn per 2 ar 3 valandų laikotarpį, vis tiek nėra
pakankamai STABILŪS. Kitos į šią kategoriją patenkančios sporto šakos yra golfas,
tenisas, beisbolas, futbolas, netgi sunkumų kilnojimas, kadangi jų metu širdies ritmas
nėra pastovus.
Seksas gali būti ritmiškas, stabilus ir dėl to aerobiškas, bet kadangi Amerikoje jis
vidutiniškai trunka ne ilgiau kaip 3 minutes, tai nėra pakankamai ILGAS laiko tarpas
(skaitykite mano naujienlaiškį apie vyrų ir moterų seksualumą (Male and Female
Sexuality GET WELL Newsletter)).
Tuo tarpu mums reikia STABILAUS ir ILGO, arba NEPERTRAUKIAMO, judėjimo,
kuris širdies ritmą ar pulsą palaikytų tam tikrame lygyje tam tikrą laikotarpį.

KAIP GREITAI IR KAIP ILGAI?
Yra įvairių diapazonų, kurių ribose širdies ritmą (pulsą) galite palaikyti virš normalaus
lygio, ir kai kurie iš šių diapazonų žinomi kaip geriausiai tinkantys universaliai fizinei
būklei palaikyti. Kiti diapazonai, kartais vadinami kardio diapazonais, geriausi širdies
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raumens stiprinimui, o dar kiti pulso diapazonai yra veiksmingiausi norint deginti
riebalus. Pats paprasčiausias būdas sužinoti geriausią savo širdies (pulso) diapazoną
riebalų deginimui yra iš skaičiaus 220 atimti savo amžiaus metus. Tarkime, jums 50
metų. Taigi, 220 minus 50 lygu 170. Dabar turite imti šio skaičiaus procentinę dalį.
Daugelio rūšių aerobikos pratimų metu širdies ritmas svyruoja tarp 55 ir 85 šio
skaičiaus procentų. 55 procentai – puikus pradinis ritmas praradusiems sportinę formą,
bet 65 proc., daugelio sporto guru nuomone, dabar laikomi kaip geriausiai tinkantis
ritmas riebalų deginimui. Diapazonas nuo 75 iki 85 proc. laikomas geriausiu širdies
grūdinimui, BET TAI NĖRA GERIAUSIAS RITMAS RIEBALAMS DEGINTI.
Taigi, 65 proc. nuo skaičiaus 220, tai yra apatinis šio diapazono lygis, pripažįstamas
kaip RIEBALUS DEGINANTIS pulsas, todėl naudodamiesi toliau pateiktais
skaičiavimais, visi gali nusistatyti veiksmingiausią riebalų deginimo ritmą.

220 MINUS (AMŽIUS) PADAUGINTA IŠ 65%
= GERIAUSIAS RIEBALUS DEGINANTIS PULSAS.
220 MINUS (AMŽIUS) PADAUGINTA IŠ 75%
IKI 85%
= GERIAUSIAS PULSAS ŠIRDŽIAI STIPRINTI
Tokį širdies ritmą būtina gana stabiliai išlaikyti maždaug 45-60 minučių.

KAIP ŽINOTI, AR JUDATE
REIKIAMO DIAPAZONO RIBOSE?
Geriausias būdas – tiesiog pradėti judėti, pavyzdžiui, greitai vaikščioti, ir po kelių
minučių pasimatuoti savo pulsą. Nemėginkite jo matuoti pridėję kelis pirštus ant vidinės
riešo pusės, kaip ligoninėje daro seselės. Einant gali būti gana sunku pulsą apčiuopti.
Kai pradėsite vaikščioti ir imsite pailsę šniokštuoti bei prakaituoti, tiesiog griebkite sau
už kaklo lyg bandytumėte viena ranka save smaugti, tik ne taip stipriai. Nebijokite
nykštį ir pirštus padėti ant miego arterijos – tiesiog griebkite sau už kaklo ir, jei judėsite
gana energingai, tai lengvai pajusite tuksenantį pulsą.
Toliau: jei pulsą čiuopsite dešine ranka, žiūrėkite į laikrodį ant kairės rankos ir
skaičiuokite, kiek pulsavimų pajusite per tam tikrą laiko tarpą. Sakykim, kiek pulso
tvinksnių suskaičiuosite per 6, 10 ar 15 sekundžių ir tada atitinkamai padauginkite. Juk
nenorite skaičiuoti 30 sekundžių ar visą minutę, nes tai užtruks per ilgai ir sulėtins
ėjimą, kartu iš širdies ritmą, o būtent to jūs ir NENORITE daryti.

SKAIČIUOKITE ŠIRDIES DŪŽIUS 6 SEKUNDES, PADAUGINKITE IŠ 10
– TOKS BUS JŪSŲ PULSAS.
SKAIČIUOKITE ŠIRDIES DŪŽIUS 10 SEKUNDŽIŲ, PADAUGINKITE IŠ 6
– TOKS BUS JŪSŲ PULSAS.
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SKAIČIUOKITE ŠIRDIES DŪŽIUS 15 SEKUNDŽIŲ, PADAUGINKITE IŠ 4
– TOKS BUS JŪSŲ PULSAS.
PASTABA: Kalbant apskritai, jei sugebate palaikyti normalų pokalbį ir jūsų balsas
skamba normaliai, vadinasi, sportuojate nepakankamai energingai. Jei kalbant balsas
šiek tiek trūkčioja ir kartkartėmis pertraukiate kalbą, kad įkvėptumėte oro, vadinasi,
laikotės daugiau mažiau riebalams deginti reikiamo širdies ritmo. O jei negalite
palaikyti normalaus pokalbio, trūksta oro ir uždusę taip šnopuojate, kad ir kalbėti
nebegalite, tada greičiausiai judate virš riebalų deginimo diapazono.

KOKIUS PRATIMUS IR KAIP
ILGAI GERIAUSIA ATLIKTI?
Iš esmės, geriausi pratimai yra BET KOKIE, kuriuos norite daryti ir kurie priverčia jūsų
širdį dirbti stabiliu ritmu jūsų riebalų deginimo diapazone. Lengviausia ir paprasčiausiai
prieinama judėjimo rūšis – vaikščiojimas. Taip, daugeliui iš mūsų, bent jau pradžioje,
neturėtų kilti sunkumų palaikyti riebalų deginimui geriausią ritmą vien greitai
vaikščiojant. Bėgiojimas paprastai nėra būtinas. Vaikščiojimas taip pat puiki priemonė
giliai kvėpuoti, pabūti gryname ore ir apžiūrėti savo gyvenamąjį rajoną. Tai nėra
varginantis judėjimo būdas, todėl stipraus raumenų skausmo nepajusite.
Jei atsisakysite judėti lauke arba jei gyvenate Buffalo ir dabar žiema (galiu skųstis, nes
užaugau Ročesteryje), nusipirkite bėgiojimo takelį. Jų parduodama įvairių. Arba eikite į
sporto salę. Niekada nežiūriu televizoriaus – tai nėra mano gyvenimo dalis, išskyrus
tada, kai sportuoju ant bėgiojimo takelio. Tai taip nuobodu, kad pasižiūriu televiziją:
susipažįstu su naujausiomis pykinančiomis žiniomis, išprotėjusiais reportažais ir
keliomis reklamomis, todėl turiu apie ką parašyti į savo „Politiškai nekorektišką skiltį“
(Politically InCorrect column). Taip pat galite lankyti sporto klubą, turintį bėgiojimo
takelius ir organizuojantį grupinius užsiėmimus. Eikite į skirtingus užsiėmimus
(aerobikos ir riebalų deginimo treniruotes), susiraskite treniruočių bičiulį arba net galite
pasisamdyti asmeninį trenerį – tai padidins šansus, kad jums pavyks.
Geriausia trukmė judėti yra maždaug 1 valanda. Jos metu keletą minučių skirsite
apšilimui iki tikslinio riebalus deginančio pulso, keletą minučių pabaigoje atvėsimui ir
bent 45 minutes sportuokite palaikydami 65 proc. riebalus deginantį širdies ritmą.
PASTABA: jei turite viršsvorio, esate prastos fizinės formos, arba ir tas, ir tas, ir nesate
įpratę prie tokio ar bet kokio kito sportavimo, tada geriausia pradėti palengva. Nebus
jokios naudos, jei bandydami pasveikti gausite širdies smūgį, todėl pirmąsias 2 savaites
tiesiog atraskite savo metodą, kaip laikytis mano patarimų. Svarbiausia, kad
prakaituotumėte. Jei neprakaituosite, tai visai nesvarbu, ką sako skaičiai, – riebalai
netirps.

DAUGIAU NEI VAIKŠČIOJIMAS
Šokite, plaukiokite, ritinėkitės, šokinėkite, vaikščiokite, bėgiokite ar straksėkite kaip
velykinis kiškutis – man nesvarbu. Bet tik pakelkite savo tinginčią sėdynę ir pradėkite tą
daiktą judinti.
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Esmė: kūno judinimas daro jus sveikesnius ir ilgina gyvenimą. Posakis „Nejudėsi –
surūdysi“ čia netinka. Reiktų sakyti „Nejudėsi – MIRSI“, todėl eikite į lauką ir
pradėkite judėti.

DR. ŠULCĖ:
„Visas ligas sukelia vienokios ar
kitokios BLOKADOS – ar tai būtų
limfotakos, nervų, maitinimo,
šalinimo, emocinės, dvasinės ar bet
kokios kitos. PANAIKINKITE
blokadą, leiskite energijai tekėti –
ir gijimas prasidės akimirksniu.“

94

9 SKYRIUS
VANDENS TERAPIJA
(HIDROTERAPIJA)
Greičiausias, stipriausias ir veiksmingiausias būdas
paspartinti kraujotaką ir limfotaką yra karšto ir šalto
vandens procedūros

KAM TO REIKIA?
VISŲ ligų priežastis – vienokios ar kitokios BLOKADOS! Bet kokios – kraujo tiekimo,
limfotakos, nervinės energijos tekėjimo, deguonies suvartojimo, maisto medžiagų
pasisavinimo, fizinės ir netgi emocinės bei dvasinės blokados. Žinau, kad jei kuri nors
kūno dalis suserga, tokiu atveju būna užblokuotas kokio nors svarbaus dalyko patekimas
į šią dalį.
Kraujas tiekia deguonį ir maisto medžiagas, suteikia GYVYBĘ visoms ląstelėms ir
visiems kūno organams. Kai kraujo patekimas į kurią nors kūno vietą tampa apribotas,
ta vieta suserga. Jei užblokuojamas kraujo patekimas, ta vieta MIRŠTA!

FAKTAI


Kai ŠALTAS vanduo liečia kūno paviršių, oda pabąla. Taip yra dėl to, kad
vanduo sutraukia odos paviršių, raumenis ir kraujagysles bei nustumia
paviršiuje esantį kraują į kūno gilumą.



KARŠTAS vanduo veikia visiškai priešingai. Oda parausta, nes karštas vanduo
išplečia odos paviršių, raumenis ir kraujagysles ir pritraukia daugiau kraujo į
kūno paviršių.



Pakaitomis ant kūno paviršiaus liedami KARŠTĄ ir ŠALTĄ vandenį, toje
vietoje galite sustiprinti kraujo apytaką labiau nei kokiu kitu būdu. Kraujo
apytakos spartinimas GYDYS JUS GREIČIAU. Tai taip paprasta.

KAIP TAI DARYTI?
KAS YRA HIDROTERAPIJA?
Kaip manualinės terapijos profesionalas, savo klinikoje taikydamas daugybę fizinės
terapijos metodų, pats regėjau, kokia stipri yra prisilietino galia gydant žmones.
Atliekama profesionalo, ši terapija yra labai veiksminga. Teisingai pritaikykite žmogaus
kūnui spaudimą, energiją ir sąmoningumą – ir kūnas, protas bei dvasia pasikeis.
Manualinė terapija veikia kvėpavimą, kraujo apytaką ir kūno temperatūrą. Ji išjudina
kraują, limfos skystį, stimuliuoja nervus. Ji taip pat gali sukelti emocinį katarsį,
paskatinti gijimą ir dar daug daugiau. Reguliarus manualinės terapijos ir skirtingų
metodų taikymas GYDO!
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Kita stipriai gydanti fizinės ir emocinės terapijos rūšis yra hidroterapija, paprasta kalba
reiškianti vandens terapiją. Ši stebuklinga terapijos rūšis Amerikoje tapo nebemadinga
praėjusiame amžiuje, nes jos metu reikėjo apsinuoginti, ne todėl, kad buvo
neveiksminga. Iš tiesų, ši terapijos rūšis vis dar labai populiari nemažoje dalyje šalių,
kuriose žmonės gyvena ilgiau ir yra daug sveikesni nei amerikiečiai.
Visi senosios kartos gydytojai natūropatai savo klinikose naudojo hidroterapiją drauge
su vaistažolėmis, šalinimo ir detoksikacijos procedūromis, maisto programomis,
mankšta bei emociniu ir dvasiniu gydymu.
Šiais laikais žmonės praryja piliulę ir tikisi stebuklo, tačiau tikroji, ilgalaikė sveikata
taip lengvai neateina. Kartais prireikia įdėti didelio atsidavimo ir daug sunkaus darbo
norint pasveikti. Hidroterapija buvo VISŲ MANO PACIENTŲ PROGRAMŲ
SUDĖTINĖ DALIS ir apėmė didelę dalį mano neišgydomų ligų programos.
Džonas Harvėjus-Kelogas (John Harvey-Kellogg) iš Betl Kriko Mičigane
neišgydomiems ligoniams taikė vandens terapiją, neapdoroto, nerafinuoto maisto
programą ir manualinę terapiją. Buvo toks puikus gydytojas natūropatas, Benediktas
Lastas (Benedict Lust), į šią šalį atvykęs iš Europos. Jis naudojo tokią procedūrą, paties
vadintą kraujo valymo metodu, kurios metu žmogų liedavo pakaitomis karštu ir šaltu
vandeniu aštuonias valandas per pertraukos. Šis gydymo būdas išgarsėjo visame
pasaulyje dėl stipraus gydomojo poveikio ir galimybių. XIX a. pabaigoje gydė pastorius
Sebastianas Kneipas (Sebastian Kneipp). Jo puiki knyga nėra vien tik herbaras, nors joje
tikrai gausu vaistinių augalų paveiksliukų ir nurodymų dėl vartojimo. Kaip ir pastoriaus
Kneipo veikale, daugelyje senųjų herbarų ir knygų apie gydymą yra atskirų skyrių apie
hidroterapiją.
Didžiųjų gydytojų terapijos, ir jų knygos, susidėjo iš visokiausių vandens terapijos rūšių
ir nurodymų, kaip vandenį taikyti, kokios temperatūros vandeniu, kokio stiprumo
vandens srove ir kur apsipilti. Knygose šimtai detalių paveikslėlių ir piešinių,
aiškinančių šiuos metodus.
Prieš daug daug metų troškau tyrinėti hidroterapiją, todėl nuvykau į vieną iš paskutinių
veikiančių hidroterapijos klinikų Jungtinėse Valstijose. (Prieš jums pradedant siųsti man
laiškus, noriu pasakyti: žinau, kad visoje Amerikoje yra daug spa centrų, bet aš turiu
omenyje galingą, iš 25-ių vandens apsipylimo metodų susidedančią ir iš stoto verčiančią
hidroterapiją. Ne spa.) Norėjau išbandyti šių puikių metodų gydomąją galią – metodų,
šioje šalyje egzistavusių prieš daugelį metų prieš pradingstant. Pasirinkau Hot Springsą
Arkanzase, tačiau nuliūdau pamatęs, kad veikė tik viena ar dvi iš originaliųjų 12-os
klinikų ir nė viena nesiūlė intensyvaus hidroterapinio gydymo, kokį taikydavo prieš
penkiasdešimt ar šimtą metų.
Ir ką gi aš išvydau atvykęs į šią kliniką? Verandoje senyvo amžiaus žmonės sėdėjo
nunarintomis galvomis, atrodė apstulbę, apsvaigę ir apkvaitę lyg nuo narkotikų, iš burnų
seilės varvėjo kone ant grindų. Įstaiga labiau panėšėjo į sanatoriją smegenų sutrikimų
turintiems ligoniams. Tačiau aš norėjau pamatyti, ką klinika vis dar siūlo, jei apskritai
dar siūlo.
Taigi, įėjau vidun ir tariau: „Skirkite man visą hidroterapijos gydymo kursą.“ Ką jie
atsakė? Jie patalpino mane į karštą vonią ir liepė gerti karštą vandenį. Tada išėmė iš
vonios ir nuvedė į dušą, kur šalto vandens srovės ėmė smūgiuoti visą mano kūną. Tada
lipau į dar vieną karštą vonią ir garo vonią, po to mane nuvedė į kambarį, kuriame ant
viso mano kūno dėjo karštus ir ledo kompresus. Vėliau keletui minučių mane paguldė
kitoje lovoje pailsėti, o tada pasodino į invalido vežimėlį ir išvežė laukan, kur sėdėjau
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kartu su visais tais žmonėmis, spoksančiais į grindis ir iš burnos lašančiomis seilėmis.
Tik tada suvokiau, kad neturi jie jokių smegenų veiklos sutrikimų, kad viskas su jais
gerai: jie buvo tiesiog ATSIPALAIDAVĘ, FIZINĖS PALAIMOS BŪSENOJE,
EMOCIŠKAI IR DVASIŠKAI IŠGIJĘ.
Štai tada iš tikrųjų sužinojau apie ABSOLIUČIĄ KARŠTO ir ŠALTO VANDENS
GALIĄ ir kaip ji veikia žmogų, gydo kūną, protą ir dvasią. OHO! TAI BENT
HIDROTERAPIJA!
Per šį 1 valandos hidroterapijos seansą pajutau savyje daug daugiau jėgos nei per metų
metus praktikuotus kitus gydymo metodus.
Dėkui Dievui, kad tokios hidroterapijos klinikos vis dar veikia visoje Europoje. Jos
egzistuoja Belgijoje, Liuksemburge, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje ir netgi mūsų
konservatyvia laikomoje Anglijoje. Tiesą pasakius, kai baigsiu rašyti šią knygą,
pasiimsiu keletą laisvų savaičių ir vyksiu į Europą vadinamosioms hidroterapijos
atostogoms: aplankysiu daug hidroterapijos klinikų ir pasinersiu į vandenis.

KARŠTAS vanduo jus ramina ir atpalaiduoja, o kartu atpalaiduoja jūsų raumenis.
Jis taip pat paskatina visą kūne esantį kraują suplūsti į patį paviršių, dėl ko oda parausta.

ŠALTAS vanduo

veikia atvirkščiai: jis jus stimuliuoja ir žvalina. Jis sutraukia
raumenis ir verčia visą kūno paviršiuje esantį kraują plūsti į giliau esančius organus.
Kaitaliodami KARŠTĄ vandenį į ŠALTĄ, o tada vėl į KARŠTĄ, priverčiate kraują
sutekėti į kūno paviršių, tada į kūno centrą, o tada vėl atgal į paviršių.
Tai kur kas veiksmingesnis ir greitesnis būdas varinėti kraują nei bet koks masažas,
mankšta ar net aštriausia uoginė paprika. O dabar įsivaizduokite, jei viską derintumėte
vienu metu?

DR. ŠULCĖS KARŠTO IR ŠALTO
VANDENS PROCEDŪRA
Tiesiog palįskite po maloniai šiltu dušu (KARŠTO ir ŠALTO vandens deriniu) keletui
minučių ir atsipalaiduokite. Kai būsite pasiruošę, staigiai užsukite KARŠTO vandens
čiaupą iki galo ir pajuskite visą ŠALTO vandens pliūpsnį ant viso kūno, visur, ypač
ligotose vietose, nepamirškite ir galvos. Naudinga bus, jei šauksite, rėksite, aimanuosite,
verksite, drebėsite ar darysite bet ką, kas natūraliai išplauks iš jūsų vidaus. Tiesą
pasakius, natūraliai išeina labai nedaug, nes dešimtmečius mes treniravomės, kaip nuryti
savo emocijas, todėl atsiverkite ir klykite.
Po maždaug 15-30 sekundžių, arba kiek galite ištverti, pamažu pradėkite leisti
KARŠTĄ vandenį, palaukite keletą sekundžių ir atsukite tokio karštumo vandenį, kokį
galite iškentėti. Vanduo turi bėgti visur maždaug 15 sekundžių, jei galite – net iki
minutės. Tada vėl staigiai užsukite karštą vandenį iki galo.
Jei mane teisingai supratote, junginėsite tik KARŠTĄ vandenį, tačiau ŠALTĄ vandenį
visada paliksite bėgantį.
Kai jau suprasite, kaip tai reikia atlikti, 7 kartus kartokite KARŠTĄ ir ŠALTĄ dušą, iš
viso tai bus 7 kartai KARŠTO ir 7 kartai ŠALTO dušo.
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Jei šią KARŠTO ir ŠALTO vandens procedūrą taikysite bet kuriai sergančiai ar
pažeistai kūno vietai, blokadai, skausmui, cistai, furunkului, vėžiui ar fiziniam
sužeidimui gydyti kartu su kitomis šioje knygoje pateiktomis programomis, tai kitas
dalykas, kurį pastebėsite, bus išnykusi problema.
P.S. Nebūkite kvaili. Jei kada nors turėjote širdies ar kraujotakos problemų, atraskite
savo kelią į šią programą lėčiau, vadovaudamiesi sveiku protu.

DR. ŠULCĖ:
„NĖRA neišgydomų ligų. JOKIŲ.
Jei esate pasiruošę prisiimti
ATSAKOMYBĘ už save ir savo
gyvenimą, tai galite išsigydyti bet
ką.““

98

10 SKYRIUS
NATŪRALI APRANGA
Dėvėkite medvilninius, vilnonius, lininius, šilkinius ir kito
natūralaus pluošto drabužius

KAM TO REIKIA?
Jūsų oda iš tikrųjų kvėpuoja, o kad galėtų kvėpuoti, jos negalima aklinai uždengti.
Įsivaizduokite visą savo kūną apvyniotą plastiko plėvele arba padengtą keletu sluoksnių
lako. Ilgainiui tai jus pražudytų, nes oda turi kvėpuoti!

FAKTAI
• Oda – nepaprastas organas. Ji absorbuoja maisto medžiagas, paverčia saulės
šviesą vitaminu D, turi savąją imuninę sistemą. Ji taip pat gali pašalinti iki 4,5 kg
dujų, skysčių ir puskiečių medžiagų per dieną.
• Sintetinio pluošto audeklai – poliesteris, nailonas, likra ir spandeksas –
nekvėpuoja. Nors iš šių sintetinių audinių siūdinti drabužiai nesiglamžo, gerai
skalbiasi ir dėvisi, jie nepraleidžia oro į vidų ir neleidžia odai atlikti šalinamojo
darbo.
• Vykstant normaliai medžiagų apykaitos funkcijai, oda gamina elektros energiją.
Ant jūsų pėdų dėvima apranga gali apriboti perteklinės elektros energijos šalinimą
iš jūsų kūno. Nepašalinta ir neišelektrinta ši perteklinė elektros energija sukelia
nervingumą, nerimą, įtampą, nemigą, emocinį ir fizinį stresą, o tai gali
išprovokuoti ligas.

KAIP TAI DARYTI?
Dažnai nepaisomas, bet svarbus aspektas kuriant naują, sveiką gyvenimo būdą, yra
garderobo keitimas. Kitaip tariant, gydydami ligą, jūs kartu susikursite naują sveiką
kūną, protą ir dvasią. Naują save tiesiogine šių žodžių prasme!
Daug į mano kliniką atėjusių pacientų jau buvo bemirštą nuo savo ligų. Kad galėtų
išsigydyti natūraliai, tokie pacientai turėdavo pakeisti praktiškai VISUS savo gyvenimo
aspektus. Dažnai, po kelių mėnesių laikantis mano programų, daugelis pacientų
netikėtai tapdavo sąmoningi. Gulėdami ant apžiūrų stalo ir kalbėdami su manimi, jie nei
iš šio, nei iš to greitai atsisėsdavo, šokiruotais ir netgi nerimo kupinais veidais, ir
sušukdavo: „Aš jau net nebežinau, kas esu.“ Dažnai surikdavau jiems: „IR GERAI, nes
anksčiau buvote Vėžys, Širdies ir kraujagyslių liga arba Mirštantysis“.
Paprastai šiuo momentu pasiūlydavau pacientams pasivadinti nauju vardu ar pasikeisti
išvaizdą. Iki tol jau būdavau privertęs pacientus dėvėti natūralaus pluošto drabužius,
tačiau šiame etape mes tapdavome madingi.
Artis Linkleteris (Art Linkletter) buvo teisus – žmonės yra keisti. Gyvenime tiek daug
dalykų atrodo be galo svarbūs: mūsų šukuosena, veido spalva, kaip mes atrodome
kitiems, ką kiti apie mus mano, koks mūsų aprangos stilius. Nesakau, kad visi šie
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dalykai nesvarbūs, tačiau įdomu tai, kad kai mes staiga atsiduriame ant mirties
slenksčio, visas mūsų požiūris į gyvenimą pasikeičia. Man pasisekė, kad būdamas 16
metų pats patyriau akistatą su mirtimi. Žvelgiant mirčiai į akis, viskas, kas anksčiau
atrodė svarbu, tampa nereikšminga. Pacientai dažnai pastebėdavo: „Negaliu patikėti,
kad visa tai man anksčiau rūpėjo“. O kiti anksčiau savaime suprantamais laikyti dalykai
– valgymas, kvėpavimas, juokas ir miegas – tampa be galo reikšmingi.
Beveik visais atvejais, po milžiniško, gyvybę išgelbėjusio sveikatos perversmo pacientai
liaudavosi taip rūpinęsi, ką apie juos ar jų išvaizdą pamanys kiti. Dažnai šis rūpestis ir
būdavo prisidėjęs, kad liga atsirado. Dabar jie galų gale būdavo pasiruošę daryti tai, ką
nori daryti jie, ir į šių dalykų sąrašą įėjo tai, KĄ JIE NORI DĖVĖTI.
Noriu jums pasakyti, jog nereikia laukti akistatos su mirtimi, kad suteiktumėte sau
leidimą dėvėti tokius drabužius, kokių NORITE! Ir atrodyti, kaip norite. Darykite tai, ką
norite. DARYKITE DABAR! Ši patirtis visiems yra skirtinga. Man tai reiškė dėvėti
mažiau aptemptus ir varžančius rūbus. Mano naujam sveikam kūnui norėjosi daugiau
judėti ir lankstytis, todėl laisvos, apsmukusios, karate tipo kelnės labiau tiko mano
naujajam stiliui. Kadangi gyvenau aktyviau, man labiau patiko treningai, marškinėliai
trumpomis rankovėmis ir laisvalaikio drabužiai bei tokie drabužiai, kuriuos galėjau
dėvėti ant viršaus ar po apačia priklausomai nuo mano treniruočių ir fizinės veiklos
grafiko. Kai kurių pacientų pokyčiai būdavo kaip tik priešingi: jie norėjo vilkėti
aptemptus drabužius, kad išryškintų savo naująjį, puikios formos kūną, į kurį įdėjo tiek
daug sunkaus darbo.
Pradėję dainuoti savąją melodiją, galų gale suvoksite, kad esate pats klasiškiausias, kad
tai jūs diktuojate madą. Žmonės pastebės jūsų požiūrį ir norės jumis sekti.
Todėl eikite apsipirkti ir susiraskite natūralaus pluošto drabužių. Tai nesunku. Jei
nerasite jums įprasto stiliaus rūbų iš medvilnės ar vilnos, tada įsidrąsinkite
paeksperimentuoti su nauju aprangos stiliumi. Mes čia kuriame naująjį sveikesnį jus,
todėl šis naujasis jūs turėtų atrodyti kiek kitaip nei ankstesnis. Ieškodami naujojo
stiliaus, išbandykite daugiau spalvų, nei esate įpratę rinktis.

ACH, TAIP, JŪSŲ PĖDOS
Paklauskite bet kurio elektriko: jei įkišite pirštą į elektros lemputės lizdą, elektra jus
nukrės, tačiau neužmuš. Tai dėl to, kad greičiausiai mūvite sportinius batelius ir stovite
ant kilimo ar medinių grindų. Kita vertus, jei įkišite pirštą į elektros lemputės lizdą ir
basi stovėsite purve ar baloje lauke, tapsite gyvu suvirinimo agregatu. Jūs sudegsite,
iškepsite ir greičiausiai mirsite. Taip atsitiks dėl to, jog šiuo atveju buvote ĮŽEMINTAS.
Būti įžemintu reiškia, kad jūsų kūnas liečiasi su žeme ir visiškai uždaro elektros
grandinę į žemę. Elektros srovė gali tekėti jūsų kūnu ir per jūsų kūną nutekėti į žemę.
„Nemėginkite to namuose – tai profesionalo patarimas“.
Kiekvieną gyvenimo sekundę jūsų kūnas gamina elektrą. Tai ne koks naujojo amžiaus
abra kadabra – tai medicininis, mokslinis faktas. Jūsų kūnas iš tiesų gamina elektrą.
Kai gydytojas pritvirtina elektrokardiogramos elektrodus ir laidus prie jūsų krūtinės ar
elektroencefalogramos elektrodus ir laidus prie galvos, tai jie iš tiesų matuoja elektrą,
kurią gamina ir kibirkščiuoja jūsų širdis ir smegenys.
Šiuolaikinio gyvenimo sąlygomis daugelio žmonių kūnai gamina daug elektros, tačiau ji
vis kaupiasi ir kaupiasi kūno viduje, neturėdama galimybės išsisklaidyti ar išsielektrinti.
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Vienintelis būdas šiai elektrai, kaip ir elektros grandinei, išsielektrinti yra šis: jūsų
nuogas kūnas, bent jau pėdos, turi liestis su žeme.

SAULĖS IR ORO VONIOS
Prieš šimtmetį natūropatijos ir tradicinės medicinos ligoninės žinojo, kokį stiprų
gydomąjį poveikį turi kasdienis buvimas saulėje ir gryname ore. Eiti į lauką išsirengus
iki nuogumo, visu kūnu jausti saulės šviesą, leisti kūnui vėdintis, lipti basomis kojomis
ant žemės – visi šie veiksmai buvo įsigalėję kaip svarbios gydymo priemonės.
Na, iki šių laikų niekas nepasikeitė, viskas tebegalioja ir šiandien, išskyrus faktą, kad
daugumai žmonių nebėra kur tuo užsiimti ir tai jau nebelaikoma politiškai korektiškais
veiksmais. Tačiau gydo jie taip pat veiksmingai.
Savo pacientams siūlydavau išsirengti ir nuogiems naktį eiti bent jau į savo galinius
kiemus, ten pabėgioti ir pasivolioti. Tai jiems davė didžiulės naudos. Bet jei nepavyks
įgyvendinti šito siūlymo, tada nusiaukite kojines, batus ir naktį vaikščiokite basomis,
vilkdami kojas per žolę ar purvą 15 minučių. Tai jus pakankamai įžemins ir padės
išelektrinti susikaupusią, inertišką fizinę elektros energiją.
Jei įmanoma, tai absoliučiai geriausias būdas būtų lįsti į vandenį. Nagi, šokite į
vandenyną, ežerą, vandens karjerą ar klaną, apsilaistykite vandeniu iš žarnos ar išpilkite
kubilą vandens sau ant galvos – SUŠLAPKITE! Mano klinikoje sušlapimas buvo viena
iš veiksmingiausių gydymo priemonių. Vesdavau pacientus pasivaikščioti į paplūdimį
priešais mano kliniką ir, kai jie mažiausiai to tikėdavosi, įstumdavau juos į vandenį su
visais drabužiais, ir žiemą, ir vasarą. Tai buvo mano slaptas ginklas kovojant su nemiga
ir ligomis.
Ir galiausiai, pasistenkite vaikščioti basomis, kada tik galite. Prieš keletą metų
nusprendžiau vieną mėnesį laikytis „batų bado“ ir 30 dienų ant kojų nemūvėjau
ničnieko. Basomis ir vilkėdamas kostiumą eidavau net į susitikimus mieste, į restoranus,
visur. Ir žinote, kas atsitiko? OGI NIEKO, niekas nė nepastebėjo, todėl leiskite savo
pėdoms pasiganyti!
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11 SKYRIUS
VALYMAS NATŪRALIOMIS
PRIEMONĖMIS
Kūnui prausti ir namams valyti pradėkite naudoti natūralias valymo
priemones, arba apskritai jokių

KAM TO REIKIA?
Tai, ką naudojate kūnui prausti ir namams valyti, jus žudo.

FAKTAI


Nuo Antrojo pasaulinio karo metų sukurta virš 72 000 naujų sintetinių
chemikalų, o toksiškumas ištirtas mažiau nei 2 proc. šių chemikalų.
Žinoma, kad daug jų sukelia apsigimimus, vėžį, pakenkia kepenims,
inkstams ir smegenims. Daugumos jų ilgalaikio naudojimo poveikis nebuvo
tirtas NIEKADA.



Vidutinio amerikiečio būste randama daugiau toksiškų chemikalų, nei jų
būdavo XX a. pradžios chemijos laboratorijose.



Nacionalinis Darbo saugos ir sveikatos institutas (National Institute of
Occupational Safety and Health) įprastose kosmetikos priemonėse rado virš
2 500 toksiškų chemikalų, sukeliančių piktybinius auglius, reprodukcinės
sistemos ligas ir negimusių kūdikių mutacijas.



Naujoje Amerikos Aplinkosaugos agentūros (EPA) atliktoje studijoje
daroma išvada, kad oras amerikiečių namuose yra iki 70 KARTŲ labiau
užterštas nei lauke ir kad toksiški įprastų namų valymo priemonių
skleidžiami garai sukelia vėžį.



Įprastas baliklis, kartu su skalbimo milteliais, valymo priemonėmis ir
pesticidais, yra siejamas su krūties vėžiu. Taip pat nustatytos baliklio
sąsajos su vyrų nevaisingumu ir vaikų elgsenos problemomis.

KAIP TAI DARYTI?
Užaugau pasakiškame 6-ajame dešimtmetyje, kurio metu niekada negirdėjau žodžio
„užterštumas“. Visi vaistai tada buvę „stebuklingi“, o mano motinos, turėjusios tariamai
žilus plaukus (jie iš tikrųjų buvo melsvai violetinės spalvos, bet mes jai to nesakėm)
praustuvė, tualetinis staliukas ir naktinė spintelė būdavę apstatyti begale stebuklingų
grožio ir asmeninės higienos priemonių. Mūsų virtuvė ir skalbykla rūsyje buvusi
chemijos aukso kasykla, geresnė už daugumą paaugliams skirtų chemijos rinkinių, kur
mes su broliu galėdavome meistrauti bemaž branduolinius užtaisus.
Tačiau antroje amžiaus pusėje sužinojome, kaip atsitiko ir su farmaciniais vaistais, jog
daugelis šių tariamai nekenksmingų valiklių, kondicionierių ir asmeninės higienos
daiktų yra nepaprastai toksiški. Kai kurie net mirtini.
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Natūralios priemonės gal ir nevalo idealiai, tačiau visi produktai su etikete „natūralus“
yra šimtąkart geriau nei viskas, ką perkame įprastoje vaistų parduotuvėje. Be to,
nenoriu, kad naudotumėte be kokį dezodorantą, kvepalus ar odekoloną. Jei smirdite,
galite naudoti gryną augalų eterinį aliejų, bet ne parfumuotą augalinį aliejų. Būtinai
naudokite tik natūralų muilą ir kitas kūno prausimo priemones, kuriose nėra toksiškų
chemikalų. Turiu galvoje viską: muilą kūnui, šampūnus, plaukų kondicionierius, dantų
pastas, burnos skalavimo skysčius, dantų krapštukus, tarpdančių siūlą, drėkinančius
kremus ir losjonus – VISKĄ! Ir nepamirškite plaukų dažų, lakų, purškiklių, gelių ir kitų
priemonių. Jūs, vyrai, taip pat. Šie chemikalai skverbiasi tiesiai pro galvos odos poras ir
patenka į smegenis. Galbūt dėl to kai kurių žmonių mintys tokios pat kietos kaip ir jų
šukuosenos.
Ir NIEKADA, NIEKADA, NIEKADA nenaudokite antiperspirantų. Prakaituodami,
kūnas ir oda atlieka šalinimo funkciją, o stabdydami šį procesą jūs stumiate nuodus
atgal į kūno gilumą. Jei jūsų kūno kvapas nemalonus – taip dažnai trunka kurį laiką
žmonėms sveikstant – naikinkite jį grynais augalų eteriniais aliejais.
Klausykit: gimiau naktį, bet ne praėjusią naktį. Žinau, kad ne visada sveikų produktų
parduotuvėse parduodami produktai būtinai bus geresni, bet veikiausiai būtent taip ir
yra. Taip pat žinau: jie kainuoja daugiau. Bet tik neleiskite man pamatyti jus gailinčius
sau pinigų, kai kalba eina apie išgijimą ir sveikatą.
O kai jau imsitės šio reikalo, surinkite visus tuos indelius ir buteliukus iš po savo
praustuvės ir nuneškite juos į kokį toksiškų atliekų surinkimo punktą. Dešimtys
tūkstančiai visame pasaulyje atliktų nepriklausomų studijų nustatė, kad įprastos namų
valymo priemonės, nuo universalių nuriebalintojų ir langų valiklių iki įprastų virtuvės
reikmenų kaip maistinė plėvelė, kelia pavojų, kartais net rimtą, sveikatai.
Pamenu prieš dešimtmetį matytą laidą per valstybinę televiziją apie tai, kaip įprastos
valymo priemonės paveikia jų niekada nenaudojusius žmones. Mačiau, kaip laukinius
čiabuvius, kurie iš esmės gyveno nuogi miške, aprengė tipiškais, mūsų kasdien dėvimais
drabužiais, skalbtais tipišku skalbimo muilu. Per laikotarpį nuo kelių valandų iki kelių
dienų jų oda nudegė. Kai kurie nudegė taip stipriai, kad juos reikėjo guldyti į ligoninę,
ir, kiek pamenu, keletas net mirė.
Vienintelis skirtumas mūsų atveju yra tas, kad tiek daug mūsų kartų buvo taip stipriai
nuodijamos, jog mūsų organizmai išsivystė tam tikrą atsparumą šiam chemikalų
antpuoliui. Tačiau per pastarąjį dešimtmetį atlikta begalė mokslinių ir medicininių
tyrimų patvirtino: daugeliui įprastų ligų Amerikoje šie produktai turi neigiamą poveikį
arba tiesiogiai jas sukelia. Buvo nustatytos sąsajos tarp toksiškų chemikalų naudojimo ir
šių vėžio tipų: plaučių, kepenų, kasos, kraujo (leukemijos), smegenų, žarnyno ir inkstų.
Girdėdamas šiuos faktus, eilinis pilietis puls kaltinti vietinį sąvartyną, sunkiąją pramonę
ar elektros jėgainę. Nors šios pramonės gali prisidėti, užterštumo toksiškais chemikalais
ir dujomis lygis vidutiniame amerikiečio būste yra kur kas aukštesnis nei lauke, net ir
dideliuose miestuose (skaitykite „FAKTAI“ šio skyriaus pradžioje).

Esmė:

DR. ŠULCĖ:

Prauskitės ir valykite namus, tik
nesusirkite nuo to, ką naudojate
švarinimuisi.

„Rytojus yra tai, kuo
tikite ir ką darote
šiandien.“
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12 SKYRIUS
NEBEŽIŪRĖKITE TELEVIZIJOS
Liaukitės žiūrėję televiziją, ypač žinių laidas. Išjunkite
televizorių!

KAM TO REIKIA?
Sergamumas žmonijai žinomomis rimtomis ligomis dramatiškai padidėja tarp tų
žmonių, kurie kasdien televizorių žiūri ilgiau nei 2 valandas. Kalbu apie visas ligas nuo
diabeto ir artrito iki širdies ir kraujagyslių ligų, insulto ir vėžio.
Tai iš dalies paaiškinama tuo, jog žiūrint televizorių laikas leidžiamas neaktyviai,
nejudant, užkandžiaujant „šlamštamaisčiu“. Taip atsitinka dar ir dėl to, jog žmogus yra
emociškai stimuliuojamas, tačiau paprastai neigiama linkme.

FAKTAI
• 99,99999999999999999999999999999 procentams viso pasaulio žmonių šiandien
buvo gera ar bent jau vidutinė diena.
• Moksliškai ir mediciniškai įrodyta, kad žinių žiūrėjimas per televiziją sumažina
imuninės sistemos gebėjimą apsisaugoti nuo ligų.
• Amerikos tyrėjai atrado įtikinamų įrodymų, jog ilgas valandas prie televizoriaus
praleidžiantys žmonės labiau rizikuoja susirgti Alzhaimerio liga.

KAIP TAI DARYTI?
KAIP SAKIAU, 99,9999999999999999999999
9999999 PROCENTAMS VISO PASAULIO ŽMONIŲ ŠIANDIEN BUVO GERA AR
BENT JAU VIDUTINĖ DIENA.
Bet žiniasklaida išnaršė ir atrado, nufilmavo ir paėmė interviu iš
0,000000000000000000000000000001 procento vyrų, moterų ir vaikų, kuriuos sumušė,
kankino, suluošino, sudegino, išprievartavo, apvogė, užpuolė, terorizavo, užmušė,
nužudė, papjovė, kurių šeimas išžudė, kuriuos sugėlė bitės žudikės, sukandžiojo rykliai,
kurių namus sunaikino potvyniai, uraganai, tornadai, ciklonai, audros, vėtros, žemės
drebėjimai, miškų gaisrai, purvo nuošliaužos, bangų mūšos, ledo gabalai ir net tuos,
kurie žuvo nuo žaibo, lėktuvų ir traukinių katastrofose, masinėse lengvųjų ir krovininių
automobilių avarijose ir tiltus sugriaunančiose baržose, kuriose užstrigę naktį paskendo
keleiviai. Žiniasklaida surado karus, bombų sprogdinimus, savižudžius sprogdintojus, jų
aukas ir gal net mažus jų sumaitotų kūnų gabalėlius, tankus, naikintuvus, bombonešius,
teroristus, jų aukas, religinius karus, riksmus, klyksmus, kovas, demonstracijas,
ištvirkintus ir išprievartautus vaikus, automobilių sprogdinimus ir sunkiai sergantį vyrą,
gyvenusį vieno kambario bute ir laikiusį 79 kates, kurias numarino badu ir keletą
suvalgė.
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O vienintelės trumpos pertraukos per šias 30 ar 60 minučių glaustai ir koncentruotai
pateikto chaoso ir beprotybės – tai greitos pardavėjų reklamos, viliojančios jus valgyti
daugiau cukraus ir „šlamštamaisčio“, gerti daugiau vaistų, naudoti daugiau toksiškų
chemikalų savo namuose ir gal dar įsigyti video filmą apie didžiausias pasaulio
katastrofas ir policijos susišaudymus, kuris buvo toks prastas, kad nepraėjo televizijos
cenzūros, bet jūs laisviausiai galite jį nusipirkti ir žiūrėti namuose ne vieną ir ne du
kartus.

GALUTINIS SMŪGIS
Kai mano sūnui buvo treji, vieną iš tų retų kartų per televizorių žiūrėjom animacinį
filmuką „Popajus“ („Popeye“). Atnešiau visiems atsigerti, kai staiga filmuką nutraukė, o
vietoje jo ėmė rodyti tiesioginę transliaciją iš įvykio vietos. Ekrane matėsi vyriškis, savo
automobilį sustabdęs viduryje tilto Los Andžele, taip užblokuodamas eismą visomis
kryptimis. Policijai artinantis, šis išsitraukė ginklą, todėl pareigūnai atsitraukė. Tada
vyras išsiėmė plakatą ir pastatė ant žemės, kad kameros nufilmuotų. Užrašas skelbė:
„Mano HMO24 mane išp...so“. Tada išsitraukė šratinį šautuvą ir įstatė sau į burną – tuo
metu visos kameros iš visų pusių priartino vaizdą. Po akimirkos jis pasidegė (prieš tai
buvo apsiliejęs benzinu) ir paspaudė savo 12-o kalibro šautuvo gaiduką,
išsprogdindamas visą užpakalinę galvos dalį ir ištaškydamas smegenis kelių kvartalų
atstumu – o visa ši scena buvo transliuota nuostabiomis spalvomis ir su skaitmeniniu
garsu. Iki to įvykio per savo gyvenimą televizijos buvau žiūrėjęs labai mažai, bet tą
dieną televizorių išjungiau ir daugiau niekada nebeįjungiau.
Aną dieną kažkam papasakojau, kad nežiūriu televizoriaus ir kad jį išjungiau praktiškai
prieš daugelį metų. Žmogus į mane pažvelgė absoliučiai šokiruotu ir išgąsčio kupinu
veidu, lyg būčiau koks ateivis ar iškrypėlis. Tada paklausė: „Na, bet žinias tai jūs juk
žiūrite?“ O aš atsakiau nežiūrintis ir žinių laidų. Dabar jis jau nebegalėjo savo veide
paslėpti siaubo. Bemaž panikos apimtu ir drebančiu balsu pralemeno: „Bet kaip tada
sužinote, kas aplink vyksta?“
Nuo kada gi televizijos žinios rodo tai, kas vyksta iš tiesų? Jos tikrai neatspindi to, ką
matau ir girdžiu kasdien. Tai nėra realybė, arba bent jau nėra realybė, atitinkanti visų
žemės gyventojų gyvenimų.

SAUGOKITE SAVE
Saugokite save nuo šio protą žalojančio fizinio, emocinio ir dvasinio smurto. Paverskite
savo namus tvirtove. Paverskite namus šventa vieta. Ir galbūt geriausias būdas pradėti šį
procesą bus IŠJUNGTI televizorių.
O dabar ženkime toliau. Neneškite į savo namus nieko, kas neskatina jus tobulėti
fiziškai ir emociškai. Todėl jei norėsite vartoti prastą maistą, reikšti blogus jausmus ar
kita, darykite tai ne namuose. Tuo pat metu norėsite iš namų išmesti kai kuriuos daiktus,
kurių jums nebereikia ir kurie jus sargdina. Štai ir priartėjome prie 13-ojo žingsnio.

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

24

Health Maintenance Organization – valstybinė sveikatos priežiūrą ir draudimą organizuojanti institucija. (Vert.)
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13 SKYRIUS
IŠMESKITE NEREIKALINGUS
DAIKTUS
Norint išsigydyti grėsmingas degeneracines ligas, reikia
rimtos, gyvenimą keičiančios programos. Atradau, kad viena
iš veiksmingiausių mano klinikoje taikytų gydymo priemonių
buvo atsikratyti trečdalio savo daiktų.

KAM TO REIKIA?
Jūsų nuosavybė traukia jūsų dėmesį ir susitelkimą. Trečdalio nuosavybės atsisakymas
veikia kaip šoko terapija. Tai leidžia jums 33 proc. daugiau dėmesio nukreipti į savęs
gydymą. Tai lyg garsus jus ryte pažadinantis telefono skambutis.
Be to, VISI turi daiktų, slegiančių kaip našta, o ne palengvinančių gyvenimą, darančių jį
linksmesnį ir prisidedančių prie bendros gerovės. Tokie daiktai prideda streso,
susargdina ir jus žudo!

FAKTAI
• Kai žmogus suserga degeneracine liga, paprastai jis turi kažkokios nuosavybės,
kuri jį sargdina ir žudo. Šiai taisyklei niekada nemačiau išimčių (toliau skaitykite
dviejų pacientų istorijas). Iš mano pacientų patirties taip pat sužinosite, kad
toksiškos nuosavybės (kaip aš ją vadinu) atsikratymas veikia kaip emocinis
apsivalymas, o pastarasis paskatina didelius šuolius fizinio išgijo linkme.

KAIP TAI DARYTI?
Šį žingsnį klinikoje vadindavau „trashing“ (liet. - šiukšlių, atliekų, šlamšto išmetimas).
Palaidokite savo daiktus, kol jie nepalaidojo jūsų. Juk žinote, apie kokį jūsų namuose
esantį šlamštą kalbu. Galbūt manote, kad visos tos šiukšlės yra neįkainojamos relikvijos,
bet iš tikrųjų jos tokios nėra.
Galbūt galvojate, kad visų tų sulūžusių ir garaže sukrautų daiktų jums kada nors
prireiks, bet jų neprireiks niekada.
Pasakysiu jums štai ką: kada nors jūsų vaikai prakeiks jus, kai vieną dieną mirsite ir
paliksite jiems tvarkytis su visu tuo turtu, kurį galiausiai parduos už 15 dolerių kokioje
nors garažinėje krautuvėje. Išvaduokite juos nuo gaišaties, bėdų ir emocinio sielvarto ir
tuo pačiu padarykite sau gydomąją paslaugą – atsikratykite visko dabar. IŠMESKITE!
Ką pasakysite apie tą batų dėžę, dėžę su segtuvais ar popierių prigrūstą stalčių, kurie,
jūsų vertinimu, tokie svarbūs, jog negali būti išmesti? Manote, kad jie svarbūs ir
ketinate kada nors juos išrūšiuoti? Patikėkite manimi, niekada neprisiruošite imtis šio
darbo, tačiau nuolat jausite stresą apie jį galvodami. Padarykite sau milžinišką paslaugą.
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Išmeskite tą dėžę į šiukšlyną. Paleiskite ją. Meskite ją ir sušukite: „VALIO, ačiū dr.
Šulce!“
Jei atsikratysite vieno trečdalio daiktų iš savo namų, jau vien tai veiks kaip veiksminga
gydomoji priemonė. Atminkite, šie daiktai nesate jūs, jie trukdo jums gyventi, jie
susargdins jus. ATSIKRATYKITE JŲ.

VIZITAI Į NAMUS
Man labai patinka gydytojų vizitai į namus. Nors dabar tai yra dalykas iš praeities, kaip
ir vinilinės plokštelės ar magnetinės juostos, aš vis tiek patariu tai daryti
praktikuojantiems gydytojams, kurie skaito šią knygą. Pacientų lankymas namuose
YRA LABAI INFORMATYVUS. Eidamas į pacientų namus, dažnai juose atrasdavau
toksiškų daiktų, o jų atsikračius ligoniai pasveikdavo.
Paprastai visiems naujiems pacientams pranešdavau, kad norėsiu juos matyti 10 kartų
kas dvi savaites, taigi visa jų programa užtrukdavo 20 savaičių. Per šį laikotarpį
liepdavau pacientams atlikti seriją natūralaus gydymo projektų ir programų, kaip antai
sveikatinanti maisto, žarnyno valymo ir 5 dienų organizmo valymo ir detoksikacijos
programos. Artėjant šių vizitų, arba 20 savaičių, pabaigai, pacientai jausdavosi geriau
nei per daugelį metų, jei ne apskritai per visą savo gyvenimą. Ir žinoma, beveik visada
jų ligos ir negalavimai būdavo pradingusios.
Bet kai tik pacientas sirgdavo degeneracine ar grėsminga liga, man dažnai prireikdavo
daugiau nei 10 apsilankymų mano kabinete. Sykiu aš norėdavau juos labiau pažinti ir
užmegzti labiau asmeniškus santykius. Kaip ir bet kuriam geram detektyvui, man
reikėjo daugiau faktų, net ir labai banalių, kad išspręsčiau bylą. Todėl vietoje 3-iojo ar
4-ojo vizito mano klinikoje aš apsilankydavau paciento namuose.
Dažnai pacientams tai atrodydavo kiek keistoka, nes šiais laikais tai tiesiog
nebepraktikuojama, tačiau duodavau jiems aiškiai suprasti, kad mano apsilankymas jų
namuose – ne pasirinkimas, o būtinybė.
Nuvykęs į namus, pacientui pasakydavau norėsiantis apžiūrėti visą namą, neišskiriant nė
vienos patalpos. Matydavau, kaip jie iškart ima nervintis. Dažnai pradėdavau nuo
svetainės, miegamojo ir vonios kambario. Juk žinojau, kad iki to laiko visą
„šlamštamaistį“ jau bus išmetę lauk, idant padarytų man gerą įspūdį, todėl į virtuvę
eidavau vėliau.
Man labai gerai sekasi mano darbas – esu PUIKUS detektyvas, todėl paprastai per
pirmąsias 10 minučių surasdavau daiktą tokį toksišką, kad šis juos tiesiog būdavo
bežudąs.

KOLITĄ IŠSIGYDĖ AKIMIRKSNIU
Lankiau jauną pacientę jos namuose. Jai tebuvo 19 ar 20 metų. Sirgo tokia sunkia kolito
forma, kad į darbą nėjo keletą dienų. Jos darbdavys buvo sunerimęs, todėl vykau
apžiūrėti ligonės darbdavio prašymu. Mergina nebuvo mano pacientė, nors apie mane
buvo girdėjusi ir manęs laukė. Apie 20 kartų per dieną ji tuštinosi viduriavimui
būdingomis išmatomis ir sunkiai sirgo.
Mums pasikalbėjus keletą minučių, ant jos tuščio miegamojo kambario sienos, viduryje,
neįprastoje ir gerai matomoje vietoje, kabėjo jos koledžo baigimo diplomas. Koledžą
buvo baigusi su pagyrimu ir geriausiai iš visos klasės – tuo paprastai didžiuojasi
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daugelis. Pasiteiravęs apie diplomą, iškart pastebėjau, kaip keičiasi viso jos kūno kalba.
Klausinėjau toliau, o jai tuo metu pasidarė labai blogai.
Paaiškėjo, kaip ji pasakojo, kad ji tiesiog neapkentė koledžo ir kiekvienos ten praleistos
minutės, valandos, dienos, savaitės, mėnesio ir metų. Pasirodo, tėvai grasinę nutraukti
finansinę paramą, jei mergina nestosianti į koledžą. Mergina neturėjo kito pasirinkimo.
Todėl koledžą lankė, tačiau nekentė kiekvienos ten praleistos minutės – ir vis tiek
pasikabino baigimo diplomą pačioje matomiausioje kambario vietoje.
Paprašiau leidimo diplomą apžiūrėti iš arčiau. Mergina atrodė kiek susinervinusi, tačiau
sutiko. Nukabinau jį nuo sienos ir įdėmiai apžiūrėjau. Paprašiau apžiūrėti iš dar arčiau ir
netgi ketinau išimti iš rėmelių. Ji neleido, bet paaiškinau jai, kad galėsiu pagelbėti jai tik
viską akylai apžiūrėjęs. Manau, ligonė galvojo, jog ieškau kokio reto grybelio ar
legioneliozės bakterijų. Labai susijaudinusi, drebančiu balsu, sutiko.
Kai išėmiau jos magna cum laude diplomą iš rėmelių, jau žinojau užčiuopęs aukso
gyslą. Visas jos kūnas įsitempė. Skruostais ėmė riedėti ašaros, mergina pravirko ir ėmė
vapalioti. Man patinka vapaliojimas: būtent tokiu metu išeina pati svarbiausia
informacija. Tuo metu atrodė, kad ji iš tikrųjų kalbasi su savo tėvais, girdėjosi jos
žodžiai: „Juk sakiau jums, kaip nekenčiu koledžo, o jūs manęs niekada neklausėt ir
vertėt lankyti“. Ji nebesuvokė, jog kambaryje vis dar esu aš. Aš tariau: „Ei, žiūrėk“, ir
perplėšiau diplomą per pusę.
Na, šis veiksmas fiziškai ją labiau šokiravo, nei jei būčiau jai dukart šovęs iš 44
Magnum revolverio. OHO! Iš pradžių ji bloškėsi atbula atgal ir aukštielninka krito ant
lovos, tada staigiai metėsi į priekį kaip filme „JFK“, kai Džonas F. Kenedis buvo
nušautas Dalase. Ji staiga sugriebė pilvą iš skausmo ir kūkčiodama, žiopčiodama
žiūrėjo, kaip diplomą plėšau toliau. Mergina ėmė vemti.
Trumpai apie šią pacientę ir jos kolitą pasakysiu tiek: pakeitus mitybą ir pagėrus šiek
tiek vaistinės formulės žarnynui Nr. 2 (Intestinal Formula #2), po keleto dienų kolitas
pradingo ir niekada nebeatsinaujino. Aš atradau jos kolito priežastį. Tai buvo kasdienis
priminimas apie blogiausius jos gyvenimo metus ir santykių su tėvais nutrūkimą. Aš ją
sunaikinau, ir mergina pasveiko.

IŠGYDYTAS KRŪTIES VĖŽYS
Turėjau pacientę, sirgusią piktybine krūties vėžio forma. Tai buvo pirmas jos
susidūrimas su vėžiu, tačiau mirtinas. Kai lankiausi pas ją namuose ir ji vedė mane
koridoriumi po miegamojo apžiūros, pastebėjau užrakintas duris. Paprašiau jas atrakinti,
tačiau ji nesutiko, atsakiusi, esą, į tą kambarį neinanti jau daugelį metų. Pagalvojau, kad
tai dar svaresnė priežastis jį atrakinti, ir paprašiau atnešti raktus. Moteris nenoromis
sutiko, todėl žinojau, kai ką užčiuopęs.
Kai galų gale priverčiau ją atrakinti tas duris, atsivėrė į laike sustingusį vaikų muziejų
panašus vaizdas – vaiduokliškas, su vaikiškais baldeliais, žaislais, žaidimais ir kitais
niekučiais. Didžioji daiktų dalis buvo užklota paklodėmis. Paprašiau paaiškinti, ir
moteris papasakojo, kad tai jos dukters, mirusios prieš keletą metų, kambarys. Manau,
mergaitei turėjo būti kokie 8 metai. Mačiau, jog motinai be galo skausmina kartu su
manimi būti tame kambaryje.
Esu girdėjęs žmones sakant, kad tėvai niekada neturėtų pergyventi savo vaikų. Kadangi
pats esu tėvas, puikiai suprantu šią mintį. Tėvai niekada nebūna pasiruošę dorotis su
savo vaiko mirtimi. Bet mačiau: šis kambarys moteriai, jos nepalaidotai dukrai, buvo
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kapas, pro kurį kasdien reikdavo praeiti daug kartų. Galėjau įsivaizduoti, kokį sielvartą,
pyktį, liūdesį ir pragarą jos protas ir kūnas patirdavo kaskart jai einant pro tą kambarį.
Taip pat žinojau, jog visa tai reikia paleisti.
Prisėdome ir aš moteriai pasakiau, esą, šį kambarį būtina pertvarkyti, atverti, išvalyti ir
paversti į kažką naują. Moteris paklausė, ką turėtų daryti su visais dukters daiktais, o aš
atsakiau, kad ji turinti juos išmesti. Ji pradėjo raudoti ir pažvelgė į mane lyg į beprotį.
Moters krūtys yra siejamos su maitinimu, todėl tą akimirką žinojau, kad ji turi ne tik
viską išmesti, bet kad turi padaryti tai DABAR. Taip jai ir pasakau.
Kalbėjau gana įtikimai. Galų gale juk tai buvo mirties ir gyvybės klausimas. Priverčiau
ją pačią viską nešti, išvilkti į galinį kiemą ir išmesti į didelį šiukšlių konteinerį. O kokio
reginio tai būta. Moteris isteriškai kūkčiojo, springo, snarglys iš nosies tyso, seilės
varvėjo. Tempiant antrąjį krovinį, moteriai nepaprastai suskaudo krūtį ir ji susirietė.
Sakė, esą, tai stipriausias skausmas kokį tik kada nors juto toje krūtyje nuo susirgimo
pradžios. Liepiau jai tęsti, ir tai truko didžiąją dienos dalį. Vienu metu ji suklupo ant
įvažiavimo ir iki kraujo nusibrozdino abu kelius. Aš tiesiog leidau jai ten gulėti ir verkti.
Kaip jau sakiau anksčiau, žodis „gailestis“ (angl. – sympathy) žodyne stovi tarp žodžių
„mėšlas“ (angl. – shit) ir „sifilis“, ir dar nė VIENO KARTO nemačiau, kad jis kam nors
būtų padėjęs pasveikti.
Nesu visiškas sadistiškas šunsnukis, tačiau iš tikrųjų leidau jai išgyventi tą kankinantį
patyrimą. Nenorėjau nieko palengvinti. Tiesą pasakius, buvau ten, kad ją paraginčiau ir
kad procesas tęstųsi toliau.
Trumpai tariant, po šio išgyvenimo moteryje įvyko lūžis. Ji toliau dirbo, kad emociškai
palaidotų savo dukrą, ir gydėsi vėžį. Retkarčiais su ja pasikalbame: moteris su amžiumi
jaučiasi vis geriau, o vėžys daugiau nebeatsinaujino.
Pastaba: mano pacientų istorijos atskleidžia, kad vėžiu susirgę žmonės keletą metų prieš
jiems nustatant ligą būna patyrę kokį siaubingą išgyvenimą – tokį, su kuriuo jie negalėjo
susidoroti.

ESMĖ...
ŠIUKŠLIŲ, SUSIKAUPUSIŲ TOKSIŠKŲ DAIKTŲ IŠMETIMAS IŠ
GYVENIMO GYDO LYGIAI TAIP VEIKSMINGAI KAIP IR TOKSIŠKŲ
ATLIEKŲ IŠVALYMAS IŠ ORGANIZMO.
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14 SKYRIUS
MYLĖKITE GYVENIMĄ
Būkite drąsūs, pašokite ir garsiai sušukite: AŠ MYLIU
SAVE! Viskas prasideda čia ir DABAR!

KAM TO REIKIA?
Jei visą dieną vaikštinėsite paniurę, nemylintys savo veiklos ir savęs, būkite pasiruošę –
liga ne už kalnų.
Mano pasiūlymas toks: sugalvokite teigiamų posakių apie tai, kaip stipriai mylite save,
savo gyvenimą, savo gyvenamąją vietą ir savo šeimą. Jūs mylite visus ir viską.
Pasakykite sau, kad jums puikiai sekasi jūsų veikla, ir kitas dalykas, kurį atrasite, bus
tai, kad gyvensite apsupti meilės, o jūsų liga bus pradingusi.

FAKTAI
• Mediciniškai ir moksliškai jau įrodyta, kad imuninės ląstelės seka ir reaguoja į
jūsų emocinį dialogą.
• Madų žurnalai apklausė tūkstančius moterų, ar jos jaučiasi laimingos dėl savo
krūtų išvaizdos. 100 proc. apklaustųjų atsakė neigiamai. Todėl visai ne nuostabu,
kad krūties vėžys moterų tarpe pirmauja, palyginti su kitais vėžiniais susirgimais.
• Stambus žurnalas apklausė tūkstantį žmonių, siekdamas išsiaiškinti, ar šie
nenorėtų dirbti kitokio darbo. Visas tūkstantis respondentų atsakė, kad norėtų
užsiimti kokia kita veikla. Todėl neverta stebėtis, kad sergamumas vėžiu bei širdies
ir kraujagyslių ligomis Amerikoje yra didžiausias visame pasaulyje.

KAIP TAI DARYTI?

„NUOSTABU BŪTI GYVAM“
Kiekvienam mažam dalykėliui, kurį savyje laikote blogu, yra visas 1 000 PUIKIŲ ir
NUOSTABIŲ dalykų jumyse ir jūsų gyvenime. O jei to gėrio nematote, vadinasi,
ieškote nepakankamai atkakliai arba ne toje vietoje. Kasdien pabudęs ryte galvoju, koks
esu palaimintas, kaip puiku būti gyvam ir kaip stipriai...

„AŠ MYLIU SAVO GYVENIMĄ“
Šie du puikūs gydantys teiginiai mano gyvenime savaime neatsirado.
Aš jų neišmokau mokykloje iš mokytojų, neišgirdau iš televizijos filmų ar dainų. Ir
tikrai neišgirdau jų iš savo tėvų. Tiesą pasakius, jei būtumėte girdėję mano tėvų save
žeminančius ir žlugdančius žodžius, jų neigiamas mintis, tai stebėtumėtės, kaip jie
apskritai dar gyveno. Įsivaizduokite tokias nuolatines atakas, kurias KIEKVIENĄ
DIENĄ jūsų imuninė sistema turi atremti ir nuo kurių turi apsiginti. Jei manote, kad
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mėsą ryjančios bakterijos, legioneliozė ir mirtini gripo virusai yra blogai, žinokite, kad
medicininiai ir moksliniai tyrimai aiškiai įrodo: didžiausias jūsų imuninės sistemos
puolėjas ir priešas yra ne mikrobai, o jūsų kasdienės mintys ir žodžiai. Dar daugiau,
labiausiai jūsų kūną gydanti maisto medžiaga, veikianti stipriau nei vitaminai,
mineralai, fermentai, šviežios sultys ir netgi stipriau nei vaistažolės, yra MEILĖ.

KAIP BLOGOS NUOSTATOS,
NEIGIAMOS MINTYS, ŽEMA
SAVIGARBA IR LIŪDNAS POŽIŪRIS
SUKELIA LIGAS

PIRMA, JŪSŲ SMEGENYS – JŪSŲ
PAGRINDINIS KOMPIUTERIS
Jūsų smegenys dirba nuolat, dieną ir naktį, 24 / 7 / 365; jos niekada neužsidaro ir
neišeina atostogauti. Visų pirma, smegenys yra pagrindinis jūsų kūną valdantis
kompiuteris, kontroliuojantis jūsų organizme bemaž visas medžiagų apykaitos ir
cheminės pusiausvyros funkcijas. Jos lyg kapitonas prie vairo – pradedant nervų sistema
ir kraujo balansu, baigiant jūsų seksualinėmis ir tūkstančiais kitų funkcijų, apie kurias
nė nenutuokiate, – kuria, skatina, kontroliuoja, balansuoja ir palaiko JUS, ir visą jūsų
kūną, kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę.
Be viso to, jūsų smegenims dar reikia apdoroti viską, apie ką jūs mąstote. Jei užsinorite
pajudinti ranką ar koją, vaikščioti, bėgti, sėdėti, valgyti ar kalbėti, smegenys turi duoti
komandą, ir jūsų kūnas vykdo nurodymus. Kad galėtų atlikti šį darbą, jūsų smegenys ir
smegenų ląstelės, kaip ir kiekviena kita jūsų kūno ląstelė ar organas, turi maitintis ir
šalinti atliekas. Maisto smegenims reikia tam, kad galėtų gaminti daugybę cheminių
medžiagų. Tiesą pasakius, kaskart jums apie ką nors pagalvojus, jūsų smegenys
pagamina specifinę cheminę medžiagą.
Mokslininkai dabar jau žino, kad kai žmogus apie ką nors galvoja, jo smegenys gamina
chemines medžiagas, kurios atveria, kaip jie vadina, „langą“. Kai mintis pasibaigia, šis
„langas“ užsidaro. Taigi, kai jūs sutinkate savo svajonių žmogų ir pajuntate meilę bei
tuos neįtikėtinus virpuliukus visame kūne, tai tai ir yra smegenų sukurtos cheminės
medžiagos. Kai jaučiate seksualinį potraukį, tai būna kitas smegenų gaminamas
chemikalas. O kai tas #%@&?!* gatvėje jums užkiša automobilį ir jūs trokštate turėti
ant savo automobilio vairo pritaisytą lazerinį šautuvą, kad pradangintumėte tą idiotą iš
savo kelio, tai ta neapykanta, ta kunkuliuojanti rūgštis jūsų kraujyje ar skrandyje yra dar
kitokia smegenų sukurta medžiaga. Mokslininkai šias chemines medžiagas vadina
neuropeptidais.
Mokslas šioje srityje atliko daug tyrimų dėl keleto priežasčių. Tik įsivaizduokite, jei
galėtumėte ko nors įberti į vandenį ir paversti visus žmones mylinčiais – arba labiau
realistiškai mąstančiais, bijančiais, nekenčiančiais, išsigandusiais ar apkvaišusiais.
Medicinos gydytojai, ypač psichiatrai, taip pat daug domisi šia tema, nes nori sukurti
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laimės ir apkvaišimo jausmą sukeliančias tabletes, ir jau yra išradę tokių vaistų. Jūs ir
patys greičiausiai pažįstate žmonių, vartojančių ar vartojusių psichotropinių vaistų.
Mums žinoma, kad kai žmogus sugalvoja kokią mintį, smegenys gamina chemines
medžiagas, kurios žmogų keičia, o tai, ką žmogus jaučia, yra šių smegenų cheminių
medžiagų, neuropeptidų, gamyba ir pasisavinimas.

ANTRA, JUMS REIKIA BENT KIEK ŽINIŲ
APIE LĄSTELIŲ ANATOMIJĄ
Jūsų kūnas sudarytas iš daugybės ląstelių: kraujo, odos, kepenų, smegenų ląstelių. Tam
tikra prasme, jūs esate ląstelių puokštė, bent jau fiziškai.
Ląstelės sienelė, apsauginis apdangalas, membrana (arba vadinkime ją „oda“),
suformuoja išorinį visų ląstelių sluoksnį. Jis sudarytas iš fosfolipidų (riebalų), baltymų
ir cholesterolio. Atrankos būdu jis leidžia įvairioms medžiagoms patekti į ląstelę arba
iš jos pasišalinti. Iš tikrųjų, daug krauju pernešamų medžiagų, pavyzdžiui, vitaminai ar
amino rūgštys, turi konkrečius savo „krovos dokus“ ląstelėse, kur prisijungia ir iškrauna
savo „krovinį“. Net ir imuninės ląstelės turi tokius pačius konkrečius savo krovos
dokus ant savo „odos“ paviršiaus, ir štai čia viskas pasidaro keista.

TREČIA, ESATE TAI, KĄ GALVOJATE!
Praėjusiame amžiuje medicinos mokslas padarė didelį, ne, milžinišką, atradimą, kuris
didžiąja dalimi liko nepastebėtas. Mokslininkai jau tada žinojo, kad imuninės ląstelės,
kaip ir kitos, savo paviršiuje turi konkrečius „krovos dokus“, per kuriuos pasisavina tam
tikras medžiagas. Tačiau mokslininkai atrado, kad ant paviršiaus imuninių ląstelių –
ląstelių, kurių paskirtis yra ginti jus ir kovoti su bakterijomis, virusais, grybeliais,
parazitais, vėžiu – su praktiškai VISOMIS ligomis, – yra konkretus „krovos dokas“,
konkreti pasisavinimo vieta, skirta būtent NEUROPEPTIDAMS!
Koks jūsų imuninių ląstelių reikalas dėl to, ką jūs galvojate? Kam joms dėl to rūpintis?
Argi joms netrūksta darbo su visokiais šiais laikais aplinkoje skindančiais mikrobais ir
rekordiniu vėžinių susirgimų skaičiumi, kad dar slapta klausytųsi jūsų asmeninių reikalų
ir privačių pokalbių su savimi. Ar tai kokia naujosios vyriausybės antiteroristinio plano
dalis, FTB vykdomas slaptas nesankcionuotas pokalbių klausymasis?
Bet laikykitės, toliau dar keisčiau. Na, gerai, jau žinome, kad jūsų imuninė sistema tikrai
klausosi jūsų emocinio dialogo, tačiau jokia jūsų organizmo ląstelė, organas ar sistema
nesiklauso kitos sistemos, nebent ruoštųsi reaguoti į gaunamą informaciją. O
Švenčiausioji Mergele! Argi tai nereiškia,... o ne..., kad...

„JŪSŲ IMUNINĖ SISTEMA IR KLAUSOSI, IR REAGUOJA Į JŪSŲ
EMOCINĮ DIALOGĄ“?
Būtent apie tai mums dabar kalba medicinos mokslas – kad imuninės sistemos ląstelės
turi konkrečius receptorių taškus neuropeptidams, cheminiams junginiams, kuriuos
smegenys gamina su kiekviena nauja mintimi, IR kad imuninių ląstelių atsaką į
mikrobus ir ligas veikia – arba skatina, arba silpnina, arba netgi STABDO – šios
smegenų gaminamos cheminės medžiagos. Jūsų imuninių ląstelių atsaką lemia jūsų
mintys.
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Tik pagalvokit, kokios potencialios galios mes turime išsigydyti bet kokią ligą, arba
leisti jai pasireikšti.

IR GALIAUSIAI, MANO KLINIKOJE TAI
BUVO ĮRODYTA
Visada jums sakiau, kad savo klinikoje laimėtojus nuo nevykėlių galėdavau atskirti
greičiau nei per 2 minutes. Kitaip sakant, kone iškart galėdavau atspėti, kuris pacientas
nugalės vėžį, o kuriam tas nepavyks. IŠDUODAVO PACIENTŲ POŽIŪRIS.
Skaičiau apie vieno madų žurnalo atliktą moterų apklausą apie tai, ar jos patenkintos
savo krūtimis: jų dydžiu, forma, netgi išsidėstymu ir spenelių išvaizda. Ką gi, visos
moterys, VISOS, atsakė NE. 100 procentų respondenčių savo krūtimis buvo kuo nors
nepatenkintos, tai argi verta stebėtis, kad krūties vėžys tarp moterų užima pirmą vietą iš
visų vėžinių susirgimų? Gal verta būtų apie jas kitaip pagalvoti?
Tai, apie ką jums kalbu, yra pagrindinis Niutono dėsnis: kiekvienas veiksmas turi
atitinkamą atoveikį. Ryšiuose tarp proto ir kūno jokių „nemokamų pietų“ nebūna. Jūs
galvojate arba tokias mintis, nuo kurių sveiksite ir jausitės geriau, arba tokias, nuo kurių
pasijusite ligoti ir blogiau. 7-ajame dešimtmetyje turėjome tokį posakį: arba ieškai
sprendimo, arba kuri problemą – trečio kelio nėra.
Noriu pasakyti, kad kiekvienas jūsų veiksmas ir, kaip dabar paaiškėjo, net kiekviena
mintis turi savo fizinius padarinius. Aš nesistengiu priversti jus pasijusti kaltę. Tiesiog
taip yra.

„JŪSŲ POŽIŪRIS – TAI JŪSŲ ALTITUDĖ“
Savo klinikoje gydžiau pacientę, sirgusią A.I.D.S. Ji kreipėsi į mane, kadangi garsėjau,
kaip sėkmingai padedantis A.I.D.S. sergantiems žmonėms išsigydyti patiems. Tą
pacientę šiek tiek pažinojau. Visi jos rodikliai buvo jos naudai: jauna, stipri, gana
sveika, tik užsikrėtusi ŽIV. Tiesą pasakius, buvau apstulbęs, kai sužinojau, kad jos liga
išplito taip staigiai ir kad jau buvo besireiškiantys pagrindiniai A.I.D.S. simptomai – kur
kas greičiau nei kitiems užsikrėtusiems ŽIV. Vos per keletą mėnesių nuo užsikrėtimo
ŽIV pacientės T-limfocitų skaičius nukrito iki 2 – žemiausio kada nors mano girdėto
rodiklio. Mergina taip pat sirgo vėžiu.
Kadangi daug mano pacientų, užsikrėtusių ŽIV prieš daugiau nei dešimtmetį, buvo labai
gyvybingi ir jautėsi gerai, mane pribloškė faktas, kad merginą liga taip stipriai ir greitai
pakirto jau nuo pat pradžių – bet tik iki tol, kol ji nepravėrė savo purvinos burnos. Per
visą savo gyvenimą buvau sutikęs mažai taip neigiamai nusiteikusių žmonių. Tokio
požiūrio ji turėjo išmokti iš savo tėvų ir mokytojų. Mergina neištarė nė vieno gero
žodžio apie jokį dalyką savo gyvenime, JOKĮ. Tačiau aš priėmiau ją į darbą kaip
pacientę, nes jos šansai buvo dideli: jaunas amžius, gana puiki sveikata ir t.t.
Per patį pirmąjį apsilankymą mano kabinete pacientei paminėjau apie jos blogą požiūrį
ir neigiamus posakius, liepiau jai po savaitės grįžti su jau pakitusiu požiūriu ir pasiūliau
skaitinių apie pozityvius teiginius. Po savaitės nepastebėjau jokių pokyčių – ji vis dar
buvo kupina pagiežos. Mergina gėrė visas vaistažoles, atlikinėjo visas natūralaus
gydymosi procedūras, jos žarnynas buvo švarus, tačiau jos smegenys skendėjo
fekalijose. Pasakiau jai, kad jei iki kito apsilankymo po savaitės nesugalvos bent vieno
pozityvaus teiginio, tai aš ją atleisiu kaip pacientę. Trečiąją savaitę mergina apsilankė
113

mano klinikoje ir ištarė, jos nuomone, pozityvų teiginį: „Gyvos, vėžys manęs nesuės ir
nepribaigs“. Nejaugi tik tiek ji tesugebėjo iš savęs išspausti? Po 2 savaičių pacientė
mirė.

NAUJOS GYDANČIOS MINTYS
Pradirbęs ištisus 3 dešimtmečius savo klinikoje, iš pacientų daug ko išmokau. Tačiau
labiausiai įsitikinau, kad pati galingiausia, ir pragaištingiausia, gydomoji priemonė yra
mūsų protas.
Per gyvenimą taip pat sužinojau, kad jei ko nors trokštate, tai galite visa tai sukurti.
Galite tai aiškiai parodyti. Prašykite, ir jums bus duota. Sužinojau, jog kad ir kaip
norėtumėte žvelgti į gyvenimą, ar sveikatą, – įmanoma yra VISKAS.
Gydžiau pacientų, kuriems patys geriausi specialistai, ligoninių skyrių vadovai, Mayo
klinikos, Harvardo ar Stenfordo vadovai, geriausi, protingiausi ir labiausiai išsimokslinę
viso pasaulio medicinos gydytojai jau PRIEŠ TRISDEŠIMTĮ METŲ buvo pareiškę,
kad pacientai mirs po kelių savaičių ar mėnesių, tačiau šiandien jie vis dar gyvi ir labai
laimingi. Argi tai įmanoma? Na, iš dalies tai užtikrintai paaiškinama jų noru savo
gyvenime pakeisti beveik viską. Bet didžiąja dalimi prie to prisidėjo pacientų tikėjimas,
kad jie gali būti sveiki – jie tai įstengė matyti, pajausti, paragauti, O TADA ĮSTENGĖ
VISA TAI SUKURTI!
Ir visi ligi vieno mano pacientai turėjo išmokti naujo, teigiamo požiūrio į save ir į savo
gyvenimą. To imtis juos privertė jų aplinkybės, jų ligos.
Visiems likusiems geriau įgyvendinti šiuos pokyčius dar prieš susergant. O argi ne
geriausias metas tai pradėti – naujųjų metų ir šimtmečio pradžia. Taigi, pradėkite
„vartoti“ prevencinius emocinius vaistus.

JŪSŲ KŪNAS
Pirmiausia neturite tikėti viskuo, ką kalbate. Kaip ir bet kokioje veikoje, reikės šiek tiek
pasipraktikuoti. Ilgainiui tapsite „tikėtoju“.
Privalote suprasti, kad niekada nebūsite sveiki, jei nemylėsite savęs, todėl turite pradėti
sau tai kartoti TUČTUOJAU. Turite pradėti gaminti tinkamas smegenų chemines
medžiagas, tinkamus neuropeptidus, iš naujo užvesti savo imuninę sistemą ir ją
perkrauti. Nagi, mielieji, mano formulei su ežiuole Echinacea Plus reikia šiek tiek jūsų
pagalbos.
Puikus teiginys pradžiai bus „Aš save myliu“. Žiūrėdami į save veidrodyje, šiuos
žodžius sušukite garsiai. Suprantu, greičiausiai manote, jog nesate tobuli. Bet kuris
žmogus yra tobulas? Štai kas gyvenime nuostabu ir jaudina. Mes visi esame skirtingi.
VALIO! Todėl žiūrėkite į save ir mylėkite save – sakykite šiuos žodžius. Nesvarbu,
kaip atrodote ar kuriame savo gydymosi, ar žlugdymo, kelio taške esate: viskas
prasideda čia ir DABAR. Būkite drąsūs, pašokite, turėkite drąsos ir tikėjimo – AŠ
MYLIU SAVE. Tai puikus jausmas. Pabandykite tai plačiai šypsodamiesi, pabandykite
būdami nuogi.
Žinoma, gal jūs ir turite kelias dalis, kurios nedirba kaip reikiant. Bet kas jų neturi? Tai
nėra priežastis savęs nekęsti. Kiekvienam mažam dalykėliui, kurį savyje laikote blogai
funkcionuojančiu, aš jumyse rasčiau 1 000 puikiai veikiančių dalykų, kurių jūs patys
nematote ar nepripažįstate.
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Neverskite manęs ateiti pas jus į namus, spirti jums į pasturgalį ir liepti daryti 20
atsispaudimų. Noriu, kad šiandien pat pradėtumėte save mylėti. Tam prireiks šiek tiek
praktikos, tačiau jūsų gyvenimas pasikeis labiau nei kada nors iki šiol.

JŪSŲ GYVENIMAS
Ar ir toliau švaistysite didžiausią jums Dievo duotą dovaną? Ar susimausite, sėdėsite
ant atsarginio suolelio ir, kartodami „už ką man taip atsitiko“, stebėsite, kaip gyvenimas
praeina pro šalį? O gal imsitės priemonių dėl savo požiūrio, dėl savo gyvenimo ir
aukštinsite kiekvieną dieną ir viską, kas tik pasitaiko jūsų kelyje? Todėl šaukite garsiai,
garsiai ir ilgai, ir dažnai...

„NUOSTABU BŪTI GYVAM“
Dirbdamas klinikoje, ir gyvendamas, sužinojau, kad VISKAS, teisingai – VISKAS,
YRA DIEVO PALAIMINIMAS. VISKAS.
Suprantu, kad esamuoju laiku, ir kai galvojate tik apie dabartį, gali būti sudėtinga
įžvelgti Dievo palaiminimą situacijose, kai nusėda automobilio akumuliatorius,
užtrenkiate namų duris, sugenda skalbyklė, susilaužote koją, susergate diabetu, širdies
liga ar vėžiu. Tačiau patikėkite manimi – tai yra Dievo dovana jums. Visi mano turėti
pacientai galiausiai sugebėjo pažvelgti į savo ligas ar susižalojimus kaip į pamokas ir
padėkoti Dievui už jas, už išmoktus dalykus ir ligos pakeistus jų gyvenimus. Ligos,
traumos ar kas kita nėra nelaimingi ar siaubingi atsitikimai. Jos yra priemonės,
pamokos, iš kurių turime pasimokyti, kaip savo gyvenimus pakeisti į gera. Jos yra
dovanos. Jos nėra duobės kelyje – jos yra BRANGENYBĖS. Jos – tai ženklai „Stop“
kelio išsišakojimuose, o jūs turite pasirinkti: kančią, kaltinimus, skausmą ir pragarą...
ar... pokyčius, atsakomybę, sveikatą ir dangų. Tai jūsų reikalas.

„MYLIU SAVO GYVENIMĄ“
Kaip drįstate teisti savo aplinkybes ir nuspręsti, kas yra neteisinga, bloga ar apmaudu.
Kaip jūs drįstate. Kokie nedėkingi, nepasitikintys ir netikintys mes galime būti. Jūs
negalite matyti visaapimančio vaizdo, kaip viskas galų gale susiklostys. Juk girdėjote
istorijas žmonių, dirbusių Pasaulio prekybos centre Niujorke, kuriems rugsėjo 11-osios
rytą sulūžo akiniai, kurie kava apsipylė kostiumus, susilaužė kojas, kuriuos apiplėšė ar
kurių automobiliai sugedo ir kurie nenuvyko į darbą arba turėjo išeiti ką tik atvykę ir
kurių gyvenimus išgelbėjo vadinamieji blogi įvykiai. Lažinuosi, kad visi jie keikėsi ir
buvo įsiutę, bet tik iki to momento, kai į pastatus rėžėsi lėktuvai.
O kaip dėl žuvusiųjų? Mes niekada nebesužinosime, ką jie patyrė ar ką patiria šiuo
metu, arba kas atsitiks jų šeimoms ir kokie pokyčiai dėl šio įvykio įvyks jų namuose,
bendruomenėse ir visame pasaulyje. Argi įmanoma mums žinoti tiek daug, kad
galėtumėme abejoti ar teisti bet kokius įvykius ir spręsti, kad tai blogai.
DŽIAUKITĖS VISKUO – štai ko aš išmokau. Kai man nuleidžia automobilio padangą,
ar taip nutinka prieš mane stovinčiam automobiliui, tikiu, kad tai labai ypatinga
akimirka, labai ypatinga dovana ir nuostabi galimybė, apie kurią man nori pranešti
Dievas, ir kad man reikia ypatingai suklusti, nes netrukus išgirsiu dieviškąją žinią, todėl
ne metas būti nieko nenutuokiančiam, kad jos nepražiopsočiau.
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Jei imsite taip mąstyti, na, tada ilgainiui kiekviena diena ir kiekviena akimirka taps
švente, dovana, žinia, ir jūsų ryšys su gyvenimu, meile, Dievu ir palaima sustiprės ir,
kaip mano draugas Bodhi sako, „gyvenimas taps vienu dideliu kikenimu“, viena didele
švente – VISKAS, VISADA BUS GERAI. Toks yra mano gyvenimas – toks gali tapti ir
jūsiškis truputėlį pasipraktikavus.

MEILĖ, ŠVIESA, JUOKAS IR TAIKA
P.S.

Na, gerai, sakysite, seniui dr. Šulcei visiškai pasimaišė protelis. Tada
pasvarstykim, o kokie gi būtų neigiami vadovavimosi mano siūlymu aspektai? Viena
tai tikrai aišku: nieko pozityvaus ar gydančio neįvyks, jei būsite neigiamai
nusiteikę. Be to, įsiskaudėjusi galva ar skrandis slopins jūsų imuninę sistemą. Tuo tarpu
priešingu atveju, buvimas pozityviai nusiteikus ramina nervus, atpalaiduoja raumenis,
paspartina kraujotaką, sustiprina jūsų imunines galias ir leidžia jums miegoti kaip
kūdikiui. Štai kodėl persišaldymą verčiau laikyti ne mikrobų žudikų antpuoliu, bet
proga jūsų organizmui išsivalyti, o imuninei sistemai – sustiprėti ir daugiau sužinoti.

DR. ŠULCĖ APRAŠO FORMULĘ
IMUNINEI SISTEMAI SU EŽIUOLE

ECHINACEA PLUS
Kol tobulinsite savo emocinį dialogą, apsaugokite savo imuninę sistemą
Botaninė sudėtis: šviežios natūraliai augusios siauralapės ežiuolės šaknys ir sultys
(Echinacea angustifolia root and juice); ekologiškos rausvažiedės ežiuolės sėklos
(Echinacea purpurea seed); ekologiškų česnakų sultys (Garlic juice, lot. – Allium
sativum); ekologiška habanero paprika ir sultys (Habanero Cayenne pepper, lot. –
Capsicum annuum).
Gydomasis poveikis: paprastai kalbant, ežiuolė turi du pagrindinius veikimo būdus.
Pirma, ji stiprina imuninę sistemą, stimuliuodama organizmą gaminti daugiau imuninių
ląstelių ir imuninių cheminių medžiagų. Antra, ji stimuliuoja šias imunines ląsteles
veikti greičiau ir aktyviau. Dėl šių veikimo būdų ežiuolė padeda greičiau įveikti
infekcijas ar ligas ir veiksmingiau saugo nuo infekcijų ir susirgimų ateityje.
Ežiuolė – vienas stipriausiai imuninę sistemą stimuliuojančių ir stiprinančių
augalų. Šis augalas padvigubina ar patrigubina T limfocitų ir makrofagų kiekį kraujyje,
taip pat didina granuliocitų skaičių. Ji taip pat skatina fagocitozę – organizmo gebėjimą
naikinti „įsibrovėlius“ – visuose baltuosiuose kraujo kūneliuose. Ežiuolė padidina
interferono, interleukino, imunoglobulino ir kitų svarbių kraujyje esančių natūralių
imuninių cheminių medžiagų kiekį. Pakartosiu, būtent taip veikia ežiuolė – žymiai
padidina imuninių ląstelių ir natūralių imuninių cheminių medžiagų kiekį, o tada
stimuliuoja jų veiklą. Štai dėl ko formulė su ežiuole Echinacea Plus mano klinikoje
nepaprastai veiksmingai gydė ne tik ūmias infekcijas, bet ir ilgalaikes ligas.
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Dozavimas: bendram imuniteto palaikymui – 2 lašintuvai (60 lašų) 3 kartus per dieną.
Nurodymų specifiniams atvejams ieškokite Amerikos botanikos farmacijos kompanijos
kataloge arba skambinkite 1-800-HERB DOC.

DR. ŠULCĖ:
„PAGRINDINĖ metabolinė
IMUNINĖS SISTEMOS, ir viso
ORGANIZMO, funkcija yra
nuolat ATSISTATYTI ir
IŠSIGYDYTI.“
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15 SKYRIUS
IŠREIKŠKITE SAVE
Neišreikštos emocijos – ir teigiamos, ir neigiamos – jus
sargdina. Privalote išmokti jas reikšti, IŠREIKŠTI SAVE, ir
išvaryti jas lauk!

KAM TO REIKIA?
Dalis saviraiškos apima išlaisvinimą – minčių, jausmų, emocijų, pykčio, įniršio, meilės.
Kad ir kas jūsų viduje kunkuliuotų, sveikatai naudinga viską išlieti laukan.
Neišreikštos emocijos kaupiasi jūsų viduje, jūsų smegenyse. Štai dėl ko jas prisimenate.
Jos taip pat kaupiasi jūsų širdyje ir sieloje. Leiskite joms išeiti.
Emocinis „užkietėjimas“ toks pat mirtinas kaip ir fizinis vidurių užkietėjimas.

FAKTAI
• Be A ir B tipo asmenybių, medikai dabar kuria naują C tipo asmenybę. C tipo
asmenybė apibrėžiama ir apibūdinama kaip tokia asmenybė, kuri viską laiko
savyje. Tai tokie žmonės, kurie neparodo patiriamo streso, kad ir koks stiprus jis
būtų. Gydytojai C tipo žmones vadina VĖŽIO TIPU. Taip yra paprasčiausiai dėl
to, kad šis asmenybės tipas yra be galo dažnai pasitaikantis tarp žmonių,
susergančių vėžiu.
• Atrasta, kad ašarose gausu medžiagų apykaitos metu jūsų organizme
susidarančių cheminių medžiagų, ypač tose, kurios išliejamos streso metu. Ašaros
jau nebelaikomos stiprių emocijų šalutiniu produktu – žinoma, kad jos yra
cheminių medžiagų išlaisvinimo, streso išlaisvinimo, dalis.

KAIP TAI DARYTI?
Mes jau kalbėjome apie tai, kad reikia atsikratyti atliekų, toksinų, nuodų ir stiprinti
organizmo šalinimo funkcijas. Čia galioja lygiai tas pats. Visa tai galite vadinti
emocinėmis atliekomis ar emociniais toksinais, todėl procesą pavadinkime EMOCINIU
ŠALINIMU. Bet kuriuo atveju, visų emocinių atliekų reikia atsikratyti.
Patikėkite manimi, jūs tikrai nenorite laikytis įsikibę viso to šlamšto.

EMOCINIAI NUODAI AUGLĮ IŠAUGINS TAIP PAT GREITAI KAIP IR
CHEMINIAI NUODAI
Nelaikykite jų ir neauginkite auglio. Nelaikykite jų viduje ir nekurkite ligos.
Išlaisvinkite juos; jei reikia, klykite – atsiprašyti visada galėsite vėliau. Nesvarbu, kaip,
svarbu, kad išvarytumėte visa tai lauk.
Tai lygiai taip pat svarbu kaip atsikratyti žarnyno ar kepenų toksinų. Neišreikštos
emocijos, net meilė, gali jus susargdinti, jei neišmoksite jų išreikšti ir išvaryti.
Išreikškite tai, kas esate.
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Puikiai suprantu: daugeliui žmonių šis darbas lengvai nepasiduoda. Taip yra dėl to, jog
daugelis mūsų buvo auginami ir auklėjami savo emocijas UŽGNIAUŽTI. Užkimšti,
nuslopinti, palaidoti, užčiaupti ir toliau su jomis gyventi. Visa tai mus ir susargdino.
Kai jau išmoksite emocijas išlaisvinti, ims vis labiau ir labiau lengvėti. Manau, daugelis
žmonių MYLI tiesą, tiesmukišką kalbą ir nori ją išgirsti, nes tai toks retas dalykas. Esu
be galo sąžiningas ir sakau tai, ką matau, ir daug žmonių mane myli už tokį atvirumą.
Žinoma, visada pasitaiko vienas kitas, kuris rašo man laiškus su linkėjimais sudegti
pragare, bet juk tokių žmonių atsiras visada. Visada sakau, kad visi žmonės turi teisę
reikšti asmeninę klaidingą nuomonę. Mums visiems reikia šiek tiek labiau atsipalaiduoti
ir visa tai išlaisvinti.
Savo minčių reiškimas YRA LABAI STIPRI GYDOMOJI PRIEMONĖ. Turėjau daug
pacientų, sirgusių gerklės vėžiu, skydliaukės ligomis, plaučių ligomis – astma,
emfizema, bronchitu, alergijomis, net plaučių vėžiu, smegenų, nervų ligomis, širdies ir
kraujagyslių ligomis – nuo hipertenzijos iki širdies aritmijos – kurių sveikimo procesas
labai paspartėdavo išmokus save išreikšti ir išlieti visas susikaupusias emocijas LAUK!
Daugelis pastebėdavo stiprų fizinį gydomąjį poveikį, kartais net visišką išgijimą, vien
dėl to, jog ėmė reikšti tai, ką daugelį metų laikė savyje.

ŠIRDIES IŠLIEJIMAS
Širdies išliejimas man padėjo išsigydyti deformuotą širdį. Kartais man atrodo, kad
deformavosi ji paprasčiausiai todėl, kad mane sugniuždė tėvų netektis, o aš apie tai
niekada niekam nepasakojau. Aš sugniuždžiau save ir negalėjau išsipasakoti, išlieti savo
širdies. Ar jums tai nepanašu į puikų širdies ligos receptą? Išoriškai emocijų nerodymas
man padėjo išgyventi gatvėje, tačiau viduje mane žudė.
Kad išsigydyčiau širdies ligą, dar išmokau pozityvius teiginius sakyti SU
UŽSIDEGIMU! Tai linksma. Boulingą žaidžiu tik kartą metuose per mūsų kompanijos
boulingo turnyrą. Kadangi nesitreniruoju, žaisdamas visada sakau: „Ei, esu puikus
boulingo žaidėjas“. Šis pozityvus teiginys man padeda geriau žaisti ir žaidžiant patirti
daugiau malonumo. Aišku, dėmesį galėčiau sutelkti į vieną ar du nuo takelio
nuriedėjusius kamuolius, tačiau aš prisimenu keturis iš eilės straikus pernai, nes ESU
PUIKUS BOULINGO ŽAIDĖJAS!
Taigi, išreikškite save IR TAIP PAT NAUDOKITE SAVO POZITYVIUS TEIGINIUS.
Išsikalbėkite. Kalbėkite tai, kas esate, ir, užuot gyvenus savo košmaruose, galėsite
įgyvendinti savo svajones.

PABANDYKITE!
AŠ MYLIU SAVE!
AŠ MYLIU SAVO GYVENIMĄ!
VALIO!!!!!
Kai kitą ryte žiūrėsite į save veidrodyje, noriu, kad sušuktumėte: „OHO, AŠ TIKRAS
GRAŽUOLIS!“, ir kad aš tai išgirsčiau savo name Malibu, Kalifornijoje.
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DR. ŠULCĖ:
„Pasitikėkite savimi, savo vidiniu
balsu, ir liaukitės tiek daug
klausinėję. Nusiraminkite,
nepanikuokite – ir visi teisingi
atsakymai ateis reikiamu metu.“

16 SKYRIUS
PADĖKITE KITIEMS
Kasdien kam nors padėkite

KAM TO REIKIA?
Kol visi aplinkui plušės, noriu, kad stabtelėtumėte ir skirtumėte laiko kam nors
pagelbėti. Tai smagus, geras jausmas; jis gydo kūną, protą ir dvasią.

FAKTAI
• Be gerojo krikščioniškojo priesako „Elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad kiti su
tavimi elgtųsi“ arba budistų ir hindu „geros karmos“, per daugelį metų buvo
atlikta begalė fiziologinių ir psichologinių testų su žmonėmis, kurie skiria laiko
padėti kitiems (vadinamieji gerieji samariečiai) ir kurie kitiems nepadeda. Testų ir
tyrimų rezultatai visada būdavo teigiami tiems žmonėms, kurie sustoja ir padeda
kitiems. Įrodyta, kad mokslininkų vadinamas „gerojo samariečio efektas“
palankiai veikia širdies ir kraujagyslių, neurologines ligas, netgi vėžį, ir krūvą
emocinių sutrikimų, pradedant su stresu susijusiomis ligomis ir baigiant depresija
bei nerimu.
• Pradėję teikti savo pagalbą kitiems, daugelis mano pacientų pajuto tokią
akimirką savo gyvenime, po kurios dėmesį perkėlė nuo nuolatinių apmąstymų apie
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save ir apie ligą į ką nors kita ar kokį nors kitą žmogų. Paaiškėjo, jog tai buvo
labai gydanti ir stebuklinga akimirka jų gyvenime.

KAIP TAI DARYTI?
Vieną dieną vairavau namo ir išvydau viduryje kelio sustojusį vyriškį. Jo pikapas
neužsivedė, žmogus buvo pakliuvęs į tikrai keblią situaciją vidurinėje Pacific Coast
greitkelio juostoje per pačias blogiausias penktadieninės eismo grūsties valandas.
Vairuotojai pypė ir šaukė ant vyriškio. Viena moteris pravažiuodama pro šalį net parodė
jam vidurinįjį pirštą (kai jos automobilis nuvažiavo, pastebėjau ant jo užrašą –
„Įsivaizduokite taiką pasaulyje“. Brangioji, taika pasaulyje prasideda nuo tavęs, nuo
tavo veiksmų ir vaizduotės. O gal moteriškė vairavo ne savo automobilį?)
Taigi, įjungiau signalines lempas, pastačiau savo automobilį tiesiai už to vyro pikapo ir
labai atsargiai išlipau į gatvę, sausakimšą stovinčių ir judančių automobilių, kuriuos
vairavo įsiutę vairuotojai – tarsi prie vairo būtų sėdėjusi pikta gauja. Priėjau prie
vyriškio ir pasiteiravau, kuo galėčiau padėti. Jis atsakė: „Prašau, padėkite man kaip nors
iš čia išsinešdinti“. Vargšas buvo persigandęs, nes tie žmonės, rodės, troško jo mirties.
Vienintelis dalykas, kurį sumąsčiau, – ištempti jo automobilį savuoju.
Prieš kelias savaites buvau įsigijęs naują automobilį ir, man tempiant pikapą,
pravažiuojantis motociklininkas man šūktelėjo, esą, brozdinu savo mašinos buferį.
Vaikinai, juk tai tik buferis – plastiko, metalo ar koks kitoks. Prie savo žaisliukų
prisirišu kaip ir kiti žmonės, bet tai buvo nepaprasta galimybė kam nors padėti. Gal
tokia proga man daugiau nebepasitaikys, o aš norėjau pajusti savo gydomąją akimirką.
Taigi, savo automobilio buferį tikrai nubrozdinau. Bet dabar, kai kaskart pamatau tą
nubrozdinimą, man jis vis primena – kasdien turiu padėti kitiems žmonėms.
Ieškokite jų. Siekite jų. Nagi, juk jie kažkur yra. Juos surasti yra jūsų reikalas. Aš
atradau paslaptį, kaip juos pamatyti. Viskas, ką jums reikia daryti, tai šiek tiek sulėtinti
tempą, kvėpuoti, nuraminti save, liautis kalbėti ir apsidairyti. Išeikite šiek tiek už savo
galvos ribų, ir staiga jie pasirodys lyg stebuklas.
Kažkas, kam reikia jūsų pagalbos.
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17 SKYRIUS
DAUGIAU JUOKITĖS
Noriu, kad išmoktumėte 1 000 juokelių. Juokauju... NE, AŠ
NEJUOKAUJU!

KAM TO REIKIA?
Būti nuoširdžiu – gerai, būti per rimtu – ne. Stresas kenkia imuninėms galioms ir
daugybė medicinos studijų rodo, kad stresas – pirminė daugelio ligų priežastis. Stresas
žudo! Jei kasdien gerai pasijuoksite, gydytojo neprireiks.

FAKTAI
• Šypsenai reikia vos kelių raumenų, bet susiraukimui – bene 5 kartus daugiau. Tai
rodo, kad prastos nuotaikos būsenoje sunaudojama daugiau energijos ir
išeikvojama daugiau gyvybinių jėgų.
• Juokiantis žmogaus kūne vyksta šimtai medžiagų apykaitos pokyčių. Galėčiau
jums įgristi kalbėdamas apie mokslą, bet gi, mielieji, tai pernelyg rimtas dalykas,
nes JUOKDAMIESI GALITE PAJUSTI, KAIP KEIČIATĖS! TAI GERAS
JAUSMAS! O JEI TAI GERAS JAUSMAS, VADINASI, TAI YRA GERAI
JUMS! Juokiantis išlaisvinamas jus žudantis stresas. Juokas taip pat sustiprina
visus žinomus imuninės sistemos aspektus. Yra daug pranešimų apie žmones, kurie
savo kelią į sveikatą pasiekė juoko pagalba ir iš tikrųjų išsigydė vėžį, A.I.D.S.,
širdies ir kraujagyslių ligas ir daug kitų ligų žudikių – ir vien tik juoko pagalba.
• Antra vertus, kai esate susijaudinę, pikti ir prislėgti, jūsų organizme vyksta
šimtai medžiagų apykaitos pasikeitimų. ŠIUOS POKYČIUS JŪS TAIP PAT
GALITE JAUSTI, ir man nereikia pasakoti, kokie jie blogi. O jei pojūčiai blogi,
vadinasi, tai kenkia jums. Tai taip paprasta. Neigiamos emocijos – žudo, o
pasveikti reiškia nustoti save žudyti. Kaip savo kelią į sveikatą galite pasiekti
juokdamiesi, lygiai taip galite save ir tiek nuliūdinti, kad net susirgsite.

KAIP TAI DARYTI?
Noriu, kad juoktumėtės. Turiu galvoje, tikrai juoktumėtės, iš vidaus gilumos. Juokitės,
kol pravirksite, kol iš nosies ims varvėti snarglys. Juokitės, kol prisisiosite į kelnes arba
taip skaudės šonkaulius, kad nebegalėsite kvėpuoti. Tiesą pasakius, pamėginkite numirti
juokdamiesi.
Klinikoje organizuodavome humoro vakarus. Kviesdavau visus pacientus, bet
sunkiausiai sergantys privalėdavo dalyvauti, antraip aš juos būčiau atleidęs. Į jų
programą įėjo reikalavimas išmokti naujų juokelių, ir tai buvo taip pat svarbu kaip
mitybos ar organizmo valymo programa. Kai kuriems prireikė nusipirkti knygų su
anekdotais. Visi turėdavo pristatyti savo jumoristinį vaidinimą. Kartais lankydavomės
komikų klubuose ir gaudavome profesionalų gydymą.
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Sunkiausiai sergantiems pacientams liepdavau išmokti 1 000 juokų. Tai būdavo svarbus
žingsnis jų gydyme. Prašydavau juokelius užsirašinėti į žurnalą, kasdien jį skaityti
patiems ir kitiems žmonėms. Pacientų darbas buvo anekdotus išmokti mintinai ir mokėti
iš atminties juos papasakoti visiškai svetimiems žmonėms. Kiek anekdotų žinote jūs?
Viena mano pacientė sirgo labai sunkia kolito forma. Ji tuštindavosi skystomis,
karštomis, palaidomis išmatomis 10 ar 12 kartų per dieną. Ar žinote, kad tokio tipo
viduriavimas iš tikrųjų yra paveldimas, nes jis teka jūsų džinsais (arba genais)...25
Ar žinote, kas bendro tarp žvaigždėlaivio „Enterprise Starship“ filme „Žvaigždžių
karai“ ir tualetinio popieriaus ritinėlio? Abu jie skirti nušluoti Klingonus nuo Urano
paviršiaus (arba nušluostyti kako likučius nuo užpakalio)26.
Na, gerai, atsiprašau, kad žinau tiek daug antianekdotų apie 5 skyrių (Žarnyno valymą),
bet vis tiek tai juokeliai.
Mes visi į save ir savo gyvenimą žiūrime perdėm rimtai. Todėl šiek tiek, tiesą sakant –
KAIP REIKIANT, atsipalaiduokite. Daugiau juokitės. Juokas gali gydyti labiau nei
šviežios sultys.
Pradėkite juoktis šiandien, net jei iš pradžių teks prisiversti. Pamėginkite. O iš tikrųjų,
juokitės isteriškai. Gali tekti kiek pasipraktikuoti, ypač jei metų metus treniravotės
laikytis rimtai, šaltakraujiškai ir save kontroliuoti. Tai buvo metai praktikos, kaip būti
mirusiais.

25

Antihumoras: autoriaus sakinyje „It runs in your jeans“ (džinsai) pakeitus paskutinį žodį („It runs in your genes“
(genai), abu sakiniai bus skaitomi vienodai, bet jų reikšmės skirsis. (Vert.)
26
Autoriaus frazę „to wipe out Klingons around Uranus“ galima užrašyti kitaip: „to wipe out clingons around your
anus“. Abi frazės tariasi identiškai, bet jų reikšmės skiriasi. (Vert.)
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18 SKYRIUS
DAUGIAU MYLĖKITĖS
Nėra nieko svarbiau už SEKSĄ, nes be jo nėra jokios gyvybės

KAM TO REIKIA?
Neseniai Škotijos Karališkosios Edinburgo ligoninės atlikta studija pateikė išvadą, kad
dažnesnis SEKSAS lėtina senėjimo procesą.

FAKTAI


Virš 10 MILIJONŲ amerikiečių moterų yra nevaisingos.



9 MILIJONAI šių moterų naudojosi dirbtinio apvaisinimo paslaugomis,
kurioms išleido daugiau nei 2 milijardus dolerių. Pastoti po dirbtinio
apvaisinimo nepavyksta 87 proc. moterų.



500 000 Amerikos moterų šiemet bus pašalintos kiaušidės ir gimdos.



Virš 60 proc. vyrų, vyresnių nei 40 metų, turi prostatos sutrikimų, o 15
MILIJONŲ vyrų turi prostatos auglių.



50 proc. visų vyrų turi tam tikro lygio erekcijos disfunkciją ir potencijos
sutrikimų.



Amerikiečio vyro spermos kokybė suprastėjo PERPUS, palyginti su buvusia
vos prieš 70 metų.



Pajamos iš „Viagros“ pardavimų siekia 2 MILIJARDUS dolerių nepaisant
pavojingo, net mirtino šalutinio poveikio.



10 proc. vyrų Amerikoje niekada neįvyksta erekcija.

KAIP TAI DARYTI?
Jei ne seksas, mūsų čia nebūtų. Todėl užsiimkime juo ilgiau ir dažniau. O taip, žinau,
šiais A.I.D.S. laikais seksas tapo nešvankiu žodžiu. Užsiimti seksu tapo nebemadinga.
Turime būti belyčiai. Mums nedera jausti poreikį seksui, nedera sekso trokšti. Kvepalų
gamintojai, drabužių dizaineriai, plaukų stilistai – visi dabar stengiasi sukurti vyrus ir
moteris, kurie atrodytų ir kvepėtų panašiai ir galbūt nebenorėtų mylėtis. Tradicinės
religijos retai kada kalba apie seksą. O kai jau prabyla, tai paprastai liepia neužsiiminėti
seksu. Kai kurios religijos net liepia mums nusipjauti penių galiukus. Kitos liepia
pašalinti klitorius. Tai tikrai nenormalu. Ar seksas iš tikrųjų nemadingas, nešvarus,
neatitinkantis normų, nereligingas ir nenatūralus dalykas? Ne. Ei, mielieji, argi man
reikia dabar jums apie tai pasakoti? Mylėtis smagu. Tai sveika. Nežinau, kaip jums, bet
man tai visai patinka, ir žinau, kad Dievas sukūrė seksą malonų, kad mes juo
mėgautumėmės daugiau. Taigi, šiandien pasimylėkite daugiau. Paskutinėmis gyvenimo
valandomis visi mano pacientai gailėjosi, kad per mažai mylėjosi. Todėl pasimokykite
iš jų ir seksu užsiimkite daugiau, kol dar galite.
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POTENCIJA IR VAISINGUMAS PRIKLAUSO NUO DĖSNIO – IŠLIEKA
STIPRIAUSIAS
Norite – tikėkite, norite – ne, bet tai egzistuoja. Ir nesvarbu, kuo tikėsite: ar kad toks yra
dieviškasis Kūrėjo planas, gamtos tobulumas ar tiesiog neteisingas silpnųjų traktavimas,
šis dėsnis iš tikrųjų turi reikšmės. Nes kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę šioje
planetoje vyksta natūrali atranka. Fundamentalusis dėsnio „išlieka stipriausias“
procesas yra realybė, ir nesvarbu, patinka ji jums ar ne. Pradedant visomis jūsų kūno
ląstelėmis ir baigiant kukurūzų laukais Ajovoje bei džiunglėmis Afrikoje, sveikieji ir
stipriausieji laimi, o silpnieji pralaimi, ir miršta.
Paprastai kalbant, tai procesas, kurio metu pašalinami silpnieji ir sergantieji, o stiprieji
toliau dauginasi. Silpnųjų ir sergančiųjų gyvybė sunaikinama ir (ar) nutraukiamas jų
gebėjimas daugintis, o stipriųjų gyvybė, ateitis ir reprodukcinės galios stiprinamos –
natūraliu būdu.
Gamtos dėsniai – labai paprasti, bet griežti. Gamtos nenoras kurti liguistus, silpnus
vaikus nėra nė kiek ne didesnis nei jos noras, kad suklestėtų silpnos kukurūzų veislės. Ši
gamtos natūrali atranka – tai jos priemonė užtikrinti ir skatinti stipresnes ir sveikesnes
kartas ateityje. Ji nori, kad stiprieji – išgyventų, o silpnieji – negimtų, o jei atsitiktinai
silpnieji gimsta – kad anksti patektų į perdirbimo etapą.
Tai kodėl taip yra, kad, mums dedant visas pastangas gerbti nesveikuosius, Dievas ir
gamta, regis, vis tiek elgiasi žiauriai ir nusisuko nuo nelaimingųjų? Faktas tas, kad
Dievas ir gamta visada skatino dėsnį „ką pasėsi, tą ir pjausi“ (todėl liaukitės kaltinę ir
verkšlenę) ir „pagalba ateina tiems, kurie sau padeda (kitaip tariant, prisiimkite
atsakomybę). Nes gamtoje yra taip: jei snausi – pralaimėsi, negalėsi daugintis ir mirsi.
Vienas iš paprasčiausių būdų tą pamatyti yra stebėti augalus. Silpnus augalus nupučia
vėjas, suplaka lietus ir suėda vabalai. Jie subrandina mažai sėklų, kurios būna genetiškai
silpnos, ir po kelių sezonų augalas IŠNYKSTA, visiems laikams. Tuo tarpu stiprūs
augalai tarpsta, išgyvena, prisitaiko, augina sėklas ir kitais metais net sustiprėja.
Manyta, kad česnakas – vienas iš stipriausių mūsų planetos augalų – kažkuriuo periodu
buvo vienas iš silpniausių. Daugelis mokslininkų laikosi nuomonės, kad priežastis, dėl
kurios šiame augale gausu priešbakterinių, priešvirusinių, priešgrybelinių ir daugybės
kitų veiksmingų gynybinių cheminių medžiagų, yra ta, kad praeityje šis augalas patyrė
daug atakų. Jis išmoko prisitaikyti, sustiprėjo ir suvešėjo, o kiti augalai nyko ir mirė.
Gyvūnijos pasaulyje galioja tas pats. Silpni, ligoti gyvūnai atsiveda silpnus ir dar labiau
pasiligojusius palikuonis. Ilgainiui šie labai pasiligoję gyvūnai – net jei jų ir nesuėda kiti
– netenka gebėjimo daugintis. Tas pats atsitinka ir su žmonija.

IMPOTENCIJA IR NEVAISINGUMAS: KALTA TIK NESĖKMĖ AR
BLOGAS GYVENIMO BŪDAS?
Moterys ir vyrai, kaip ir augalai bei gyvūnai, gyvendami nesveikai suserga ir gimdo
silpnesnius, liguistus vaikus. Užaugę, šie vaikai dažnai toliau gyvena nesveikai, o tai
toliau skatina silpnumą ir ligas. Galų gale šie vaikai pagimdo sergančius, išsigimusius ar
negyvus vaikus, persileidžia arba netgi tampa nevaisingi ir praranda gebėjimą daugintis.
Kaip jau sužinojome, pagrindinės žmogaus organizmo funkcijos yra atsistatyti,
išgyventi ir daugintis. Jei jūsų sveikatos lygis nukrenta žemiau tam tikro minimalaus
taško, netenkate šių pagrindinių savo funkcijų. Anksčiau, rašydamas apie osteoporozę,
aiškinau, kad jūsų organizmas dažnai yra priverstas rinktis už jus. Taigi, jei esate
125

nesveiki, ypač kalbant apie moteris, tai organizmas visada pasirinks jus ginti ir saugoti,
todėl nevaisingumas bus organizmo taikoma gynybinė priemonė, nes jis žino, kad
būdama tokios prastos sveikatos, moteris nėštumo gali neišgyventi.
Moterų ir vyrų nevaisingumas ir impotencija – tai silpnos sveikatos ženklas. Jei
pašalinsite esmines silpnos sveikatos priežastis, tapsite vaisingi.

MEDICINOS GYDYTOJAI – STEBUKLADARIAI AR ANTIKRISTAI?
Impotencijos ir nevaisingumo atvejai Amerikoje pasiekė epidemijos mastą. Milijonai
vyrų ir moterų yra nevaisingi, bet štai čia, kaip paprastai, scenoje pasirodė medicinos
gydytojai ir nesveiką gyvenimo būdą bei neišmanymą apie dauginimąsi pavertė
multimilijardiniu verslu.
Ar medicinos gydytojai moko nevaisingus tėvus prisiimti atsakomybę už savo sveikatą
ir gyventi sveikai, kad vėl taptų vaisingi? Žinoma, kad ne. Apsiginklavę vaistais nuo
nevaisingumo, grąžtais ir lazeriais, „tik“ už 10 ar 20 tūkstančių dolerių, jie pabandys
PRIVERSTI jūsų organizmą atlikti tai, ką Dievas ir gamta atmetė.
Leiskite paaiškinti: vien dėl to, kad ankstesniuose teiginiuose vartojau žodžius
„antikristas“, „Dievas“ ir „gamta“, TAI NĖRA RELIGINĖ AR MORALINĖ
DISKUSIJA! Priešingai, tai paprasčiausiai mokslinis klausimas. Esmė ta, kad jūsų
organizmas gina jus ir nenori, jog gebėtumėte susilaukti vaikų, ir tam yra labai rimtų ir
natūralių priežasčių.

VYRŲ atveju viskas paprasta. Kai esate silpni, pilni toksinų ir sergate, jūsų spermos
kokybė prastėja. Šiandien dėl modernaus gyvenimo būdo, Amerikos vyrų spermos
kokybė yra smuktelėjusi perpus, palyginti su 70 metų atgal. Be to, kai esate nesveiki,
hormonų lygis krenta, kraujotaka užsikemša, ir jūs galite apskritai prarasti gebėjimą
pasiekti erekciją. Gamtos atsakas į negalavimus ir ligas – prarastas gebėjimas daugintis,
nes gamta priešinasi ir kartais atsisako leisti gimdyti ligas. Taip, žinau, kad kai kurie iš
jūsų, vyrai, manote, jog gyvenate gana sveikai. Ką gi, pagalvokite dar kartelį. Apie ką
šiais laikais daug žmonių galvoja kaip apie gerą sveikatą, aš laikau suvaldytos ligos
būsena. Reprodukcinių gebėjimų, potencijos praradimas – tai liūdnas prastos sveikatos
ženklas.

MOTERŲ atveju tai dvejopa. Kas prieš tai rašyta apie vyrus, galioja ir moterims.
Kai esate silpnos, pilnos toksinų ir sergate, hormonai išsibalansuoja. Gali išnykti
ovuliacija, o tai iš esmės reiškia, kad kiaušinėliai nėra išlaisvinami apvaisinimui. Net jei
ir vyksta ovuliacija, jūsų gimda gali būti toksiška, uždegiminė ir gali nesugebėti
išnešioti ir išmaitinti vaisiaus.
Be to, kai moteris yra silpna, negaluojanti, serganti, nesveika, nutukusi, anoreksiška,
stresuojanti, pamišusi ar pan., jos organizmas turi tobulą natūralų saugos (išlikimo)
mechanizmą, kuris JĄ APSAUGO. Jūsų organizmas žino, kad sergate ir kad
papildomas fizinis ar emocinis stresas (kūdikio išnešiojimas 9 mėnesius) gali jus
pražudyti. Viena iš pagrindinių žmogaus organizmo funkcijų – užtikrinti išlikimą, todėl
laikinas nevaisingumas – tai jūsų organizmo priemonė apsaugoti jus nuo mirties. Jei
moteris vis dėlto pastoja ir tuo pat metu dar labiau suserga, dažnai įvyksta savaiminis
abortas. Pakartosiu, kad tai nėra prakeiksmas, o palaiminimas. Jūsų organizmas žinojo,
kad jums grėstų pavojus išnešioti vaisių visą nėštumą, todėl jis abortuoja negimusį
vaiką, kad išsaugotų jus. Taip pat gali būti, kad jūsų sveikatos trūkumai lėmė vaisiaus
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apsigimimus, ir tai vėl tampa gamtos priemone pašalinti ligotus ir silpnuosius. Ar jums
geriau pagimdyti apsigimusį, sergantį, mirštantį vaiką? Ar geriau mirti pačiai?

JEI DIEVAS IR GAMTA SAKO NE, JŪS TURITE SAKYTI TAIP!
Jei negalite susilaukti vaikų, metas imtis darbo. Savo klinikoje gydžiau tūkstančius
porų, kurioms visi įmanomi gydytojai – akušerės, ginekologai ir dirbtinio apvaisinimo
specialistai – buvo sakę, kad be stiprių vaistų, chirurgijos ir brangių laboratorinių
paslaugų negalės turėti vaikų. Kaip jie išdrįso! Kaip išdrįso šitie bedieviai mėsininkai
tvirtinti, kad gali numatyti ateitį.
Mano klinikos patirtis rodo, kad VISOS vaikų troškusios poros, VISOS SUSILAUKĖ
VAIKŲ. Teisingai, visos poros, nepaisant visų mokslinių siaubo istorijų, kurias jiems
papasakojo medicinos gydytojai – nepaisant persileidimų ir abortų skaičiaus,
nepaisant surandėjusio audinio kiekio, nepaisant laikotarpio trukmės nuo
paskutinio menstruacijų ciklo, nepaisant didelio hormonų disbalanso – visos poros
gebėjo susilaukti vaikų, jei tik panoro pasveikti. Sužinojau, kad niekada negalima
nuvertinti natūralaus gydymo ir pasveikimo galios, kai kalbame apie viską nuo spermos
kokybės ir impotencijos iki ovuliacijos ir nevaisingumo.
Visada atminkite, ir Dievas, ir gamta nori, kad jūs susilauktumėte vaikų. Nėra nieko
svarbesnio, nes be gebėjimo daugintis nebūtų jokios gyvybės. Jums tereikia pasveikti.
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19 SKYRIUS
KLAUSYKITĖS SAVĘS
Kasdien skirkite laiko pabūti ramybėje. Laiko kvėpavimui,
meditacijai ir mokymuisi klausytis savo vidinio balso.

KAM TO REIKIA ?
Žemėje yra žymiai svarbesnių dalykų nei tie, kuriuos galite pamatyti, paliesti ir
pačiupinėti. Visada kalbu apie tuos dalykus, kuriuos jaučiate instinktyviai, širdimi, siela,
ir kad reikia vadovautis iš jūsų – iš mūsų visų – vidaus sklindančiu Dievo balsu. Todėl
kasdien skirskite laiko pabūti ramybėje. Laiko pakvėpuoti, medituoti IR KLAUSYTIS...

FAKTAI
• Po 20 klinikinės praktikos metų, per kuriuos apklausiau tūkstančius žmonių,
kuriems padėjau išsigydyti visas žinomas ligas, galiu jums pasakyti vieną dalyką,
kuris, esu įsitikinęs, yra FAKTAS!
Jei ką nors jaučiate širdimi, jei ką nors jaučiate instinktyviai, jei ką nors jaučiate
savo siela, tai nesvarbu, ką bejaustumėte, VISA TAI YRA TEISINGA 100 PROC.
ATVEJŲ!

KAIP TAI DARYTI?
Jei nežinote, kaip save išgirsti, ir to nebegalite, nieko baisaus. Juk ne viena karta, o ir
mes patys, praleido visą savo gyvenimą bukindami, slopindami, ignoruodami ir
tildydami savo vidinį balsą.
Valstybinė mokyklų sistema ir mano vadinamasis mokslas atliko didžiausią darbą
sunaikinant mano svajas, vaizduotę, laisvą mąstymą bei intuiciją ir įdiegė tai, kad reikia
pasikliauti žiniomis, mokslu, mokytojais, bet ne savimi ir savo jausmais.
Man prireikė daug metų treniruotis, kad vėl išgirsčiau savo vidinį balsą. Šis pradėjo
netikėtai girdėtis man kalbantis su pacientais. Pradėdavau jausti jausmus, gauti žinutes.
Iš pradžių mėginau juos tildyti, jaučiausi beveik sutrikęs. Tačiau jie vis kartojosi,
garsiau ir aiškiau, ir vieną dieną aš ėmiau klausytis: tada išgirdau dar daugiau žinučių. Ir
visos jos VISADA būdavo teisingos.
Pasisemkite kantrybės. Kai kitą kartą norėsite ką nors sužinoti ar reikės atsakymo,
nurimkite, kvėpuokite, užmerkite akis, skirkite akimirką sau ir atrasite, kad atsakymas
visada slypėjo jumyse: – tiesiog jūs liovėtės savęs klausytis jau prieš daugelį metų.
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20 SKYRIUS
MYLĖKITE SAVE
Organizuotos pasaulio religijos yra atsakingos už kur kas daugiau prarastų gyvybių, nei
nusinešė visi karai, ligos, marai, gamtos stichijos ir diktatoriai, netgi Adolfas Hitleris.
Kita vertus, po daugelio metų religinių ir filosofinių tyrinėjimų žinau, kad bendras visų
religijų troškimas, bet kuria kalba ar bet kurios religijos užrašytas Dievo žodis šimtuose
religinių knygų, Dievo žinutė, Dievo dvasia yra MEILĖ – nepaisant to, kaip stipriai
organizuotos pasaulio religijos bando jį paslėpti, palaidoti, sunaikinti ir blogai
interpretuoti.
Kadangi visos šios religijos sutaria dėl labai nedaugelio dalykų, manau, kad mano
pastebėjimas yra labai svarbus ir stiprus. Tai yra, kad

MEILĖ YRA DVASINIS BENDRAVARDIKLIS.
Tai veda prie paskutinio mano knygoje aprašomo žingsnio –

MEILĖ
Jei norite išsigydyti bet kokią ligą ir būti sveiki, jums reikia daugiau mylėti. Mylėkite
save, mylėkite savo vaikus, mylėkite savo šeimą, mylėkite nepažįstamuosius, mylėkite
priešus, mylėkite savo gyvenimą, mylėkite tai, kuo užsiimate, mylėkite savo ligas,
mylėkite savo mylėjimą, o kai pritrūks dalykų, kuriuos galėtumėte mylėti, tada mylėkite
šį meilės objektų trūkumą.
Žinau, daugeliui žmonių mylėjimas savaime neateina, todėl turime pratintis mylėti.
Tačiau patikėkite, meilė suteikia daug daugiau maistingųjų medžiagų nei burokai ir
daug stipriau gydo nei morkų sultys.
Keliaudamas po Indiją, išgirdau tokius dainos žodžius...
Meilė – toks nuostabus jausmas, šokite, kol įsimylėsite
Meilė – toks nuostabus jausmas, šokite, kol įsimylėsite
Išnykite šioje dainoje, kol šokėjo nebeliks
Ir kol vien MEILĖ liks
(Love is such a beautiful feeling, dance till you fall in Love
Love is such a beautiful feeling, dance till you fall in Love
Disappear in this song, till the dancer is gone
And till only the LOVE remains)
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21 SKYRIUS
PASKUTINĖS MINTYS
Baigdamas pasakysiu, kad išsigydyti ligą iš tikrųjų nėra taip jau sunku. Juk net ir
šiuolaikinė medicina tą pasiekia su savo skalpeliais, žaizdų siuvimu ir cheminiais
vaistais. Išgijimas tiesiog reiškia, kad serganti kūno dalis daugiau nebeserga. Arba,
chirurginio įsikišimo atveju, kad jos daugiau nebėra. Sugedusi dalis pataisoma,
užkimšta dalis atkemšama. Pūvanti dalis nustoja pūti. Šiais 20 žingsnių jums siūlau
žymiai daugiau nei išgijimą. Siūlau jums naują gyvenimą.
Matote, praleidęs 20 metų su sergančiais ir mirštančiais pacientais, suvokiau, kad jūsų
liga nėra blogis, priešas ar pragaro siustas prakeiksmas. Jūsų liga yra... NUOSTABI.
Teisingai. Pasakiau – nuostabi. Faktiškai ji yra Dievo jums siųstas palaiminimas
atkreipti dėmesį. Priversti jus pakeisti kelią, kuriame šiuo metu esate. Kas žino, gal
tiesiog paklausyti manęs, kad išsigydytumėte.
Vadovaudamiesi mano 20 patarimų, jūs neabejotinai pasveiksite. Patirsite stebuklą.
Klausykitės Dievo jums atsiųstos žinutės, atvedusios jus prie mano durų. Kaip tik dabar,
kaip tik čia jums yra duota labai ypatinga proga. Kartais tokia proga pasitaiko tik kartą
gyvenime. Proga ne tik gimti ir mirti, bet ir iš tikrųjų gyventi. Klausimas toks – ar norite
būti tik išgydytu pacientu ar norite būti NUOTYKIŲ IEŠKOTOJU? KOSMONAUTU?
TYRINĖTOJU? Ar tikite, kad gyvenime duota kur kas daugiau, nei vien bristi
pasroviui, kasdienybės kupina dvasia ir nuobodulio pažymėtu veidu? Dievas jums davė
neįtikėtiną dovaną – GYVENIMĄ. Ar ketinate jį gyventi ar pėdinti per jį kaip lunatikai?
Noriu jums pasakyti, kad egzistuoja daug realybių, o aš gyvenu tokioje, kur žmonės
juokiasi, myli, yra nepaprastai laimingi ir kupini palaimos kiekvieną dieną – jokių blogų
žinių, tik geros. Jokio apmaudo ir kančių, vien tik dieviškosios žinutės ir palaiminimai.
Sekite šiais 20 žingsnių ir išgysite. Tačiau išmokite gyventi pagal šiuos 20 žingsnių.
Išmokite jais gyventi – ir juoko, meilės bei šviesos kupinas gyvenimas bus jūsų. Todėl
kiekvieną dieną pradėkite su šiais patarimais savo širdyje. Pabudę, kiekvieną rytą
perskaitykite jų sąrašą ir kasdien jums vis geriau seksis gyventi sveiką gyvenimą. Jūs
pasikeisite, o kartu pakeisite ir 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 daug 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 – tai tarsi pacientų gyvenimo santraukos. Artėjant mirčiai, žmonės
linksta peržvelgti ir analizuoti savo gyvenimą. Ką aš girdėjau buvo apgailestavimai, kad
šie žmonės negyveno pilnakraujo gyvenimo.
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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 šį gyvenimą. Mylėkime ir gyvenkime
gyvenimą didžiausiu pajėgumu.

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 iškvepiam paskutinį atodūsį.
Visi sutarėm: iššvaistėm savo gyvenimus, negyvenom iš tikro.
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.
Kad 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.
Prašome, nekartokite mūsų klaidų.
Griebkit galimybę. Padarykit šuolį. Mylėkit ir gyvenkit gyvenimą pilnutinai.

DR. ŠULCĖ:
„Gyvenimas – ne generalinė repeticija. JIS – TAI DABARTIS.
Jis VYKSTA DABAR. Galite rinktis: ar sėdėti ant atsarginio
suolelio ir stebėti jį praslenkant jums pro akis, ar mylėti ir
nugyventi pilnakraujį gyvenimą.“
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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
kažkuris failas neatsidaro, ieškokite jo per paieškos sistemą, suvedę knygos pavadinimą
į paieškos langelį.)
LIETUVIŲ KALBA:

„Neišgydomų ligų nėra“. Dr. R. Šulcė
http://www.sarmatas.lt/06/ricardas-sulce-neisgydomu-ligu-nera/
http://www.scribd.com/doc/146224117/NEI%C5%A0GYDOM%C5%B2LIG%C5%B2-N%C4%96RA-final
„Kaip sugrįžti 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:apstolenikov-qkaip-sugrti-gyvenimq&catid=73:literatra&Itemid=94
„Kuo pripildyti organizmą“. A. P. Stolešnikovas
http://www.sarmatas.lt/07/kuo-pripildyti-organizma-prof-a-p-stolesnikovas/
„Apie vakcinaciją“. 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:arnold
as-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-apiebadavim%C4%85
„Natūralus žmogaus maistas“. Konstantinas Moes-Oskragello
http://www.scribd.com/doc/143871353/Naturalus-zmogaus-maistas-KonstantinasMoes%E2%80%93Oskragello
„Gydymas vynuogėmis“. Johanna Brandt
http://www.sarmatas.lt/03/johanna-brandt-gydymas-vynuogemis/
„Gojų akušerija“
http://www.scribd.com/doc/143857601/Goju-Akuserija
„Gydytojai mano jus gydantys“
http://www.scribd.com/doc/207814798/Gydytojai-Mano-Jus-Gydantys
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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
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
133

«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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