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6WUDYDEH]çLYRĀLåQìFKEtONRYLQ²SURĀ"
9]QLNVWĢHYD

Jak se po stovky PLOLRQĪ let vyvíjelo VWĢHYR všech ]YtĢHFtFK WYRUĪ na
Zemi? Základem vývoje bylo YçG\
SĢL]SĪVREHQt se okolí. Proto SRWĢHbuje velbloud PpQď vody QHç buvol,
çiED nikdy nebude ohryzávat GĢHYR,
které naopak pro ĀHUYRWRĀH SĢHGVWDvuje královskou hostinu. Lev se nikdy nedotkne UìçH v misce a kanárek
QHVSRĢiGi steak. Zní to WULYLiOQď, ale
triviální to není. Jsem VNiORSHYQď
SĢHVYďGĀHQ o tom, çH jenom ĀORYďN
se çLYt YďFPL, pro Qďç matka SĢtURda jeho VWĢHYR QHX]SĪVRELOD. Dr. Are
Waerland analyzoval VWĢHYD všech
çLYRĀLåQìFK GUXKĪ, jejich åĨiY\, délku a vlastnosti v souvislosti s jejich
MtGHOQtĀNHP. 0DVRçUDYFL mají velmi
krátké VWĢHYR, aby se v QďP nemohla
SĢtOLå dlouho vyvíjet hniloba.
6WĢHYR ĀORYďND MH VH VYìPL
RVPL PHWU\ YHOPL GORXKp, D WtP
SiGHP QHQt XUĀHQR SUR WR, DE\
]SUDFRYiYDOR çLYRĀLåQp EtONRYLQ\.
.G\ç tomu QHYďĢtWH a FKWďOL byste
poznat GĪVOHGN\ konzumace masa
ve svém VWĢHYX, YORçWH kus masa do
sklenice s vodou, ponechte jej tam SĢL
stálé WHSORWď 37 VWXSěĪ a SRĀNHMWH si
dva dny na tu nádhernou YĪQL. KoQHĀQď získáte SĢHGVWDYX o tom, kolik
SĢLWRP vzniká jedovatých látek a kolik
energie je asi WĢHED na jejich neutralizaci. A jsou lidé, NWHĢt chodí „na velkou“ pouze jednou WìGQď. 3ĢtVOXåQtFL
SĢtURGQtFK QiURGĪ se naproti tomu
Y\SUD]GěXMt Xç SĢLEOLçQď za SĪO hodiny po SĢtMPX potravy. I vy toho PĪçHte, VWHMQď jako mnoho mých SDFLHQWĪ,
dosáhnout, budete-li se ĢtGLW získanými poznatky (v knize, viz QtçH). Platí
WRWLç heslo: Zdravé EĢLFKR je SORFKp,
zdravé VWĢHYR je SUi]GQp.

6WUDYDEH]çLYRĀLåQìFK
EtONRYLQ
DSUDYpNĢHVĨDQVWYt

V çiGQpP SĢtSDGď nechci vyvolávat
]PďQX VSROHĀQRVWL, VWHMQď Xç by bylo
SR]Gď. 9ďWåLQD NĢHVĨDQĪ beztak QHçLMH
podle -HçtåHP QD]QDĀHQp cesty a SĢHYiçQi ĀiVW o tom ani neví. -Hçtå QďNRlikrát ĢHNO zcela MDVQď, çH ĀORYďN nemá
jíst çiGQp ]YtĢH. Jeho apoštolové (Petr,
Jakub, Jan…) byli SĢHVYďGĀHQìPL vegetariány, RVWDWQď jako YďWåLQD UDQď
NĢHVĨDQVNìFK VSROHĀHQVWYt. Teprve první otcové institucionalizované církve
tuto zásadu z osobních GĪYRGĪ zrušili.
Po zásahu FtVDĢH Konstantina dovolila
RÀFLiOQt církev jednak zase jíst maso,
jednak zahladila všechny stopy po SĢLkázání „Nezabiješ“ a URYQďç veškeré
zmínky o reinkarnaci, o Qtç XĀLO -Hçtå.
2ÀFLiOQď k tomu došlo roku 325 na
koncilu v Nizze. Kdo hlásal QďFR jiného, tomu se QHNĢHVĨDQVNìP ]SĪVREHP
nalilo do FKĢWiQX tekuté olovo.

'RSRUXĀXML NDçGpPX, kdo si ĢtNi
NĢHVĨDQ, aby si SĢHĀHWO jediné „neopravené“ evangelium. 2GSRĀtYDOR dva tisíce let ve Vatikánu.
(YDQJHOLXP GRNRQDOpKR çLYRWD
V kapitole 38, nazvané „-Hçtå zatracuje týrání ]YtĢDW“, se praví:
Pravím vám, výhody, které vyplývají
z toho, çH se QďMDNpPX ERçtPX WYRUX
GďMH NĢLYGD, QHPRKRX být správné.
-HåWď se VPďMt všichni, MHMLFKç UXFH
MVRX SRWĢtVQďQ\ krví nebo MHMLFKç ústa
MVRX XåSLQďQD masem, dotýkat svatých YďFt nebo XĀLW tajemství nebes.
%ĪK dává ke VWUDYď semena a plody
]HPď a pro spravedlivého jiná strava
pro WďOR QHH[LVWXMH… (…) Proto pravím všem, NGRç se FKWďMt stát mými
XĀHGQtN\, QH]QHĀLåĨXMWH své UXFH krví
a nedovolte, aby SĢHV vaše rty SĢHåOR
maso, QHERĨ %ĪK je spravedlivý a dobrotivý a SĢLNi]DO, çH lidé mají çtW jenom
z SORGĪ a semen ]HPď.
-DVQďML se to Xç ĢtFW nedá! -Hçtå také
velmi MDVQď stanovil, jak se má chovat
NQď]. 'RSRUXĀXML vám k SĢHĀWHQt kníçHĀNX „ætW vegetariánsky“ od Armina
Risiho a Ronalda Zürrera (v ĀHåWLQď vyšla v roce 2007, na LQWHUQHWX ji lze MHåWď
]DNRXSLW). Najdete v ní mnoho informací, i WďFK, týkajících se QiERçHQVWYt. PoVWDĀt to k WRPX, abyste získali zcela jiný
pohled na náš VYďW.

9ì]QDPVWUDY\

3ĢLUR]HQi VWUDYD je ]iNODGQtP
VWDYHEQtP NDPHQHP QDåHKR zdraYt. -LQDN ĢHĀHQR: bez RGSRYtGDMtFt
VWUDY\ QHPĪçHPH EìW ]GUDYt. Za
své dosavadní SďWDGYDFHWLOHWp praxe
jsem mohl pozorovat, jak UDSLGQď se
zhoršuje zdravotní stav lidí. A tento
trend ERKXçHO stále SRNUDĀXMH. Nikdy
SĢHGWtP jsem nezaznamenal tolik
trombóz. 8ç v roce 1865 napsal dr.
Trousseau, çH vysledoval souvislost
mezi trombózami a vznikem rakoviny. 3ĢHĀWďWH si moji knihu o UDNRYLQď
a zjistíte, SURĀ je kyslík tak GĪOHçLtý. 3ĢL trombóze se krevní cesta a
transport kyslíku SĢHUXåt. -HåWď nikdy jsem nemusel OpĀLW tolik SĢtSDGĪ
rakoviny, MHåWď nikdy tolik diabetu,
jako tomu je v posledních letech.
Neptám se, co je v naší VSROHĀQRVWL
åSDWQď, já to vím.
Vzpomínám na velkého OpNDĢH Alberta Schweitzera, který se za ĀW\ĢLFHW let svého SĪVREHQt v Lasmbaréné v Africe nesetkal s jediným
SĢtSDGHP rakoviny. Myslím na lidi
v Údolí stoletých v Ekvádoru, NWHĢt
se všichni GRçtYDMt více QHç sta let, a
SĢLWRP nemají çiGQpKR OpNDĢH. Oni
ho WRWLç YĪEHF QHSRWĢHEXMt. 2EĀDV si
myslím, çH tito lidé dostali do vínku
znalosti o tom, jak çtW ]GUDYď a jak
si XçtW çLYRWD. Dar, který jsme my Xç
dávno QďNGH ztratili. 3ĢHPìåOHOL jste
Xç QďNG\ o tom, SURĀ çLMHWH a co je

VNXWHĀQď GĪOHçLWp? Myslím na slova geniálního OpNDĢH Maxer Gersona
(Albert Schweitzer o QďP ĢHNO, çH „je
QHMYďWåtP géniem OpNDĢVNp historie“):
„Nemohl jsem zachránit pacienty,
NWHĢt se nedokázali vzdát çLYRĀLåQìFK
bílkovin.“ Jasná ĢHĀ!
Strava je YWďOHQtP SRĢiGNX, tvrdil
Otto Wartburg, nositel Nobelovy ceny
za medicínu za rok 1920. O tom naši
XQLYHU]LWQď Y]GďODQt OpNDĢL QHYďGt
skoro nic. Ani o VWUDYď, ani o SRĢiGku. A to je tragédie. .G\ç SĢHGQRVta diabetické kliniky SREOtç našeho
centra pacientce na otázku: „0ĪçX
QďFR ]PďQLW stravou?“ odpoví jednoduše. „9ĪEHF nic, jezte, co chcete, ale
berte SĢHGHSVDQp léky,“ tak se mi SĢL
takovém stupni neznalosti MHçt vlasy
KUĪ]RX. æLYRW je YçG\FN\ a v NDçGpP RKOHGX YìPďQD. Se stravou
SĢLMtPiWH struktury a vibrace toho,
co konzumujete. -HVWOLçH jíte divoce
rostoucí rostliny, pak jste v souladu s PDWLĀNRX zemí a s vesmírem. A
naopak: .G\ç jíte maso týraných zvíĢDW, QHSĢLMtPiWH pouze jedy potraviQiĢVNpKR SUĪP\VOX, QìEUç i všechnu
bolest WďFKWR VWYRĢHQt. Proto je tato
NXFKDĢND YtFHVWXSěRYRX knihou. Na
prvním stupni se PĪçHWH postarat o
to, çH se budete stravovat odpovídajícím ]SĪVREHP. Další GĪYRG\ toho,
SURĀ je taková strava vhodná, zjistíte
v mé knize „Jde o vaše VWĢHYR“. 7ďP,
co Xç SRNURĀLOL dál, a je jich QDåWďVWt
stále víc, GRSRUXĀXML syrovou stravu.
Jste-li však MHåWď RGYiçQďMåt, PĪçHWH
SĢHMtW na další VWXSHě a zkusit se çLYLW
divoce rostoucími rostlinami. Nemusíte být hned fanatiky. 0ĪçHWH VWĢtdat veganskou stravu se stravou syrovou a tou z divoce rostoucích rostlin. A PĪçHWH to praktikovat také jen
jako „kúru“, WĢHED dvakrát do roka
po ĀW\ĢHFK týdnech. 1ďNWHĢt mí pacienti jedí WĢHED celé léto pouze ovoce. I to je varianta ke NDçGRURĀQt
RĀLVWď WďOD. 1DOH]QďWH si svoji vlastní
cestu. .DçGi je dobrá.
.GR FKFH GORXKR çtW D EìW ]GUDYì,
WHQ VH PXVt VWUDYRYDW YHJDQVN\!
Tento ]SĪVRE stravování má takovou
sílu, çH i stávající nemoci SURVWď jen tak
zmizí. Mohl bych vám Y\SUiYďW mnoho
historek o pacientech, NWHĢt Xç mají za
sebou osmdesátku a jsou naprosto ÀW.
Kdo QHYďĢt, DĨ si SĢHĀWH knihy o Maxi
Gersonovi nebo DĨ zhlédne video nebo
DVD „9LGOLĀND místo skalpelu“, QHERĨ
platí moje heslo:
NEJLEPŠÍM /e.$ġ(0 JE
.8&+$ġ.
-HDQ-&ODXGH ALIX v knize
JDE O VAŠI STRAVU,
NWHURX vydalo nakladatelství Dialog,
Ostravská 1135/9, 460 14 Liberec
14, tel.: 485 121 610, e-mail: knihy@
dialog-lbc.cz, www.dialog-lbc.cz).

