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UVOD 

Starodavni zapis pravi, da bo prišel čas, ko se bosta drevo življenja in drevo znanja 
združila. Zdi se, da živimo ravno v času, ko se omenjena prerokba udejanja, čas za 
katerega marsikdo, ki pozna globoka znanja, pravi čas čudežev. Namreč, sodobna 
znanost, kot npr. kvantna fizika, dokazuje, da smo vsa bitja med seboj povezana. To 
pa že tisočletja učijo določeni starodavni spisi, kot so indijske Vede ipd.. 

Po starodavnih napovedih se zaključuje obdobje individualizma in znova vstopamo v 
Čas, ko bomo znali složno zaživeti kot skupnost. Z drugimi besedami: prišel je čas, v 
katerem je potrebno prerasti svojo lastno individualnost in se začeti povezovati  s 
celoto. 

 

RESNICA V NASPROTJU Z ILUZIJO 

Človeška populacija na planetu je postala problematična samo zaradi kolektivnega 
potrošništva, na račun trajnostne skrbi za okolje. In iluzija takojšnje finančne nagrade 
spodbuja proces samouničevanja. Nočemo živeti v harmoniji z naravo. Naša telesa 
so budilka (dokumentarec Čudovita resnica, 2012). 

Če verjamete, da bolezen pozdravijo zdravila vas utegne besedilo, ki ga pravkar 
berete, šokirati! Na takšni domnevi danes temelji zdravstvo, ljudstvo pa temu slepo 
verjame. Sicer je vsakomur vsaj približno jasno, da smo vedno bolj bolni, vendar pa 
statistika, ki se hvali z vedno višjo življenjsko dobo prebivalstva, prikrije to neprijetno 
dejstvo. 

Danes farmacevtski velikani skupaj z medicino bodisi znižujejo kriterije za določene 
bolezni (in tako že kmalu po tridesetem utrpimo povišan holesterol, krvni pritisk, 
osteoporozo, itd.) ali pa iz stotine simptomov, ki jih povzročata prehiter življenjski 
ritem in predvsem razdvojenost uma in zavesti, ustvarjajo nešteto kombinacij in jih 
poimenujeta s tem ali onim sindromom. Na koncu vsi pademo v kategorijo bolnih, 
pristanemo »na zdravilih«, obenem pa vedno bolj verjamemo, da je to normalno 
(Topolovec, 2012, str. 6). 

 

ALI SO ZDRAVILA RES TAKO MOGOČNA? 

V literaturi se občasno pojavljajo svarila, opozorila in nove študije, v katerih lahko 
beremo, da je določeno zdravilo zaradi naknadno dokazanih hudih nezaželenih 
učinkov odpoklicana ali da povzroča hude stranske učinke, vendar so podatki tako 
razdrobljeni, da težko dobimo natančen pregled nad celotnim dogajanjem. Skupina 
ameriških znanstvenikov se je združila prav v ta namen, zbrala vse dosegljive 
statistične podatke in jih objavila v daljšem poročilu, ki so ga poimenovali Death by 
Medicina (Smrt, ki jo povzroča medicina), podkrepljenem s čez 150 različnih 
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znanstvenimi viri. Kar so ugotovili, šokira. Topolovec (2012, str. 7-8) navede, da 
glavni povzročitelj smrti v Ameriki niso srčno-žilne bolezni ali rak, temveč posledice 
zdravljenja s konvencionalno medicino (uporaba zdravil, bolnišnično zdravljenje). 

 

ČLOVEK SE BO V PRIHODNOSTI ZDRAVIL SAM 

Torej, če so zdravila s svojimi stranskimi učinki lahko v določenih primerih tako 
nevarna, se postavi vprašanje, kaj za svoje zdravje lahko storimo sami.  

»Človek se bo v prihodnosti zdravil sam,« so bile mogočne besede zagotovo enega 
največjih duhovnih učiteljev vseh časov, Sai Babe. Pri tem se seveda postavi 
vprašanje, kdo nas bo to naučil oziroma kje bomo to izvedeli? Iz vsakdanje literature, 
ki svetuje človeku, kako do boljšega zdravja, pa naj si bo le-ta iz področja klasične, 
alternativne ali holistične medicine, vse bolj pogosto lahko preberemo, da moramo 
prevzeti odgovornost za svoje zdravje v svoje roke. Seveda se pri tem postavi 
logično vprašanje, kaj to v praksi sploh pomeni.   

MI NISMO NAŠE TELO 

Potrebno se je zavedati, da mi nismo (samo) naše telo, temveč veliko, veliko več – 
duša, um… Vse bolj velja splošno prepričanje, da se nič ne zgodi po naključju, 
temveč se vse zgodi z določenim razlogom. Če je temu res tako, potem lahko 
razmišljamo, da je naše telo nekakšen zemljevid, ki nam kaže, kaj se dogaja na naših 
drugih ravneh (duhovni učitelj, Paul Solomon). 

Takšen način razmišlja pa ne dovoljuje, da iz sebe naredimo žrtev, temveč 
prevzamemo odgovornost za nastalo stanje. Še več – ko tako razmišljamo, smo 
motivirani, da razvozlamo »šifrirano« sporočilo, ki nam ga naše telo sporoča. To pa je 
formula, ki nas zagotovo lahko popelje na višje nivoje zavesti in tako obudi zdravilne 
moči našega telesa. 

 

ALI ŽE OBSTAJA ZNANJE SAMOZDRAVLJENJA? 

Po eni strani, če raziskujemo samo medicinsko literaturo, se nam ves čas vsiljuje 
občutek, da smo za dobro zdravje odvisni od zdravnika. Holistična medicina pa nam 
nedvomno sporoča, da za svoje zdravje lahko sami veliko naredimo, včasih celo vse. 

Ker pa ima vsak svoje življenjsko poslanstvo in s tem tudi svojo življenjsko pot, se ne 
moremo ali celo ne želimo ukvarjati z raziskovanjem, temveč želimo dobiti točna 
navodila, od nekoga, ki je to pot že uspešno prehodil.  

K sreči ima zgodovina velikega zdravnika, ki je svetu dal znanje, za katerega bi lahko 
rekli, da je most med klasično in alternativno medicino. To je človek, za katerega je 
zdravnik, Nobelov nagrajenec dr. Albert Schweitzer, izjavil, da je eden izmed 
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največjih genijev v zgodovini medicine. Namreč, tudi njega je ozdravil napredovalega 
diabetesa tipa 2. 

 

KDO JE BIL DR. MAX GERSON? 
 
Njegova življenjska pot potrjuje naše zgornje razmišljanje, da se nič ne zgodi po 
naključju. Namreč, že kot mladi zdravnik, je dr. Gerson trpel za hudimi glavoboli. Ne 
glede kako se je trudil, jih ni mogel odpraviti z klasičnim znanjem medicine. 
Posvetoval se je s svojimi bolj izkušenimi kolegi, le ti pa so mu rekli, da bodo 
glavoboli minili, ko bo star približno petdeset let. Vendar mladi zdravnik ni nameraval 
čakati tako dolgo, saj so bili glavoboli tako hudi, da je včasih moral preživeti po nekaj 
dni v popolni temi. 
 
Potem pa se je spomnil področja, ki ga še ni nihče dodobra raziskal – prehrana, 
precizneje bi lahko rekli prehranska dieta. Po številnih poizkusih je ugotovil je, da ko 
se je začel prehranjevati izključno vegetarijansko, so glavoboli povsem izginili. 
Nekega dne, pa mu je njegov pacient, katerega je zdravil za glavobolom veselo 
sporočil, da si je z njegovo dieto pozdravil kožno tuberkulozo (lupus vulgaris). Gerson 
seveda sprva ni verjel in je bil prepričan, da je šlo za napačno diagnozo, saj je bila 
takrat ta bolezen smrtonosna. Ko pa je videl pacientovo diagnozo, pa ga je to 
opogumilo, da je zelo uspešno začel zdraviti tudi paciente s to boleznijo. 
 
Za njegove izredne rezultate je izvedel Ferdinand Sauerbruch, slavni specialist za 
pljučno tuberkulozo v Muenchnu. Svojim 450 pacientom z »neozdravljivim« lupusom 
je predpisal dieto dr. Gersona, rekoč, da bo verjel vsem trditvam mladega zdravnika, 
če bo terapija ustavila napredovanje bolezni pri enem samem pacientu. Ne le, da je 
Gersonova dieta ustavila bolezenski proces, marveč je dejansko pozdravila 446 hudo 
bolnih ljudi (Gerson in Bishop, 2011, str. 39).   
 
Dr. Gerson je raziskoval dalje, svoji prehranski terapiji dodal še nekaj ključnih 
elementov, in prišel do odkritja, kako na naraven, ne invaziven način pozdraviti 
najhujše bolezni, kot so rak in druge kronične bolezni. 
 
Čeprav se dr. Gerson od leta 1959 ni več fizično med nami (rodil se je l .1881), pa 
vendar v zadnjih 80-letih beleži številne ozdravitve najhujših bolezni, o čemur pričajo 
številni viri. Najnovejši je slovensko podnaslovljen dokumentarec Čudovita resnica. 
 
Skratka, za dr. Gersona lahko rečemo, da je bil zdravnik klasične in alternativne 
medicine in znanstvenik, ki je bil daleč pred svojim časom. Šele moderna medicina je 
odkrila izjemnost določenih elementov njegovega zdravljenja in nekateri so za ta 
»odkritja« celo dobili Nobelovo nagrado, pa čeprav je to znanje že desetletja pred 
tem uporabljal dr. Gerson. 
 
Šele več kot pol stoletja po njegovi smrti smo se začeli zavedati, kakšen izjemen 
velikan je bil dr. Gerson na področju holistične medicine. Sicer je njegov prijatelj 
Nobelov nagrajenec dr. Schweitzer, na osnovi svoje izkušnje svetu jasno povedal, 
kdo je bil dr. Gerson. Vendar je moralo preteči še nekaj desetletij, da se je javno 
začelo priznavati o izjemni zdravilni učinkovitosti Gersonovega protokola zdravljenja.  
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Leta 2005 je bil Max Gerson sprejet v «Hišo slavnih« (Orthomolecular Medicine Hall 
of Fame, v Ottawi, Kanada) in se tako pridružil še sedmim drugim velikanom, ki so 
bili pionirji v medicinskem in znanstvenem svetu. 
  
 
 
KAKO DELUJE GERSONOVA TERAPIJA? 
 
ČUDEŽ SAMOZDRAVLJENJA 
 
Moj osebni zdravnik, ki se bliža 60 letom, mi je povedal, ko sva se pogovarjala o 
naravnem zdravljenju, da so se na medicinski šoli učili, da »medicina zdravi, narava 
pozdravi« (MEDICUS CURAT, NATURA SANAT) - je povzel zdravnikove besede 
Boris Vene. 
 
Morda se je tovrstno učenje z leti spremenilo, pa vendar zgornji navedek zelo 
natančno pove, zakaj je Gerson terapija v zadnjih 80 letih med vodilnimi NARAVNIMI 
zdravljeni na svetu. In to najtežjih bolezni! 
 
Dr. Gerson je spoznal, da je hudo bolnemu (celična podhranjenost in zastrupljenost) 
potrebno zagotoviti okoliščine, da je lahko prišlo do samozdravljenja. To pa je 
najlažje dosegel s sveže stisnjenimi ekološkimi sokovi, ki so brez obremenjevanja 
prebavnega sistem, ki pri težki prebavljivi hrani porabi več energije kot jo pridobi, 
lahko pride hitro v krvni obtok in s tem nahrani sestradano telo in posledično 
podhranjene celice.   
 
 
CILJ NARAVNE TERAPIJE 
 
Cilj terapije je odpraviti vzroke bolezni, ne njenih simptomov. Osredotoča se na dva 
poglavitna nasprotnika zdravja: zastrupljenost in celično podhranjenost. Oba sta 
posledica današnjega izumetničenega življenjskega sloga in življenja, odtujena od 
narave. V veliki meri sta rezultata sodobne zahodnjaške prehrane in onesnaženega 
okolja (Gerson in Bishop, 2011, str. 17).   
 
Ljudje zmotno razmišljajo, da npr. ljudje, ki imajo preveliko telesno težo, recimo 150 
kg, niso podhranjeni. Pa vendar govorimo o vitaminski, mineralni in encimski 
podhranjenosti, kar nima nič skupnega s preveliko telesno težo! 
 
Max Gerson je svojo terapijo zasnoval s kirurško natančnostjo. Temelji na 4 bistvenih 
elementih: 

1. Naravna, neobdelana ekološka prehrana. 
2. Sveže stisnjeni ekološki sokovi. 
3. Točno določeni prehranski dodatki. 
4. Ekološki kavni klistirji. 

 
Pri določitvi same terapije je izhajal iz krvnih izvidov pacienta in pa seveda 
medicinske diagnoze in do takratnega poteka zdravljenja. Na primer, rakovi pacienti, 
ki so bili pred tem zdravljeni s kemoterapijo, so imeli veliko »nežnejšo« terapijo, saj 
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če bi se telo razstrupljalo prehitro, bi lahko prišlo do odpovedi jeter, ki so bili ključni 
element v procesu razstrupljanja. 
 
 
PRIPOROČENA HRANA 
 
»Naj bo hrana vaše zdravilo in naj bo vaše zdravilo hrana,« je dejal Hipokrat, oče 
sodobne medicine pred približno 2500 leti.  
Tega zlatega nasveta se je Gerson na podlagi svojih odličnih rezultatov dobro 
zavedal, zato je temu področju namenil veliko skrb in to nedvoumno ter natančno 
opredelil. 
 
Predpisana Gersonova prehrana oskrbi telo z veliko količino tekočin, vitaminov, 
mineralov, encimov in elementov v sledovih. Vsebuje izjemno malo natrija in maščob. 
 
Značilen dnevni jedilnik pacienta, ki izvaja kompletno Gersonovo terapijo, je videti 
takole:     

• Trinajst kozarcev svežega, presnega soka iz korenja in jabolk ter soka iz listne 
zelenjave, sproti iztisnjenega iz svežega, ekološko pridelanega sadja in 
zelenjave. 

• Trije kompletni vegetarijanski obroki, sproti pripravljeni iz ekološko pridelanega 
sadja, zelenjave in polnovrednih žit. Značilen obrok vsebuje solato, kuhano 
zelenjavo, pečen krompir, zelenjavno juho in sok. 

• Sveže sadje, ki je poleg rednih obrokov ves čas na voljo za prigrizke. 
 
Za Gersonove paciente veljata dve osnovni pravili (Gerson in Bishop, 2011, str. 127): 

• Strogo se je treba izogibati vsej predelani hrani, se pravi hrani v konzervah in 
kozarcih, ustekleničeni hrani, potem zamrznjeni, nasoljeni, rafinirani, žveplani, 
dimljeni in obsevani hrani, kot tudi hrani, obdelani z mikrovalovi ali kako 
drugače, ter zelenjavi, vloženi v kis. 

• Pacientu je dovoljeno uživati izključno sadje in zelenjavo iz preverjene 
ekološke pridelave, saj raste v zdravi prsti, ki vsebuje vse potrebne vitamine, 
encime, minerale, elemente v sledovih in mikroorganizme, potrebne za 
optimalno zdravje, poleg tega pa ne vsebuje poljedelskih strupov  

 
 
PREPOVEDANA HRANA 
 
»Zajtrk za manj kot dolar« v restavraciji McDonald's je v resnici dražji. Prišteti morate 
ceno operacije srca (George Carlin). 
 
Medtem ko se nekatera živila, vključena v Gersonovo terapijo, odlikujejo z veliko 
zdravilno močjo, nekatera neprimerna živila povsem izločimo iz pacientove prehrane. 
Dr. Gerson v svoji klasični knjigi A Cancer Therapy – Results of Fifty Cases navede 
dolg seznam »prepovedanih živil«. Pravzaprav bi bil ustreznejši naslov »prepovedani 
izdelki«, saj seznam vključuje tudi nekaj neprehranskih artiklov. 
 
PREPOVEDANA ŽIVILA IN NEŽIVILSKI IZDELKI: 
• vsa predelana hrana 
• alkohol 
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• avokado 
• jagodičevje (razen ribeza) 
• soda bikarbona v hrani, zobni pasti in ustni vodi 
• vse vrste umetnih in gaziranih pijač 
• torte, bonboni, čokolada in druge sladice (veliko sladkorja in maščob, nobene       
  prehranske vrednosti) 
• sir 
• kakav 
• kava kot napitek (razen pri terapiji z ricinusovim oljem) 
• kozmetika, barve za lase in trajna ondulacija  
• smetana 
• kumare (težko prebavljive) 
• suho sadje, če je žveplano ali prekrito s slojem olja 
• pitna voda  
• epsomova sol (prepovedana je tudi kopel za noge) 
• maščobe in olja (edina izjema je uporaba lanenega olja v skladu z navodili) 
• moka (tako bela kot polnovredna) in izdelki iz moke, npr. testenine 
• fluorid v vodi in zobni pasti  
• zelišča (razen dovoljenih 
• sladoled in šerbet (umetne arome, sladila in smetana!) 
• stročnice (z izjemo občasnega uživanja v poznejši fazi terapije) 
• mleko (tudi manj mastno) 
• gobe 
• oreščki (veliko maščob, napačno razmerje beljakovin) 
• pomarančna in limonina lupina (vsebujeta eterična olja) 
• zelenjava v kisu 
• ananas (vsebuje veliko aromatskih spojin) 
• sol in vsi nadomestki soli 
• soja in vsi sojini izdelki (npr. tofu, sojino mleko in moka) 
• začimbe (vsebujejo veliko aromatskih spojin) 
• beli rafinirani sladkor 
• čaj (pravi in tudi zeleni, če mu je dodan kafein; pravi čaj vsebuje veliko fluorida) 
(Gerson in Bishop, 2011, str. 128)  
 
 
OBIČAJNI JEDILNIK PRI GERSONOVI TEREPIJI  
(Gerson in Bishop, 2011, str. 138) 
 
Čeprav je v knjigi Gersonova terapija, navedenih preko 70 strani receptov, pa vendar 
to utegne biti za nekoga, ki se šele spoznava s samo terapijo, morda malce 
begajoče. Zato navajamo običajni jedilnik, ki se v večini uporablja pri pacientih, ki se 
zdravijo z Gersonovo terapijo. Ostali recepti pa so potem dobrodošli, ko si pacient 
zaželi malce spremembe. 
 
 
ZAJTRK: 
• Velika skodela ovsenih kosmičev, skuhanih v destilirani vodi. 
  Sladkamo jih z žličko medu ali suhega sadja. Sadje v ta namen namočimo čez noč   
  v hladno vodo ali pa ga zjutraj prelijemo z vrelo vodo. 
• 2,4 dl sveže iztisnjenega pomarančnega soka. 
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• Presno ali podušeno sadje. 
• Po želji: rezina opečenega, neslanega rženega kruha (iz ekološke pridelave). 
 
 
KOSILO: 
• Velik krožnik mešane presne solate s polivko iz lanenega olja. 
• 2,5 do 3 dl posebne (Hipokratove) juhe. 
• Kuhan, pretlačen, pečen ali kako drugače pripravljen krompir. 
• Ena do dve vrsti sveže kuhane zelenjave. 
• Presno ali podušeno sadje za posladek. 
 
 
VEČERJA: 
Večerja vsebuje iste elemente kot kosilo, le da pripravimo drugo vrsto zelenjave in 
drugo sadje za posladek.  
Pomnite: Bodisi pri kosilu bodisi pri večerji lahko pacient zaužije drugo rezino 
neslanega rženega kruha (iz ekološke pridelave), potem ko je pojedel predpisane 
jedi. Kruh namreč ne sme biti namenjen potešitvi lakote in ne sme nadomestiti 
predpisanih jedi. 
 
 
 
IZJEMEN POMEN SOKOV (Gerson in Bishop, 2011, str. 137): 
Vse vrste pacientov zdravimo s samo štirimi sokovi. To so: 
• jabolčno-korenjev sok 
• korenjev sok 
• zeleni sok 
• pomarančni sok 
 
V posebnih primerih nadomestimo en sok z drugim. Na primer, diabetiki uživajo 
grenivkin sok namesto pomarančnega, saj grenivka vsebuje manj sladkorja. Pacienti 
z obolenji kolagena, ki ne smejo uživati citrusov, pijejo, denimo, jabolčni sok. 
 
Jabolčno-korenjev sok: 
Operite oziroma oščetkajte (ne lupite!) korenje in jabolka v skupni teži četrt 
kilograma. Če imate dvoprocesni sokovnik, zmeljite plodove v kašo. Z njo napolnite 
vrečke in jih vstavite v stiskalnico. Sok popijte takoj po sočenju!  
 
Korenjev sok: 
Operite oziroma oščetkajte (ne lupite!) 280 do 340 g korenja. Sok popijte takoj po 
sočenju! 
 
Zeleni sok: 
Pripravite solato vezivko, rdečelistno solato, endivijo, kodrolistno endivijo, dva ali tri 
liste rdečega zelja, mlade notranje pesine liste, blitvo, vodno krešo in četrt majhne 
zelene paprike. Od naštetega si priskrbite, kar le morete. Če katere od solat ne 
morete dobiti, ne uporabljajte nadomestkov, denimo špinače ali zelene. Ob mletju 
dodajte srednje veliko jabolko. Ta sok morate popiti čisto takoj, ker encimi v njem 
hitro propadajo.  
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Pomarančni (ali grenivkin) sok: 
Uporabljajte izključno sokovnik za citruse z zaobljenim stožcem na sredini, ki se 
bodisi vrti na električni pogon ali pa sadeže ožamete ročno. Ne sočite lupine 
sadežev, saj vsebuje eterična olja, ki so škodljiva za uživanje in bi ovirala zdravljenje. 
 
Prve tri točke terapije (hrana, sokovi, prehranski dodatki) so bile predvsem 
namenjene reševanju problema podhranjenosti, četrta pa razstrupljanju telesa. Ker je 
slednje za marsikoga malce nenavadno, na hitro razložimo še kako to deluje. 
 
Jetra so največji organ za razstrupljanje. Skozi njih približno vsake tri minute steče 
vsa kri in se na ta način očiščuje. Vendar pa so jetra, hudo bolne osebe, v večini 
primerov že preslabotna in svoje naloge brez »zunanje« pomoči  ne morejo več 
opravljati. Če pride do prehude zastrupljenosti krvi, potem običajno za bolnika ni več 
pomoči. 
 
 
KAKO DELUJE KAVNI KLISTIR? 
 
Gersonovega vnuk Howard Strausa je povedal sledeče: 
»Hemeroidna vena, ki se ovija okoli navzdolnjega črevesa, vsrka kofein iz klistirja. To 
je vena, drenažni sistem, ne distribucijski sistem, kot arterija.  
Nato portalna vena prenese kofein iz kave direktno v jetra. Ne le kofein, ampak tudi 
druge snovi: kafestol in kahveol. In kalij, zelo pomembno! To spodbudi jetra k 
proizvodnji glutation S-transferaze in žolča. Glutation S-transferaza je encim, ki čisti 
kri. Farmacevtske družbe bi seveda rade izdelale nekaj, kar bi delovalo podobno, 
vendar tega ne bi mogle patentirati. Če bi znali očistiti kri, bi bilo sijajno, vendar tega 
ne znajo. Zato mi pravimo: Kavni klistir, kavni klistir! Oni pa odgovarjajo: Bežite no, 
tega ne moremo patentirati.« 
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URNIK OBIČAJNEGA PACIENTA Z RAKOM 
 
 
ura Klis

tir 
Obro
k 

Lanen
o  
olje  
(jedilni
h  
žlic) 

Acidol  
pepsin 
(kapsu
l) 

Sok 
(po 2,4 
dl) 

Kalijev
a  
spojina 
(žličk) 

Lugolova  
raztopina  
polovične 
koncentrac
ije 
(kapljic) 

Sušen
a 
ščitnic
a 
(g) 

Niaci
n 
(mg) 

Jetrne 
kapsu
le 

Pan- 
Kreati
n 
(tablet
e 
po 
0,325 
g) 

Injekcij
a jeter 
in B12 
(3 cm³ 
jeter, 
1/20 
cm³  
B12) 

6.00 Kav
ni 

           

8.00  zajtrk  2 pomaran
č-ni 

4 3 1 50  3  

9.00     Zeleni 4       
9.30     Korenjev

o-
jabolčni 

4 3      

10.00 kav
ni 

   Korenjev
o-
jabolčni 

4 3 1 50    

11.00     korenjev     2  Vsak 
dan 

12.00     zeleni 4       
13.00  kosilo 1 2 Korenjev

o-
jabolčni 

4 3 1 50  3  

14.00 kav
ni 

   zeleni 4       

15.00     Korenjev     2   
16.00     korenjev     2   
17.00     Korenjev

o-
jabolčni 

4 3 1 50  3  

18.00 kav
ni 

   zeleni 4       

19.00  večerj
a 

1 2 Korenjev
o-
jabolčni 

4 3 1 50  3  

22.00 kav
ni 

           

 
 
(Gerson in Bishop, 2011, str. 174).   
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EKONOMSKI VIDIK ZDRAVLJENJA IN VZDRŽEVANJA Z 
GERSONOVO TERAPIJO 

ZAKAJ ŠTEVILO RAKA Z LETI NARAŠČA, NAV KLJUB VLOŽENIM 
MILIJARDAM DOLARJEV ZA ODKRITJE ZMAGOVALNEGA ZDRAVILA? 

Ko sta se Howard Straus, vnuk dr. Gersona, in Boris Vene pogovarjala o 
ekonomskem vidiku Gersonove terapije v primerjavi s konvencionalnim zdravljenjem, 
je Howard povedal, da Gersonova terapija stane veliko manj, kot če bi zdravili npr. 
raka s klasično medicino. To pa pomeni operacijo, kemoterapijo ali obsevanje. 
Seveda so še ostale možnosti, kot biološko zdravljenje in drugo, vendar so omenjeni 
trije načini najpogostejši.  

Howard je to podkrepil z besedami: »Zdravljenje rakovega bolnika na običajen 
onkološki način, prinese v Ameriki »rakovi industriji od pol milijona do milijon 
dolarjev«. 

RAK JE RESEN POSEL! 

»Cancer is serious business,« (Rak je resen posel) je naslov dokumentarca o 
zdravniku Stanislawu Burzynskem, ki je tako uspešno zdravil raka z gensko ciljanim 
uničevanjem rakovih celic Antineoplastonom (peptidna snov, ki jo je izločil iz urina), 
da ga je »zaradi prevelike uspešnosti« tožila sam vlada Amerike. K sreči je v najdaljši 
in najbolj spletkarski tožbi dr. Burzynskile - to dobil. Prvič v zgodovini je sam samcat 
zdravnik, in ne farmacevtsko podjetje, dobil ekskluzivne pravice za patent in tudi 
samo distribucijo. 

V dokumentarcu Mikea Andersona z naslovom Healing Cancer from the Inside Out 
(Zdravljenje od znotraj navzven) je v zvezi z rakovo industrijo povedano sledeče: 
»Ameriško združenje proti raku je bilo osnovano s podporo Johna D. Rockefellerja. 
Vse od začetka ne deluje v interesu javnosti, temveč kot trobilo industrije raka. V 
njihovi izjavi o poslanstvu piše, da se Združenje posveča odpravi raka kot 
razširjenega zdravstvenega problema. Poročilo Chronicle of Philanthropy pa 
ugotavlja, da se Združenje proti raku bolj zanima za kopičenje bogastva kot za 
reševanje življenj. Ameriško združenje proti raku je v resnici najbogatejša neprofitna 
organizacija na svetu, z neto premoženjem več kot milijarde dolarjev. Ni 
presenetljivo, da pri ocenjevanjih dobrodelnih organizacij vedno zaseda najnižja 
mesta (dokumentarec Čudovita resnica, 2012). 
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KAJ POTREBUJEMO ZA IZVAJANJE GERSONOVE TERAPIJE? 

Za samo izvajanje Gersonove terapije je najprej potrebno prebrati, bolje rečeno 
preučiti knjigo Gersonova terapija in se potem vprašati, če globoko v sebi čutimo, da 
je tovrsten naraven način tisti, ki mu povsem zaupamo in se mu lahko predamo. 

Zavedati se moramo, da je pri tem potrebno na prvem mestu prevzeti že omenjeno 
ODGOVORNOST za svoje zdravje v svoje roke. Na drugem mestu je potem 
potrebna maksimalna DISCIPLINA, saj je sama terapija, pa čeprav povsem naravna, 
zelo zahtevna. Na tretjem mestu je potreben FOKUS, ko vso svojo pozornost 
posvetimo v zagotovitev okoliščin, da se telo lahko samo zdravi. Omenjene tri točke 
izražajo našo dosledno odločitev oziroma naravnanost uma, kar je pa tudi 
pomemben del pri samem procesu zdravljenja. Namreč, na podlagi starodavnih 
znanj, um določa stopnjo vibracijo našega telesa in njegovih (zdravilnih) procesov.  

POMEMBNO – OBISK GERSONOVE KLINIKE: 

Ko smo se pri sebi trdno odločili za izvajanje Gersonove terapije, je zelo priporočljivo 
(seveda, če si finančno lahko privoščimo), da gremo na 14. dnevno zdravljenje na 
Gersonovo kliniko, nam najbližja je na Madžarskem. Tam nas izkušeni Gersonovi 
zdravniki, na podlagi v angleščino prevedene diagnoze in poteka zdravljenja, 
natančno pregledajo in nam potem na osnovi naših krvnih izvidov predpišejo protokol 
terapije. 

Cena za 14 dni je 5.500 EUR, ki se je sedaj za nekaj deset evrov dvignila, saj se je 
Madžarom nedavno povečala stopnja davka na dodano vrednost. Obvezno mora 
pacienta spremljati tudi nekdo od njegovih družinskih članov oziroma svojcev, saj se 
mora prav tako poučiti o sami terapiji, da bo lahko za njega ustrezno skrbel. Cena za 
spremljevalca je dodatnih 500 EUR, v kar je všteto bivanje s pacientom in vsa hrana. 

Ko se pacient vrne s klinike, imam na osnovi izvidov redne mesečne konzultacije z 
Gersonovim zdravnikom, ki skrbno spremlja njegov zdravstveni napredek in mu 
določa samo intenzivnost terapije. Cena mesečne konzultacije je 50 EUR. 

SOKOVNIK:  
Odsvetovani so centrifugalni sokovniki, ker zaradi toplotnega segrevanja nad 54 
stopinj Celzija uničujejo encime, ki so dobesedno »sparks of God« (iskre Boga), kot 
je to poimenoval dr. Norman Walker. 
 
Dr. Gerson je na podlagi svojih izkušenj priporočil le dva sokovnika. 
 

1. Norwalk, ki ga je zasnoval znani zdravnik dr. Norman Walker, ki je v svoji 
praksi uspešno zdravil z naravnimi sokovi in tudi napisal nekaj knjig na to 
temo. Norwalk sokovniki se uporabljajo že od leta 1934. Kupi se lahko samo v 
Ameriki in stane 2.400 ameriških dolarjev. Žal pa stroški pošiljanja, slovenska 
carina, DDV in ostali stroški povečajo ceno kar na 3.500 EUR, kar pomeni, da 
Slovenec praktično kupi dva sokovnika v primerjavi z nekom, ki živi v Ameriki. 
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2. Champion sokovnik + Hidravlična stiskalnica. Do nedavnega je bilo to možno 
kupiti samo v tujini in je skupaj s stroški pošiljanja in carino stalo 990 EUR. 
Sedaj pa je Championa že moč kupiti v Sloveniji za 360 EUR, slovensko 
stiskalnico pa bo tudi moč kmalu kupiti za okrog 300 – 400 EUR. 
 
 

HIŠNI DESTILATOR: 
Neoporečna in čista voda je za zdravljenje ključnega pomena. Uporablja se za 
kuhanje, kot medij za klistiranje z ekološko kavo itd. Žal zahtevane čistosti naši 
vodovodi ne dosežejo, pa tudi ne t.i. čisti izviri, zato je nakup hišnega destilatorja 
nujen. Cena je 540 EUR. 
 

 
PREHRANSKI DODATKI: 
Točno razvrstitev smo že omenili v tabeli. Predpisana uporaba od Gersonovega 
zdravnika se od pacienta do pacienta običajno malce razlikuje, odvisno pač od 
njegove diagnoze. Vseeno pa povprečno lahko računamo na okrog 200EUR 
mesečno »investicije« v svoje zdravje. 
 
 
EKOLOŠKA HRANA in sadje ter zelenjava, ki se uporablja za sokove: 
Pri tem se moramo zavedati, da ko družina pacienta spozna, kakšno veliko zdravilno 
moč ima tovrsten način zdravljenja, da se uporaba le te običajno poveča, saj tudi 
sami želijo več zdravja. Mesečno lahko računamo na investicijo okrog 700 – 1.000 
EUR, če kupujemo neposredno v ekološki trgovini. Če pa kupujemo direktno na 
ekoloških kmetijah, pa lahko dobimo določno sadje in zelenjavo, kot je npr. krompir, 
jabolka, itd. tudi za 100% ceneje kot v ekološki trgovini. 
 
 
PRIBOR ZA KLISTIRANJE IN KAVA: 
Sam pribor lahko dobimo že za 10 – 20 EUR, odvisno ali kupimo od slovenskega 
proizvajalca ali naročimo iz Amerike. Potrebujemo dva pribora in nam zadostujeta za 
nekaj mesečno uporabo. 
Kava mora biti ekološka in blago pražena, seveda s kofeinom.  
Pol kilograma takšne kave stane 6 EUR. Pacient na polni terapiji jo mesečno porabi 
okrog 3 – 4 kg. 
 
Če povzamemo, imamo dve vrsti stroškov: enkratni strošek, ko gre za nakup 
sokovnika, destilatorja (obisk klinike)  … in redne stroške, ko je potrebno dnevno 
oziroma tedensko kupovati ekološko hrano, prehranske dodatke … Pri slednjem 
moramo tudi upoštevati, da se nam zaradi vsakodnevne peke krompirja, kuhanja 
zelenjave, klistirjev …, približno za 50 EUR poveča mesečni strošek gospodinjstva. 
 
Skratka, enkratni strošek, če bi se odločili za nakup cenejšega sokovnika (Champion) 
in destilatorja bi bil okrog 1.200 EUR. Če pa bi se odločili za Norwalk, potem pa bi bil 
kar čez 4.000 EUR. 
 
Ekološka hrana, sokovi, prehranski dodatki, povečana električna poraba … pa 
mesečno znese okrog 700 – 1.000 EUR. 
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PREVENTIVNO ZDRAVLJENJE 
 
Ko ljudje izvedo za presenetljivo zdravilne učinke Gersonove terapije, je seveda 
naraven odziv, da želijo terapijo izvajati v preventivne namene. Pri tem je pomembno, 
da se vsaj določeno obdobje, npr. 14 dni, držijo točno predpisane prehrane in si 
naredijo vsaj 6 sveže stisnjenih ekoloških sokov dnevno in dva klistirja. Namreč, 
razmerje je tri sokove na en klistir, torej šest sokov na dva klistirja. Če je preveč 
klistirjev in premalo sokov obstaja nevarnost, da se izpere črevesna flora.  
 
Cene sokovnikov in destilatorja smo že navedli, zato na tem mestu ne bi ponavljali, 
samo investicija v hrano, sokove in klistirje pa bi lahko približno ocenili na 300 – 500 
EUR mesečno. 
 
 
 
ZAKLJUČEK 
 
V enem izmed prejšnjih poglavij smo že nakazali, da pravzaprav ni v interesu 
določenih korporacij, da bi obstajalo poceni zdravilo za najhujše bolezni, saj so veliki 
dobički očitno še vedno vodilo za mnoge organizacije v »panogi« zdravja. 
 
Zdravljenje z Gersonovo terapijo ne prinaša nikomur bajnih zaslužkov, temveč ravno 
nasprotno - povečuje ozaveščenost ljudi in pristop do samozdravljenja. To pomeni, 
da se znižuje uporaba kemičnih »zdravil« in s tem tudi dobiček določenim podjetjem.  
 
To je tudi odgovor - zakaj Gersonova terapija, ki ima v zadnjih 80 letih številne 
čudovite primere ozdravljenj ljudi, tudi takšne, ki jih je klasična medicina poslala 
domov umret, češ, da ni moč več kaj za narediti – ni v svetu bolj poznana.  
 
Kljub temu ostajamo optimisti, kajti ko doživiš lastno izkušnjo zdravilnega procesa te 
terapije oziroma pri svojem najbližjem (tako kot sem jo jaz doživela pri svojem očetu),  
potem te nihče ne more več prepričati v nasprotno.  
 
Verjamem, da se zavest ljudi vse bolj dviguje in bomo postopoma presegli pohlep po 
denarju in druge atribute, ki jim vlada nepoznavanje večnih Zakonitosti. »Ostani 
povezan z naravo in njeni večni zakoni te bodo varovali,« so bile priljubljene besede 
Maxa Gersona. 
 
Čeprav se vse več ljudi sooča s hudimi zdravstvenimi preizkušnjami in se zdi, da so 
pri tem povsem nemočni, ni temu tako, saj obstaja upanje, ki se imenuje Gersonova 
terapija. 
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