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godejnosti premalo antioksidantsko 
močni, da bi bili kos nekaterim zdra-
vstvenim težavam. Po ugotovitvi dr. L. 
Smitha postanejo učinkovito varovalo 
pred  bakterijskimi vnetji šele pri rH 
telesnih tekočin, nižjih od 13,2. Po dr. 
P. Flanaganu je DNK celostno zava-
rovan pred degeneracijo šele pri rH, 
ki je nižji od 12,6. Zelenjavni sokovi 
žal praviloma niso tako antioksidant-
sko močni. Obstajajo pa žive pijače, ki 

imajo rH nižji od 12,6: to sta sok mla-
de pšenice (rH od 8 do 12) in voda, 
oživljena s praškom FHES (od 6 do 
-1). Ko sem začel v poznejših letih po 
njih redno posegati, sem tudi praktič-
no spoznal, da so učinkovitejši od obi-
čajnih svežih sokov. 

 Danes si še vedno občasno pri-
pravljamo zelenjavne sokove, saj zelo 
dobro dopolnijo prehrano. Ne priča-
kujemo pa od njih antioksidantske 

optimizacije telesnih tekočin. Najso-
dobnejše znanstvene študije kažejo, 
da je za naše celice najboljše, da je rH 
telesnih tekočin čim nižji (Hsu in dru-
gi, 2010). O tem pa več v prihodnjič. 

n

Dr. Iztok Ostan 
v sodelovanju z Alberto Ostan

Z »nedovoljeno« terapijo 
do zdravja
Ob koncu devetnajstega stoletja v svetu še zdaleč ni bilo toliko bolnikov z rakom, kot jih je da-
nes. Tiste čase je bila za človekovo zdravje usodnejša tuberkuloza, zdaj pa je rakavih bolnikov 
že toliko, da skoraj ni družine v zahodni civilizaciji, kjer ne bi bilo takšnega bolnika. Veliko ljudi 
zboli tudi zaradi številnih škodljivih kemičnih snovi v okolju in prehranski verigi, česar v prej-
šnjih stoletjih ni bilo. 

Očitno je, da se sodobna medici-
na pri nas in po svetu z rakom ne 

spopada uspešno. Veliko je za to kriva 
sama, saj je v navezavi s farmacevtski-
mi lobiji pozabila na svoje temeljno 
poslanstvo – bolnikovo zdravje. V 
marsikateri državi je pomembnejši le 
čim večji dobiček. Metode, ki so se v 
praksi izkazale kot uspešne, se zaradi 
uveljavljenega medicinskega zdravlje-
nja raje zavržejo ali so celo prepove-
dane, ker niso nastale z znanstvenim 
raziskovanjem. Tako se dogaja tudi z 
Gersonovo terapijo raka in drugih bo-
lezni.

Kdo je bil dr. MAx Gerson
Dr. Max Gerson (1881–1959) 

je bil nemški zdravnik. Trpel je zaradi 
hudih migrenskih napadov, zdravila 

mu niso pomagala, zato se je odločil, 
da bo skušal spremeniti prehrano. In 
res, glavoboli so prenehali, dr. Gerson 
pa je začel premišljevati, ali bi bilo 
morda s spremenjeno prehrano mo-
goče ozdraviti še katero bolezen. Ugo-
tovil je, da lahko s presnim sadjem in 
zelenjavo ter majhnim dodatkom ku-
hane hrane ozdravi tudi tuberkulozo 
kože. Pozneje je izvedel, da ekološko 
pridelana kava, ki se jemlje kot pet-
najstminutni zadrževalni (retencijski) 
klistir uspešno čisti jetra in kri. Sredi 
dvajsetih let prejšnjega stoletja je za-
čel preskušati svojo terapijo (tedaj se 
je imenovala še Gerson-Sauerbrach-
-Hermannsdorferjeva terapija) na 
münchenski kliniki, ki jo je vodil slav-
ni nemški kirurg dr. Ferdinand Sauer-
bach. Z dr. Sauerbachom sta zdravila 

450 bolnikov s tuberkulozo. Kar 446 
bolnikov je ozdravelo. Nato ga je no-
belovec Albert Schweizer, ki je slišal 
za Gersonovo uspešno zdravljenje, 
zaprosil, naj še njega ozdravi diabete-

Dr. Max Gerson
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sa, njegovo ženo tuberkuloze pljuč in 
hčer nenavadne kožne bolezni. In dr. 
Gersonu je vse to tudi uspelo. Albert 
Schweizer je bil tako zadovoljen, da se 
ga je pozneje spominjal kot največje-
ga genija v zgodovini medicine.

Ker je bil dr. Max Gerson Jud, se 
je pred nacističnim preganjanjem z 
družino umaknil najprej na Dunaj, 
nato v Pariz in London, leta 1937 pa 
se je dokončno izselil v Združene dr-
žave Amerike. Že pred odhodom je 
začel zdraviti še rakave bolnike in tako 
nadaljeval tudi v Ameriki. Njegovo 
uspešno zdravljenje je zbudilo pozor-
nost senatorja Cloda Pepperja in ta je 
dr. Gersona in pet njegovih bolnikov 
leta 1946 celo zaslišal pred senatnim 
odborom. 

Čeprav se je javnost na Gersonovo 
zdravljenje dobro odzvala, je novost 
razburila tamkajšnje medicinske kro-
ge in farmacevtsko industrijo. Gerson 
ni obupal. O svojem načinu zdravlje-
nja je leto dni pred smrtjo izdal tudi 
knjigo. Napisal je veliko strokovnih 

člankov, vendar so jih objavljale le 
revije v Evropi, saj je bila objava nje-
govih člankov o raku v Ameriki pre-
povedana. Kljub temu si je dr. Gerson 
še nadalje neutrudno prizadeval, da bi 
njegovo metodo potrdilo tudi ame-
riško strokovno združenje. Tega ni 
dočakal, saj so mu leta 1958 odvzeli 
zdravniško licenco, naslednje leto pa 
je umrl, uradno zaradi pljučnice, do-
mneva pa se, da je bil v resnici zastru-
pljen z arzenom. 

TerApijA proTi boleZniM  
in Tudi rAKu

V harmoniji z naravo smo žive-
li nekako vse do začetka dvajsetega 
stoletja, potem pa se je vse spreme-
nilo. Kemija in farmacija sta začeli 
svoj zmagoviti pohod in vse naravno 
čedalje bolj odrivati na obrobje. Dr. 
Max Gerson pa je zaupal naravi in na-
ravnim snovem. Menil je, da človek, 
ki ima zdrava jetra, zdravo trebušno 
slinavko in močan imunski sistem, ne 
more zboleti za rakom. Če pa že zboli, 

je treba vse moči usmeriti v krepitev 
teh organov in imunskega sistema, da 
se lahko bolnik sam spopade z bole-
znijo. Po njegovi domnevi nastane rak 
zaradi oslabelega metabolizma, ki pa 
je posledica osiromašenih živil, pride-
lanih na tleh, opustošenih zaradi ško-
dljivih kemičnih snovi in dolgotrajne 
izpostavljenosti organizma okužene-
mu zraku, vodi in drugim škodljivim 
snovem. 

Tako združuje Gersonova terapija 
razstrupljanje telesa s prehrano, boga-
to z vitamini, antioksidanti, rudnin-
skimi in drugimi koristnimi snovmi. 
Hrana mora biti pridelana ekološko, 
in pripravljena z zelo malo soli, ma-
ščob in beljakovin. Čeprav takrat še 
niso poznali antioksidantov, ki popra-
vljajo okvare v človeškem organizmu, 
je dr. Gerson slutil, da sta za zdravje 
pomembna presno sadje in zelenjava. 
V kombinaciji s kavnim klistirjem se 
je to izkazalo za pravo kombinacijo. 

Danes je znanstveno dokazano, da 
so snovi iz presnega sadja in zelenjave 

priČeVAnjA
Bolniku so ugotovili limfnega raka. Zdravili so ga 

s kemoterapijo in mu zagotovili, da je ozdravljen. Po 
letu dni se je rak ponovil, vendar v zadnji, četrti fazi. 
Zdravniki so predlagali vnovično kemoterapijo. Bol-
nik se za kemoterapijo več ni odločil, temveč je raje 
odšel na kliniko v Tijuani v Mehiki, kjer zdravijo po 
Gersonovi metodi. Od tedaj je minilo že sedem let in 
o raku še zmeraj ni sledu.

Charlote Gerson, hči dr. Maxa Gersona, ki je ži-
vljenje posvetila seznanjanju ljudi z resnico o Gerso-
novi terapiji, navaja primer dečka iz skupine otrok z 
Ewingovim sarkomom (zelo maligen drobnoceličen 
kostni tumor, navadno pri otrocih). V Gersonovo kli-
niko v Mehiki je prišel po medicinskem zdravljenju s 
kemoterapijo bled, zelo shujšan, brez las in s hudi-
mi bolečinami. Na kliniki so ga z Gersonovo terapijo 
zdravili štirinajst dni, nato pa poslali domov. Mati je 
povedala, da je po treh mesecih sarkom izginil, dve 
leti pozneje pa je deček že imel bujne lase, bil je živa-
hen in dejaven v šoli. Žal je preživel edini iz prvotne 
skupine šestih dečkov, s katerimi je bil v sobi in so jih 

zdravili samo s kemoterapijo. 
Ženski so zdravniki ugotovili dva tumorja na jetrih 

in ji napovedali od treh do šestih mesecev življenja. 
Najprej je šla domov in to povedala domačim. Odlo-
čila se ni za klasično medicinsko zdravljenje, temveč 
za Gersonovo terapijo. Na kliniki je ostala štirinajst 
dni, nato se je vrnila domov. Pridobivala je težo in 
upoštevala navodila, ki jih je prejela glede prehra-
ne. Po desetih mesecih uživanja takšnega hranjenja 
se je odpravila k svojemu onkologu in opravili so ji 
tomografijo jeter. Tumorjev ni bilo več. Ko je prese-
nečenemu onkologu povedala, kako se je zdravila, je 
sploh ni hotel poslušati in jo je le svaril pred neučin-
kovitostjo in škodljivostjo Gersonove terapije.

Še zmeraj pa živi bolnik, ki ga je dr. Max Gerson 
zdravil zaradi raka limfnih poti (limfosarkoma) in so 
mu zdravniki napovedali največ mesec ali dva življe-
nja. Dr. Gerson mu je sicer dejal, da mu ne more nič 
obljubiti, napravil pa bo vse, kar je mogoče. Bolnik 
ima zdaj čez devetdeset let in je nadvse hvaležen 
pokojnemu dr. Gersonu. Njegov primer je dr. Gerson 
opisal v svoji knjigi kot Primer št. 18.

DAjA KIArI: Z 'NEDOVOljENO' TErAPIjO DO ZDrAVjA
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pomembne za človekovo zdravje pa 
tudi, da kavni klistir pomaga razstru-
pljati jetra in ga uporabljajo tudi šte-
vilni zdravilci. 

Ena od poglavitnih skrbi Gersono-
ve terapije je tudi vzpostavljanje rav-
notežja med kalijem in natrijem. Dr. 
Gerson je menil, da se rak razvije tudi 
zaradi spremenjenega ravnotežja med 
kalijem in natrijem v telesu, ker ljudje 
uživamo preslano hrano. Jetra, mož-
gani in mišice imajo normalno višjo 
raven kalija kot natrija, pri rakavih 
bolnikih pa je prav nasprotno. Zato 
naj bi Gersonova terapija zmanjšala 
preveliko količino natrija v telesu in 
ga nadomestila s kalijem. V ta namen 
je priporočena neslana hrana bogata s 
kalijem in z malo natrija.

Gersonova terapija namenja veli-
ko skrb tudi zvečanju količine kisika 
v celicah, saj rakave celice v okolju z 
veliko kisika odmirajo. Raven kisika 
v celicah pa se zvišuje s presno, živo 

hrano, zelenjavnimi in sadnimi soko-
vi, telovadbo in dihalnimi vajami.

Gersonova terapija je naravna, ho-
listična ali celostna terapija, ki zdravi 
vsega človeka in omogoča bolniku, da 
prevzame nadzor nad zdravljenjem. 
Pri dokazovanju uspešnosti takšnega 
zdravljenja ni mogoče uporabiti istih 
metod kakor za dokazovanje učinko-
vitosti zdravil − na primer dvojnega 
slepega poskusa, saj se pri tej terapiji 
uporablja kar množica spremenljivk 
in ne samo ena. Edino merilo za pre-
verjanje učinkovitosti holističnih 
metod je ozdravitev bolnikov. Ka-
kšna merila poleg končne uspešnosti 
zdravljenja pa bi lahko še uporabili pri 
metodi, katere temelj je spremenjeni 
način življenja?

Gersonovo zapuščino ohranja da-
nes njegova že ostarela hči Charlotte 
Gerson. Z njo seznanja ljudi po svetu, 
vodi Gersonov inštitut v Boniti v Ka-
liforniji in tesno sodeluje z mehiško 

bolnišnico Centro Hospitalario In-
ternationale del Pacifico (CHIPSA) v 
Tijuani Playas in s kliniko na Madžar-
skem.

poZiTiVni poGledi  
nA GersonoVo TerApijo  
po sVeTu

Nizozemski zdravnik dr. Wilko van 
der Vegt z Gersonovo terapijo uspe-
šno zdravi bolnike že skoraj dvajset 
let. Začelo se je tako, da je za tumor-
jem na desnem ramenu zbolel njegov 
stric v Švici. Ker se je rak samo širil in 
medicinsko zdravljenje ni pomagalo, 
se je dr. Wilko van der Vegt odločil, da 
ga bo začel zdraviti z Gersonovo tera-
pijo. Tumor se je začel kmalu krčiti in 
nazadnje izginil. Ko je zdravnik videl, 
kaj se je zgodilo s stričevim tumorjem, 
se je odločil, da bo tako zdravil tudi 
druge bolnike. Ugotavlja, da je Gerso-
nova terapija učinkovita pri kar 75 od-
stotkih bolnikov. Meni, da se zdravni-

Gersonova dieta je predvsem vegetarijanska in priporoča redno uživanje ekološko pridelanega sadja in zelenjave. Telesu 
skuša priskrbeti veliko vitaminov, rudninskih snovi, encimov, mikrohranil, pa čim manj maščob, proteinov in natrija. Seve-
da pa je ob takšni dieti potrebno tudi redno razstrupljanje.
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ki bojijo zdraviti bolnike naravno, ker 
so pod hudimi pritiski farmacevtske 
industrije in zdravniškega lobija, boji-
jo se preganjanja in sodnih procesov. 

Dr. Collin T. Campbell, zaslužni 
profesor prehranske biokemije na 
ameriški univerzi Cornell, eden najve-

čjih svetovnih avtoritet za prehrano in 
avtor svetovno znane dolgoletne razi-
skave Kitajska študija, je dobro sezna-
njen z Gersonovo terapijo, saj je nekaj 
časa celo vodil komisijo, ki je v Ame-
riki odločala o potrditvi novih metod. 
Strokovni svet je izdal o Gersonovi 

metodi negativno mnenje. Dr. Collin 
Campbell to zdaj obžaluje in je pre-
pričan, da so se odločili napačno. Izja-
vil je, da če bi zbolel za rakom sam ali 
kateri od njegovih sorodnikov, se ne 
bi odločil za uveljavljeno medicinsko 
zdravljenje, temveč za zdravljenje po 
Gersonovi metodi. Tako bi ravnal zla-
sti tedaj, če bi zbolel za melanomom, 
pri katerem je Gersonova metoda 
zelo učinkovita, klasično medicinsko 
zdravljenje, predvsem kemoterapija, 
pa ne. Telovadil bi, hodil na sonce in 
pustil, da bi narava opravila svoje.

Dr. Paul R. Hepperly, vodja razi-
skav na The Rodale Institute, ki znan-
stveno raziskuje prst in kmetijske pri-
delke ter o svojih izsledkih seznanja 
ameriško vlado, opozarja na negativ-
ne učinke konvencionalnega kmetij-
stva, da o negativnem vplivu gensko 
spremenjenih rastlin niti ne govori-
mo. Konvencionalno kmetijstvo je 
tako zelo osiromašilo tla, da določa, 
kakšno bo naše zdravje v prihodnje 
in kakšna naša družba. Dr. Max Ger-
son je že v svojem času vizionarsko 
izjavil, da je kakovost prsti izredno 
pomembna, saj v resnici pomeni člo-
vekov zunanji metabolizem. Dr. Paul 
R. Hepperly zelo ceni delo dr. Maxa 
Gersona in pravi, da je bil ta zdravnik 
eden najintuitivnejših umov v medici-
ni dvajsetega stoletja. Če bi medicina 
prešla na nutricistični model zdravlje-
nja bolezni, kot je predlagal dr. Max 
Gerson, namesto na kemično germi-
cidnega, ki sta ga vsiljevali farmacevt-
ska in kmetijska industrija, ne bi imeli 
tako množično uničenega zdravja, kot 
ga imamo danes.

Dr. Caldwell B. Esselstyn, ml., pri-
znani kirurg kardiolog s clevelandske 
klinike, je na podlagi dvajsetletnega 
dela prepričan, da so bolezni koronar-
nih arterij, ki so med najpogostejšimi 
vzroki smrtnosti bolnikov v zahodni 
civilizaciji, povsem nepotrebne, saj jih 

GersonoVA dieTA
Gersonova dieta je predvsem vegetarijanska in priporoča uživanje 

ekološko pridelanega sadja in zelenjave. Telesu skuša priskrbeti veliko 
vitaminov, rudninskih snovi, encimov, mikrohranil, pa čim manj ma-
ščob, proteinov in natrija. Seveda pa je ob takšni dieti potrebno tudi 
redno razstrupljanje – to opravljajo na Gersonovih klinikah s kavnim 
klistirjem in tudi z oralnim jemanjem ricinusovega olja.  

In kakšna je bolnikova vsakdanja prehrana po Gersonovi dieti?
•	 Trinajst kozarcev svežega presnega korenčkovega in jabolčnega 

soka ter soka iz zelenolistne zelenjave, to pomeni skoraj vsako uro 
kozarec.

•	 Trije polni vegetarijanski obroki, pripravljeni iz ekološkega 
sadja,zelenjave in polnozrnatih žit. Značilen obrok je solata, kuha-
na zelenjava, pečen krompir ter zelenjavna juha ali sok.

•	 Ob vsakem času sta dostopna sveže sadje in zelenjava kot prigri-
zek po želji. 

•	 Uživanje priporočenih prehranskih dopolnil (ekstrakt ščitnice, kali-
jev jodid, ekstrakt jeter, encimi slinavke in niacin).

•	 Uživanje mesa v prvih šestih do dvanajstih tednih terapije ni do-
voljeno, potem pa, vendar v zelo majhnih količinah, in še to samo 
belo meso. Dovoljeni so nekateri jogurti in siri. Od olj je priporo-
čljivo predvsem laneno, ki je bogat vir maščobnih kislin omega 3.

Kdaj Gersonova terapija ni primerna
Ni terapije, ki bi bila učinkovita pri vseh bolnikih in to velja tudi za 

Gersonovo terapijo. Ko nekomu ugotovijo hudo bolezen, je dobro, da 
se najprej sam seznani z različnimi možnosti za zdravljenje diagnosti-
cirane bolezni in se nato odloči za pot, za katero je prepričan, da bi 
bila zanj najboljša.

Večina terapij konvencionalnega in alternativnega zdravljenja se 
usmerja predvsem na posamezne simptome, manj pa skuša celostno 
spodbuditi človekove sposobnosti samozdravljenja. Prav Gersonova 
terapija pa naj bi okrepila bolnikove zmožnosti, da se ob pomoči uspo-
sobljenega Gersonovega terapevta spopade z boleznijo. To seveda še 
ne pomeni, da bo ta terapija tudi zanesljivo ozdravila vsako vrsto raka 
in prav vsakega bolnika. 

Bolniki, ki so na kemoterapiji, imajo diabetes, metastaze v možga-
nih, hude okvare ledvic ali so celo na dializi, imajo tujke v telesu (srčni 
spodbujevalnik, prsne ali kovinske vstavke), se morajo pred odločitvijo 
za tovrstno zdravljenje posvetovati s strokovnjakom, ki dobro pozna 
to terapijo. Prav tako morajo biti sposobni normalno jesti, piti in iz-
ločati. Gersonova terapija ni primerna za osebe s presajenimi organi.

DAjA KIArI: Z 'NEDOVOljENO' TErAPIjO DO ZDrAVjA
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je mogoče odpraviti s spremenjeno 
prehrano. Razvil je skoraj enako me-
todo kakor dr. Max Gerson. Bolniki 
z obolelimi koronarnimi arterijami 
morajo nujno uživati samo rastlinsko 
hrano, predvsem presno. Takšna pre-
hrana pripomore k spremenjenemu 
presnavljanju, obnovi se zmogljivost 
endotelijskih celic, ki sestavljajo no-
tranji ovoj arterij, obnovi se njihova 
zmožnost ustvarjanja dušikovega 
oksida. Dušikov oksid je vazodilata-
tor, ki ga telo samo ustvarja in širi žile. 
Zaradi razširjenih žil se poveča krvni 
pretok, prej zožene koronarne arteri-
je se razširijo, in umetni obvodi niso 
potrebni. Opravil je več raziskav, ki 
so dokazale, da se pri bolnikih s srčno 
kapjo v dveh letih samo z uživanjem 
rastlinske hrane povsem obnovijo 
zdrave koronarne arterije. Toda ugo-
tovitve dr. Esselstyna zavračajo, tako 
kot mnenja dr. Gersona.

Zelo uspešna pa je Gersonova 
terapija na Japonskem, tam jo tudi 
znanstveno proučujejo. Začelo se je 
na kliniki Loma Linda Clinic v Foku-
šimi, kjer je pred približno dvajsetimi 

leti prof. dr. Yoshihiko Hoshino zbolel 
za rakom debelega črevesja, metasta-
ze so nastale že tudi v jetrih. Odločil se 
je, da se bo skušal zdraviti po Gerso-
novi metodi, saj drugih možnosti sko-
raj ni bilo. Kaj kmalu se mu je stanje 
izboljšalo, rak je izginil. Danes na tej 
kliniki zdravijo z Gersonovo terapijo 
približno 500 rakavih bolnikov, vodi-
jo statistiko in znanstveno spremljajo 
njihovo okrevanje. Pokazalo se je, da 
ozdravi več kot polovica bolnikov, to-
rej veliko več kot s klasičnim medicin-
skim zdravljenjem. 

Z Gersonovo terapijo zdravijo tudi 
v bolnišnici Otsuka Hospital v Tokiu, 
saj so direktorja bolnišnice dr. Taka-
ho Watajo prepričali uspehi na kliniki 
Loma Linda. Direktor je eden naju-
glednejših zdravnikov na Japonskem 
in priznan kirurg. Tudi v tej bolnišnici 
laboratorijsko in znanstveno prouču-
jejo Gersonovo terapijo. 

oČiTKi GersonoVi TerApiji 
Poglavitni očitek tej terapiji je, da 

ni učinkovita, nekaterim pa lahko celo 
škoduje zaradi morebitnega neravno-

težja elektrolitov v telesu, prepogoste 
uporabe klistirja ali če je bolnik zaradi 
takšnega zdravljenja zamudil medi-
cinsko zdravljenje. Sprva je ta terapija 
vsebovala tudi zdravljenje s presnimi 
telečjimi jetri, vendar je bilo to pozneje 
opuščeno, saj so menda zaradi okužbe 
z jetri nekateri bolniki celo umrli. Že 
leta 1947 jo je začel proučevati ame-
riški Inštitut za raka, vendar je bilo 
proučevanje ustavljeno, domnevno 
zaradi pomanjkanja temeljnih infor-
macij, potrebnih za raziskave. Izdan je 
bil sklep, da je terapija neučinkovita in 
škodljiva in zato v ZDA prepovedana. 
Prav nenavadno, saj je preventivna di-
eta, ki jo danes priporočajo ameriška 
ACS in NCI ter Ameriško druženje za 
zdravje srca, skoraj enaka Gersonovi. 
V Evropi se Gersonova terapija upo-
rablja v celoti le na Madžarskem, sicer 
pa tudi na drugih klinikah v Nemčiji, 
Švici in Angliji, vendar je tam samo 
del drugih terapij.
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Daja Kiari


