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drugačno zdravljenje

S posebno prehransko terapijo, ki jo je 
razvijal vse do smrti, se je ozdravil hudih 
glavobolov, nato pa je z njo pomagal še 
drugim bolnikom s težjimi obolenji, kot 
so rak in druga degenerativna kronična 
obolenja. Pred kratkim smo Slovenci 
dobili prevod knjige Zdravljenje z Ger-
sonovo metodo, ki sta jo napisali nje-
gova hčerka Charlotte Gerson in Beata 
Bishop. Nam najbližja Gersonova klinika 
je na Madžarskem, obiskalo pa jo je že 
kar nekaj Slovencev. Kmalu bo na Ptuju 
začel delovati hotel, kjer bodo potekala 
izobraževanja in predstavitve te metode 
zdravljenja.
Gersonov center v Dobogokövem na 
Madžarskem obišče vsako leto okrog 80 
bolnikov. Nahaja se na 700 metrih nad-
morske višine, od koder sega čudovit 
pogled na Donavo in v jasnih dneh na 
češke Tatre. V treh letih, odkar je center 
odprl svoja vrata, so imeli več kot 200 
bolnikov iz različnih držav: od Velike Bri-
tanije, Kuvajta, ZDA do Francije, Poljske, 
Italije in drugih evropskih dežel. Center 
ima osem bolniških sob, jedilnico, v ka-
teri potekajo predavanja in predstavitve 
priprave sokov, hrane, klistirjev, prehran-
skih dodatkov … sobo za masaže, jogo 
in meditacijo. Obdaja pa ga velik vrt, kjer 
ljudje lahko počivajo in se družijo. Sprej-
mejo lahko samo osem bolnikov hkrati 
in njihovih spremljevalcev. Večinoma 
prihajajo ljudje, oboleli za rakom, sem 
ter tja pa tudi kdo s kakšno drugo kro-
nično degenerativno boleznijo, kot sta 
Crohnova bolezen in sladkorna bolezen. 
Ljudi, ki želijo priti že v napredujočih 
stopnjah raka, center le redko sprejme. 
»Najpomembneje pri Gersonovi terapiji 
je, da mora biti narejena, dokler jo je bol-
nik sposoben izvesti in ima še dovolj re-
zerv, da vzpostavi dober imunski sistem, 
ni pa za tiste z napredujočo boleznijo. Z 
njo si lahko sicer podaljšamo življenje in 
dodamo nekaj časa, a to ni zdravljenje. 
Zdravljenje je za tiste, ki imajo 1., 2. in 

V zadnjih osmih desetletjih naj bi se številni bolniki z rakom 
in drugimi kroničnimi boleznimi, ki jim klasična medicina 
sicer ni mogla pomagati, ozdravili z Gersonovo terapijo. 
Terapijo je razvil nemški zdravnik dr. Max Gerson (1881–
1959), ki je že leta 1920 odkril, da sta glavni vzrok bolezni 
zastrupljenost organizma in celična podhranjenost.

Gersonova terapija

UP ZA BOLNIKE

morda 3. stopnjo raka, s 4. in 5. stopnjo 
raka se jih je doslej pozdravila samo pe-
ščica,« pojasnjuje dr. Melania Nagy, ki je 
zaradi raka na prsih, za katerim je obole-
la pred 17 leti, tudi sama tri leta izvajala 
intenzivno Gersonovo terapijo in ozdra-
vela. Potem pa se je v Mehiki, kjer sta 
Gersonov inštitut in klinika, izobrazila za 
Gersonovo zdravnico.

Dobri rezultati  pri zdravljenju 
raka dojk
Po njenih izkušnjah ima Gersonova te-
rapija najboljše rezultate pri zdravljenju 

melanoma v precej zgodnjih stopnjah, 
pri raku dojk in jajčnikih. So pa tudi vr-
ste raka, pri katerih Gersonovo terapi-
jo odsvetujejo. Kontraindikacije so pri 
akutni levkemiji, prepovedana je tudi v 
primerih, ko so metastaze razširjene že 
v možganih. Težki ozdravljivi primeri so 

Dr. Melania Nagy, je zaradi raka na 
prsih pred 17 leti tudi sama tri leta 
izvajala intenzivno Gersonovo terapijo 
in ozdravela. Potem se je v Mehiki na 
Gersonovem  inštitutu in kliniki izobrazila 
za Gersonovo zdravnico.

Gersonov center v Dobogokövem na 
Madžarskem. Vsako leto ga obišče okrog 
80 bolnikov.

na primer tudi pri raku na trebušni sli-
navki in večkratnem melanomu. Če so 
se bolniki že zdravili s kemoterapijo, jih 
v Gersonovo terapijo uvedejo počasi in 
nežno. To traja najmanj pol leta ali 9 
mesecev, ali celo eno leto, da dosežejo 
maksimalno raven Gersonove terapije, 
ko bolnik zaužije 13 svežih sokov in ima 
od pet do šest klistirjev dnevno. Če bol-
niki navežejo stik z Gersonovim centrom 
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že pred kemoterapijo, jih lahko ustrezno 
pripravijo in med kemoterapijo podprejo 
s tako imenovanim Gersonovim življenj-
skim slogom. Kot ugotavlja dr. Melania 
Nagy, so določene vrste raka, ki so lah-
ko brez kemoterapije pri napredovanju 
zelo agresivne, na kemoterapijo pa se 
odzivajo zelo dobro. To še zlasti velja za 
določene vrste raka na prsih in raka na 
jajčnikih.

Na krožniku samo ekološka 
hrana
Gersonova prehranska dieta je zelo stro-
ga in natančno določena. Bolniki lahko 
uživajo samo sadje in zelenjavo iz ekolo-
ške pridelave, pijejo sveže presne sokove 
in uživajo posebne prehranske dodatke, 
ki so biološkega in organskega izvora, 
kot so kalijeva spojina, lugolova jodova 
raztopina, niacin, jetrne kapsule, pan-
kreatin, acidol pepsin, koencim Q10 … 
Ko je terapija najbolj intenzivna, vklju-
čuje na dan 13 kozarcev svežega soka iz 
korenja, jabolk in zelenolistne zelenjave 
iz ekološke pridelave, ki jih je treba za-
užiti vsako uro. Značilen obrok vsebuje 
surovo, svežo solato, zelenjavno juho, 
kuhano zelenjavo, pečen krompir in sok. 
Uživajo lahko samo dve jedilni žlici lane-
nega olja na dan, ki ju čez čas zmanjšajo 
na eno. Gerson je namreč odkril, da pa-
cienti z rakom ne morejo dobro prebavi-
ti maščob in olj. Kot pojasnjuje Melania 
Nagy, je pitje številnih sokov najlažja 
pot, da bolniki dobijo veliko količino 
pomembnih hranil, saj sicer ne bi mogli 
pojesti tolikšne količine hrane. To je kot 
nekakšna infuzija iz sokov, ki zagotavlja 
organizmu potrebno količino vitaminov, 
mineralov, encimov ter hranil za razgra-
dnjo obolelega tkiva v telesu. »V daljšem 
obdobju bolniki tako prejmejo veliko 
količino hranil, ki jih dobre celice zlahka 
vzamejo in se z njimi nahranijo. Te imajo 
povsem drugačen metabolizem kot sla-
be celice, nenormalne celice, ki jih ima-
mo vsi v življenju in lahko rastejo ter se 
razvijejo v rakave celice. V obdobju od 
dveh let in pol do leta in pol, odvisno od 
posameznega primera, bolniki stradajo 
slabe celice in hranijo dobre, zdrave ce-
lice. Slabe celice delujejo na drug način 
in potrebujejo drugačno vrsto hrane. Ker 
bolniki ne uživajo več nobenega sladkor-
ja, živalskih beljakovin, maščob, natrija 
in drugih toksinov, te čakajo in preneha-
jo delovati.«
V času terapije se običajno pojavijo zdra-
vilne krize, ki so najpogostejše v prvih 
šestih mesecih terapije. Na začetku so 
močnejše, pozneje pa redkejše in blaž-

je. Splošne zdravilne reakcije so slabost, 
potenje, glavobol, bolečine, bruhanje, 
depresija, nihanje razpoloženja ipd. Ti-
sta, na katero čakajo Gersonovi zdravni-
ki, pa je velika zdravilna kriza z vročino. 
Tumorno tkivo namreč ne prenese po-
višane temperature. Prva vročina se pri 
bolniku lahko pojavi šele po enem ali 
dveh letih.
Gersonovi terapevti in zdravniki v centru 

stopi mirovanje, nato pa gre nekaj naro-
be, lahko rečemo, da Gersonova terapija 
ni dovolj učinkovita ali da ni dovolj hitra. 
Če po enem letu terapije zraste ali se po-
javi nekaj novega, če naraščajo markerji, 
to pomeni, da so rezerve telesa že izčr-
pane in potem je treba razmišljati, kaj 
drugega bi še lahko naredili. Če bolezen 
miruje in se še po letu dni opravljene 
terapije nič ne pojavi, je to zelo dobro. 

ves čas spremljajo krvno sliko, vitalne 
znake, opravljajo različne posnetke in 
scintigrame. Na osnovi krvnih izvidov 
določijo intenzivnost terapije. Dr. Mela-
nia Nagy ugotavlja, da na splošno velja, 
da je vse v redu, dokler bolezen ne na-
preduje, ampak vsaj miruje. »Mirovanje 
bi lahko imeli za prvo stopnjo, ki ji sle-
di regresija. Če bolniki nimajo tumorja, 
katerega velikost in aktivnost bi lahko 
spremljali, potem je težje, ker nam tedaj 
ostanejo samo krvni izvidi in počutje 
bolnika. Tudi pri bolnikih, ki so že imeli 
operacijo in nimajo dejavnih tumorjev, 
ko začnejo z Gersonovo terapijo, se v 
prvi polovici leta lahko zgodi marsikaj: 
lahko se pojavijo novi tumorji, zvišajo se 
novi tumorski markerji, razširijo se nove 
metastaze. V prvi polovici leta se vse to 
lahko zgodi in še vedno ne moremo reči, 
da terapija ne deluje. Če se pojavijo me-
tastaze, je to lahko tudi zaradi prejšnje-
ga metabolizma in ne zato, ker Gersono-
va terapija ne bi delovala. Če se v prvi 
polovici leta ne zgodi nič slabega in na-

Potem lahko obstoječi tumorji izginejo, 
posebni CT-ji pokažejo, da se zmanjša 
njihova dejavnost in vidimo, da je to do-
bra pot za nadaljevanje, da bodo rezul-
tati zagotovo prišli. Najboljše pa je, ko v 
roku enega leta ni tumorjev in ni novih 
tumorskih pojavov. Potem je verjetnost, 
da bo bolnik ozdravel, 90-odstotna.«

Kavni klistirji za čiščenje krvi
Je pa v Gersonovi terapiji nekaj spor-
nih točk, zaradi katerih konvencionalna 
medicina izraža pomisleke. Tako naj bi 
bila sporna uporaba ekoloških kavnih 
klistirjev, ki imajo vlogo razstrupljanja 
organizma. Na medmrežju zasledimo in-
formacijo, da naj bi zaradi kavnih klistir-
jev v ZDA umrli trije ljudje. Med drugim 
naj bi obstajala tudi nevarnost, da se s 
čezmernim klistiranjem izpere črevesna 
flora. Na vprašanje, ali so kavni klistirji 
lahko nevarni, dr. Melania Nagy odgo-
varja, da se klistir v Gersonovi terapiji 
povsem razlikuje od konvencionalnega 
klistirja. »Običajen klistir mora očistiti 
črevesje mehanično, pri Gersonovi tera-
piji pa ne gre za mehanično izpraznitev 
in očiščenje črevesja. Klistiranje upora-
bljamo samo za del črevesja, ki se ime-
nuje navzdolnji del,  in je kot rezervoar. 
Čakamo, da kavne aktivne snovi pride-

Gersonova prehranska dieta je zelo 
stroga in natančno določena. Bolniki 
lahko uživajo samo sadje in zelenjavo iz 
ekološke pridelave, pijejo sveže presne 
sokove in uživajo posebne prehranske 
dodatke.
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drugačno zdravljenje modni trendi v laseh

Drzna kombinacija zelene in 
blond
Pri tej pričeski se je Lassanin kreativni tim 
odločil za zeleno-blond kombinacijo. Dva 
izrazita tona so kombinirali z enim narav-
nim tonom in tako iskali lomljenje barv 
med seboj. Pričeska je primerna za prosti 
čas, ker je gladko počesana, pa jo lahko 
nosite tudi ob bolj svečanih priložnostih 
in jo kombinirate z elegantnimi oblačili. 
Ker je obraz pri tej pričeski izredno odprt, 
so modna očala tu nepogrešljiv dodatek. 
Na takšen način jo boste nosile vse, ki bo-
ste želele doseči bolj strog, uniformiran in 
ekstravaganten videz.
Zadaj je pričeska postrižena graduirano, 
sprednji lasje so počesani nazaj, pri čemer 
je potrebno uporabiti lak za utrjevanje. 
Lasje so strogo začesani, spredaj pred-

IGRA BARV IN ŠKARIJ
Današnje modne pričeske 
se oblikovane tako, da 
so »pisane na kožo« 
posameznika. Na njegov 
življenjski slog, strukturo 
obraznih kosti, linije obrvi 
ipd. O tem, kako lahko 
osvežimo kratke pričeske 
in jih prilagajamo tudi 
različnim razpoloženjem 
in priložnostim, smo 
se pogovarjali z vodjo 
Lassaninega kreativnega 
tima, Metodom Tasičem, ki 
nam je zaupal, da je to vse 
mogoče le, če so pričeske 
predhodno kakovostno 
postrižene in pobarvane.

jo v kri in sprožijo določene učinke. V 
osnovi z njim ne moremo škodovati, ra-
zen seveda, če je v spuščajočem črevesju 
krvaveč tumor. Ko je črevesje normalno, 
s tem ko klistiraš končen del črevesja, ne 
moreš storiti nobene škode, kaj šele, da 
bi lahko govorili o vzroku za smrt. Tudi 
pri tistih bolnikih ne, ki so občutljivi na 
kavo, saj se črevesja ne dotaknemo, ra-
zen rektalnega dela«. Cilj klistiranja ja 
je razstrupitev jeter in njihovo izboljša-
no delovanje, saj naj bi po Gersonovih 
dognanjih bolniki z rakom imeli jetra 
zastrupljena. Kot ugotavlja naša sogo-
vornica, če malce poenostavimo, gre pri 
kavnem klistirju za dializo. »Vsa kri gre 

»To ni dieta brez natrija, saj ga dobimo 
dovolj iz ekološko pridelane zelenjave. 
Dokazano pa je tudi, da je v telesu veliko 
odvečnega natrija, ki ga je treba izločiti.«
Kar zadeva nizko vsebnost maščob v 
Gersonovi dieti naj bi laneno olje, ki je 
zelo bogato z omega-3 maščobnimi kisli-
nami, zadostovalo potrebam organizma. 
Tudi nizek odmerek proteinov naj bi za-
dostoval za odraslo osebo, ki ne opravlja 
fizičnega dela. Pri tem je treba upošteva-
ti tudi intenzivnost Gersonove terapije. 
»Če popijemo samo tri sokove na dan, 
ne vsebujejo dovolj proteinov. Če pa po-
pijemo vse sokove, ki jih predpisuje Ger-
sonova terapija, pa jih zaužijemo dovolj. 
Proteine vsebujejo korenčkovi sokovi, če 
zaužijemo vse obroke in smo jih sposob-
ni dobro prebaviti, potem so proteini 
tudi v krompirju, ovseni kaši, v jogurtu 
in siru, ki prideta na vrsto že po šestih 
tednih terapije. V šestih tednih nihče ni 
trpel ali umrl zaradi pomanjkanja protei-
nov. Pozneje sta  v prehrano vključena še 
leča in grah, torej imamo že od začetka 
na voljo proteine, ampak vegetarijanske. 
Po šestih tednih začnemo tudi z živalski-
mi proteini, ampak v majhnih odmerkih. 
V dieti torej ni pomanjkanja proteinov in 
drži, da ni življenja brez proteinov,« poja-
sni dr. Nagyjeva.

Uspehi zdravljenja
Mnogo ljudi pride k njim in prosijo za 
pomoč. Mnogo ljudi pride samo na pre-
davanja in polovica teh niti ne začne s 
terapijo. V osnovi je samo nekaj ljudi, ki 
začnejo in nadaljujejo z Gersonovo tera-
pijo tako, kot je treba. »Ko z nekom zač-
nemo delati, je zdravljenje uspešno v 30 
odstotkih. Ostalih 70 odstotkov je razde-
ljenih na ljudi, ki umrejo, več pa je tistih, 
ki iz različnih razlogov prekinejo terapi-
jo, ker so razočarani, naveličani, žalostni 
itd. Okrog 20 odstotkov ljudi umre kljub 
temu, da izvajajo Gersonovo terapijo 
zelo pravilno. To je v večini primerov od-
visno od tega, na kakšni stopnji je bila 
bolezen, ko so začeli. Če začnejo na 4. 
stopnji, je 90 odstotkov možnosti, da je 
bilo prepozno. Lahko samo podaljša-
jo svoje življenje, toda  po določenem 
času se začne organizem rušiti.  Na tretji 
stopnji lahko bolniki ozdravijo v več kot 
60 odstotkih, na stopnji dve so rezultati 
odlični, da ne govorimo o prvi stopnji. 
Ključ je v tem, kdaj začnete s terapijo in 
kako dosledno jo izvajate. Če začnete 
dovolj zgodaj in jo izvajate pravilno, je 
terapija uspešna v 99 odstotkih,« sklene 
sogovornica.
Andreja Paljevec

skozi jetra in se v njih očisti strupov, ki 
se skupaj z žolčem izločijo iz prebavnega 
trakta.« Da bi organizem postal odvisen 
od klistirjev, se po zagotovilih Gersono-
vih terapevtov ni bati. Vendarle veliko 
ljudi po končanem zdravljenju še vedno 
uporablja klistir, seveda redkeje, morda 
enkrat na dan ali enkrat na teden, odvi-
sno od počutja. Po terapevtskem proto-
kolu je razmerje med sokovi in klistirji: 
trije sokovi na en klistir. Običajno ljudje, 
ki so ozdraveli z Gersonovo terapijo, na-
daljujejo s pitjem nekaterih sokov, imajo 
še naprej dieto, ki je zelo blizu Gersono-
vi, in nadaljujejo tudi s klistiranjem, če 
čutijo potrebo.

Pomanjkanje natrija in 
proteinov?
Druga sporna točka, ki je deležna veliko 
kritike s strani konvencionalne medici-
ne, pa je natrij. Gersonova dieta je na-
mreč povsem brez soli, saj naj bi natrij 
tudi spodbujal rast tumorjev in edemov. 
V prehrani naj bi bilo razmerje med ka-
lijem in natrijem 90 odstotkov proti 10 
v prid kaliju. Dr. Melania Nagy opozarja: 

Priprava svežih presnih sokov 


