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Předmluva
Pokaždé, když čtu některou z knih Anthonyho Williama nebo poslouchám jeden z jeho rozhlasových pořadů, dozvím se něco nového. Něco, co se zdá být pravdivé a co se ještě neučí na
lékařských fakultách. A velkou část těchto nových poznatků využívám ve svém životě. Například
v první Anthonyho knize, Mystický léčitel, je v kapitole Čtyřtýdenní léčebné pročištění uveden
recept na smoothie, kterým začínáte každý den – pročištění jsem absolvovala před několika lety.
Vlastní varianta tohoto receptu se pro mě, moji vnučku a mnohé z mých přátel stala nezbytností. Vždy vyvolává nadšení. A nyní – po přečtení této knihy – mám ještě větší radost, že tento
nápoj piji pravidelně. Optimálně hydratuje tkáně a pomáhá detoxikovat játra.
Nebudu vás déle napínat. Následující recept můžete upravit podle potřeby: 2 až 3 banány
v bio kvalitě, 1,5 až 2 šálky zmrazených lesních borůvek (kupuji větší množství, abych je měla
po ruce), hrst zmrazených třešní v bio kvalitě. (Nebo použijte jakékoli jiné ovoce, které máte
k dispozici.) Přidávám 2 polévkové lžíce koncentrátu z černého rybízu v bio kvalitě, který má
nejvyšší skóre antioxidační aktivity ze všech známých druhů ovoce a zeleniny. Nápoj naředím
vodou (obvykle 2 až 3 šálky), aby měl správnou konzistenci, a umixuji v mixéru. Množství porcí
odpovídá 2 velkým nebo 4 malým. Nápoj nalévám do sklenic o obsahu 400 ml, do každé
vymačkám šťávu z půlky citronu a zamíchám. Případný zbytek smoothie naliji do zavařovací
sklenice, přidám citronovou šťávu a uchovávám, maximálně 2 dny, v lednici.
Anthonyho Mystický léčitel: Léčivá síla ovoce a zeleniny mi změnil život stejně jako jeho
první kniha. Dozvěděla jsem se vše o neuvěřitelné energii, léčivých informacích a duchovních
lekcích, které se skrývají v ovoci a zelenině. Díky tomu si víc pochutnám i na obyčejných bramborách (které představují uzemnění a pokoru). Potraviny už nekonzumuji bezmyšlenkovitě
a navazuji s nimi vztah plný vděčnosti. (Samozřejmě ne vždy, ale mnohem častěji než dřív.)
A nyní, když čtu Mystického léčitele: Játra a jejich léčba, chovám ke svým játrům – a játrům
všech ostatních – víc úcty než kdy dříve. Pokud jde o funkci jater, jako lékařka jsem se setkala
pouze s novorozeneckou žloutenkou a cirhózou jater u alkoholiků, když jsem v době studia
absolvovala praxi v nemocnici. Rovněž jsem byla svědkem, jak v sedmdesátých letech 20. století při prvních experimentálních operacích bypassů mnoho pacientů zemřelo na pooperační
komplikace, mezi něž patřilo i selhání jater. Od té doby ten zákrok ušel dlouhou cestu.
Lékařská věda stále neví, co v játrech probíhá den co den – dlouho předtím, než se projeví
zvýšená hladina jaterních enzymů, příznaky ztučnělých jater nebo cirhózy. Když jsem v roce
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2001 napsala knihu The Wisdom of Menopause, věděla jsem, že ne ze všech symptomů, které
ženy začnou trápit ve středním věku, například nespavosti, návalů horka a podrážděnosti, lze
vinit menopauzu. Mystický léčitel: Játra a jejich léčba poukazuje na to, že symptomy z velké
části způsobují oslabená játra a nesouvisejí s tím, že žena dosáhla určitého věku, a musí tudíž
počítat s různými zdravotními neduhy, nýbrž s tím, že životní styl poškodil funkci jater.
Jak Anthony zmiňuje, játra nám nabízejí dvě úrovně ochrany před toxiny všeho druhu ze
životního prostředí: odzbrojení a zadržování. Tyto jejich schopnosti se však naruší, pokud játra
stále ignorujeme. Anthony podrobně rozvádí fenomén, který jsem roky opakovaně pozorovala. Když je ženě v průměru 38 let a muži 48 let, ochranná schopnost jater začíná slábnout
a objevují se symptomy, například váhový přírůstek a návaly horka, včetně příznaků, které
označujeme jako „stárnutí“. V této době detoxikační schopnost jater klesla na 60 procent.
Játra nám v podstatě oznamují: „Desítky let jsme se o tebe starala, a pokud něco nezměníš,
nedokážeme v tom pokračovat.“
Činností jater je screening a filtrování. Játra oddělují prospěšné látky od toxických. Čistí
krev, která z nich teče přímo do srdce. Jsou nejlepší čističkou krve. Chrání nás také tím, že hluboko v sobě izolují rozpouštědla, pesticidy a viry, aby se nedostaly do krevního řečitě.
Toxiny odstraněné z jater se můžou přesunout na tři místa: 1) žlučí a žlučníkem do tlustého
střeva, odkud se vyloučí stolicí, 2) do ledvin, odkud se vyloučí močí, 3) jsou vyloučeny z krve
jako volné radikály (toto je až poslední možnost).
Nikdy nebyla tolika lidem diagnostikována fibrilace síní, bušení srdce a další srdeční problémy jako v současnosti. Srdeční onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí u obou pohlaví.
Podle Anthonyho, jak se dočtete v této knize, je příčina z velké části následující:

Když se játra dostanou do stadia, že nedokážou zpracovat všechny škodliviny, v krvi
bude více volných radikálů a toxických látek (a játra v sobě neuloží méně toxického
odpadu) a srdce bude muset usilovněji pumpovat krev z jater – lze přirovnat k sání
pudinku brčkem –, následkem čehož se zvýší krevní tlak. Jestliže játra příliš nasáknou
rosolovitou hmotou, ta se začne rozpadat a dostávat se do krve. Pak přilne na srdeční
chlopně, ztíží průtok krve a přichází bušení srdce.

Bez ohledu na závažnost svého zdravotního stavu nemusíte bezradně rozhodit rukama
a se sníženou funkcí jater se smířit. Od chvíle, kdy se začnete o svá játra starat, budou i ona
schopná se lépe starat o vás. Když jim poskytneme potřebné podmínky, mají naše těla téměř
zázračnou schopnost zregenerovat a uzdravit se. Mému příteli Albertu Villoldovi, Ph.D., lékař
sdělil, že musí podstoupit transplantaci jater, která měl poškozená parazity, protože celý život
pracovně cestoval do tropů. Díky správnému přístupu, kdy podpořil samoléčicí schopnost těla,
se játra zregenerovala a transplantace nebyla nutná.
V Mystickém léčiteli: Játra a jejich léčba se dozvíte o mnoha funkcích a záhadách jater, o nichž
lékařská věda ještě neví nebo jim nerozumí. Hlavně však zjistíte, co přesně vaše játra potřebují,
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aby se uzdravila a pracovala, jak mají. Dozvíte se o speciální skupině buněk, tzv. perime buňkách, které játra produkují, když jsou příliš přetížená, a také o nadpřirozené schopnosti jater
zabránit škodlivým látkám, aby pronikly do krve.
Až knihu dočtete, budete za svá játra tak vděční, že budete považovat za svou povinnost
řídit se všemi uvedenými radami, abyste jim pomohli a ona na oplátku pomohla vám! Anthony
zde uvádí velice přesné návody doplněné seznamem léčivých potravin, bylin a doplňků stravy, které podpoří játra v různých situacích, od každodenní péče po léčbu onemocnění včetně
akné, syndromu dráždivého tračníku, problémů s nadledvinami, nadýmání, autoimunitních
onemocnění, zácpy, diabetu, tmavých kruhů pod očima, ekzému, lupénky, únavy, zánětu žlučníku, žlučových kamenů, dny, bušení srdce, vysokého krevního tlaku, vysoké hladiny cholesterolu, návalů horka, žloutenky, stárnutí jater, Raynaudova syndromu, sezonní afektivní poruchy,
váhového přírůstku, a dokonce křečových žil a metliček. Jedna kapitola je věnována tomu, jak
zachránit játra a obnovit jejich optimální funkci.
Mystický léčitel: Játra a jejich léčba patří do každé knihovny. Řiďte se doporučeními v knize –
i kdyby pouze několika z nich – a těšte se z celoživotní prospěšné činnosti zdravých jater.
Nebudete toho litovat.
MUDr. Christiane Northrupová,
autorka bestsellerů Bohyně nestárnou,
The Wisdom of Menopause a Women’s Bodies, Women’s Wisdom.
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Úvod
Hledání pokladů je součástí lidské historie. Když lidé hledají poklad, ať už se jedná o lodní
vrak plný peněz, nebo truhlu zlata vyznačenou na mapě pokladů, často se po letech pátrání
dostanou svému cíli velice blízko. Hledáním někdy strávili desetiletí, utratili všechny peníze,
investovali čas a energii a potom, když začali kopat, přišlo zemětřesení a poklad nenávratně
zmizel v puklině, do níž se nikdy nedostanou. Totéž se může stát v případě vraku lodi. Podmínky musí být ideální k potápění – přístup k vraku může zatarasit rozpadlý korálový útes nebo se
kolem něho hemží žraloci.
Pravda týkající se chronických nemocí je takto vzdálená mnoho desetiletí, přičemž někteří
lidé pátrají a přibližují se k odpovědím. Slavní neurologové se dostávají blíž, ale pak nemůžou
dál bádat kvůli nedostatku financí. Jak se v současném lékařství, kdy tolik lidí trpí, a dokonce zemře bez odpovědí, dostáváme blíž, zároveň se pokrok odkládá. Odpovědi jsou téměř na
dosah. Teorie, jako například svalování viny na geny, pravdu jenom oddalují, protože lékařská věda vynakládá všechny finanční prostředky na genetiku, místo aby hledala odpovědi, jež
ukončí nejasnosti kolem chronických onemocnění, která trvají příliš dlouho.
Kolikrát jste viděli, jak se nějaká situace vyvinula jistým způsobem, přičemž jste věděli, že
mohla dopadnout jinak, kdyby vás ostatní pochopili? Celý život sleduji, jak roky ubíhají a zdravotnické komunity se snaží zjistit, proč lidé trpí. Byl jsem svědkem, že téměř odhalily odpovědi
ohledně příčin chronických onemocnění, ale nikdy svoji snahu nedotáhly do úspěšného konce.
Mým posláním je dodat vám odpovědi. Jste na ně připraveni?
Na následujících stránkách se dozvíte, proč se lékařská věda a výzkum dostaly tak blízko
k cíli, a posléze jim bylo znemožněno dosáhnout ho. Obdržel jsem odpovědi týkající se chronických symptomů a onemocnění, takže už vás nebudou zdržovat překážky na cestě lékařských
pokroků v této oblasti. Zde hrad odpovědí nestráží drak chrlící oheň ani truhlu s pokladem
nestřeží mořská příšera. V tom, abyste zjistili, jak pokročit dopředu, vám nebrání nedostatek
financí, politická agenda ani zastaralá, již neplatná pravidla, protože já nejsem omezen systémem. V těchto slovech je svoboda; je dosažitelná.
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Epidemie chronických a záhadných nemocí
Výskyt chronických nemocí dosahuje rekordního maxima. Jen v Americe je více než 250 milionů
lidí nemocných nebo se potýkají se záhadnými symptomy. Tito lidé vedou méně kvalitní život,
aniž by se jim dostalo vysvětlení – nebo se jim jich dostane, ale neuspokojí je a často se po nich
cítí ještě hůř. Možná patříte mezi ně. Jestli ano, můžete potvrdit, že lékařská věda stále nepřišla
na to, co se skrývá za epidemií tajemných příznaků a utrpením.
Lékařskou vědu chovám v úctě. Existují neuvěřitelně nadaní lékaři, chirurgové, zdravotní
sestry, laboranti, výzkumníci, chemici a další, kteří v konvenční a alternativní medicíně odvádějí dobrou práci. Měl jsem tu čest s některými z nich pracovat. Díkybohu za tyto soucitné
léčitele. Naučit se porozumět našemu světu důkladným systematickým vyšetřováním je jedna
z nejnáročnějších činností, které si lze představit.
Většina lékařů je moudrá a má intuici, která jim říká, že lékařský establishment jim neposkytuje vše, co potřebují, aby mohli co nejpřesněji stanovit diagnózu a navrhnout léčbu, pokud
jde o chronická onemocnění. Kolikrát jste slyšeli: „Na [nemoc si doplňte] neexistuje žádná
léčba“? Dokonce i lékaři, kteří promovali na nejprestižnějších fakultách, přiznávají, že je škola
nepřipravila na práci s chronicky nemocnými pacienty. Na odborníky se museli vypracovat
vlastní pílí. Potom existují lékaři, již věří, že všechny odpovědi získali během studia, a z nějakého důvody se domnívají, že jejich odbornost vysvětluje záhady chronických onemocnění;
všechno ostatní považují za nesmysl a podfuk, což je neštěstí, protože tak popírají existenci
milionů lidí, kteří trpí a nedostávají odpovědi. Lékaři ani výzkumníci nemůžou za to, že lékařský
průmysl nebyl schopen odhalit tajemství chronických onemocnění. Každý den geniální vědci
činí objevy a potřebují dostat zelenou od investorů a lidí na nejvyšších postech, aby mohli pokračovat v práci. Tisíce objevů, které by dokázaly změnit životy lidí k lepšímu, zůstávají
v šuplíku a jednotlivcům na poli vědy není umožněno bádat dál.
Někdy považujeme lékařskou vědu za matematiku, kde vládne jenom logika a rozum. Ačkoli se někdy matematika a lékařská věda prolínají, nejsou totéž. Matematika je na rozdíl od
vědy definitivní. Věda se soustředí na výsledek, který vyplyne z aplikování teorie. Matematiku lze v lékařské vědě využít například k výrobě léku, i když lék by neměl být považován za
vědecký objev, dokud se neprokáže jeho účinnost a čísla nedávají smysl. Vědecké laboratoře
jsou jakési herny, kde lidé metodicky kombinují různé materiály, aby si ověřili různé hypotézy
a teorie, zatímco investoři na ně vyvíjejí tlak, protože chtějí co nejrychleji dostat příznivý
výsledek. Příliš často se s teoriemi zachází jako s fakty ještě předtím, než je prokázána jejich
správnost. To platí zejména v případě chronických nemocí, kdy jen velice výjimečně dostanete
správnou odpověď.
Nebylo by hezké, kdyby věda představovala ideál, za který ji někdy považujeme? Kdyby
byla oblastí, kde by nezáleželo na penězích, a vítězila by pouze pravda? Lékařská věda se jako
jakákoli jiná lidská činnost stále vyvíjí. Vezměte si například okruží (mesenterium), které bylo
nedávno uznáno za orgán. Tato pojivová tkáň, která připojuje střevo k pobřišnici, není nic nového, vědci ji jenom po letech opomíjení prostudovali a označili za samostatný orgán. Další
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objevy budou následovat; každý den dochází ve výzkumu k výrazným pokrokům. Teorie, které
se jeden den zdají být nejdůležitější, se druhý den mohou jevit jako zastaralé. V překladu to
znamená: věda ještě nemá všechny odpovědi.
Už déle než sto let čekáme, že lékařská komunita objasní podstatu jaterních onemocnění –
a zdravotních potíží, které nikdo nedává do souvislosti s játry – a zatím se tak nestalo. Neměli
byste čekat dalších deset, dvacet, třicet nebo více let, až vědci najdou odpovědi. Jestli přežíváte ze dne na den nebo si v otázce svého zdraví připadáte bezradní, neměli byste trpět jediný
další den, natož další desetiletí. Ani byste neměli být svědky toho, jak takové potíže sužují vaše
děti – a přesto se to milionům lidí děje.

Vyšší zdroj
Proto, když mi byly čtyři roky, vstoupil do mého života Duch Nejvyššího, vyjádření božího soucitu, aby mě naučil vidět skutečné příčiny utrpení lidí a předávat informace světu. Zajímá-li vás
to, více se dozvíte v knize Mystický léčitel: Tajemství chronických i záhadných nemocí a jejich
léčení. Duch mi neustále šeptá do ucha, jako by vedle mě stál přítel, a informuje mě o symptomech, jimiž trpí lidé kolem mě. Duch mě v raném věku naučil skenovat lidi podobně, jako to
dělá magnetická rezonance, která v těle odhalí všechny blokády, nemoci, infekce, problémová
místa a potíže z minulosti.
Vidíme vás. Víme, s čím se potýkáte. A chceme, abyste už netrpěli. Mojí prací je sdělovat
vám informace, které objasňují matoucí módní výstřelky a trendy týkající se zdraví, abyste se
mohli uzdravit a vést spokojený život.
Vše, co je zde napsáno, je věrohodné a k vašemu prospěchu. Tato kniha není jako ostatní
publikace o zdraví. Obsahuje tolik informací, že se k ní možná budete vracet, abyste si je připomněli. Někdy vám moje sdělení budou připadat jako protiklad toho, co jste už slyšeli, a někdy
budou podobná ostatním zdrojům, pouze s nepatrnými, ale rozhodujícími rozdíly. Jedno ale
mají společné – jsou pravdivá. Není to zaobalená nebo recyklovaná teorie, která má působit
dojmem, že přináší nové pochopení chronických symptomů a onemocnění. Informace nepocházejí od zájmových skupin, ze zdravotnictví financovaného neviditelnými zákulisními toky
peněz, ze zpackaných výzkumů, od lobbistů, uplacených zdrojů, ze zkostnatělého hodnotového
systému ani ze zdravotnických módních trendů.
Výše zmíněné překážky brání lékařskému výzkumu dělat pokroky, aby pochopil příčiny
chronických nemocí. Když mají vnější zdroje osobní zájem zastírat evidentní pravdy, potom
jsou vzácný čas a peníze na výzkum vynakládány v neproduktivních oblastech. Některé objevy,
které by opravdu posunuly léčbu chronických nemocí, se ignorují a trpí nedostatkem financí.
Na druhou stranu mohou být vědecké údaje, které považujeme za nevyvratitelné, zkreslené
a zmanipulované, a přitom s nimi další odborníci nakládají jako s věrohodnými, i když jsou v podstatě chybné.
Na následujících stránkách nenajdete citace ani odkazy na vědecké studie. Nemusíte se
obávat, že se informace ukážou být mylné nebo zastaralé, jako se to stává u jiných knih o zdra-
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ví, protože vše, co je zde napsáno, pochází z čistého, dokonalého zdroje – z vyššího zdroje: od
Ducha soucitu. Nic neléčí účinněji než soucit.
Věříte-li pouze vědeckým poznatkům, měli byste vědět, že i já mám vědu rád. A také to,
že věda toho stále musí hodně zjistit o funkcích a potřebách jater, pokud nebereme v úvahu
jejich transplantaci (zde výzkum významně pokročil). Žijeme sice ve skvělé době, ale jsme nemocnější a unavenější než kdykoli dříve. Kdyby lékařští profesionálové tušili, kolik lidského
utrpení souvisí s přetíženými nebo zanedbávanými játry, došlo by k převratné změně v tom, jak
smýšlíme o téměř každém aspektu zdraví.
Na rozdíl od mnoha ostatních vědních oborů, které se zakládají na vážení a měření, vědecké
názory na chronická onemocnění jsou stále teoretické – a dnešní teorie obsahují velice málo
pravdivých tvrzení, což je důvod, proč se tolik lidí potýká s chronickými nemocemi a symptomy.
Bude-li situace takto pokračovat, dostaneme se do stadia, kdy nebudou existovat žádné studie, u nichž by politické agendy a zájmy neovlivňovaly výsledky v náš neprospěch. Kvůli tomuto
trendu vědecký establishment zklamal komunitu chronicky nemocných, a také lékaře, a stovky
milionů lidí trpí.

My, tazatelé
Kdysi jsme žili pod vládou autority. Tvrdili nám, že Země je plochá a Slunce obíhá kolem ní,
a my jsme tomu věřili. Tyto teorie nebyly podložené fakty, a přesto je lidé považovali za pravdivé. Tenkrát neměli pocit, že by to mohlo být jinak; prostě to tak bylo. Každý, kdo s tím nesouhlasil, byl za hlupáka. Potom došlo k zásadní změně ve vědeckém přístupu. Badatelé a myslitelé,
kteří nechtěli vzít „fakt“ za bernou minci, konečně dokázali, že analýzy umějí otevřít dveře
k hlubšímu, pravdivějšímu pochopení světa.
Nyní se novou autoritou stala věda. V některých případech zachraňuje životy. Například chirurgové používají sterilní nástroje, jelikož na rozdíl od chirurgů v minulosti vědí, že hrozí nebezpečí infekce. Přesto se, navzdory jistým pokrokům, nemůžeme přestat ptát. Nastal čas na další
zásadní změnu v přístupu. Pokud jde o chronické nemoci, není „protože věda“ dostačující odpověď. Je věda spolehlivá? Kdo výzkum financoval? Byl vzorek dostatečně rozmanitý? Dostatečně
velký? Prováděly se kontroly etiky? Vzal se v úvahu dostatek faktorů? Nebyly použité nástroje
zastaralé? Vypovídají analýzy o něčem jiném než čísla? Došlo k ovlivňování? Manipuloval někdo
výsledky ve svůj prospěch? Někdy věda obstojí. Někdy se odhalí trhliny: úplatky, nedostatečná
velikost vzorků, špatná kontrola. Zní to jako autoritativní ideologie, že? Z tohoto hodnotového
systému jsme se nevymanili až tak, jak si myslíme. K pokroku nedochází, aniž by nebyla zpochybněna samotná struktura – a v dnešní společnosti nesmíme zpochybňovat vědeckou strukturu.
Trendy vždy nevypadají jako trendy. Často se vydávají za spolehlivou lékařskou radu. Velké
množství informací týkajících se zdraví se opakuje nebo, což je horší, jsou překroucené tichou
poštou. Musíme být ostražití, když někdo vyšle vzkaz s agendou, takže se k nám dostane zkomolený. Spolehlivý primární zdroj býval zlatý standard. Nyní, při enormním tlaku na uspokojení
všech, se některé výzkumy do publikací o zdraví uspěchají a jsou zveřejněny na základě jedno-
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ho zdroje, který se zdá dostatečně spolehlivý. Musíme vzít v úvahu speciální zájmy toho, kdo
informace interpretuje a zveřejňuje. A dokonce také výsledky výzkumu – lze jim věřit?
Věda je velice často využívána jako zbraň k vlastnímu prospěchu. Vezměte si například
války ohledně způsobu stravování. Vegani bojují proti paleotikům s pomocí vědy. Paleotici bojují s vegany s pomocí vědy. Obě skupiny využívají k ospravedlnění svých postojů studie – můžete totiž najít takové, které ospravedlní prakticky všechno. (Konzumace jater pomáhá játrům?
O tom existuje studie. Sýr jako potravina zajišťující dlouhověkost? O tom existuje studie. Jsou
pravdivé, nebo zkreslené? Závěr si učiňte sami, až budete číst tuto knihu.) Když nestačí věda,
účastníci bitvy sahají po emočním aspektu hodnotového systému protivníka. Vegani vyčítají
paleotikům, že zabíjejí zvířata. Paleotici vyčítají veganům, že nechají hladovět sebe a své děti.
Aby nastalo zlepšení, není důležité vybrat si, na kterou stranu se přidáte ani jaký hodnotový
systém v tu chvíli zvolíte – i když je založený na zprávách, které jste o vědeckých studiích četli.
Jde o to, pochopit, jakou zodpovědnost nesou naše játra, a podpořit je.
Toho nedosáhneme, když budeme vědu považovat za Boha a ty, kteří zpochybňují teorie
a poznatky, za hlupáky. Lékařská věda se stará o lékařskou vědu. Zatímco jednotliví poskytovatelé lékařské péče můžou mít nejlepší úmysly, lékařský průmysl se nezajímá o člověka, nýbrž
o sebe, protože si musí udržet autoritu. Je chronicky zahleděný do sebe.
Buďme upřímní. Ani dnešní věda někdy není v oblastech, které považujeme za hmatatelné,
dokonalá. Jestli jste zaslechli, že byly z oběhu staženy vadné náhradní klouby nebo kýlní síťky,
víte, o čem hovořím. Tyto hmatatelné předměty, navržené v rámci vědeckých standardů, prošly
přísnými zkouškami, než se začaly používat, a ani to nezajistilo jejich kvalitu. U některých výrobků se vyskytly nepředvídatelné problémy a příslušná oblast vědy, která se zdála bezchybná,
selhala. Představte si, jaká nejistota musí přetrvávat v tom, jak věda chápe chronická onemocnění a játra a jejich funkce. Není to přístroj, jejž můžete podržet v ruce, změřit a analyzovat. Je
to aktivní část lidského těla a všichni víme, že lidské tělo je jedním z největších zázraků a záhad
života. Věda je lidská činnost a neustálá práce, obzvlášť když zahrnuje pochopení fungování
lidského těla. Aby docházelo k pokroku, je zapotřebí ostražitosti, otevřené mysli a přizpůsobivosti.
Jestli jste se někdy potýkali se zdravotními problémy, dlouhé roky jste trpěli bez potřebných odpovědí nebo si připadáte uvěznění v určitém lékařském, vědeckém nebo potravinovém
hodnotovém systému, doufám, že k následujícím kapitolám budete přistupovat se zvědavostí
a otevřeným srdcem. Význam skrývající se za současnými velice rozšířenými chronickými
symptomy a utrpením je mnohem větší, než kdo kdy odhalil. Dozvíte se to, co jste o játrech,
chronických onemocněních a léčení dosud nikdy neslyšeli. Za posledních několik dekád tyto
informace pomohly desítkám tisíc lidí.

Všichni společně
Od chvíle, kdy jsem začal dostávat od Ducha informace, s radostí sleduji, jak lidem mění život.
Díky knihám Mystického léčitele se dostávají k tisícům lidí a pomáhají jim.
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Všiml jsem si, že jistí jedinci, v touze po kariérním postupu a uznání, manipulovali s některými z těchto vzkazů. Tento přístup klame lidi a využívá jejich utrpení.
Dar, který jsem dostal, neměl být nikdy využíván tímto způsobem. Hlas Ducha je určen lidem, kteří potřebují odpovědi, je to zdroj, který nemá nic společného se systémem, jenž je plný
pastí a zničil tolik životů. Jsem rád, když se lidé stávají odborníky na zdraví a šíří vzkaz soucitu
dál, aby pomohli ostatním. Jsem za to velice vděčný. Nebezpečné je, když se s informacemi
manipuluje – smíchají se s módními dezinformacemi a upraví tak, že znějí originálně, nebo
jsou drze připisovány zdánlivě věrohodným, ale nepravdivým zdrojům. Zmiňuji to, protože chci,
abyste věděli, jak ochránit sebe a své milované před mylnými teoriemi.
V této knize se neopakuje nic, co jste již četli. Není o systému, který z onemocnění viní geny
nebo vaše tělo, ani o tom, abyste považovali módní proteinovou dietu za způsob, který potlačí
symptomy. Tyto informace jsou nové – poskytují nový náhled na symptomy, které sužují tolik
lidí, a nový náhled na léčbu.
Chápu, jestli jste ostražití. Reagujeme, posuzujeme. Za jistých okolností nás ochraňuje instinkt; někdy nám pomáhá zvládat život. Doufám, že vše znovu uvážíte. Možná se nechcete
dozvědět pravdu. Ovšem v tom případě byste se mohli připravit o příležitost pomoct sobě nebo
někomu jinému.
Všem nám jde o to, aby se lidé cítili lépe, a přeji si, abyste se stali novými odborníky na
zdraví jater. Děkuji, že se se mnou vydáváte na cestu ke zdraví a přečtete si tuto knihu. Když se
dozvíte pravdu, změní se život vám i vašim blízkým – nyní konečně získáte poklad.
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Vidíme vás.
Víme, s čím se potýkáte.
A chceme, abyste už netrpěli.

-

