
Oczyszczanie
W  ciągu  całego  żżycia  organiżmowi  powinny  bycć  dostarcżane  odpowiednie

substancje  odżżywcże,  aby  moć gł  prawidłowo  funkcjonowacć.  Na  pożiomie

fiżycżnym  odbywa  się  to  w  sposoć b  dobrże  wsżystkim  żnany,  a  mianowicie

poprżeż  spożżywanie  posiłkoć w.  Dostarcżone  do  organiżmu  pokarmy  są

prżetwarżane  w prżewodżie  pokarmowym,  a  następnie  selekcjonowane.  Cżęsćcć

składnikoć w  odżżywcżych,  ktoć ra  jest  prżydatna,  żostaje  prżyswojona,  a

niepotrżebne pożostałosćci – wydalone. Gdy w spożżywanych pokarmach żnajduje

się  żbyt  wiele  niepotrżebnych,  a  nawet  sżkodliwych  substancji,  żacżynają  one

powoli żaniecżysżcżacć  organiżm i tym samym mu sżkodżicć.  Jeżżeli dżieje się tak

prżeż  dłużżsży  cżas,  organiżm  nie  nadążża  ż  usuwaniem  wsżystkich  produktoć w

prżemiany  materii.  W  konsekwencji  sćmieci  te  żalegają,  tworżąc  roć żżnego  typu

żłogi.  W  żwiążku  ż  tym,  żże  sąsiadujące  ciała  energetycżne  (o  ktoć rych  więcej

informacji żnajduje się w kolejnym rożdżiale) wżajemnie na siebie oddżiałują, po

pewnym cżasie  cierpi  nie  tylko ciało  fiżycżne,  lecż  takżże  ciała  wyżżsże.  Wraż ż

odchodami fiżycżnymi żalegają roć wnieżż  odchody bioenergii (są to niewłasćciwe,

cżyli  chorobowe  bioenergie).  Odpady  fiżycżne,  pożostające  w  organiżmie,  to

żażwycżaj  wsżelkiego  rodżaju  sćluży  skrobiowe,  toksyny  dostarcżane  wraż  ż

mięsem, jak i wsżelkie inne truciżny chemicżne. Odpady te odkładają się w całym

ciele  fiżycżnym,  lecż  w  sżcżegoć lnosćci  w  żżołądku,  jelitach,  wątrobie,  nerkach,

tętnicach i żżyłach. W miejscach sżcżegoć lnego nagromadżenia toksyn wybuchają

ogniska  chorobowe.  Rożkładające  się  komoć rki  stanowią  pożżywkę  dla  roć żżnego

typu bakterii i pasożżytoć w. Stąd płynie prosty wniosek, żże od sposobu odżżywiania

oraż cżystosćci ciała fiżycżnego (cżęsćci żewnętrżnej, a takżże jego wnętrża) żależży

naturalna  odpornosćcć  na  choroby,  cżyli  żdrowie  fiżycżne  i  psychicżne.  Bardżo

ważżny jest rodżaj i  stopienć  cżystosćci  substancji wprowadżanych do organiżmu.

Niewłasćciwy  posiłek  możże  nie  tylko  nie  odżżywiacć  dostatecżnie,  lecż  takżże

żatruwacć  nasże  ciała  toksynami  cży  obciążżacć  go  substancjami  balastowymi.

Zmusża  to  nasż  system samoużdrawiania  do  niepotrżebnej  intensywnej  pracy,

tym samym osłabia i  żmniejsża odpornosćcć  ogoć lną.  Bioenergie,  ktoć re są cżęsćcią

nasżego biopola, niepotrżebnie są żużżywane na ochronę prżed nami samymi, cżyli



błędami,  ktoć re  popełniamy.  Bioenergie  te  pracują,  aby  wyłapacć  toksyny,

żneutraliżowacć  je  i  wydalicć.  To  wielka  praca,  do ktoć rej  potrżebne  są  ogromne

nakłady energii. Są one marnotrawione, o ile cżłowiek nierożsądnie i nierożumnie

sam żatruwa swoć j organiżm i prżeciążża mechaniżmy wyroć wnawcże. Osłabione w

ten  sposoć b  biopole  możże  nie  radżicć  sobie  ż  odpieraniem  ciągłych  atakoć w

żewnętrżnych, tych fiżjologicżnych i tych niepotrżebnych – patologicżnych. 

Wobec  powyżżsżego  nasuwa  się  pytanie  –  jak  sobie  poradżicć  ż  problemem

nadmiernego  żużżywania  bioenergii  w  procesach  ocżysżcżania,  detoksykacji  i

naprawy  usżkodżenć ,  jeżżeli  pomimo  staranć  nasża  dieta  i  sćrodowisko  nie  są

żdrowe? Prżycżyny takiego stanu rżecży są cżęsto nieżależżne od nas – chociażżby ż

powodu żatrucia powietrża i skażżenia wody, beż ktoć rych prżecieżż  nie możżna żżycć.

Użżywamy  ich  nieprżerwanie  i  to  w  ilosćciach,  ktoć re  są  nam  nieżbędne  do

prawidłowego funkcjonowania. W tej sytuacji koniecżne staje się wykorżystanie

dosćwiadcżenć  nagromadżonych  prżeż  ludżkosćcć  w  ciągu  wiekoć w.  Mam na  mysćli

międży innymi wiedżę o korżysćciach płynących ż utrżymywania higieny osobistej,

cżyli żwycżajnego mycia ciała fiżycżnego. W minionych latach ludżie praktycżnie

się  nie  myli,  a  prżynajmniej  cżynili  to  bardżo  rżadko.  Stosunkowo  niedawno

naukowcy  akademiccy  twierdżili  nawet,  żże  mycie  ciała  jest  sżkodliwe.

Motywowali  tę  teorię  prostym twierdżeniem,  jakoby myciem odsłaniamy  pory

skoć ry, prżeż ktoć re prżedostają się do wnętrża organiżmu chorobotwoć rcże żarażki.

Ignorowano  prży  tym  istniejącą  jużż  wiedżę,  ktoć ra  propagowała  higienę  ciała,

użasadniając  swoje  racje  tym,  żże  rożkładające  się  obumarłe  komoć rki  oraż  łoć j

stanowią  pożżywkę  dla  bakterii  i  pasożżytoć w.  Taki  brak  higieny  ocżywisćcie  nie

sprżyja żdrowiu, wręcż prżeciwnie – prowadżi do rożwoju wielu grożćnych choroć b.

Dawniej nie żnano antybiotykoć w. Jednakżże, mimo warunkoć w żżycia urągających

dżisiejsżym wyobrażżeniom o normach żdrowotnych, gatunek ludżki nie wyginął.

Sżalejące  epidemie  choroć b  żakażćnych  –  takich  jak  dżżuma,  cholera,  choroby

wenerycżne  cży  grypa  –  regularnie  dżiesiątkowały  ludżkosćcć  i  jednocżesćnie

edukowały  ją,  żżeby  skupiła  uwagę  na  potrżebie  prżestrżegania   higieny.  W

prżesżłosćci mycie ciała było traktowane jak cosć  żupełnie niepotrżebnego. Niechęcć

do mycia  była  tak głęboka,  żże  mistrżowie  duchowi nakażywali  ucżniom mycie

całego ciała wodą raż dżiennie, użależżniając od tego możż liwosćcć  uprawiania jogi.

Było  to  surowe  żalecenie,  prżekażywane  jako  nieżbędne  cćwicżenie  jogicżne.  Z

powodu  tych  żalecenć  oć wcżesćni  jogini  byli  prżesćladowani  i  wysćmiewani.  Z



dżisiejsżej perspektywy możżna by żżartobliwie powiedżiecć, żże każżdy, kto myje się

prżynajmniej  raż  dżiennie,  w  jakimsć  sensie  uprawia  jogę.  Jednakżże  cżasy  się

żmieniają i dżisiaj dżiwakiem jest ten, kto nie dba o higienę. Trżeba tu żwroć cicć

uwagę  na  fakt,  żże  postęp  cywiliżacyjny  nierżadko  niesie  ża  sobą  niepożżądane

efekty, a mianowicie wżrost żaniecżysżcżenia sćrodowiska naturalnego i skażżenia

żżywnosćci. Te rżekome osiągnięcia cywiliżacyjne stają się powodem tak wielkich

prżeciążżenć  toksycżnych, żże nie tylko jestesćmy żmusżeni do ogromnych wysiłkoć w,

aby  je  żneutraliżowacć  (prżemysłowo),  lecż  takżże  nakłania  się  nas  do  coraż

dogłębniejsżej higieny osobistej.  Zastanawiająca jest pewna prawidłowosćcć  – im

wyżżsży  stopienć  rożwoju  cywiliżacyjnego,  tym  więksże  musżą  bycć  wysiłki

ludżkosćci  w  celu  żneutraliżowania  niekorżystnych  tego  następstw.  Cżłowiek,

ktoć ry uważża się ża cywiliżowanego – wskutek rożwiniętej chytrosćci rożumu, a nie

rżecżywistej mądrosćci  – prżekonał sam siebie,  żże  możże poprawicć  naturę i  sam

sobie  jest  w  stanie  żapewnicć  beżpiecżenć stwo  oraż  długie  żżycie.  Dążży  do

żwięksżenia  jego  tempa  i  wżrostu  komfortu,  ufając  swoim  własnym

możż liwosćciom –  prżekonany,  żże  wżniesie  go to  na  wyżżsży  pożiom egżystencji,

daleki od pożiomu żżycia ludżi prymitywnych. Niestety, beżpiecżenć stwo istnienia

rodżaju  ludżkiego  nie  wżrasta,  natomiast  wybitnie  żwięksżają  się  żagrożżenia

wynikające ż gwałtu żadanego naturże. Cżłowiek żakłoć cił harmonię bytu, prżeż co

rożpętał  mechaniżmy,  ktoć re  coraż bardżiej  utrudniają żdrowe żżycie  na Ziemi –

żaroć wno jemu samemu, jak i innym istotom.

W  prżesżłosćci  głoć wnie  choroby  żakażćne  stanowiły  wielkie  żagrożżenie

egżystencji ludżkiej, żmusżały cżłowieka do żmiany poglądoć w żdrowotnych. Cżęsćcć

choroć b  żostała  pokonana,  ale  pojawiły  się  nowe,  ktoć re  takżże  żagrażżają

prżetrwaniu  rodżaju  ludżkiego  i  prżeż  to  implikują  wytężżone  wysiłki  w

posżukiwaniu  sposoboć w  obrony  prżed  nimi.  Są  to  głoć wnie  tżw.  choroby

cywiliżacyjne,  ktoć re  stanowią  plagę  ludżkosćci.  Wsćroć d  nich  są  nie  tylko  nowe

choroby żakażćne, np. AIDS cży BSE, lecż takżże te powstałe roć wnolegle ż rożwojem

cywiliżacyjnym (i prżeż to niejako wymusżone) – cukrżyca, miażżdżżyca, choroby

układu  krążżenia,  nowotworowe  itd.  Dotychcżas  żnane  sposoby  ochrony  prżed

chorobami  okażały  się  niewystarcżające.  Fiasko  poniosły  żwykłe  żasady

żachowania higieny osobistej, jak stosowanie żioć ł prżecżysżcżających cży nawet

płukanie jelit,  powsżechnie  żwane lewatywą.  Jednakżże  najprostsżą metodą –  a

żarażem najtanć sżą i ogoć lnodostępną – jest głodoć wka. Dżięki niej możżemy ocżysćcicć



nasże  ciała,  wyregulowacć  funkcje  organiżmu,  a  nawet  się  użdrowicć.  Niestety

okażało  się,  żże  jest  to  metoda,  ktoć rą  nielicżni  mogą  żastosowacć,  ponieważż

dostępna  jest  tylko  dla  ludżi  o  pewnym  pożiomie  inteligencji.  Nieżbędne  jest

bowiem żrożumienie żasad głodowania. Należży pojącć,  żże głodoć wka lub post nie

mają nic wspoć lnego ż rżecżywistym głodowaniem. Możżna prżecieżż  głodowacć prży

jednocżesnym  prżejadaniu  się  każżdego  dnia  –  o  cżym  pisałem  w  poprżednim

rożdżiale.

Kilka słoć w posćwięcę teraż diecie tłusżcżowej. Stosują ją ludżie, ktoć rży pragną

schudnącć, ale takżże i tacy, ktoć rży uważżają, żże żbliżża ich ona do ideału odżżywiania.

Otoć żż  jeżżeli  wypełnimy  żżołądek  tłustym  mięsem,  woć wcżas  niestrawione,  cżyli

gnijące, resżtki pokarmowe prżeciążżą prżewoć d pokarmowy, a takżże żaniecżysżcżą

nasże  ciała,  żbędnie  prżesilając  je  energetycżnie.  Podobnie  dżieje  się,  gdy

wypełnimy prżewoć d pokarmowy tłustym serem, jajami cży sćmietaną. Dużża ilosćcć

tłusżcżu  prowadżi  do  sżoku  enżymatycżnego  w  prżewodżie  pokarmowym,  co

wiedżie do jego niedostatecżnej pracy i w konsekwencji – gnicia niestrawionych

produktoć w. Z powodu takiej diety nie tylko głodujemy, lecż takżże się żatruwamy.

Mylący dla nasżego pocżucia żdrowia staje się fakt, żże w pocżątkowym okresie

takiej  diety  chudniemy,  co  wydaje  się  pożżądanym  efektem.  Jednak  dalsże

konsekwencje  żdrowotne  takiego  odżżywiania  są  tragicżne.  Chudnięcie

spowodowane  jest  prżeż  tżw.  „żespoć ł  żłego  wchłaniania”,  wywołanego

nagromadżeniem  produktoć w  niestrawionych  resżtek  diety  bogato  tłusżcżowej.

Dieta  ta  nie  dostarcża  wsżystkich  nieżbędnych  składnikoć w  odżżywcżych,  a

dodatkowo  powoduje,  żże  te,  ktoć re  żawiera,  nie  mogą  żostacć  prawidłowo

wchłonięte  ż  powodu  żaburżenć  wchłaniania,  wywołanych  prżeż  nią  samą.

Bioenergia,  ktoć rą  posiadają  żalecane  w  tej  diecie  produkty,  ma  wibracje  żbyt

niskie dla podtrżymania żdrowia cżłowieka. Jednakżże w pocżątkowej fażie kuracji

odcżuwamy to  jako prżypływ sił  fiżycżnych oraż  pocżucia  pewnosćci  siebie  –  i

żnoć w jestesćmy żmyleni. Po pewnym cżasie proporcje bioenergii żmienią się tak

niekorżystnie,  żże  w konsekwencji  doprowadżą do wynisżcżenia  nie  tylko ciała

fiżycżnego,  lecż  takżże  ciał  wyżżsżych.  Dostarcżanie  bioenergii  w  postaci

pożżywienia  na  bieżżąco  prżeprogramowuje  takżże  nasże  ciała  wyżżsże.

Wprowadżanie w dłużżsżym prżedżiale cżasu dużżych ilosćci  bioenergii  o  niskich

wibracjach żmienia ciała  wyżżsże  tak,  żże  w konsekwencji  uwstecżnia  to rożwoć j

cżłowieka.  Konsekwencją  jest  otępienie,  wżrost  pobudliwosćci  nerwowej  i



narastanie  agresji.  W  ciele  fiżycżnym  wytwarżają  się  warunki  sprżyjające

powstaniu  choroć b  nowotworowych.  Od  strony  psychicżnej  możżna  ten  proces

prżyroć wnacć do prżeksżtałcania się cżłowieka w prymitywne, dżikie żwierżę. 

Cżłowiek  żbudowany  jest  ż  okresćlonych  bioenergii  i  aby  moć gł  prawidłowo

funkcjonowacć,  musi pobieracć  wsżystkie potrżebne substancje.  Dostarcżanie ich

powinno  się  odbywacć  w  sposoć b  łagodny  i  beżpiecżny,  jednym  słowem:

harmonijny.  Proces  ten  prżebiegacć  musi  tak,  by  organiżmu  nadmiernie  nie

forsowacć. Istotne jest to, co organiżm żdoła prżyswoicć, a nie to, cżym wypełniło

się  brżuch.  Możże  prżecieżż  wystąpicć  niedoboć r  jakiegosć  mikroelementu  lub

witaminy w diecie. Ciało fiżycżne jest wyposażżone w mechaniżmy sygnaliżowania

niedoboroć w  i  domaga  się  dostarcżania  posiłkoć w  poprżeż  ucżucie,  ktoć re

nażywamy  głodem  lub  pragnieniem.  Odcżucia  te  nie  musżą  bycć  wywołane

niedostatkiem kalorii – powstają takżże w wyniku niedoboru innych składnikoć w

pokarmowych  (witamin  cży  mikroelementoć w),  a  więc  pewnego  żakresu

bioenergii. Są tacy, ktoć rży są ciągle głodni i w żwiążku ż tym beżustannie jedżą, w

wyniku cżego tyją. To ustawicżne ucżucie głodu spowodowane jest niedoborem

lub wręcż brakiem okresćlonych składnikoć w pokarmowych w diecie. Możże teżż  bycć

ono spowodowane tym, żże ciała energetycżne są żaniecżysżcżone żalegającymi w

nich niewydalonymi odchodami. Moć wiąc o odchodach, mam na mysćli nie tylko kał

żalegający w jelitach, lecż takżże odpadki i balasty energetycżne żaniecżysżcżające

ciała  wyżżsże  (o  ktoć rych więcej  pisżę  w następnym  rożdżiale).  Ciało  eterycżne

żaniecżysżcża  się  analogicżnie  do  fiżycżnego.  Wraż  ż  fiżycżnym  pożżywieniem

wchłaniana  jest  teżż  energia  eterycżna,  ktoć ra  beżposćrednio  prżedostaje  się  do

nasżego  ciała  eterycżnego.  Ciało  eterycżne  żaniecżysżcża  się  teżż  posćrednio  od

ciała fiżycżnego, żgodnie ż żasadą wżajemnego wpływu ciał na siebie. Tworżą się

w nim żłogi ż chorobotwoć rcżych bioenergii. Te niecżystosćci mogą prżejsćcć  ż ciała

eterycżnego  do  ciała  astralnego,  ktoć re  jest  matrycą  ciała  fiżycżnego.  Wsżelkie

patologie  w  ciele  astralnym  wywołują  trwałe  żmiany  chorobowe  w  ciele

fiżycżnym. Co żatem należży robicć, by w nasżych ciałach nie odkładały się toksyny

cży inne niecżystosćci oraż w jaki sposoć b pożbycć się tych, ktoć re jużż  się odłożżyły? By

odpowiedżiecć  na  to  pytanie,  powroć cę  do  wspomnianej  wcżesćniej  metody

ocżysżcżania, jaką jest głodoć wka. 

Cżym  żatem  jest  głodoć wka?  W  następnej  cżęsćci  rożdżiału  postaram  się  to

prżystępnie wyjasćnicć.  Na wstępie należży obalicć  mit,  żże gdyby cżłowiek nie jadł



sćniadania, to niechybnie się rożchoruje. Jeżżeli żasć  nie będżie jadł kilka dni, to na

pewno umrże ż głodu. Nie mam pojęcia, kto i po co rożpowsżechnia takie brednie

(możż liwe,  żże  robią  to  nieucżciwi  producenci  nieżdrowej  żżywnosćci,  by  miecć

więksże żyski ż jej  sprżedażży).  Jeżżeli masż jakiekolwiek wątpliwosćci,  to otwoć rż

ocży, poobserwuj prżyrodę i żacżnij mysćlecć  samodżielnie. W sżcżegoć lnosćci żwroć cć

uwagę na dżikie żwierżęta, ktoć rych jedynym lekarstwem w prżypadku choroby

jest  post.  Nawet  cżłowiek,  ktoć ry  jest  prżekonany,  żże  obfity  mięsny  posiłek

gwarantuje siłę i żdrowie, prżyżna,  żże chore żwierżę głoduje,  ponieważż  nie ma

apetytu i ż trudem cokolwiek prżełyka. W sytuacjach chorobowych nasż organiżm

usiłuje  poprżeż  post  żmniejsżycć  obciążżenie  sżkodliwymi  energiami  i,

nieprżesilony,  wydalicć  toksycżne  substancje,  ktoć rych  bioenergia  powoduje

chorobę. Wielokrotne wydalenie nawet niewielkich ilosćci tych energii implikuje

cofnięcie  się  choroby  poprżeż  użdrowienie  mechaniżmoć w  samonaprawcżych.

Możżna żatem stwierdżicć, żże choroby są utrapieniem, a jednocżesćnie prżestrogą –

odpowiednio wcżesne żauważżenie dolegliwosćci ratuje nas prżed marnym konć cem.

Prawidłowo prżeprowadżona głodoć wka ocżysżcża ciało i umysł, ponadto możże

usunącć  każżdą  chorobę.  Musi  bycć  jednak  żastosowana  żgodnie  że  żnajomosćcią

sżtuki. Zasady beżpiecżnego ocżysżcżania poprżeż głodoć wkę sproć buję prżekażacć

możż liwie prosto. Metody, ktoć re żapreżentuję, są sprawdżone i stosowane prżeże

mnie od wielu lat. 

Istnieją  dwa  sposoby  ocżysżcżania.  Pierwsży  polega  na  diecie  owocowo–

warżywnej,  drugi  żasć  –  na  piciu  tylko wody (wskażana w tym celu  jest  woda

destylowana). 

Są powsżechnie żnane teorie rżekomych żnawcoć w, ktoć rży twierdżą, żże podcżas

postu  organiżm  żżywi  się  samym  sobą.  Takie  twierdżenie  jest  tylko  cżęsćciowo

prawdżiwe. Postaram się obalicć  mity na ten temat, a takżże użupełnicć  wiedżę w

tym żakresie. Prży okażji żażnacżę, żże jeżżeli „autorytet” wypowiada się na jakisć

temat i twierdżi, żże wsżystko, co moć wi, jest prawdą, ale jego wykład nie żawiera

całej wiedży (bo cżęsćcć informacji żostała celowo pominięta lub teżż  on jej nie żnał),

to oć w autorytet jest po prostu nikim innym jak kłamcą. Zatem do prawdy!

Każżdy organiżm posiada własną inteligencję i ż pewnosćcią podcżas postu nie

żacżnie od trawienia serca,  wątroby cży żżołądka.  Musimy rożgranicżycć,  co  jest

organiżmowi  potrżebne  do  żdrowego  funkcjonowania,  a  co  w  nim  jest

sżkodliwym  balastem.  Ciała  energetycżne  posiadają  pamięcć  (jest  to  pamięcć



bioenergii),  dżięki  ktoć rej  rożpożnają  substancje  i  tym  samym  beżbłędnie  je

selekcjonują oraż transportują w odpowiednie miejsca żapotrżebowania. Podcżas

głodoć wki obowiążuje  ta sama żasada rożroć żżniania  składnikoć w prżydatnych od

żbędnych.  Dżięki  niej  organiżm  nie  trawi  sam  siebie,  tylko  to,  co  jest  obce  i

niepotrżebne.  W  prżypadku  gdy  nie  dostarcżamy  organiżmowi  pokarmoć w  ż

żewnątrż,  procesy  trawienne  –  ktoć re  są  żaprogramowane,  by  trawicć  obce

substancje – żacżynają sięgacć  po to, co żnajduje się wewnątrż nas samych i jest

nam w jakikolwiek sposoć b niepotrżebne. Dżięki temu usuwane są toksyny, sć luży,

spalana jest żbędna tkanka tłusżcżowa, a nawet nisżcżone są bakterie i wirusy.

Wsżystko  to  odbywa  się  własćnie  podcżas  głodoć wki,  ponieważż  podcżas

„normalnego”  odżżywiania  organiżm  prżeciętnego  cżłowieka  nie  możże  podołacć

wydalaniu  na  bieżżąco.  Zważżywsży  na  fakt,  żże  jedżenie  nie  jest  jedyną  drogą

dostarcżania energii, własćnie w cżasie postu organiżm możże wykonacć gruntowny

remont  i  sprżątanie  ciała  fiżycżnego  oraż  innych  ciał  energetycżnych.  W  tym

cżasie  dostarcżanie  nieżbędnych  energii  następuje  intensywniej  niżż  żwykle

pożostałymi  drogami  (np.  pobieranie  cżakramami  energii  eterycżnych).  W  ten

sposoć b cżłowiek wprowadża do swojego organiżmu tylko odpowiednie energie,

tżn. te o wysokich wibracjach. Jak wiadomo, podwyżżsżanie wibracji własnej aury

powoduje  wżnosżenie  na  wyżżsże  pożiomy  stanu  fiżycżnego,  umysłowego  i

duchowego.

Aby  jednak  beżpiecżnie  stosowacć  głodoć wkę  trwającą  nawet  kilka  tygodni,

należży  odpowiednio  prżygotowacć  swoje  ciało.  Nie  ma  tu  gotowej  reguły,

uniwersalnej dla wsżystkich. Wynika to ż tego, żże każżdy cżłowiek jest jednostką

samodżielną  i  roć żżniącą  się  od  innych.  Metody  żatem  są  do  pewnego  stopnia

niepowtarżalne, np. u ludżi mięsożżernych w skład żłogoć w wchodżi międży innymi

trupi jad. Tego typu toksyny są bardżo trujące i dlatego należży wydalacć  je bardżo

powoli. Zbyt sżybkie wydalanie możże spowodowacć  prżykre objawy. W żwiążku ż

tym  mogłoby  się  wydawacć,  żże  wegetarianie  nie  mają  takich  problemoć w,  co

mięsożżercy.  Po  cżęsćci  jest  to  prawda,  ponieważż  nie  jedżąc  mięsa,  nie  mają

problemu ż trupim jadem. Jednak w skład pokarmoć w wegetarianć skich wchodżą

roć żżnego  typu  krochmale,  cżyli  substancje  sć lużotwoć rcże.  Podcżas  prżemiany

materii  dostarcżona  skrobia  nie  jest  w  całosćci  spożżytkowana,  a  jej  nadmiar

prżemienia  się  w substancję  prżypominającą  klej.  Masa ta  prżykleja  się,  gdżie

tylko możże, i ż cżasem twardnieje, prżeż co tworży trudne do usunięcia żłogi. Zbyt



sżybkie  ocżysżcżanie  mogłoby  spowodowacć  uwolnienie  się  żbyt  licżnych

substancji  balastowych  i  olbrżymia  ilosćcć  uwolnionego  sć lużu  mogłaby  w

konsekwencji  spowodowacć  powstanie  blokad w roć żżnych miejscach organiżmu,

jak roćwnieżż  jego żatrucie. SŚ luż rosć linny fermentuje i gnije, co powoduje powstanie

substancji  trujących.  Ocżysżcżanie  że  sć lużoć w  rosć linnych  jest  koniecżne,  gdyżż

żatruwając nas,  prżedostają się  one do krwi i  powodują niedrożżnosćcć  drobnych

nacżynć  krwionosćnych, takżże w moć żgu. Jest to tym ważżniejsże, żże więksżosćcć  diet

wegetarianć skich skomponowana jest na bażie żiemniakoć w, soi, ryżżu i kasż. One

własćnie są głoć wnymi dostarcżycielami owych sć lużoć w. Ważżne jest więc, by sć lepo

nie  powielacć  gotowych  recept  dietetycżnych,  tylko  inteligentnie  rożpatrywacć

problem i komponowacć taką dietę, ktoć ra będżie dla ciebie żdrowa i indywidualnie

dobrana. 

Ocżysżcżacć  powinien się każżdy, beż wżględu na wiek cży dietę, ktoć rą stosuje.

Faktem jest, żże głodoć wką możżna wylecżycć  niemal każżdą chorobę, lecż nie należży

cżekacć, ażż  ona się pojawi. Korżystniej jest jej żapobiec. 

Jak jużż  wcżesćniej  tłumacżyłem,  ocżysżcżanie  należży  rożpocżynacć  stopniowo.

Gdy żacżynałem swoć j proces ocżysżcżania, robiłem to bardżo ostrożżnie. Nie byłem

prżekonany beż resżty do tego, żże będę moć gł kiedykolwiek prżeż kilka tygodni picć

tylko  wodę  i  nic  więcej.  Pierwsże  moje  głodoć wki  polegały  na  niejedżeniu

sćniadania, cżyli cosć  w rodżaju diety beżsćniadaniowej. Opierało się to na wiedży, żże

żżołądek w cżasie snu ciała fiżycżnego roć wnieżż  sćpi i wypocżywa. Gdy się budżimy,

stopniowo uaktywniają się wsżystkie funkcje, a wraż ż nimi prżemiana materii.

Jeżżeli  rano  nie  napełnimy  żżołądka  pokarmem,  to  procesy  trawienne  i  tak  się

rożpocżną, ż tym żże trawiony będżie nie dostarcżony pokarm, lecż nagromadżone,

niepotrżebne substancje.  Prżeż kilka  godżin porannych ciało  poddane żostanie

procesom polegającym na trawieniu i wydalaniu ż organiżmu żbędnego balastu.

W metodżie diety beżsćniadaniowej wydalanie truciżn trwa tylko kilka godżin, a

mimo  to  niektoć re  osoby  (chorobowo  żaniecżysżcżone)  mogą  dożnacć  takich

wrażżenć , jak boć l głowy, żawroty cży mdłosćci. Bynajmniej nie są one spowodowane

głodem, ponieważż  organiżm żużżywa w tym cżasie prżetworżony pokarm ż dnia

poprżedniego.  Zatem  owe  nieprżyjemne  dożnania  wynikają  ż  żatrucia

nagromadżonymi  toksynami.  Podcżas  diety  beżsćniadaniowej  odbywa  się

detoksykacja, kiedy to organiżm pożbywa się truciżn, ktoć rych w cżasie codżiennej

pracy nie  nadążżał  wydalacć.  Jesćli  pożwoli  się  mu na żadbanie  o  siebie,  żacżnie



natychmiast  wydalacć  to,  co  najbardżiej  sżkodliwe.  Po kilku dniach takiej  diety

pożbędżie  się  niebeżpiecżnego  nadmiaru  sżkodliwych  substancji,  woć wcżas

prżykre odcżucia ustąpią i cżłowiek pocżuje się żnacżnie lepiej – nawet lepiej niżż

prżed ocżysżcżaniem. Ocżywisćcie dieta beżsćniadaniowa nie wyklucża picia. W tym

cżasie  wypijasż  tyle  samo  wody,  co  żwykle.  Możżesż  nawet  sobie  pożwolicć  na

wypicie filiżżanki kawy lub herbaty (beż dodatkoć w), jeżżeli żwykle do sćniadania ją

pijałesć . Nie będżie prżesadą, jesć li stwierdżę, żże pierwsży krok w ocżysżcżaniu nie

jest  bardżo  trudny  do  żrealiżowania.  Tak  niewiele  potrżeba,  aby  dokonacć

wielkiego żwrotu w organiżmie, a żarażem w żżyciu. Zwrot ten jest ważżniejsży, niżż

możżna  sobie  wyobrażicć.  Polega  on tym,  żże  nie  tylko  żmniejsżasż  gromadżenie

substancji, ktoć re żabijają, lecż takżże żacżynasż je wydalacć. 

Następnym krokiem na drodże w ocżysżcżaniu jest  głodoć wka dobowa, cżyli

jeden posiłek dżiennie. Ponieważż  głodoć wka dobowa jest nieco bardżiej radykalna,

intensywniej  usuwa  żaniecżysżcżenia,  nawet  te  poważżniejsże.  W  trakcie  jej

stosowania  pożbywamy  się  jużż  niektoć rych  choroć b.  Stanowi  ona  żnakomite

prżygotowanie  do  dłużżsżej  głodoć wki.  Najodpowiedniejsżą  porą  na  spożżywanie

tego  jedynego  posiłku  dżiennego  są  godżiny  popołudniowe:  15:00–16:00.

Ocżywisćcie pamiętaj o wypijaniu 2–3 litroć w wody w ciągu dnia. Woda pomaga w

wydalaniu wsżelkich odpadoć w. Prżepłukuje nerki i  tym samym chroni je prżed

prżeciążżeniem toksynami. Ten rodżaj głodoćwki doskonale się sprawdża w seriach

trżydniowych.  Po  oswojeniu  się  ż  takim  rodżajem  postu  wskażane  jest,  by

produkty  spożżywane  podcżas  tego  jednego  posiłku  żamienicć  na  pożżywienie

ocżysżcżające, cżyli owoce i warżywa. Na pierwsże danie należży żjesćcć owoce, a na

drugie – ktoć re spożżywa się dopiero po około 15 minutach – gotowane jarżyny. W

prżypadku takiego  postu  wskażane  jest,  by  trżeciego  dnia  wykonacć  lewatywę,

cżyli ocżysżcżenie jelita grubego. Na tym etapie cżynnosćcć ta nie jest koniecżna, ale

ocżysżcżenie  jelit  polepsży  ocżysżcżanie  ogoć lne,  a  ponadto  prżecćwicżymy  tę

cżynnosćcć, ktoć rej warto się naucżycć. Wiele osoć b ma prżed lewatywą opory. Są to

uprżedżenia głoć wnie natury psychicżnej, gdyżż  lewatywa nie jest ani bolesna, ani

sżkodliwa. A nawet jeżżeli ktosć  miał prżykre dosćwiadcżenia ż tym żwiążane – w

wyniku brutalnego i  niefachowego prżeprowadżenia  tej  cżynnosćci  prżeż osoby

niekompetentne – powinien wyżbycć  się niemiłych wspomnienć , bo lewatywa jest

bardżo  potrżebna  ucżniowi  duchowemu  na  pewnym  etapie  drogi.  Mogę

żagwarantowacć, żże lewatywa wykonana samodżielnie we własnej łażience okażże



się  niestrasżną  cżynnosćcią.  Płukanie  jelita  wykonaj  ża  pomocą  cżystej

prżegotowanej wody, do ktoć rej możżna dodacć  niewielką ilosćcć  chudego mleka (do

jednego litra wody dodaj łyżżkę stołową mleka). Jednorażowo wprowadżaj do jelit

około poć łtora litra płynu. Następnie usiłuj żatrżymacć  całą żawartosćcć  prżeż pięcć

minut.  Najlepiej  jest  wykonacć  w  tym  cżasie  lekkie  cćwicżenia  gimnastycżne.

Następnie  żawartosćcć  wydal.  Zabieg  powtoć rż  trżykrotnie  raż  po  rażie.  Tak

wykonana  lewatywa  skutecżnie  ocżysćci  jelita.  Ponadto  podcżas  płukania  jelit

następuje  użupełnienie  niedoboroć w  wody  w  organiżmie,  a  jest  to  sżcżegoć lnie

ważżne podcżas dłużżsżej pełnej głodoć wki. 

Głodoć wkę dobową, wykonywaną prżeż kolejne trży dni, powinienesć  stosowacć

jeden raż w miesiącu – i to nie tylko podcżas prżygotowania do gruntowniejsżego

ocżysżcżania, lecż takżże profilaktycżnie. Po kilku miesiącach stosowania tej diety

ciała  energetycżne  ocżysżcżą  się  na  tyle,  żże  będżiesż  moć gł  prżystąpicć  do

prawdżiwej  głodoć wki,  cżyli  do  takiej,  w  cżasie  ktoć rej  pijesż  tylko  wodę.  Taka

pierwsża prawdżiwa głodoć wka nie powinna trwacć dłużżej niżż  jeden tydżienć . Do tak

poważżnego  żabiegu,  ktoć ry  ma  prżywroć cicć  żdrowie,  musisż  się  specjalnie

prżygotowacć.  Powinno  to  trwacć  dwa  tygodnie.  Roć wnieżż  wyjsćcie  ż  głodoć wki

powinno trwacć tak samo długo. Cżyli pełny proces dla tygodniowej głodoć wki trwa

pięcć tygodni. Prżeż te wsżystkie tygodnie odbywa się ocżysżcżanie. 

W  pierwsżym  tygodniu  okresu  prżygotowania  posiłki  mogą  bycć

skomponowane ż produktoć w opartych na dotychcżasowych upodobaniach,  lecż

ich  dżienna  wartosćcć  kalorycżna  nie  powinna  prżekracżacć  tysiąca  kalorii.  Od

pierwsżego  dnia  usuwamy  ż  jadłospisu  mięso,  wsżelkie  prżetwory  mięsne,  a

nawet  ryby.  To  powoli  rożpocżyna  ocżysżcżanie.  Gdy  tylko  żaprżestaniemy

spożżywacć niektoć re pokarmy, organiżm nieżwłocżnie żacżyna pożbywacć się toksyn

charakterystycżnych  dla  tego  produktu.  Jednak  podstawową  prżycżyną

niejedżenia mięsa jest to, żże do trawienia mięsa i tłusżcżoć w potrżebny jest kwas

solny. Kwas solny w prżypadku pustego żżołądka powoduje ucżucie głodu nawet

wtedy, gdy wcale nie jest się głodnym. Ponadto kwas solny jest substancją żżrącą i

możże usżkodżicć żżołądek. 

W  drugim  tygodniu  prżygotowania  żmniejsż  posiłki  o  połowę,  aby  wartosćcć

kalorycżna nie prżekracżała pięciuset kalorii dżiennie. Ocżywisćcie nadal nie możże

się w nich żnajdowacć mięso, a nawet tłusżcż. Powinny się one składacć ż owocoć w i

warżyw  (gotowanych  i  surowych).  Dopiero  po  okresie  dwoć ch  tygodni



konsekwentnego prżygotowania, gdy pierwsże powierżchowne ocżysżcżenie jużż

nastąpiło, możżna kontynuowacć  głodoćwkę własćciwą. Pierwsża w żżyciu głodoć wka

nie powinna trwacć dłużżej niżż  siedem dni. W tym cżasie pijesż tylko cżystą wodę – i

to  w  ilosćci  3–5  litroć w  dżiennie.  Spotkałem  się  ż  twierdżeniem  niektoć rych

„żnawcoć w” głodoć wek, żże wystarcży wypijacć  tylko 2 litry wody w ciągu dnia oraż

żże  możż liwe  jest  dodanie  do  niej  sokoć w  owocowych  cży  warżywnych.  Jest  to

ocżywisćcie  nieprawda.  Podcżas  głodoć wki  spożżywamy tylko  cżystą  wodę,  ale  2

litry  dżiennie  jest  ilosćcią  stanowcżo  ża  małą.  Dodatek  jakiegokolwiek  soku

żamienia  głodoćwkę  w  ubogokalorycżną  dietę  owocowo-warżywną.  Soki  są

posiłkiem. W prżewodżie pokarmowym gromadżą się wtedy soki trawienne, co

wywołuje  ataki  głodu,  a  kwasy  mogą  usżkodżicć  żżołądek.  Podcżas  głodoć wki

wydalamy olbrżymie ilosćci  toksyn i żaniecżysżcżenć ,  ktoć re gromadżiły się prżeż

wiele lat. Bywa, żże wydalane odchody mają żapach leku, ktoć ry żażżywalisćmy prżeż

lata. Dlatego własćnie podcżas ocżysżcżania należży wypijacć więksżą ilosćcć wody niżż

żwykle. Ponadto co drugi dżienć  trżeba ocżysżcżacć jelito grube ża pomocą opisanej

wcżesćniej  lewatywy.  Raż  dżiennie  należży  wykonacć  kąpiel  w słonej  wodżie.  Do

żasolenia  użżywamy  żwykłej  soli  kuchennej  (na  sćredniej  wielkosćci  wannę

kąpielową  wystarcży  jedna  sżklanka  soli).  Kąpiel  w  słonej  wodżie  skutecżnie

usuwa wydżieliny że skoć ry, poża tym wchłania i neutraliżuje energię eterycżną (w

tym chorobową), cżyli dodatkowo ocżysżcża ciało eterycżne. Możże się żdarżycć, żże

pomimo  prawidłowego  postępowania  będżiesż  odcżuwacć  ssanie  i  piecżenie  w

żżołądku, a picie wody nie usunie tych dolegliwosćci. Trżeba wiedżiecć, żże objawy te

są  spowodowane  żbyt  dużżą  ilosćcią  nagromadżonych  kwasoć w  trawiennych,  w

sżcżegoć lnosćci  kwasu  solnego.  Aby  żlikwidowacć  dolegliwosćci  i  żapobiec

usżkodżeniu  sć lużoć wki  żżołądka  prżeż  soki  trawienne,  należży  je  usunącć.  Ktosć

moć głby  wpasćcć  na  pomysł,  żże  wymioty  sćwietnie  rożwiążałyby  problem.  Nic

bardżiej  mylnego  i  niebeżpiecżnego.  Trżeba  postąpicć  tak,  by  żahamowacć

wydżielanie sokoć w trawiennych. Skutecżna okażuje się metoda stosowana prżeż

joginoć w od niepamiętnych cżasoć w. Adept połyka namocżony w wodżie bandażż  o

długosćci  dwoć ch  lub  trżech  metroć w.  Ocżywisćcie  wolny  koniec  pożostaje  na

żewnątrż. Prżeż pięcć  minut bandażż  pożostaje w żżołądku, a następnie należży go

wyjącć.  Wraż  ż  nim  usuniesż  nadmiar  kwasoć w  ż  żżołądka.  Po  takim  żabiegu

wsżelkie  dolegliwosćci  gastrycżne  ustąpią.  Metodą  tą  możżna  wylecżycć

nadkwasćnosćcć,  a  nawet  wrżody  trawienne.  I  tu  żnowu  „pomysłowy”  cżłowiek



moć głby stwierdżicć,  żże  wystarcży połknącć  pigułkę hamującą wydżielanie kwasu

solnego,  dżięki  cżemu cały  nieprżyjemny trud okażże  się  żbędny.  Niestety  inna

metoda nie prżyniesie takich reżultatoć w, gdyżż  podcżas połykania bandażża prżełyk

intensywnie pracuje, co powoduje wytwarżanie ogromnych ilosćci sć liny – ktoć ra w

dużżej  mierże  neutraliżuje  sok  żżołądkowy,  a  mucyny  w  niej  żawarte  chronią

sć lużoć wkę  prżewodu  pokarmowego  prżed  usżkodżeniem.  Ponadto  podcżas

powolnego  wyjmowania  bandażża  żnacżna  cżęsćcć  uwagi  jest  skierowana  na  oć w

rejon  ciała.  Automatycżnie  żagęsżcża  się  tu  bioenergia  o  lecżnicżych

własćciwosćciach. Następuje teżż  mechanicżne masowanie goć rnej cżęsćci prżewodu

pokarmowego,  co  poprawia  jej  ukrwienie.  Prżeż  żastosowanie  bandażża

pożbywasż się całej żawartosćci żżołądka, a nie tylko neutraliżujesż jej cżęsćcć  (np.

tabletką –  kwas solny).  Zabieg ten dżiała  żaroć wno dorażćnie,  jak i  w dłużżsżym

prżedżiale cżasu, ponieważż  prżywraca prawidłowe dżiałanie organiżmu poprżeż

wyregulowanie  (prżeprogramowanie)  jego  funkcji.  Ten  pożornie  prymitywny

żabieg w rżecżywistosćci jest niesłychanie pożżytecżny. 

Wychodżenie ż głodoć wki jest tak samo ważżne jak jej rożpocżęcie. Sżcżegoć lnie

lekko  strawny  powinien  bycć  pierwsży  posiłek.  Mogą  to  bycć  rożwodnione  soki

owocowe i  warżywne.  Prżeż  pierwsży tydżienć  spożżywamy posiłki  takie,  jak w

tygodniu beżposćrednio poprżedżającym głodoć wkę (pięcćset  kalorii  dżiennie).  W

następnym  tygodniu  możże  bycć  żastosowana  dieta  beżmięsna  składająca  się  ż

tysiąca  kalorii  dżiennie.  Podcżas  wychodżenia ż  głodoć wki  ocżysżcżanie  jesżcże

trwa,  chocć  proces  ten  stopniowo  się  wygasża.  Zatem ocżysżcżanie  żwiążane  ż

tygodniową  głodoćwką  trwa  pięcć  tygodni  i  tyle  samo  trwa  wydalanie

niepotrżebnych substancji. 

Tego  typu  ocżysżcżanie  możżna  prżeprowadżacć  kilka  raży  w  roku.  Gdy

opanujesż stronę technicżną głodoć wek, a takżże – co najważżniejsże – ocżysćcisż w

żnacżnym stopniu swoje ciała, możżesż się pokusicć  o prżeprowadżenie głodoć wki

kilkutygodniowej (trwającej  nawet sżesćcć  tygodni).  Najodpowiedniejsżą porą na

prżeprowadżenie dłużżsżej głodoćwki jest wcżesna wiosna. Wiosną cała prżyroda

ocżysżcża się i odradża, skorżystaj więc ż tego naturalnego okresu – każżdy ż nas

jest  prżecieżż  cżęsćcią  całosćci,  dlatego żharmoniżuj  swoje  potrżeby ż  procesami,

ktoć re daje natura.  Gdy będżiesż prawidłowo i konsekwentnie stosowacć  podane

żasady,  nawet  długa  głodoć wka  nie  sprawi  ci  żżadnych  problemoć w.  W  cżasie

głodoć wki możżesż normalnie pracowacć  i żżycć, nie wżbudżając więksżych sensacji.



Dodatkowy niewielki wysiłek fiżycżny jest nawet wskażany, ponieważż  woć wcżas

łatwiej  się  uruchamia  i  wydala  żłogi  oraż  toksyny.  Aby  głodoć wka  dostarcżyła

radosćci  i  żdrowia,  jesżcże  raż  prżypominam  o  potrżebie  konsekwentnego

stosowania  się  do  podanych  powyżżej  żasad,  sżcżegoć lnie  podcżas  dłużżsżych

głodoć wek.  Nieżwykle  ważżne  jest  wypijanie  odpowiedniej  ilosćci  wody  oraż

ocżysżcżanie jelita grubego poprżeż lewatywy. Nie da się tej cżynnosćci żastąpicć

innymi  metodami,  np.  stosowaniem  sćrodkoć w  prżecżysżcżających  cży  otręboć w.

Zaniechanie  lewatyw  spowoduje  żatrucie  organiżmu  żalegającymi  w  jelitach

odchodami.  Nie wolno roć wnieżż  ulec presji  najbliżżsżych osoć b,  ktoć re – w swoim

prżekonaniu dobrże ci żżycżąc –wsżelkimi sposobami będą proć bowały odwiesćcć cię

od głodoć wki  i  namoć wicć  na  spożżycie  solidnego  posiłku.  Należży  pamiętacć,  żże  w

cżasie głodoć wki nagłe napełnienie żżołądka ciężżkim pokarmem możże spowodowacć

poważżne problemy żdrowotne, że sćmiercią włącżnie. 

Podsumowując: głodoć wka jest metodą, dżięki ktoć rej możżna sżybko i możż liwie

dokładnie ocżysćcicć  ciało fiżycżne,  a takżże  sąsiadujące ż nim ciała.  Ustępowanie

dolegliwosćci  fiżycżnych następuje w odwrotnej kolejnosćci  niżż  ta,  w ktoć rej ciała

energetycżne ocżysżcżane są ż toksyn, np. w ciele fiżycżnym najpierw ustąpi rak, a

następnie  nowotwoć r,  wrżody  żżołądka,  a  na  konć cu  nadkwasota.  Z  niewielkim

opoć żćnieniem po prżemianach fiżycżnych nastąpi ocżysżcżanie ciała eterycżnego,

ktoć re żnajduje się beżposćrednio międży ciałem fiżycżnym a astralnym. Cżystsża

energia eterycżna możże precyżyjniej wykonywacć  swoje żadania. Międży innymi

umożż liwia  beżpiecżny  obieg  krwi  oraż  sprawniejsże  transportowanie

rożpusżcżonych toksycżnych odpadoć w do miejsc wydalania. W pierwsżych dniach

głodoć wki  własćnie  te  odpady żnajdujące  się  w krwioobiegu mogą  wywołacć  żłe

samopocżucie.  Gdy  żnacżna  cżęsćcć  toksyn żostanie  wydalona,  woć wcżas  niemiłe

odcżucia  miną,  a  twoje  samopocżucie  poprawi  się.  Wraż  ż  odcżuwalnym

prżywroć ceniem  sił  i  żdrowia  ż  więksżą  ochotą  będżiesż  kontynuował

ocżysżcżanie. Zdecydowanie lepiej pocżujesż się w trżecim tygodniu głodoć wki niżż

w jej pierwsżym tygodniu. Własna bioenergia – cżystsża i o wyżżsżych wibracjach

–  żwięksża  siłę  żżyciową  ciała  fiżycżnego,  co  ż  kolei  powoduje  jesżcże

intensywniejsże  pożbywanie  się  substancji  odpadowych  prżeż  roć żżne  organy

wydalające, a mianowicie prżeż skoć rę, nerki, płuca, jelita, ocży, usży i nos. Bywa,

żże  w cżasie  procesoć w ocżysżcżających tymi  miejscami  wydostają  się  ogromne

ilosćci roć żżnych substancji. Obserwując organiżm i procesy, ktoć re żachodżą w cżasie



głodoć wki ocżysżcżającej, możżesż żrożumiecć prżebieg dolegliwosćci i prżekonacć się,

żże  nie  to  nam  sżkodżi,  co  objawia  się  jako  choroba.  To,  co  nas  żabija,  to

niewłasćciwe  żżycie  poprżedżające  ten  stan.  To,  co  nażywamy  chorobą,  tak

faktycżnie  jest  pewnym  rodżajem  rożpacżliwego  ocżysżcżania.  Zaniedbany

organiżm mobiliżuje energie, by wydalicć  nienaturalne ilosćci roć żżnych sżkodliwych

substancji,  i  żarażem  usiłuje  prżymusicć  swego  własćciciela,  aby  żmienił

dotychcżasowy  sposoć b  rożumowania  i  żżycia.  Powodem  powstawania  potrżeby

ocżysżcżenia  jest  wynaturżony  sposoć b  żżycia  i  błędne  odżżywianie.  Głodoć wka

umożż liwia  organiżmowi  naprawienie  usżkodżenć  spowodowanych  niewłasćciwą

dietą. Dżięki opisanym metodom ocżysżcżania możżna użyskacć nie tylko żdrowsże,

dłużżsże,  sżcżęsćliwsże  i  pełne  energii  żżycie,  lecż  takżże  duchowe  i  umysłowe

odrodżenie.


