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ЧАСТ I 

 

Водно лечебно гладуване. 

 

Как да се гладува? 

- Изглежда просто – вие преставате да ядете и минавате на чиста десилирана вода 

или кладенчова вода, както настоява Пол Берг. И той е абсолютно прав, в никакъв 

случай не трябва да се употребява вода от водопроводния кран, преварена или даже 

филтрирана вода, която всъщност не е толкова филтрирана, колкото смятате. Разбира 

се, най-добре е да пиете жива вода. Живата вода – тя идва изпод земята: кладенчова, 

изворна, от естествени водоеми. В минералната вода има твърде много соли, затова най-

добрият вариант до който аз достигнах от собствен опит в града – това е малко 

минерална вода в чаша, която доливам до горе с дестилирана вода. Минералната вода 

съществено съживява „мъртвата” дестилирана вода. 

… 

В съвременната високотоксична среда човек към 40-тата си година е вътрешно 

болен човек – най-малко 1/3 от тялото му се състои от токсини (т.е. соли на отрови) 

избутани от мъдрия организъм в инертните тъкани на неговото тяло, основно в 

мастните тъкани. 

Човешкия организъм е удивителен механизъм, който защитава от токсини най-

главните си органи – мозъка и сърцето. 

По какъв начин? 

- Главният начин по който организма се избавя от отровните продукти 

(токсините) е неутрализацията им в черния дроб и изхвърлянето им чрез бъбреците. 

Разтворимите във вода отрови се изхвърлят от организма чрез бъбреците, а мастно-

разтворимите с жлъчката (с веществото билирубин) в червата и след това навън с 

изпражненията. Чрез белия дроб от организма се отстранява СО2, важна роля играе и 

кожата. Но количеството на токсините в окръжаващата ни среда в съвременната 

цивилизация превишава всички допустими норми по стотици и хиляди показатели. 

Вследствие на това организмът не се справя с лавината съвременни токсини, която го 

засипва. В съвременния живот това се отнася и за животните. Всеки може да види 

болни гълъби по улиците и площадите на големите градове. Хората са също такива 

болни „гълъби”. И всеки „кучкар” ще ви каже, че сега кучетата боледуват от същите 

болести на цивилизацията, от които боледуват и хората. 

Къде се складира излишъка на токсини? 



- Този излишък „мъдрия” организъм изкарва „на сметището извън града” т.е. 

складира в инертните периферни тъкани, поражението на които не представлява 

непосредствена заплаха за живота. Това е мастната тъкан, най-голямо количество от 

която се разполага в подкожното и в задкоремното пространство около гръбнака. По 

тази причина се наблюдава голям корем у мъжете и натрупването на мазнини в 

областта на малкия таз и бедрата у жените; отровни соли на токсините се отлагат и в 

костно свързващите части на двигателния апарат. 

Отлагането на токсините във вид на калциеви соли в двигателния апарат 

предизвиква прословутата „остеопороза”, която на територията на бившия Съветски 

Съюз се диагностицира у всички, а с САЩ такава диагноза въобще не се поставя. 

- Защото там просто няма такава диагноза. 

… 

С годините и най-вече към 40 годишна възраст „сметището” на токсините и 

солите им в тъканите и връзките се напълва до край и тогава процесът на натрупването 

им преминава в жизнено важните органи, в които постепенно настъпват паталогични 

(болезнени) изменения. 

Сърдечно-съдовите болести са една основна причина за смъртта в наше 

време, а също и рака, основна причина за който е самоотравянето на организма. 
Не се обръща внимание, че само преди 100 години, когато околната среда не е била 

толкова токсична ракът, както и сърдечно-съдовите болести са били съвсем рядко 

срещани, докато днес ракът е третата смъртоносна болест. 

Каква част от окръжаващата среда е най-много замърсена? – Въздуха. И ракът на 

белите дробове в целия свят стои на първо място сред видовете рак. 

… 

В САЩ, доколкото тяхната северна граница се намира на ширината на нашия 

Крим, нискокачествените плодове и зеленчуци ги има през цялата година, но те ядат 

много хормонални млечни и местни продукти и пестициди, а така също и храна 

приготвена от полуфабрикати; по-точно е да се каже, че американците ядат всичко от 

кутии и бутилки. 

В САЩ по статистика рака на простатата и този на млечната жлеза се 

диагностицира след 50 годишна възраст у всеки втори мъж и жена съответно. Това е 

свързано с потреблението на хормонални млечни и местни продукти. Как при това 

живеят те? – Постоянно приемат токсични цитостатически лекарства и живеят. Какъв 

живот е това? – Сами разбирате, какъв „живот” е това. 

 

Извод? – Ако не искате да попаднете в характерната статистика на съвременната 

смъртност сте длъжни да правите допълнителни и съзнателни усилия за очистване на 

организма от постоянно натрупващите се токсини, които в Русия се наричат още 

„шлака”. Обаче това название има технически оттенък и не отразява трагичните 

последствия, свързани с пораженията от „шлаката” на жизнено важните органи. 

Организма – това не е просто тенджера, в която се слагат неутрални „шлаки” – 

организма смъртоносно се поврежда от тези шлаки. Затова тук е по-правилно да се 

говори за хронична интоксикация с хранителни, битови и промишлени отрови т.е. 

токсини; което по медицински се нарича хронична токсимия. 

Най-радикалният и съответно най-ефективен начин за очистване от хроничните 

токсини – това е лечебното гладуване, с което ние с вас решихме да се занимаем и 

спряхме да приемаме храна. По такъв начин, вие, уплашеният с всеки изминат ден на 

очистително гладуване очаквате нещо да се случи. Но, както вече ви казах, ако 

приближавате 40, едно гладуване, колкото и да продължава то, няма да ви очисти. 

Второ – гладуването ще бъде тежко, състоянието ви по време на гладуването 



постепенно ще се влошава поради това, че все повече токсини ще „излизат” от своите 

депа и ще попадат в кръвта. А появата на токсини в обмяната на веществата при 

гладуване ще предизвиква както се изразява д-р Тилден „остра токсимия”, изразяваща 

се в лошо самочувствие по време на лечебното гладуване. 

 

Самочувствие при гладуването. 

 

Самочувствието при гладуването от 3-4 дни и до излизането от него ще варира от 

лошо и скверно до отвратително и непоносимо. Първите 3 дни самочувствието ще бъде 

различно в зависимост от това за пръв път ли гладувате или не. Първия път 

действително много ще ви се иска да ядете, а вечерта дори може да получите треска и 

невисока температура. Ако не гладувате за пръв път, влизането в гладуването ще бъде 

елементарно и безболезнено. Лесно ще спрете да ядете и лесно ще влезете в 

гладуването, но с началото на интоксикацията лесното ще свърши и даже при свикнали 

гладуващи ще започне лошо самочувствие. 

По принцип първия ден на гладуването не е гладуване, както не е гладуване и 

втория ден. В края на краищата какво от това, че не ядете 1 ден? Може да не издържите 

дори този 1 ден и тогава няма да се правят никакви изводи. Това е така да се каже 

обективната гледна точка, а от био-химична гледна точка особеността на влизането в 

гладуването се състои в това, че в организма има натрупани запаси глюкоза във вид на 

въглехидратен полимер – гликоген в черния дроб, като запас за 48 часа, т.е. първите 2 

дни от гладуването осигурява лесно усвоима енергия във вид на глюкоза. По този начин 

първите 48 часа на неприемане на храна не са гладуване на организма, а само 

„разтоварване”. 

 Глюкозата – това е основният източник на енергия за организма. Глюкозата е 

основния източник на енергия на първо място за мозъка. А кой е основния източник на 

енергия за сърцето? – Съвсем не глюкозата, а т.н. ненаситени мастни киселини, т.е. 

продукти от разпадането на мазнините, така наречените кетонови тела, които 

представляват кратки молекули мазнини от типа на ацетона. 

… 

Оттук следва първия практически извод: гладуването е извънредно полезно за 

сърцето, тъй като при гладуването е характерно изобилието на кетонови молекули, 

които при отсъствието на глюкозата се образуват при преобразуването на мазнините в 

енергия. Т.е. при гладуването сърцето не гладува, а пирува. Гладува мозъкът. И 

действително всичките реакции в процеса на гладуването са забавени, а мислите трудно 

„влизат” в мозъка. Но това не оказва вредно влияние на мозъка. 

Захарта от магазина е трудно усвояем и чужд за организма продукт, и вредно 

химическо вещество – сукроза. В организма такава сукроза не се среща и именно, че 

там тя е чужда, е необходимо за сериите нейни трансформации допълнителна енергия. 

Това прави бялата рафинирана захар вредна. Натуралната глюкоза и още един полезен 

вид „захар” – натуралната фруктоза са лесно усвоими „захари” които се съдържат в 

меда, но не и в бялата захар. 

Още веднъж: гладуването до 3 дни не очиства, то е само разтоварващо по своята 

същност. Ето защо, когато не сте яли седмица на практика сте гладували 5 дни; когато 

не сте яли 10 дни, на практика сте гладували 8 и т.н. За едно неприемане на храна 3 дни 

организма просто временно губи тегло за сметка на загубите на вода, соли и гликоген, 

бързо след това теглото се възтановява. Въобще положителното действие на едно 3 

дневно гладуване е в почивката, разтоварването и очистванетор на храносмилателния 

тракт, което също е немаловажно. 



Истинското гладуване започва след третия ден на вода. То се характеризира с т.н. 

„кетоза”, когато организма преминава към разпадане на мазнините и своите собствени 

вредни тъкани и започва да се храни с крайните продукти на това разпадане – така 

наречените мастни киселини от типа на ацетона. Процес противоположен на този при 

обикновеното хранене когато организма в крайна сметка се храни с глюкоза. При 

гладуването е характерна „оловна тежест” в цялото тяло и гаден, отвратителен вкус и 

дъх от устата. Гадния вкус в устата се причинява не само от отделянето на токсини от 

бъбреците, но и от целия 12 метров човешки стомашно-чревен тракт и устната кухина. 

Токсини се отделят и чрез кожата и белите дробове – т.е. организма включва всички 

свои възможности. Отделянето на токсини устната кухина и белите дробове е толкова 

неприятно и гадно, че не се препоръчва да се диша срещу околните. 

… 

Гладуването е най-физиологичния начин за лечение на диабета. Първо 

гладуването дава възможност на организма да възстанови собствените клетки, които 

произвеждат инсулин. Второ – организма се приучава да използва алтернативен мастен 

източник на енергия. 

… 

Трето – организма на диабетика се научава леко да понася хипоглекимията – т.е. 

внезапното понижение на обикновено високата кръвна захар, често придружено в 

изпадане в безсъние. 

Често диабетиците за зачеркват от списъците на гладуващите, като казват, че не 

понасят понижената захар и за тях гладуването е противопоказно. Отговорът за тях е 

прост. 

При гладуването организмът преминава от въглехидратна обмяна на веществата, 

върху която е изграден целият им диабет на мастна такава. По време на гладуването вие 

живеете на мастни киселини и цялата ваша кръвна захар става просто лишен от смисъл 

показател, и тогава вашата задстомашна жлеза която произвежда инсулин, получава 

шанс за възтановяване. 

 

Какви болести се лекуват с гладуване? Отговорът е прост – всички вече 

съществуващи и всички които ще дойдат в бъдеще. Ако болестта не се лекува с 

гладуване, то тя не се лекува с нищо. 

Защо? 

- Защото при гладуването ние предоставяме на самия организъм сам да стане 

хирург на самия себе си и избирателно да отстрани причиняващите болестта 

тъкани и клетки. Вие сте длъжни да разбирате, че всички придобити с възрастта 

болести са резултат от хроничната интоксикация, която се проявява различно при 

различните хора. Един се разболяват от асма, друг от диабет, трети от рак, а 

четвърти има такива скрити калцирани места в сърцето, че и паталогоанатомът 

не може да ги разреже с остър нож. Гладуването самопреварява болестотворните 

тъкани и клетки, разтваря ги и ги извежда от организма като соли на токсините. 

Организма притежава върховна мъдрост – способен е да разпознава 

болестотворните тъкани и клетки, и да ги унищожава. Ние просто сме длъжни да 

му предоставим тази възможност и да го вкараме в този режим. 

 При лечебното гладуване се извеждат от организма по всички налични и 

възможни пътища. 

 Токсините се разделят на 2 вида: водоразтворими и мастноразтворими, затова и 

пътя на отделянето им от организма е различен. Бъбреци, слюнчени жлези, дробове и 

стомашно-чревен тракт по цялото негово протежение отделя водоразтворимите отрови. 

Оттук и постоянната гадост в устата и постоянното неприятно чувство в стомаха. 



Мастноразтворимите отрови излизат от организма доста по-тежко, отколкото 

водоразтворимите, тази работа изпълнява черния дроб чрез жлъчката и кожата. 

 От това следва да направим първите практически изводи. Вие трябва да вземате 

топъл душ веднъж на 2-3 дена за да се измият от кожата ви мастноразтворимите 

токсини. 

 Мастноразтворимите отрови се отделят от черния дроб и жлъчката къде? – В 

червата. Именно с това се обяснява факта, че независимо от отсъствието на храна в 

дванадестопръсното черво по време на гладуването се отделя обилна черна субстанция, 

която е жълта при приемането на храна. 

Как така? Удивителен факт – храна не се приема, а се отделя огромно количество 

чернилка, която се изхвърля по време на клизмените промивки. Чернилката от жлъчката 

се отделя в червата в голямо количество и постоянно, което естествено не е свързано с 

приемането на храна, но с отделянето от черния дроб на мастноразтворими токсини. 

При гладуващия човек стомашния сок е като катран с жълтеникав отблясък. Ако не се 

прави клизма то за 21-31 дни гладуване в червата се натрупва и кондензира такова 

огромно количество черен сок, че когато възобновите отново приемането на храна 

първите 2-3 дена може да имате обилни черни изпражнения. 

 Освен това, ако не се правят очистителни клизми не е изключено обратно 

всмукване на мастноразтворимите отрови кондензирани в червата. Ясно е, че за разлика 

от други автори, например Шелтон, аз препоръчвам редовни клизми по време на 

гладуването. Но не трябва да се злоупотребява и да се правят всеки ден. Защото ако тя 

се прави всеки ден то при излизането от гладуването двигателната функция ще се 

възтановява по-дълго време. Промиващите клизми с обикновена топла вода трябва да се 

правят веднъж на 4-5 дена и не трябва да се стремим да усложняваме и без това 

неприятната процедура. Обаче клизмата не е догма. Някои хора не могат въобще да 

понасят клизмите. 

 Самият автор, когато започваше да прави клизма в 7 сутринта при излизането от 

едноседмични гладувания е изпадал в полубезсъзнание, от което изходът е лесен и 

прост – ляга се на пода, повдигат се краката за да може кръвта от тях да напълни 

сърцето. Т.е. виждате, че даже времето от денонощието играе роля. Обаче даже вие 

въобще да не понасяте клизмите, за да направите клизма на излизане от гладуването за 

вас би било голяма, смела крачка напред. Само я направете, изпитайте я и ще видите, че 

е така. 

… 

 При обикновената киселинност на урината около цифрата 6, при лечебното 

гладуване този показател пада до цифрата 2-x, което е пряк показател за присъствието в 

урината на излизащи от организма кисели продукти от разпадането на токсините. 

Рязката киселинност на урината се обуславя от необходимостта да се изведат от кръвта 

отделящите се киселини да се поддържа „хомеостаза”, т.е закона за постоянната 

киселинност на кръвта. 

 И така, вие започнахте гладуването. Организма живее от разпадането на 

мазнините и натрупаните отрови в организма. Тези отрови, които организма не може да 

разпадне и от това да получи енергия, той ги извежда по гореуказаните способи. 

 Ако само можете да си представите какво количество отрови се натрупват в 

организма на човек в средна възраст – 40 години. Изчисленията основани на загубата на 

тегло по време на гладуването и на процентното съотношение на различните тъкани на 

тялото, показват че (колко според вас) процента от тялото на 40 годишен човек 

представляват натрупани и складирани концентрирани отрови? Да сметнем: ако човек 

тежи 90 кг., токсините са приблизително половината от това тегло – живото ядро от 

тялото на човека е 50 кг. Но ако човек тежи 160 кг., а за живота му са напълно  



достатъчни тези 50 кг. живо ядро, то съотношението вече е съвсем друго – 2/3 от това 

тегло, а именно 110 кг. са натрупаните токсини! А ако човек тежи 200 кг? Колко 

токсини има в него, щом живото ядро са същите онези 50 кг.? – 150 кг. шлака! 

 В женския и мъжкия организъм свободните мазнини се намират на различни 

места в организма. У жените мазнините се отлагат преимуществено в бедрата, краката, 

или долната част на корема. У мъжете мазнините се отлагат основно в тъканите между 

гръбначния стълб и органите в коремната кухина. Именно затова у мъжете се 

наблюдават големи кореми съвършено без пропорция с дебелината на подкожната 

мазнина. Защото мазнините се настаняват не на стените на корема, а дълбоко-дълбоко 

зад органите в коремната кухина. Мазнините, като че се напластяват на гръбнака, 

образувайки хроничен запор. 

… 

Затова корема се явява огромен резервоар на свободна, жълта мазнина, достъпна 

за отлагане на солите на токсините. И цялата тази мазнина служи за консервация на 

отровите, попаднали в организма, а раздутото було на червата затруднява 

преминаването на храната през червата, забавяйки техните вълни, перисталтиката, и 

съответно, предизвикват хроничен запор. 

Организмът не може да допусне свободна циркулация на отрови в кръвта. Той е 

длъжен да защитава от отровите на първо място мозъка, след това сърцето и другите 

важни органи. Ето защо той складира отровите и солите им в по-малко важни места в 

човешкото тяло. А колко отрови се приемат в съвременното технократно общество? 

Обикновеният американски хляб съдържа не по-малко от 50 вещества, които са 

официално регистрирани като химически отрови. Именно за това този хляб е винаги 

мек и изглежда пресен, колкото и да е стоял. Известно ли ви е, че е достатъчно да се 

дадат на едно кърмаче само 3 настъргани ябълки, за да бъде предизвикано тежко 

отравяне, предизвикано от намиращите се в ябълките пестициди. А се опитайте да 

намерите сега месо, мляко и колбаси, които да не съдържат хормони! 

Удивително е, че въобще не мрем като мухи през лятото. Трябва да се признае, че 

организма е удивително творение на природата с огромни, но не безкрайни резерви за 

компенсация. 

 

Напълняването като епидемия. 

 

Ако продължава безконтролната употреба на нискокачествена храна, то 

свободните мазнини започват да се натрупват по цялото тяло. За година десетки 

милиони хора по света умират от глад, но в Америка е празник на лакомията. Голямата 

част от света гладува – а в Америка главния проблем – това е лакомията и 

чревоугодието, като достоен пример на поведение за всички. 

… 

При това американската държава демонстрира интересен подход към проблема 

със затлъстяването. Те считат това за болест, от типа на инфекциозните, за която човек 

не носи лична отговорност. Затова всички способи за корекцията му се явяват не 

преодоляването на обичайната разпуснатост, а продажбата на някакво универсално 

вълшебно средство, посредством което е възможно да се продължава с лакомията и 

чревоугодието, но без съпътстващото затлъстяване. Предаването на порока – това е част 

от американския „цивилизован” начин на живот. Това у тях носи название „забавлявам 

се”. 

… 

 

Таблетки и затлъстяване.  



 Човечеството е заразено с идеята, че всички проблеми, а вече и не само 

медицинските, а и социалните и педагогическите, могат да се решат с приемането на 

малко химически прах, пресован в таблетка. 

 Основната идея, лежаща в изобретяването на таблетки срещу затлъстяване е по 

химически път да се извика чувство на ситост и отсъствие на апетит. Всички химически 

вещества от тази група предизвикват липса на апетит по пътя на грубо вмешателство в 

химическите процеси на преноса на нервния импулс в подкоровата област на мозъка. 

Как протича това, науката няма ни най-малка представа, защото по опитен път е 

достигнала до тези вещества. Заради отсъствието на избирателно действие, всички 

вещества от тази група извикват маса странични ефекти, свързани с широко влияние 

върху дееспособността. Това е и безсъница, и привикване към наркотиците, 

раздразнителност, безпокойство и явни психози – проблеми сами по себе си 

представляващи отделни заболявания, а не просто странични ефекти. Т.е. при опит за 

приемане на лекарства против затлъстяване, произхожда същото, както и при приема на 

лекарства изобщо – вместо една болест пациента получава няколко други, при това 

старата болест също никъде не изчезва, а става една от всичките. 

… 

  Освен това, в качество на препарати срещу затлъстяване може да си спомним 

старата група, извикваща намаляване на холестерина в кръвта. В приема на такива 

препарати, независимо че за 50 години още никого не са излекували, може да се види 

всичката вредоностност на фармакологическата промишленост и на фармакологията 

като наука. Защо? - Защо медицината първо не е доказала, че повишението на 

холестерина в кръвта е вредно, а не защитно изменение на организма, а вече пресоват 

таблетки, изпитвайки ги върху хората в процеса на продажбите. 

…. 

Защо в този случай нищо не трябва да се продава? А данните от добросъвестните 

изследвания, които потвърждаваха положителното и защитно действие холестерина и 

че хората с понижен с лекарства холестерин умират по-бързо – бяха скрити от 

обществото от фармацевтичните концерни. 

… 

Продължаване на гладуването. 

 

… 

Вие не можете да си представите каква гадост е, ако опитате тези „качествени 

детски храни” при излизане от гладуването. При едно от първите ми гладувания опитах 

да започна захранването с един от най-скъпите портокалови сокове в хартиена 

опаковка. Успях да отпия от него без да гълтам и веднага го изплюх. Стори ми се, че 

бях опитал солна киселина. Тогава купих най-скъпия ябълков сок в малки стъклени 

бурканчета за хранене на кърмачета. Аз не можах да сложа този сок в устата си и с 

отвращение го изплюх по същата причина – ужасяваща киселина. То е и понятно – 

консерванти! 

Ето защо, се оказва плачат бебетата! Хранят ги с гадости, които са вкусни 

само от родителска и на фирмата производител гледна точка. Но вкусовите 

усещания на бебето-кърмаче не могат да бъдат излъгани! 
… 

Обаче! – Невъзможността на бактериите да се размножават в хранителните 

продукти е най-добрият показател, че такава храна е също така непригодна за човека, 

още повече за малките деца. Най-добрия показател дали храната е добра за ядене е този 

дали тя се разваля или не, тоест дали бактериите я ядат или не. Ако храна, например 

брашно най-високо качество, рафинирана захар и очистен ориз могат с години да стоят 



в чували, това е най-добрият показател, че тази храна не е добра за човека. Значи най-

добрият показател дали храната е добра за ядене е този – колкото тя по-бързо се 

разваля, толкова по-добра за ядене е тя в прясно състояние. Полезно е да се наблюдава 

и поведението на домашните животни. Ако вашата котка не пие мляко от пакетите или 

не яде от колбаса взет от магазина, по-добре и вие не го яжте. 

… 

Можете ли да имате информация как протича вашето гладуване? – Да, можете. 

Главният външен признак при гладуването е наличието на налеп върху езика и 

мътния поглед. Към 3-4 ден, когато организмът преминава в режим на извеждане на 

отровите от тъканите в кръвта целия стомашно-чревен тракт се покрива с плътен бял 

или жълт налеп. Когато си отворите устата, ще видите, че вашият език е покрит с бял 

или жълт налеп. Не се опитвайте да го махате. Това е безполезно. Дебелината на налепа 

е право-пропорционална на количеството отрови в организма ви, а цвета и тъмнината 

на налепа – на тяхната злокачественост. 

… 

Очите ви стават мътни-мътни и това също отразява количеството на отровите, 

които циркулират в кръвта. Нищо не можете да направите относно тези симптоми. 

Трябва, длъжни сте да продължите да гладувате и пиете дестилирана вода. Колко да 

пием от нея? Колкото иска организмът. Количеството може да бъде от 2-3 до 3-4 литра. 

А какво може да се приема освен дестилирана вода по време на гладуването? 

Разбира се преди всичко трябва да се пие „жива вода” – т.е. от земята – 

кладенчова, изворна, от естествени водоеми. В минералната вода има твърде 

много соли, затова най-добрият вариант до който аз достигнах от собствен опит в 

града – това е малко минерална вода в чаша, която доливам до горе с дестилирана 

вода. Минералната вода съществено съживява „мъртвата” дестилирана вода. 

… 

В никой случай при гладуването не трябва да се пие вода от чешмата или 

преварена вода. Водата от крана на чешмата е сама по себе си хлорирана, а 

преваряването прави водата „мъртва”, вредна за организма, която се усвоява от 

него само с чай, кафе, захар и др. подправки. По принцип човек трябва да пие вода 

само от кладенец! 

Всичките мои гладувания протичаха в тежки градски условия, когато аз се 

побърквах от изгорелите газове, които по време на гладуването ми се струваха 

непоносими. Идеалните условия за гладуване са: негорещо лято, селска местност, 

възможност да се лежи на походно легло сред дървета и храсти, възможност за леки 

разходки, наличие на изворна или кладечова вода и нищо повече. В Америка преди са 

съществували такива извънградски центрове за гладуване. 

… 

Но само клиниките, съществуващи през средата на 70-те години, т.е. преди 30 

години, те отдавна всички са закрити. Американската Медицинска Асоциация (АМА) 

официалната, т.е. фармакологическо-хирургическата медицина, люто преследва 

практикуващите натурална медицина като углавни престъпници. 

… 

Ако се изпие чаша вода със стайна температура, то празния стомах ще се свие от 

студа. Нали помните – стомахът също извежда токсините. Затова трябва да се пие на 

малки глътки за да не се дразни стомаха със студена вода. 

Как да се държим по време на гладуването? – Според самочувствието. 

Заниманията с лека работа не е противопоказно. По време на гладуването в кръвта има 

тежка токсимия и съдовете се намират под влиянието на токсините. Това изменя 

реакциите по време на гладуването. 



Например: ставането от леглото трябва да е бавно, защото сърдечно-съдовата 

система реагира бавно и може да има световъртеж, и даже припадане. Най-доброто 

лечение на това припадане – да се полежи и повече рязко да не се става. Да се ходи на 

работа – предприятие самостоятелно. 

… 

Първите 2-3-4 дни от гладуването вие ще губите по килограм – 2 и повече, но с 

влизането в същинското гладуване, загубата на тегло ще се стабилизира до самия край 

на гладуването. Така вие доволно точно ще може да прогнозирате вашата загуба на 

тегло по цялото протежение на гладуването. 

Тази загуба на тегло по 1 фунт на ден (приблизително 0,45 кг.) потвърждава 

заключението на италианския класик на здравословното хранене от 16 век Луиджи 

Корнаро за това, че за човешкия организъм не трябва да получава повече от 450 грама 

суха храна на ден, защото всичкия по-голям излишък се превръща в токсини, в шлаки. 

Всичката допълнителна загуба на енергия, при пресмятането на калориите, 

свързана с допълнително натоварване трябва да се придържа към тази контролна нулева 

цифра – 450 грама. Но доколкото знаем, че 1 грам суха храна дава приблизително 4 

калории, то оттук получаваме, че за физически неработещия човек, който се намира в 

условията на отдих, 1800 калории на ден са достатъчни. Сам Корнаро е ял и по-малко. 

… 

 

Само отчетете, какво е било виното в Италия през 15 век, практически това е бил 

ферментирал гроздов сок. Доколкото гроздето бързо се разваля, то цялата реколта 

тогава ферментирали за вино. Това вино не се е пастьоризирало, както всички 

съвременни вина, а се е пило от бъчви. Т.е. това било натурално (домашно) вино и 

съхранявало в себе си всички жизнени сили, в отличие от пастьоризираното вино или 

това с консерванти – сулфати. Тази разлика във виното е принципна, както млякото на 

пара и пастьоризираното мляко, така също и между домашното пиво (бира) и 

пастьоризираната бира от бутилка – това е съвсем друг – жив продукт, единия е полезен 

– другия вреден. Това е както в приказката за живата и мъртвата вода. 

Луиджи Корнаро казвал, че, ставайки стар, а той доживял на тази диета (336 гр. 

твърда храна и 448 грама чисто вино на ден) до 102 години, той чувствал, как есента си 

отиват неговите сили, и той знаел, че ако доживее до новата реколта грозде, тогава той 

ще преживее още минимум година. 

… 

Но за здравето – колкото по-младо е виното, толкова е по-добро, защото в него 

има жизнени сили от новата реколта, от грозде току що набрано от лозата под слънцето, 

а не от тъмните изби, където има влага и плъхове. 

… 

 

 

За клизмите. Те трябва да се започнат не по-рано от 5-тия ден, когато сокът вече е 

започнал да се отделя в празните черва, и да се повтарят всеки 4-5 дена до края на 

гладуването, промивайки черния отровен сок от дебелото черво. Трябва да се правят не 

по-често от един път на 4-5 дена. 

Обезателно трябва да се направи клизмена промивка преди началото на 

излизането от гладуването. Някои практикуват клизми с добавки. Това не трябва да се 

прави. Както вече казахме всякакви странични вещества, освен дестилираната вода, по 

време на гладуването е вредно да се вкарват в организма. Достатъчна е проста промивка 

с топла вода. Авторът сам е пробвал веднъж да си направи клизма с добавка на 



рициново масло за да улесни прочистването на червата, но това само предизвика 

влошаване на самочувствието му. 

… 

Но ако човек не обича клизмите, то при дълго гладуване той може да прави 

клизма 1 път в седмицата. Но на изхода непременно. Когато аз за първи път гладувах 31 

дена, то не правих клизми изобщо, и когато започнах да пия сокове, от мен 

последователно излязоха 4 пълни тоалетни чинии изпражнения черни като катран с 

жълтеникав оттенък. Т.е. за 31 дни в дебелото черво се е отлагала тази жлъч, спичайки 

се там, и ето тя е излязла. Когато видях това, очите ми станаха квадратни. Все едно прав 

е бил Хипократ , когато е казвал, че човек се състои от кръв, слуз и 2 вида жлъч. Когато 

човек яде храна, у него се отделя жълта жлъч, която може да се наблюдава при 

сондирането на стомаха или ендоскопия на жлъчните пътища. Но когато човек гладува, 

от него се отделя черна жлъч, съдържаща в себе си мастноразтворимите отрови. 

 

Сън. Съня се явява важен индикатор на гладуването. Колкото повече отрови има в 

кръвта, толкова е по-лош съня. Съня при гладуването е тежък. Но запомнете, теглото се 

губи само по време на съня. Аз съм правил много замервания на теглото и резултата е 

само един – по време на деня и бодърстването тегло не се губи ни на грам, но легне ли 

да се поспи – тегло моментално се губи. Това показва, че удивителните промени в 

организма настъпват именно по време на сън. Оттук и извода, ако се получава – спете 

повече. Има един проблем – съня при гладуването е винаги тежък и лош. 

По протежение на целия период на гладуването самочувствието е отвратително, 

но малко се колебае. Бива и по-леко, бива и по-лошо. Като правило, вследствие на 

циркулиращите в кръвта отрови, съня е тежък. Един от важните показатели за бързо 

прекратяване на гладуването се явява пълната загуба на сън. Ако вие не можете да 

мигнете цяла нощ – значи от гладуването трябва да се започне да се излиза. Гладувайки 

31 дена, аз не спах цяла нощ, сънувах някакви гробове, а на сутринта станах и не можах 

нормално да уринирам. Урина не тече. Капе, а струя няма. По-медицински – това се 

нарича „анурия” – опасно състояние, грозящо със загуба на бъбреците. Отсъствието на 

струя урина – това е ясен показател за това, че количеството отрови в кръвта толкова е 

нараснало по време на гладуването, че бъбреците не се справят с извеждането им, 

задръстили са се с токсини, и са започнали да страдат. Бързо трябва да се излезе от 

гладуването. Иначе бъбреците ще откажат напълно, и на вас ще се наложи да вземете 

„изкуствен бъбрек”, а ако такава възможност няма? 

Ако при гладуването започне да намалява отделянето на урина, не оправяйки се с 

увеличаването на приема на дестилирана вода, то трябва да се започне да се излиза от 

гладуването, преминавайки на пресни плодови сокове. 

 

Гладуването е много сериозен процес и в никакъв случай не трябва да се допуска 

прекаляване. По-добре е да не се догладува, после да се повтори гладуването, но да не 

се претовари организма, който се освобождава с извънмерно количество токсини. 

Съвременния човек след 40 години е претоварен с отложени в тъканите соли на 

различни токсични вещества. При това ако той е болен и хронически се лекува с 

лекарства, то той е просто чувал с токсини. У човека след 40 години няма никакъв шанс 

да се очисти организма с 1 гладуване., колкото и то да продължава. Затова трябва да се 

гладува не повече от месец. Естествено, че няма да се очистите за 1 гладуване не е беда, 

след това ще погладувате още един път. Автора едва не посади своите бъбреци на 31-

вия ден на гладуването, стараейки се да се очисти от един път.След това той 

последователно е гладувал, общо на сума 128 дни, влизайки и излизайки от дълги 

гладувания. И какво? Все едно, даже при такива дълги гладувания пълно очистване не 



беше достигнато. Затова в никакъв случай не бива да се затяга гладуването, стремейки 

се да се очистим на всяка цена от раз. Може би след като сте се опомнили на 45 

годишна възраст, вие в тази сложност трябва да прогладувате за пълно очистване 200-

300 дена? Кой знае? Но това никак не трябва да се прави наведнъж – това е програма за 

години.  

 

Отделянето на урина – това е още един най-главен показател за гладуването. 

Живостта на струята по време на гладуването намалява, но ако по време на гладуването 

струята става слаба и вяла, то това е нормално и трябва просто да се увеличи приема на 

вода. Но ако струята започне съвсем да губи напор и започне просто да капе, то трябва 

от гладуването да се излезе веднага; но това може да се случи само при дълги 

гладувания.  

Съществува съвсем точна граница колко време човек може да само на чиста вода. 

Ирландските борци за освобождение от английско робство, практически здрави хора 

през 70-те и 80-те години на 20-ти век, обявявайки гладна стачка живели на вода 68-72 

дни. След това следвала смъртта. По такъв начин този пример доказва, че организма на 

млад и здрав човек „не задръстен” с шлака може да преживее безопасно само на вода до 

50 дни. Обаче, ако вашият организъм е пълен с токсини или сте над 40 години, а с 

възрастта вие не можете да знаете колко сте пълен с „шлака” – по-добре не отивайте 

далеко. Рискувате да повредите бъбреците си с излизащите отрови. 

И така, какво придобиваме с тези гладувания? Какво състояния? – Това състояние 

се  нарича „състояние на пълно очистване”. То не може да бъде сбъркано с нищо. В 

някой ден от гладуването внезапно се изгубва лошото самочувствие и тежестта, става 

ти необикновено леко, идва прекрасно самочувствие и настроение. На медицински език 

това се нарича еуфория. Езикът, а значи целия стомашно-чревен тракт се очистват 

напълно, а очите засияват като 2 пламъчета. А връщането на блясъка в очите и 

очистването на езика – това е точен показател на очистване на организма. Това е затова, 

защото във вашия организъм са свършили всички отрови. Те всички са изведени, и вие 

сте се върнали към първичното си младенческо състояние. Вие сте абсолютно здрави, 

както в първия ден, когато ви е родила мама, и вие чувствате всички хранителни 

продукти в тяхното действително качество. Тогава вие ще почувствате, какъв въздух 

дишаме, и с каква гадост ни хранят. 

 … 

Вие сте помогнали на организма, като че ли сте го поставили на нужното място, а 

напред той трябва да премине сам. Повтарям за организма който трябва да преодолее 

някаква хронична или неизлечима болест – бронхиална астма, хипертония, стенокардия 

или диабет – не е задължително да се достига състояние на пълно очистване. 

Достатъчно е да се понижи концентрацията на токсини в тъканите, „токсикогистия”, т.е. 

да се понижи „шлаката” до някакво ниво Х, а нататък организма се справя сам. 

… 

Как авторът стигна до гладуването? Той внезапно откри, че има високо кръвно 

налягане. То беше 210-240, долна граница 100-120. По това време той беше само на 39 

г. Бидейки лекар, той се порови доста в американската медицинска литература. Той 

откри, че хипертонията в млада възраст носи злокачествен и бързо прогресиращ 

характер. Тези млади хора, които имат злокачествени показатели на кръвното налягане 

обикновено живеят 3-5 години. След това, автора, започнал да взема „най-добрите” 

американски таблетки за кръвно. Но на максимална дозировка не се удаде да се смъкне 

кръвното по-ниско от 180/100. При това главата е била постоянно тежка и цялото 

светоусещане станало в някакви черни и ужасни краски. Затова автора, бидейки сам 

лекар, и своевременно чувайки за гладуването, казал на себе си: „Таблетките-това е 



смърт. Трябва да се гладува”. Сега, след 12 години, в зряла възраст, автора се чувства 

практически здрав човек. 

… 

Помня как майка ми дишаше на парата (когато е имала хрема) и в това имаше 

смисъл. Защото колкото по-силна е хремата, толкова по-бързо организма се избавя от 

нездравата субстанция и толкова по-бързо ще оздравее в пълния смисъл на думата. А 

какво прави медицината? Навсякъде се дават капки, които блокират отделянето на 

нездравата субстанция от носа и какво? – Правилно, тя остава в организма, складира се 

някъде там в недрата му, за да ви се „обади” оттам по-късно и да ви докара сериозни 

проблеми. Същото е с температурата по време на простуда. Първото нещо, което 

преди 35 години ни каза преподавателя по микробиология в института, че 

вирусите загиват от температурата и при вирусни заболявания не трябва да се 

дават понижаващи температурата таблетки, защото именно температурата е 

фактор за излекуване от вирусните болести. Никога не приемайте понижаващи 

температурата таблетки при вирусни заболявания и особено при грип, ако 

температурата не е по-висока от 40-41 градуса! 

… 

Температурата – това е защитна реакция на организма. Съвременната медицина е 

заета с това да се бори със „защитните реакции” на организма, със симптомите като 

„натъпква, натиква” самата болест някъде в дълбочината на организма и я вкоренява 

там. Бъдещите лекари, особено в Америка, не ги учат нито на осмислена, нито въобще 

на никаква философия на медицината - тях ги учат да оказват услуги съгласно 

инструкциите и ценоразписа.  

… 

Затова вие сте длъжни да разберете, че даже ако вие в нищо особено не 

злоупотребявате, то все едно се разплащате със здравето си за греховете на 

цивилизацията. Често може да се чуе: „Такъв здравеняк, от нищо не е боледувал и 

изведнъж – рак.” Всеки човек към 40-тата си година е напълнено с токсини болно 

тяло, дори ако от нищо сериозно все още не сте се разболели. Освен това 

изследванията са показали, че във всеки организъм след 40 годишна възраст в 

кръвта циркулират свободни ракови клетки. Целият въпрос е в силата на имунитета, 

а ракови клетки има у всички. Ако още има имунитет – значи човек живее. А какво 

поразява имунитета? – Токсините, които в окръжаващата среда стават все повече. 

… 

Оптималния курс за лечебно гладуване е 21-28 дена. Защо? Практикуващите 

гладуването са се условили да наричат кратко гладуването до 10 дни, а дълго гладуване 

когато е повече от 10 дни. Но от гледна точка на процесите ставащи в организма, това 

деление нищо не дава. 

… 

3 седмици или 21 дена, това е магическата гранична цифра в гладуването. При 

гладуване повече от 3 седмици в организма на човека могат да станат не само 

очистващи, но и зарастващи, регенеративни процеси, за които са му необходими не по-

малко от 3 седмици. Защо е така? – Защото на специалните клетки – фагоцити им е 

нужен такъв срок за да свършат тази работа. По този начин от хистологична гледна 

точка е правилно гладуването да бъде разделено на „до 21 ден” и „след 21 ден”. 

Гладуването след 21-я ден е лечебно. А до 21-я ден? Разбира се гладуването дори и 

само 1 ден в широкия смисъл на думата е лечебно. Разликата е в това, че след 3 седмици 

организмът унищожава нещо, което в действителност е същността на болестта ви, за 

което науката няма ни най-малко понятие. 

… 



Има още един повод за дългото гладуване. Най-трудното е да се започне и влезе в 

гладуването, но ако вече сте влезли, по просто и лесно е да гладувате 21 дена, 

отколкото да правите 3 гладувания по 7 дни. При това опитът показва, че 3 гладувания 

по 7 дни не са равнозначни по лечебен ефект на едно гладуване от 21 дена, но 

качествено му отстъпват. Тоест това показва, че при гладуване от 21 дена и повече 

организма извършва някаква по-важна и значителна работа, отколкото при гладуване 

по-малко от 21 дена. Но ако сте над 45 години и сте тежко болни, не ви препоръчвам 

гладуване повече от 10-14 дни, защото това е твърде голямо токсично натоварване 

върху отделителните органи. 

… 

Случва се да чуеш: ето млад мъж на 48 години, рак на стомаха 4 стадий, 

прогладувал 28 дни, и все едно умрял. 

Рак на стомаха 4 стадий – това е запусната, предсмъртна фаза на рака, когато 

официалната медицина даже не се приближава към пациента, считайки го за обречен, а 

в Америка лекарите на терминално болните просто, и за себе си безопасно правят пари. 

Този нещастен човек просто не е имал време, за да се очисти неговия организъм от 

раковите клетки. Той се намира в цайтнот. Аз вече ви говорих, че в запуснатите случаи 

сумарното гладуване по 10-30 дена може да достигне 200 и повече дни.  

За осъществяването на такъв проект трябват не по-малко от 3 до 5 години, 

като се вземат в предвид влизането и излизането от гладуванията и периодите на 

почивка. Рак в 4-ти стадий не дава на пациента толкова време. Извод: ако сте на 30, 

а още повече на 40 години, даже ако от нищо не боледувате, на вас ви е необходимо 

тихичко да се занимавате с гладуване, доколкото както се казва: „Вие не може да 

знаете, кога ще паднете”. След 40 годишна възраст в организма на всеки човек 

присъстват ракови клетки. Целият въпрос е само в това, доколко вашият 

организъм може да се избавя от тях, доколко той е чист, а доколкото е чист – 

толкова е силен и неговия имунитет. 

Колкото и голямо да е количеството отрови във вашия организъм, той не ги пуска 

в кръвта веднага всички. Ако това се случи, то смъртта ще се случи веднага. Организма 

се стреми да поддържа постоянна концентрация на токсините в кръвта, стараейки се да 

изхвърля токсини в кръвта, само тогава, когато предходната партида вече е изведена от 

организма. Оттук гладуването в цялата му същност трябва да бъде разтегляно дълги 

месеци и дори години. Ако вие продължавате гладуването повече от 21 дена, то при 

наличието на голямо количество отрови в организма, бъбреците могат да не се справят 

с тяхното отделяне и концентрацията на отровите в кръвта да започне да се покачва. В 

този случай е необходимо веднага да започнете да излизате от гладуването, ако 

отделянето на урина е намаляло и не се увеличава с приемането на по-голямо 

количество течности. 

 

Излизане от гладуването 

 

И така, вие сте прогладували 21-30 дни и трябва да излезете от гладуването 

независимо от това, дали сте достигнали до пълно очистване или не. Запомнете, че 

начина по който излизате от гладуването определя целия резултат от гладуването ви. Аз 

подчертавам това: ИЗЛИЗАНЕТО ОТ ГЛАДУВАНЕТО Е ПО-ВАЖНО ОТ САМОТО 

ГЛАДУВАНЕ. Ако не сте в състояние да осигурите условия за правилно излизане от 

водното гладуване, не гладувайте въобще. Водното гладуване е твърде сериозен метод 

за лекуване, за да го практикувате така да се каже на самотек. Ако няма пресни плодове, 

чрез които се излиза от гладуването, то направете 2-3  дни разтоварване и толкова – 

чакайте когато ще има плодове. Забележете, че аз въобще не говоря за такова понятие 



„начало на яденето”, защото гладуването завършва с началото на процеса на изход от 

гладуването, което категорически изключва храната в обичайния смисъл на тази дума. 

Вече след 7 дни гладуване във вашата кръв циркулират огромно количество 

отрови. Огромно количество токсини се намират в тъканите вече в „отвързано 

състояние”, готови да излязат в кръвта. Това са същите токсини, които организма е 

успял да мобилизира, но още не е извел от себе си. 

Сега задачата е да се очистите от тези отрови, не давайки на тези токсини 

възможност да се върнат и отново да се отложат в тъканите на своите места – ето най-

важната задача за този период. Ако вие започнете да ядете неправилно, то всичките 

циркулиращи в кръвта токсини ще се върнат и отложат обратно в тъканите, а вие ще се 

лишите от максималния ефект от гладуването, който можете да имате, ако бихте 

излезли от гладуването правилно. Т.е., вие много ще изпортите процеса на очистване на 

организма, много силно ще намалите неговата ефективност. 

… 

Как да се излезе от гладуването? 

Твърда храна след 21-28 дни гладуване просто ще предизвика преплитане на 

червата и необходимост от операция, което, отчитайки общото състояние на 

вашия организъм в дадения момент е равносилно на смъртта. Вашите черва 

някъде след 14-тия ден на гладуването влизат в режим на почивка и спират да 

произвеждат така наречените перисталтически вълни, благодарение на които 

храната се придвижва на порции отгоре надолу. Червата са обездвижени, но те 

възстановяват двигателните си функции само по-късно, при дълго гладуване – това е 

приблизително след първата неделя след началото на изхода от гладуването. 

Нали не искате усложнения, когато главната работа е вече свършена? 

Слушайте и запомнете: ОТ ГЛАДУВАНЕТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗЛЕЗЕ САМО 

ПО ЕДИН НАЧИН – НА ПЛОДОВИ СОКОВЕ ИЗСТИСКАНИ ОТ ВАШИТЕ 

РЪЦЕ! При което броят на дните на чисто плодови сокове се определя от 

продължителността на вашето гладуване. Тоест, ако сте гладували седмица – седмица 

трябва да бъдете на плодови сокове. Ако вие сте гладували 7-10 дни, то вие по принцип, 

можете плодове просто да ядете, но отново, в никакъв случай обикновена храна и не 

зеленчуци. 2 недели сте гладували? – значи 7-10 дни вие сте на свежи сокове. 4 недели? 

– Значи 2 недели трябва да сте само на свежи плодове сокове. И още най-главното! 

ПРЯСНО ИЗЦЕДЕНИТЕ СОКОВЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПИЯТ САМО РАЗРЕДЕНИ 

С ДЕСТИЛИРАНА ВОДА НАЙ-МАЛКО НАПОЛОВИНА. Аз употребявам смес: 

половин лимон, половин портокал, половин грейпфрут и доливам дестилирана вода до 

300 милилитра. 

В своята, една от най-добрите книги за гладуване изобщо, „Терапевтичното 

гладуване” (1949) американския автор Арнолд Де Вриз дава следните, малко различни 

от моите, срокове за строго плодово-сокови диети. 

Продължителност на гладуването > Изход от гладуването на плодови сокове 

1-3 дена     > 1 ден 

4-8 дена     > 2 дни 

9-15 дена     > 3 дни 

16-24 дена     > 4 дни 

25-35 дена     > 5 дни 

Над 35 дена     > 6 дни 

… 

Личния ми опит показва, че девризовските цифри за изход на сокове трябва да се 

увеличат, минимум 2 пъти. Например, сега аз се намирам на 7-мия ден на пресни сокове 

след само 7 дневно гладуване, а аз имам още гадна слюнка. За какво говори това? – За 



това, че аз излизам от гладуването правилно, и токсините даже на 7-мия ден се отделят 

плътно от устата и аз, значи, трябва да се държа на пресни плодове още нататък, докато 

гадния дъх от устата не премине. 

ПРИ ПРАВИЛНО ИЗЛИЗАНЕ ОТ ГЛАДУВАНЕТО ЧРЕЗ ПЛОДОВИ СОКОВЕ 

В УСТАТА ВИ ТРЯБВА ДА ОСТАВА ГАДЕН ПРИВКУС. 

 

Какви са още признаците за правилния изход от гладуването? Само на изхода на 

пресни плодови сокове у вас няма да има никакъв див възврат на апетита, който в 

случай на всеки друг изход от гладуването, и особено на който и да е с обработена 

храна, се превръща в зверски апетит, който сам по себе си вече представлява голям 

проблем. 

… 

Ако даже аз бих започнал нещо освен…, нещо например като нишесте, дори само 

пресни банани, дори не говорим за варена храна, то процесът на очистване рязко би се 

прекратил – всички циркулиращи токсини биха се върнали обратно в „склада” – там 

където са били преди гладуването. Нишестето, т.е. продукти с високо съдържание на 

нишесте, както показва практическия опит, ефективно блокира процеса на очистване. 

… 

И какво се получава в резултат? – Неефективния курс на лечебно гладуване 

и след това такъв „гладувал” ще разказва на всички, че е гладувал и не му е 

помогнало. 
… 

В Русия е полезно да се насрочи изхода от гладуването към август-септември-

октомври, когато прекрасно може да се използва реколтата от ябълки. Прекрасно е да се 

излезе от гладуването на гроздов сок или на грозде. Това в Русия, в Америка 

наднорменото количество пестициди в ябълките, гроздето и прасковите изключва целия 

смисъл от приемането им за изход от гладуването. В Русия лятото отлично се използват 

ягодите, също имащи очистително действие, но в Америка да се говори за ягоди е 

просто смешно, затова тука няма и за какво да се говори. В Америка – всичките плодове 

и зеленчуци – това е форма без съдържание, или с пестицидно съдържание. 

Ефективно е на изхода да се ядат ананаси, които са богати на разцепващи 

белтъците ферменти. 

… 

И аз ви казвам определено: в периода на очистването – никакви други сокове – 

освен плодови. И на първо място това се отнася за сока от моркови, от цвекло, от 

целина и други сокове от кореноплодни, както и сокове от треви. 

Кореноплодните, ботанически, - това са хранилище на скорбяла (нишесте). 

Скорбялата прилича на човешкия гликоген – това е източник на глюкоза, това е мощно 

вещество, извикващо процесите на синтез, а за нас това означава – утаяване на 

токсините обратно в тъканите депа. Почакайте, соковете на кореноплодните ще 

употребяваме в следващия период на изхода от гладуване. 

Соковете от треви, тревите – съдържат хлорофил – това е шампион по синтеза 

сред въобще всички вещества – соковете от треви рязко стартират процесите на синтез 

в организма тогава, когато в периода на очистване на нас това съвсем не ние нужно, 

затова тревните, зелени сокове, ние също ще отложим за следващия период на 

гладуване. Пресните тревни сокове и соковете от кореноплодни са много полезни и 

ефективни – но в другия, следващ период на изхода от гладуването, и съвсем за друга 

работа, а не за тази, която ние изпълняваме, очистването на кръвта от токсините!   

… 



Що се касае за пастьоризирано мляко, кефир, каша, картофи, обичайна варена 

храна – въобще забравете и не превръщайте сериозното дело в опасна пародия. 

Аз помня, как мой колега, лекар, на 16 ден от гладуването се срина и се наяде с 

варени макарони. След това той прекара денонощие в служебната тоалетна. На него му 

провървя, но ако той беше още малко погладувал, този изход от гладуването би се 

приключил с нещо печално. В американската литература има колкото искаш 

напомняния за преплитане на червата след 3 седмично гладуване просто от 1 изяден 

варен картоф, или късче бял хляб, не говоря даже за котлет. 

Като завършваме с този въпрос, аз трябва да ви попитам: някъде в текста 

казвал ли съм, че могат да се употребяват консервирани или пастьоризирани 

плодови сокове? – Не! Защото плодовите сокове в пакети и бутилки  в най-добрия 

случай представляват сладък разтвор на минерална вода, освен това една четвърт 

от обема им заема слаб разтвор на дезинфектиращо вещество от типа на онези, с 

които се обработват обществените тоалетни. 

… 

Доколкото при соковата диета няма твърд хранителен обем, то и перисталтиката 

на червата не се запуска, и чувството на глад не възниква докато се намирате на 

плодови сокове и се очиствате от токсините. 

… 

  

Период на гладуване на зеленчукови и сокове от треви 

 

След това идва следващия, третия – период на гладуване на зеленчукови и тревни 

скокове. След периода на плодови скове и плодове, можете да добавите зеленчукови 

сокове от моркови, цвекло, целина, копър, глухарче или картофи, или вече без боязън 

да се ядат тези зеленчуци и треви, доколкото когато сте се намирали на плодови сокове  

движенията на червата вече са се възстановили. 

…  

Джей Кордич в книгата си „Соковата сила на соковия човек”, излязла през 

1993 г. съобщава, че през 40-те години, тоест преди 50 години на него, млад тогава 

атлет била поставена диагноза: рак на пикочния мехур. Живеейки в центъра на 

Манхатън и имайки възможност да не работи той всеки ден от 6 сутринта до 6 

вечерта си приготвял плодови и зеленчукови прясно изстискани сокове. Той в 

пълния смисъл на думата работел за себе си. Той прекарал на прясно изцедени 

сокове 2 години и половина и престанал да усеща присъствието на болестта в себе 

си. При това той напълно се бил отказал от официалното лечение. 

… 

Сега вие сте включили зеленчукови и тревни сокове. Най-добре от всичко разбира 

се е морковения сок. Но започвайки 3-тия период от гладуването или втората фаза на 

изхода от гладуването, аз препоръчвам сок от черна ряпа с мед. В дадената ситуация 

ряпата оказва просто вълшебен ефект. Аз обяснявам: през целия период на водното 

гладуване във вашия организъм има слаба ацидоза, т.е. киселинност, която разтваря 

всички соли на токсините лежащи в тъканите на организма. На плодови сокове, особено 

цитрусови, които също имат рязка киселинност, например: лимоновия сок, - тази 

киселинност трябва да се съхрани. Черната ряпа е най-алкалния, т.е. неутрализиращия 

киселинността  натурален продукт от всички възможни. Такъв друг няма. 

… 

Единствената забележка по употребата е, че доколкото ряпата има силно алкална 

реакция, а цитрусовите сокове, особено лимоновия – рязко кисела реакция, то тях не 



бива да ги приемате едновременно – те са несъвместими в стомаха, и приемайки ги 

едновременно, може би да има временно подуване на стомаха и дискомфорт. 

…  

 

Банята – апотеоз на очистителния процес. 

… 

В банята след гладуването не трябва да се влиза преди да се възстанови водно-

солевия баланс на организма. А възстановяването на тоя баланс става не по-рано от 10 

дни след началото на излизането от гладуването, дори да сте гладували само седмица. 

… 

А ако сте гладували повече, то трябват и повече от 10 дни. Трябва да усетите, че 

сте се напили със сок, върнало се е бодрото ви самочувствие, струята урина е бодра и 

жива, езикът ви е овлажнен, кожата ви е овлажнена, очите са заблестели, сънят се е 

възстановил – тогава отивате в банята. Аз особено подчертавам, че в банята трябва да се 

отиде преди да сте преминали на варена храна. Тоест в банята трябва да се отиде, 

когато сте си отпили на сокове, но преди да сте преминали на обработена храна. 

Ще излезете от банята както никога по-рано – в първичната си младенческа 

чистота. 

 

В банята в никакъв случай не трябва да се влиза по време на гладуването. И даже 

само седмица да сте гладували влезте в банята 2 седмици след излизането от 

гладуването на сокове и плодове. Авторът беше в парна баня на седмия ден на 

дестилирана вода. В самата баня нищо особено не се случи. Но когато се прибра в къщи 

започна повръщане на вода, от интоксикацията бялата част на очите стана почти черна 

и се наложи спешно да се прекрати гладуването. Освобождаването на токсините от 

тъканите беше изцяло извън контрол. Не искам да си представя, какво би било 

състоянието на човек, решил да се напари в банята преди да кажем на 21-вия ден от 

гладуването. Това би приличало на самоубийство. 

 

Задачата на парната баня е проста: сърдечно-съдовата система при нормална 

температура е отворена от единия край, от страна на бъбреците. През цялото време на 

гладуването бъбречния край на сърдечно-съдовата система е бил отворен и бъбреците 

усилено са филтрирали токсини „на улицата”. Сега ние сме длъжни образно казано да 

отворим другия клапан сърдечно-съдовата система и да отфилтрира с цялата кожа чрез 

периферното кръвообръщение. По своята ефикасност това е потресаваща процедура. 

Отбиването в банята, може да се каже, че заменя сеанс хемодиализа с изкуствени 

бъбреци. Но в отличие от бъбреците, чрез кожата излизат не само водразтворимите, но 

и частично мастноразтворимите токсини. 

Вашата задача в парното отделение – да не се парите на максимална температура. 

Вие трябва добре да се препотите, „да потечете”, а потоотделянето не е само 

пропорционално на температурата, но и на влажността. Трябва да изпотите „шлаките”. 

Нужна е не много гореща влажна „парилка”. Никакви сауни. 

… 

Вземате със себе си в банята термос с 2 литра разредена смес от прясно изцеден 

лимонов и портокалов сок и да кажем 2 бутилки минерална вода, всичко не по-малко от 

2-х-3-х литра течности. Половината от това количество изпиваме преди началото на 

паренето и продължаваме (на малки части) като акцентирате на това, че цялото 

количество да се изпие до средата на процеса. Вие трябва да изпарите почти цялата 

употребена течност чрез кожата по време на паренето. Естествено, процеса трябва да 

варира от възрастта и състоянието на пациента. При хронични сърдечни заболявания 



водното натоварване трябва да се подава внимателно. Но от друга страна ние не можем 

да измием периферните тъкани от токсините, без достатъчно количество течности. Ако 

вие сте в парна баня и кожата ви е суха значи количеството на течностите в тъканите е 

малко, или парата е твърде суха. С всеки пациент въпроса се решава строго 

индивидуално. 

 

Четвърти период на гладуването. 

 

Четвъртата фаза на гладуването, или третата фаза на изхода от гладуването – това 

е периода на суровоядството. Т.е. потреблението на сурови натурални продукти. С 

какво този период се отличава от предходните? Вече няма смисъл да се давим в сокове, 

когато можем да ядем целия продукт. Можете да добавите сурови продукти и не от 

вегетарианския ред като: жълтък от сурово яйце, късче сурова прясна риба, даже сурово 

месо, но естествено не от магазина, а оттам, където всичко е свежо и натурално. 

Главното е всичко да бъде прясно и сурово, защото само в прясното и суровото се 

намира това, което в руските приказки се нарича „жива вода” – т.е. жизнена сила. 

… 

В САЩ се натъкнах на голям проблем с суровоядството. Работата е там, че 

всичко, даже като че ли суровите продукти, и на първо място бързо развалящите се: 

плодове и зеленчуци, всичкото месо – се обработва с радиоактивно излъчване в камери, 

така че да се убият всички бактерии и се да предотврати бързото разваляне на продукта. 

Затова в САЩ даже плодовете и зеленчуците, не говоря вече за месо - не се 

явяват живи, даже ако изглеждат като свежи. Всички картофи в конкретно в САЩ са 

радиоактивни. 

… 

В САЩ всички плодове – ягоди имат вкус на сурова хартия, а американците 

мислят, че ядат истински плодове; така им говорят по телевизията. 

А нали вече отдавна американските Интернет материали съобщават, че при 

радиоактивната обработка на храната тя губи своите жизнени свойства, натрупва 

агресивни свободни радикали и паталогични откъслеци от молекули, които 

предизвикват спиране на растежа и болести при опитни животни. Само се допираме до 

темата за прякото радиоактивно облъчване на суровата продукция в САЩ, вън сме от 

темата „генетически изменени продукти”. 

 

Разбор на чуждестранната литература за гладуване. 

 

… 

Гладуването като метод за лечение на болести и очистване на организма, при това 

като масово и осмислено движение се появява в Америка и Германия още в края на 19 

век. При това и в Америка и в Германия с лечебното гладуване тогава са се занимавали 

и медицинските доктори. 

… 

Основополагащите работи по лечебно гладуване са написани именно от 

лицензирани доктори, още до тогава, докато съобразили, че постоянно да лекуваш 

болните, предписвайки им лекарства, е много по-малко трудно, по-просто и изгодно, 

отколкото да ги излекуваш, рискувайки да останеш без работа. 

… 

Частните клиники по лечебно гладуване никнали както гъби след дъжд. Даже 

встъпването на Америка в Първата Световна война никого не отвлякло от лечебното 



гладуване. Само Втората Световна война заглушила интереса на американците към този 

метод и видимо завинаги. 

… 

 

В САЩ ако искаш, да отдъхнеш или да си възстановиш здравето – това е твоя 

лична работа – купувай билети и отивай на юг, намери който и да е частен лекар и се 

лекувай на свой страх и риск. 

Американската държава не се интересува от здравето на своите граждани ни в 

най-малка степен. Тя е много заета с плащането на сметки на частните лекари 

заработващи парите си от болестите, а не от здравето на хората – затова медицината в 

САЩ е кръвно заинтересувана населението да е болно. Понятието „профилактика на 

болестите” е неизвестно за Американската Медицинска Асоциация – подобно на 

американското министерство на здравето, което в САЩ би било по-вярно да се нарече 

„Министерство на Болестите”. 

… 

Арнолд Ерет е гладувал много пъти и по много дни. Най-дългото му гладуване е 

било дълго 49 дни. И ето какво говори той: 

„Повече не съм привърженик на дългите гладувания. В действителност можем да 

станем престъпник спрямо самия себе си, заставяйки себе си да гладуваш 30-40 дни на 

една вода. Никой не може да издържи толкова дълго гладуване без последствия или 

загуба на жизнените си сили”. 

А ние ще поставим възклицателен знак! – Защо? Защото тук Арнолд Ерет вкарва 

в гладуването нов фактор – жизнената сила, която по негово време материалистите 

упорито отхвърляха. И този фактор жизнена сила той както разбирате взема не от 

тавана. 

Личният опит от дългите гладувания от автора на тази книга, имащ в актива си 

десетгодишен опит лечебно гладуване и 31, 30, 24, 24 дневни гладувания и десетки 

гладувания за срок от 7 до 10 дни, също доказват наличието на такава жизнена сила. 

А как ще попитате вие, във вашите, че оптималния срок за гладуване е 21 

дни и че по-малко гладуване не оказва така изразен лечебен ефект, както 

гладуването от 21 дни и повече? – Всичко е правилно изкуството да се пилотира 

конкретния организъм е в умението да се виждат опасностите и преимуществата 

на точно такъв или друг срок, при което да се избегнат „Сцила и Харибда”, т.е. 

уловки и от двете страни. 

Резултатът от вашето гладуване е в същност да се изравни дясната част на 

математическото уравнение с лявата част. Вляво се намира количеството токсини 

в организма, от дясно - противостоящото му количество жизнена сила на 

организма. При това в лявата част на уравнението стои безчислено множество 

коефициенти: възраст, наследственост, изходно тегло, съпътстващи болести. 

… 

Именно това спиране на елиминацията на токсините отстранява свързаното с 

елиминацията чувство на глад, а чувството на необходимост да „хвърли” в стомаха 

нещичко, и хората които постоянно ядат въобще не елиминират своите токсини, а 

постоянно ги натрупват в организма си. Тоест да спрем глада с гладуване! Тези 

милиони американци, които по цял ден постоянно нещо ядат и постоянно ходят до 

хладилника – това не са хора гладни. Съвременната медицина и физиология не 

различава тези 2 абсолютно противоположни подбуди за прием на храна и затова е 

безпомощна. 

Вие знаете че, 100 години назад в Америка, когато хранителните продукти 

започнали да се фалшифицират, в САЩ съществували закони против 



фалшифицирането на храна. Вие мислите, че тези закони са отменени? – Никога! 

Просто в началото на Втората Световна война фалшификацията на хранителни 

продукти приела тотален характер, а нормалните продукти станали такава рядкост и 

затова започнали да се наричат „органически” и стрували не по-малко от 3 пъти повече. 

А за законите за фалшификация на продуктите просто забравили и заобиколили 

инструкциите. 

Но в съвременните условия на тотална употреба на фалшифицирани и 

отровни хранителни продукти, хипетезата на Арнолд Ерет за това, че попадането 

на обработена храна в стомаха спира процеса на елиминиране на токсините е 

извънредно важна. Ерет казва: „щом само стомаха се освободи от храната, в 

организма започва процес н извеждане на токсините”. И това е опитен факт. 

 

… 

Обаче когато нашия дебел доктор постоянно притичва към хладилника и нещо 

дъвче, то неговия пилор никога не се затваря, тоест стомаха на такива хора в пълния 

смисъл на думата е двор с изход на 2 улици със заклинени врати – заклинен пилор, 

който никога не се затваря. Това само по себе си нарушава цялата последователност на 

твърде силната взаимна регулация между стомаха и дванадесетопръстното черво, която 

се осъществява. 

Но Арнолд Ерет говори повече. Той говори, че обработената храна в стомаха 

спира процеса на елиминация на токсините от организма, с което се обуславя и 

привикването към токсичните продукти. 

Това е както при алкохолиците – трябва да пият водка или умират. Можем да 

наричаме тези хора по аналогия – ХРАНОХОЛИЦИ – та ето тези ХРАНОХОЛИЦИ не 

са гладни за храна, а зависими от хранителната интоксикация. Това са болни хора. 

Арнолд Ерет точно казва: „Колкото повече човек акумулира токсини, толкова повече 

трябва да яде за да спира елиминацията”, защото това начало на извеждането на 

токсините предизвиква у него неприятни усещания – хранителна абстиненция – и му се 

иска да яде за да се избави от неприятните усещания. Арнолд Ерет съобщава: „Имах 

пациенти които трябваше да стават няколко пъти през нощта, за да изядат нещо и след 

това продължаваха да спят”. Те трябваше да сложат храна в стомаха за да спрат 

елиминацията на токсините и свързаното с него чувство на непоносима абстиненция. 

Тоест съвременната медицина още отказва да различи чувството на глад като 

отсъствието на храна свързано с нейното дълго отсъствие и понижена кръвна захар, и 

чувството за хранителна абстиненция, което е свързано с елиминирането на токсини от 

организма. 

… 

Арнолд Ерет на основа на богатия си опит подчертава, че: 

„Твърде продължителното лечебно гладуване, може да се превърне в 

престъпление, тъй като гладуващия организъм е препълнен с твърде голямо 

количество токсини. Лечебно гладувалите, които са умрели от гладуването, са 

умрели не от недостиг на храна, но от обструкция на организма, предизвикана от 

собствените токсини”. (Обструкция – преднамерено действие за проваляне на нещо в 

знак на протест). 

Ерет установява главните компоненти на гладуването: „жизнената сила е 

равна сама на себе си минус токсините”. Но твърде дългото гладуване може да 

изразходва твърде много жизнена сила, и тогава, когато токсините надвишават 

жизнените сили, пациентът ще загине. 

Особено внимание Ерет, а и аз подчертавам още един път, отделя на такъв 

признак като безсънието: „С гладуването вашият сън става неспокоен и нарушен, може 



да сънувате кошмари”. Това е правопропорционално с токсимията, появяваща се в 

кръвта във връзка с „пътуването” на токсините от мастните депа към бъбреците. 

Брошурата на Ерет – това е най-мъдрата книга по гладуване, макар че той – 

Ерет, за разлика от мен не съветва да се излиза от гладуването на пресни сокове. 

Защо? – Не затова, че това е неефективно, но защото това е извънредно ефективно. 

Ерет при дълго гладуване се страхува от това, че очистителната сила на пресните 

сокове може да освободи твърде много токсини и да блокира бъбреците. Ерет 

употребява при излизане от гладуването сурови и варени плодове и зеленчуци със 

слабителен ефект от рода на сушени сини сливи. 

 

Главна характеристика на излизането от гладуването. 

 

Каква е главната характеристика на неправилното излизане от гладуването? – В 

почвата на „вълчи апетит”, който може да се характеризира с една дума – голяма 

лакомия. Работата стига до там, че в най-лошия вариант, това тегло, което пациента е 

свалил за 3-4 седмици, той възстановява само за една, защото той се предава, срива се 

след гладуването и яде целодневно. 

В резултат пациентът е напълно разочарован от лечебното гладуване, макар че 

във всеки случай чувства временно подобрение на състоянието. 

А защо се случва това, защо става този обрат на лечебния ефект? – Заради 

недостатъчната информираност. 

Излизането от гладуването е по-важно и продуктивно в план – извеждане на 

токсините, отколкото самото гладуване, което е просто фаза на „отзоваването” на 

токсините от депата. Да кажем че съм гладувал цяла седмица. 

За 1 седмица аз съм „отзовал” толкова много токсини от тъканните депа, 

както се казва, размътих и повдигнах всичката мътила от дъното. За 7 дни червата 

още не са успели да се обездвижат. Ако започнете веднага да ядете обикновена 

храна вие тутакси ще „сринете” всичко от лакомия и все едно гладуване не е 

имало. Веднага ще има зверски апетит и нормално самочувствие. Резултатите от 

гладуването в този случай са минимални. 

Но! Ако вие излизате от гладуването минимум 1 седмица на прясно изцедени 

ПРОЗРАЧНИ плодови сокове, то ще имате нормално самочувствие, няма да имате 

никакъв апетит, ще се нахранвате с чаша разреден сок и изкарването на 

„размътените шлаки” ще продължи минимум още седмица. НЕ ТРЯБВА ДА СЕ 

СКЪПИТЕ ЗА ПРЯСНО ИЗСТИСКАНО СОКОВЕ! ТРЯБВА СТРОГО ДА СЕ 

ОТСТОЯВА ВТОРАТА ФАЗА НА ГЛАДУВАНЕТО! 

Колко са важни само соковете без скорбяла показва фактът, че излизането от 

гладуването в други случаи на пресен сок от моркови също предизвиква дива лакомия, 

която получих след 31 дневно гладуване. Това е защото в морковите има много 

скорбяла – това е кореноплод, а са необходими само прозрачни прясно изстискани 

сокове от лимон, портокал, грейпфрут, нар и т.н. Лимоново-портокаловия сок няма да 

предизвика у вас лакомия, дори няма да имате апетит, ще се чувствате просто 

прекрасно,нищо няма да ви провокира и прекрасно ще излезете от гладуването. Ако 

искате 2 седмици, ако искате 4 – без всякакви ексцесии. 

Вие ще бъдете в състояние да контролирате напълно ситуацията, а не с облещени 

очи да бъркате в тенджерата с макарони. Да – да точно така правят хората скъсали с 

гладуването. 

Ето защо през първата седмица на гладуването е важно да се избягва 

стимулирането на  апетита! Плодовите сокове се всмукват без остатък и не „пускат” в 

движение перисталтиката на червата, а тя е един от факторите, стимулиращи апетита 



Скорбялата, дори суровата такава в картофите или бананите много стимулира 

апетита. Тя е свързана с отключването на процесите на синтез в организма, които 

предизвикват вълчи апетит и лакомия. Ето защо бананите, както морковите и пресните 

картофи в никой случай не трябва да се употребяват при излизането от гладуването. 

Естествено, след завършване на всеки цикъл на гладуването, във ваш интерес е 

колкото може по-дълго да останете на суровоядство, включвайки в понятието 

подварено на пара мляко, сурови жълтъци, сурова риба. 

… 

Запомнете веднъж завинаги – картофите трябва да се ядат сурови! Те са източник 

на жива сила, и даже основно да ги ядете пържени, това не значи, че можете да изядете 

един суров картоф. От картофи впрочем можете да се приготви прекрасен сок както от 

моркови. Картофите не трябва да се белят, тъй като кората им е главен източник на 

витамини. Трябва само да се измиват и да се махат загнилите части. 

… 

Симптомът на отсъствие на апетит е толкова важен признак за правилното 

излизане от гладуването, че ако у вас изведнъж се появи апетит – това значи, че сте 

изпили или изяли нещо по-погрешка, нещо което отключва процесите на синтез в 

организма. А при нас на етапа на изход от гладуването има съвсем друга задача – на нас 

ни трябва всички циркулираци и освободени токсини от организма да се изведат на 

улицата. Каква още храна запуска процесите на синтез в организма и стимулира 

апетита? Това е всяка зеленина – затова на тази фаза от цикъла никакви зелени сокове. 

 

… 

Възстановителната фаза на цикъла на гладуване включва в себе си 3 

основни фази: 

1.) Фаза на лечебно, чисто водно гладуване от 1 до 4 седмици. 

2.) Фаза на излизане от гладуването – на плодови сокове без скорбяла и 

плодове – минимум толкова седмици, колкото сте гладували. 

3.) Фаза възстановителна, като включвате сурови сокове от кореноплоди и 

треви, които могат да се ядат, но само в суров вид. Третата фаза съответно 

продължава същите сокове. 

По този начин правилно проведено лечебно гладуване само от 1 седмица се 

превръща в почти месечно мероприятие, от което вие ще излезете в пълния смисъл на 

думата нов човек! 

Защо в целия този лечебен цикъл аз говоря и подчертавам само СУРОВИ 

зеленчуци и плодове? Защото само 1 молекула сварена или по друг начин термично 

обработена храна моментално спира не само процесите на очистването, но в голяма 

степен и възстановителните процеси също. Щом само хвърлите вътре парче термично 

обработена храна, включително обикновен хляб или изделия от постьоризирани млечни 

продукти от типа на сметаната – край, те си остават там и стоят дълго, а ако сте 

гладували повече от 2 седмици, то вие се намирате в реална опасност. 

… 

ВЕГЕТАРИАНСТВОТО НЕ Е СИМВОЛ НА ЗДРАВА ХРАНА. Ако вие ще 

„бъдете” на макарони, то след време ще станете много болен човек. 

… 

При процеса на храносмилане на термически обработените продукти, т.е. говоря с 

химически език: денатуризирана храна, процеса на храносмилане върви със силна 

загуба на енергия, и тук идва реч на просто за загуба на чисто физическа енергия, а за 

загуба на нещо по-голямо – на жизнена сила. Затова храната дълго трябва да отлежава в 

стомаха и процесите носят не само секреторен и ферментационен характер, но и 



включително въздействието на бактериите с възникването на гнилостен разпад на 

храните в стомаха. По такъв начин, храносмилането на термически обработените 

продукти носи принципно злокачествен характер. Нито кравите, които пасат на тревата, 

нито хищниците в свободната природа страдат от рак на стомашно-чревния тракт. Този 

рак е награда на човечеството за „цивилизованата” храна. 

 

 

Синтетическа, възстановителна фаза от цикъла на гладуването. 

 

Това, което правите във възстановителната трета фаза е – добавяте към плодовете 

без скорбяла, такива в които тя се съдържа – банани, а също кореноплодни и техните 

сокове. В тази група особено добър е сокът от моркови, много разпространен и 

употребяван в Русия. Цвеклото и суровите картофи са също много полезни и то само в 

суров вид. На запад е твърде разпространена комбинацията: 50% сок от моркови, 50% - 

сок от целина и цвекло. Стимулиращ ефект имат всички сокове от треви: магданоз, 

коприва, глухарче, жълт кантарион и др. Да се изстисква може всичко, за което се знае 

от по-рано, че не е отровно. За добиването на сок от треви е необходима специална 

сокоизстисквачка, която прилича на машина с смилане на месо или допълнително 

приспособление, което се монтира към месомелачката. Може да се употребява 

месомелачка, а след това получената каша се прецежда през марля за получаване на 

сока. Най-скъпата сокоизстисквачка в света, струваща 2500$ е тази на д-р Уокър и 

представлява съчетание на месомелачка и изстискваща преса. 

… 

 

И така, вие с всеоръжието сокоизстисквачка се храните с различни плодове, 

пресни кореноплодни и пиете тревни сокове. Дини можете да употребявате само във 

възстановителния период от цикъла. 

Колко трябва да продължи възстановителния период? Колкото се получи. Във 

възстановителния период също не се забранява да се посещава парната баня. 

 

Преход към обработена храна. 

 

Преминавайки на готвена (варено-печена) храна помнете, че най-добрата 

термична обработка е парата. Никога не варете картофите, освен в супата, никога не 

изхвърляйте водата, в която са варени хранителните продукти. Печените картофи – 

сравнение не може да става, са много по-добре запазени, отколкото варените. Помнете, 

че кулинарно-естетическите въпроси и тези за обичайната ситост от храната, нямат 

нищо общо със здравето на човека. 

В основата на съвременния подход на науката за храненето е поставена калорията 

– чисто физичен, а не биологичен показател. Калорията – това е физическото 

количество топлина, необходимо за нагряването на децилитър вода с един градус. По 

такъв начин, калорийния подход обрича човека на сравнение с тенджера с вода, 

топлината на която се поддържа с освобождаващата се от продуктите топлина – тава е 

пределно глупаво. Такова примитивно разбиране немного е било коригирано с 

понятието витамини, но и „витаминното” ниво на разбирането на проблемите се намира 

на спиномозъчно ниво. 

… 

Ще ви кажа само за принципа: колкото по-малко подлагате храната на термична 

обработка, толкова по-добре. 

… 



Специално подчертайте нуждата от пълно изключване от храната на такива 

класически вредни продукти като: 

Хлебни изделия от очистено пшенично брашно от висш сорт (тип 500, бел. пр.) – 

това е чисто тапетно лепило, употребявайте само грубо брашно. По същата причина – 

защото това е чисто лепило от нишесте, избягвайте варени картофи и шлифова бял ориз 

– може само „кафяв”, необработен. 

Зърнени храни – трябва да се употребяват само пълнозърнени храни – например 

елда (гречка - бел. пр.), овесени ядки, пшеница, дори ако това изисква допълнителна 

термична обработка. Не употребявайте никакви млечни продукти от пастьоризирано 

мляко, включително и сладолед. 

Избягвайте всички колбаси от месо. 

Избягвайте захарта – захарта НЕ е глюкоза – това е СУКРОЗА; избягвайте 

солта и всички консерви и туршии (разсоли). Солта – това е консервант, с който 

мъртви животински трупове се осоляват за консервация, на живия организъм 

излишъкът от соли също ще консервира тъканите и ще забави вашите жизнени 

процеси. 

А какво остава, ще попитате вие? – Достатъчно много, но това не е всичко 

разбира се, но не е това, на което вас цял живот са ви приучавали, и за което сте 

натрупали безброй болести. Ами вие вече знаете ръководната нишка: повече треви, 

плодове и зеленчуци.. Всичко което е от руското поле можете да ядете – варите на супи, 

печете и задушавате. 

… 

Рибните продукти са най-екологично чисти, от гледна точка на храненето, 

разбира се когато рибата е прясна. Рибните консерви по принцип и всички консерви 

трябва да се избягват. 

 

Заключение по цикъла на лечебното гладуване. 

 

И така, ако има остра нужда да се избавите от някакво болезнено състояние, 

то вие трябва да направите гладуване не по-малко от 21 дена, но не бих ви 

препоръчал повече от 28 дена – според фазите на луната – или просто 30 дни. (Да 

синхронизирате времето с действителните фази на луната – това си е ваша лична 

работа). Помнете главното – гладуването само по себе си е само мобилизация на 

токсините. Главното следва – а то е извеждането на тези токсини след гладуването 

чрез прясно изстискани ПЛОДОВИ сокове! И такава продължителност аз 

препоръчвам на хора до 50 години. 

При всички останали случаи - за по-устойчива системата 7-10 дни водно 

гладуване. Най-простата ФОРМУЛА е 1+1+1 = 1 седмица на вода – клизма + 1 

седмица на прясно изцедени плодови сокове + 1 седмица пресни плодове и 

зеленчуци – баня, по-нататък качествена храна, или още по-добре колкото може 

по-дълго суровоядство. 
… 

- Успехът от гладуването зависи от чистотата, с която правите всички основни 

фази на гладуване: водно гладуване, фаза на прясно изцедени прозрачни плодови 

сокове, след това фаза с добавка на сурови плодове и треви; и четвърта фаза – да се яде 

всичко сурово – например сурова риба, суров жълтък от яйце и т.н. Решаващо е 

значението на това – именно как точно и чисто е изпълнението на първата фаза на 

водното гладуване и втората фаза  на излизането от гладуването на прясно изцедени 

плодови сокове. Това е както в спортната гимнастика: „природата ще ви постави оценка 

за чистотата на изпълнението”. 



Подчертавам, - АБСОЛЮТНА ЧИСТОТА на изпълнението на фазите. Никакви 

подслаждания, „подхранвания на мозъка” (и витамини, бел. пр.) и т.н. Всяка фаза е за 

себе си. 

А какви неприятни чувства ще изпитате по време на водното гладуване – това е 

вече ваша лична вина. Вие сами сте си виновни, че сте довели организма си в такова 

състояние и никой друг. И вие доброволно приемате наказанието чрез гладуване, за да 

изкупите вината си и да се излекувате, защото вие осъзнавате и не искате къде по-лоша 

разплата. Да подслаждаме с мед, да подхранваме мозъка няма да ни се отдаде. Това 

противоречи на цялата философия на ситуацията. Тогава вие никога няма да оздравеете, 

защото не сте изкупили вината си. Вашето „нездраве” – в това се проявява вината ви. 

Колкото повече сте се провинили в живота, толкова по-зле ще се чувствате. Някои ще 

кажат, а аз в нищо като че ли не съм се провинил…Човек се разплаща за всичко, даже 

за това, което той лично не е свършил, но пасивно участвал. Вие дишате отровения от  

изхвърлените газове въздух и умирате от рак на дробовете. В какво е вашата вина? Ето 

когато прогладувате чисто всички фази, и нееднократно, то самите вие ще можете да 

отговорите на такива сложни въпроси „виновност и невинност”. 

Това е книга за гладуването, за излекуването – това не е рекламен проспект – това 

е пътеводител по трудния и опасен път, по който е нужно да се ходи, за да се извлечете 

от ада. А вие да не искате за излизане от ада да има супер-скоростни лифтове? 

Вие, в пълния смисъл на тази дума сте длъжни да изпиете цялата „дестилирана 

вода” на чашата със страдания по време на гладуването. Напълно е възможно, някои да 

храчат кръв и шепнат „мама”; така и трябва, и никакви облекчения не чакайте и не 

искайте. Вашето лошо самочувствие – това е продукт на вашата лична вина; и вашето 

поведение по време на гладуването е показател за вашето чистосърдечно разкаяние и 

желание да се изкупи своята вина. По такъв начин по време на гладуването можете да 

разберете вашата лична вина. Облекчение ще настъпи с първите глътки разреден 

прясноизстискан лимон. Ако беше възможно лесно да се влезе в рая, то в него отдавна 

ще са влезли тези същите хора с Мерцедеси, музика и анекдоти. В това е и работата, в 

това е и целия смисъл - в изкуплението! Например спелеолозите, на които им е работа 

да лазят в пещерите имат такова понятие „кожодер”. Това е когато за да се добереш или 

пролазиш, трябва да съдереш собствената си кожа, с палци, с издишане, да се 

промъкнеш през тесен-тесен вход. Същото е и в живота. Всички хора в живота са като в 

съблекалня, те могат дам да се развличат и да злоупотребяват както им е угодно; те 

имат свобода: те могат там да се считат за каквото им е угодно - „избрани”, „неизбрани” 

– всичко това е детско чуруликане. Живота е пещера – ето такъв „кожодер” има на пътя 

към изхода. В нашето Огледало е прието, че живота е „подарък”, а смъртта наказание. 

Както и обратното е вярно. Когато се раждаме, то ние се отделяме от майката – 

природа, и цял живот търсим да се върнем към нея, за да се слеем отново. Повечето се 

губят и пропадат на този път, не можейки да ходят. Защото живота – това е пещера на 

ето такива „кожодери”, през които трябва да се проврем, стискайки зъби, усилено 

мислейки, съдирайки кожата до кръв, закачайки се с палци. Само издържалите се 

връщат у „дома”. 

 

Написах своята книга за хората, които могат да направят това. Това е книга за 

тия, които искат да виждат, оцелявайки в широкия смисъл на това понятие. Тази книга е 

„спасителен кръг”. Затова не продавам тая книга – аз няма право да взема пари за 

своята ръка за помощ, никой няма право да продава „спасителния кръг”; но и да ви 

подсладя с мед и да „подхраня вашия мозък” аз не мога, защото това е невъзможно.  


