
GŁODÓWKA  W LECZENIU   RÓŻNYCH 
CHORÓB 

Głodówka to jedyna metoda ewolucyjna, w której poprzez systematyczne oczyszczanie możecie stopniowo powrócić do normalnego stanu. 

Sama natura poprzez występujący w czasie choroby wstręt do jedzenia wskazuje, że nie jesteśmy w stanie w tym czasie go trawić. 

Głodówka to potężna naturalna metoda, uważana przez specjalistów za „ asa atutowego " wśród ludowych środków leczniczych. 
Czego nie wyleczy głodówka, nie wyleczy żadna inna metoda. 

 
Jakie choroby poddają się leczeniu głodówką 
 
Wskutek zastosowania głodówki bardzo wiele osób wyleczyło się całkowicie, inne zaś uzyskały wyraźną poprawę. 

Dysponujemy danymi statystycznymi dotyczącymi stosowania głodówki, zebranymi przez doktora Mcltchena (patrz, tabela). 

Tabela doktora Mcltchena 

Choroba 
 

Ogólna liczba 
 

Przypadki 
 

Brak poprawy 
  przypadków 

 
wyzdrowienia, 

 
 

  poprawy  
Nadciśnienie 141 141 0 
Zapalenie okrężnicy 88 77 11 
Przetoka jelita prostego 67 64 3 
Anemia 60 52 8 
Hemoroidy 51 48 3 
Zapalenie stawów 47 39 8 
Zapalenie oskrzeli 42 39 3 
Choroby nerek 41 36 5 
Zaburzenia umysłowe 39 39 0 
Nowotwory łagodne 38 32 6 
Zaparcie 36 34 2 
Zapalenie wątroby 36 36 0 
Choroby serca 33 29 4 
Łuszczyca 32 28 4 
Astma oskrzelowa 29 29 0 
Wrzody żołądka    
i dwunastnicy 23 20 3 

Żylakowate rozszerzenie żył 23 22 1 
Alergia 19 17 2 
Egzema 18 15 3 
Cukrzyca 14 14 0 
Choroby nerek 12 12 0 
Zapalenie zatok    
czołowych i szczękowych 12 12 0 
Wole 11 11 0 
Ropotok 8 6 2 
Rzeżączka 8 8 0 
Choroba Heine-Medina 8 8 0 
Kamienie żółciowe 7 6 1 
Rak 5 5 0 
Padaczka 5 5 0 
Stwardnienie rozsiane 4 3 1 
Gruźlica 2 2 0 
Zaćma 
 

1 
 

0 
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Jak już wcześniej wspominałem, naukę o głodówce rozwijali głównie lekarze postępowi. Tak na przykład, Nikołaj Narbiekow w roku 

1947 pisał: 
„Zrozumiałem, że głodówka przynosi człowiekowi nie tylko szkodę, ale kiedy ciężko chorym nie pomagają już istniejące leki i metody 

leczenia i grozi im rychła, nieuchronna śmierć, to właśnie głodówka pozwala im odzyskać wydolność, to właśnie głodówka wyrywa ich z objęć 
śmierci, przywraca im wszystkie radości życia. Dlatego też głodówka stanowi potężny czynnik w leczeniu szeregu ciężkich i nie poddających się 
innym metodom chorób człowieka ". Jednakże lekarzy, którzy stosują w swojej praktyce głodówkę leczniczą, czeka w przypadku 
niepowodzenia surowa kara ze strony społeczeństwa. K. Jeffrey pisał z goryczą: „Jeżeli pacjent umiera po odbyciu leczenia tradycyjnymi 
metodami, ocenia się lo jako nieuniknione nieszczęście; jeżeli zaś pacjent zmarł podczas leczenia natu-roterapeutycznego, traktuje się lo jak 
przestępstwo, brak pomocy lekarskiej". Głodówką leczy się również w Rosji. Od l marca 1981 roku do chwili obecnej funkcjonuje oddział 
terapii dietą odciążającą (RDT) w szpitalu klinicznym nr 68 w Moskwie (oddziałem kieruje W. Mironow, ordynatorem jest N. 
Biełozierowa, nadzór metodyczny sprawuje profesor J. Nikołajew). Przez ten czas metodą RDT leczyło się około trzech tysięcy chorych 
cierpiących na rozmaite choroby 


