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Beidzot tautai jāzina patiesība arī par svara pieauguma iemes
liem un visiem aplamajiem ieteikumiem, kādi līdz šim ir dzirdēti 
par to, kā svara pieaugumu apturēt un samazināt. Ilgu laiku 
esam dzīvojuši melu pasaulē un saņēmuši nepatiesu informāciju 
pa visām līnijām, arī par uztura problēmām. Visizdevīgāk ir bijis 
melot par uzturu, par diētām, par veselību un slēpt slimību 
cēloņus, jo uz šo melu fona bāzējas medtehnikas, farmakoloģijas 
un kosmētikas bizness.
45 gadu laikā, kopš es praktizēju ka dziedniece un valeoloģe, 

esmu izanalizējusi lielu daudzumu aplamo diētu un bada kūres, 
līdz atšifrēju šo diētu kopīgo absurdu: ēd, ko gribi, bet maz, un 
fiziski noslogo ķermeni! Ilgstoši normāls cilvēks izpildīt to nevar, 
tas viss var notikt tikai kampaņveidīgi. Esmu izpētījusi dažādu 
tautu nacionālo uzturu, arī pēc arheoloģijas un Dainu 
materiāliem mūsu senču uzturu, un konstatējusi, ka nevienas 
tautas nacionālais uzturs NEIZRAISA SLIMĪBAS VAI 
APTAUKOŠANOS. Ja mēs gribam būt veseli un normālā svarā, tad 
arī mums nāksies atgriezties pie r.r*-*' nacionālā uztura
gan ikdienā, gan svētkos.
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t>ABAS PRODUKTU VEIKALS "LATVIJAS BRINUMZALITES„SALVEO""

Veikalā var iegādāties veselīgus produktus, dabas dziedniecības līdzekļus, 
ezoteriskus priekšmetus

BIORĀMlŠUS āderu noteikšanai un Latvju zimes āderēm;
VESELĪGUS NAŠĶUS neveselīgo konditorejas izstrādājumu vietā;
GARŠAUGUS - uzturpiedevas ēdiena vitaminizēšanai sāls vietā;
ZĀĻU TĒJAS ikdienas kafijas aizstašanai;
AUGU EĻĻAS tauku vietā;
VESELiGAS OLBALTUMVIELAS: riekstus, saulespuķu sēklas, klijas, asnu pulveri, 
"SALVEO";
MEDU, ZIEDPUTEKŠŅUS cukura vietā;
VISU PIRTIJ: slotas, augus,„SALVEO", medu, ēteriskās eļļas;
AMULETUS: cilvēka mājas, mašinas aizsargāšanai, kadiķus;
MAĢISKAS DĀVANAS, suvenīrus un ezoteriskus priekšmetus.

VISS DZIEDNIECĪBAI:
• ar augiem: Latvijas savvaļas augu 
pulveris "SALVEO", tinktūras, ziedes, zāļu 
tējas, sulas, u.c.;
• ar sulām: savvaļas zaļumu, bērzu, 
kalanhojas, alvejas, ogu sulas;
• ar uzturu: veselīgu pārtiku;
• ar smaržām: ēteriskās eļļas 
kvepekļiem, ēšanai, inhalācijām, 
vannām, masāžām;
• ar akmeņiem: dārgakmeņus un 
dzintaru;
■ ar inhalācijām: inhalāciju aparātus, 
eļļas un augus;
• ar kūrēm: sodu, kadiķa ogas, aktīvo 
ogli;

ar zaļu vannām: vannu sāli, ēteriskās 
i'lļ.is, sodu, zāļu tējas, vērmeli, uzlādēto 
sāli, u/ladeto ūdeni;

• ar ūdeni: dziedniecisko, svētavota, 
uzlādēto ūdeni;
• ar masāžām: koka masāžas ierīces, 
eļļas;
• ar norīvēšanos un norūdīšanos: tēja 
augus, eļļas;
• ar metālu: vara ripiņas zīmēm, 
plāksnes;
• ar akupresūru: ēteriskās eļļas;
• ar lēno skriešanu: "SALVEO";
• ar biostrāvām: uzlādētos ūdeņus, sāl 
sodu, medu, ziedes, salvetes, sveces, 
ziepes;
• ar zālēm: no dabas veltēm;
• ar hipnozi: sveces, mūzikas kasetes.
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LIEKAIS SVARS?
KĀ TO APTURĒT UN 

KĀ SAMAZINĀT ESOŠO?
Ļaudis ir uztraukušies par publicētajiem datiem, kā 

cilvēkiem civilizētajā pasaulē pieaug liekais svars. Vistra
ģiskākā situācija ir ar mūsu reģiona bērniem, jo lielākajai 
daļai ir liekais svars, bet vecāki nezina, ko iesākt. Vese
lības ekonomikas centra un Pasaules Veselības organi
zācijas pētījums rāda, ka bērnu aptaukošanās problēma 
arvien vairāk vērojama arī Latvijā. Liekais svars ir 23% 
pirmās klases skolēnu. Aptaukošanās visvairāk skārusi 
Rīgas un citu lielo pilsētu bēr
nus. Pētījuma autori raizējas, 
ka skolās ir pārāk daudz ie
spēju iegādāties saldumus un 
citus našķus.

Kāpēc svars nemitīgi pieaug 
progresējošā ātrumā, kā to ap
turēt un kā samazināt esošo?
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Šo problēmu saasināja divi televīzijas svara sama
zināšanas šovi, kas tika veidoti ar domu -  demonstrēt 
paņēmienus, kā to var izdarīt. Pirmajā variantā pēc lo
zunga - visu ēdot, bet maz, un ar lielu slodzi darbojo
ties trenažieru zālē lidz galējam speķu izsīkumam, līdz 
morālam šokam. Jo ilgāk dalībnieki turpināja šo pasāku
mu, jo mazāk samazinājās svars, jo organisms pārgāja 
taupības režīmā. Otrajā variantā bija „Dejo nost!" caur 
it kā patīkamāku slodzi: dejojot samazināt svaru. Taču šī 
dejošana arī vairāk līdzinājās darbībām trenažieru, nevis 
deju zālē. Rrezultāts tāds pats -  dažs tievēja vairāk, bet 
vairums - maz. Klaji tika nodemonstrēts, ka tas normā
lam ierindas cilvēkam nav izpildāms un meta mieru sva
ra samazināšanai vispār. Bet ķīmiskās tabletes un mistis
kās uztura piedevas, kas arī sola svaru samazināt, jau sen 
ir sevi izsmēlušas -  vai nu svars nemazinās vispār, vai nu 
uz īsu laiku, vai cilvēks no tiem zaudē darba spējas un 
veselību.

Pagājis gandrīz gads, kopš 
abi šovi beigušies un man žēl 
tos šova dalībniekus, kuriem 
svars ir atgriezies pusotrkārtīgi 
vai dubultā un man jāārstē ta
gad gan viņu fiziskais ķermenis, 
gan arī jāattīra zemapziņa, kura 
gaida jaunu šoku un nevar zināt,
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vai vispār šo fizisko traumu tā kād
reiz aizmirsīs. Arī šova dalībnieku 
piederīgie un draugi ir nesapraša
nā - kā kaut ko tik nepareizu varēja 
demonstrēt? Šo aplamo rīcību at
balstīja dietologi, skaidri zinot, ka 
tik drastiskā veidā nodzītais svars 
atjaunosies ātri un metodes traumē 
kā zemapziņu, tā virsapziņu. Tā nav 
izeja. Un es meklēju izeju un arī at
radu.

45 gadu laika gan es pati, gan mani pacienti ir izmē
ģinājuši dažādas pašmāju un ārzemju tievēšanas diētas, 
un konstatējuši to pašu - vai nu svars nesamazinās ne
maz vai nu uz īsu brīdi, pēc tam dubultojoties. Vieglāk 
klājās tiem, kam tiešām svars pieauga no pārlieku lielas 
ogļhidrātu lietošanas vai daudzēšanas. Visnožēlojamākā 
stāvoklī ir hormonu terapijas upuri, kuri skaitās pilnīgi 
nelabojami un tā arī līdz šim tas ir bijis arī manā praksē. 
Svars, kas pieaug hormonu lietošanas dēļ, nav samazi
nāms ne ar ko. Bet es šo jautājumu turpināju pētīt, cerībā, 
ka to atšifrēšu, faktiski kādas manas draudzenes, talantī
gas aktrises dēļ, kurai pilnīgi bez vajadzības, atrodoties 
slimnīcā uz bērna saglabāšanu, injicēja hormonus. Pēc 
bērna piedzimšanas svars pieauga tik lielos apmēros, 
ka aktrises darbs bija jāpārtrauc uz visiem laikiem. Viņa
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bija arī mana „Salveo" kluba biedre, 
un es pierunāju viņu pēc P.Brega grā- 
matas„Badošanās brīnumi"badoties, 
un, lai viņai būtu priecīgāks bads, 
pati arī badojos viņai līdzi -  pirmo
reiz 7 dienas, otro reizi 20 dienas. Es 
zaudēju savus liekos 10 kilogramus, 
draudzene - 20 kg. Man šie kilogrami 

atpakaļ neatnāca, jo es hormonus nebiju saņēmusi, bet 
draudzenei atnāca atpakaļ 40 kg. Un pēc tam tie pieauga 
ģeometriskā progresijā -  20 kg gadā līdz 200 kg.

Taču vēlāk es arī kļuvu par hormonu upuri, divas rei
zes dakteru vainas dēļ atrodoties reanimācijā.Trīs nedē
ļas reanimācijā injicēja antibiotikas kopā ar hormoniem. 
Tādas terapijas rezultātā man strauji pieauga svars un arī 
es izmēģināju visu -  tabletes, uzturpiedevas un diētas, 
kādas vien komersanti reklamēja. Daudz skatoties un 
pārdomājot šo šovu absurdu, pēkšņi man nāca apgais
mība -  arī šīs metodes un diētas ir aplamas un to autori 
tās ir mākslīgi radījuši, tās ir pašu sadomātas diētas ne 
pēc praktiskās pieredzes, bez kāda seguma.

Jautrus brīžus ir sagādājusi grāmata„25 diētas", tikai 
žēl, ka šie ir smiekli caur asarām. Jo receptes ir neloģis
kas, tajās 80% ir apvienoti bioenerģētiski un informatīvi 
pilnīgi nesavienojami produkti, kas ne tikai neiet kopā, 
bet pat karo viens ar otru un mūsu gremošanas sistēma
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un CNS nesaprot, ko ar to iesākt. Liela daļa produktu ir 
sveši mūsu organismam, tas tos neatpazīst! Līdz ar to 
tie šūnās nenonāk, bet organismam ir jālauza galva, kā 
tos tomēr pārstrādāt un ar godu izvadīt ārā. Bet ar godu 
arā tie neiet viss, vispirms tie tur „savāra ziepes" -  izre- 
gulē endokrīnās sistēmas harmonisko darbu, izmaina 
DNS u.c.

Man žēl tos cilvēkus, kas izmēģinājuši visas 25, bet vēl 
vairāk žēl tos, kas to nepaspēs izdarīt, par ātru aizies no 
dzīves... Un cik daudz cilvēku saņems morālu triecienu 
no šiem vilšanās mirkļiem! Receptes nenodrošina orgā
nu uzbūvei izejvielas.Tajās ir apvienoti pilnīgi bioenerģē- 
tiski un informatīvi nesaderīgi produkti un šī disharmo
nija šokē organismu kopumā. Dietologi atļaujas nezināt 
uzturmācibu un atļaujas rotaļāties ar produktiem. Mana 
omīte savulaik teica -  tas ir grēks.

Skatoties šos šovus, esmu izdomājusi savu metodi ar 
provizoriski sastādī
tu ēdienkarti no tā
diem produktiem, 
kas nebaro un kurus 
var ēst, cik grib, jo 
tā mūsu senči taču 
ir ēduši tūkstošiem 
gadu un nekad nav 
lepojušies ar lieliem
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vēderiem.Tas bija vācu kungu posts 
no rafinētajām baudvielām!

Galu galā nonācu pie NACIONĀ
LĀS ĒDIENKARTES, kas mainās pa 
sezonām. Tagad gan varu teikt, ka 
tas ir vienīgais ceļš, kā samazināt 
esošo, pārlieku lielo svaru, lai tas 
nekad vairs neatjaunotos.

Tas pats attiecas arī uz bērniem. Bērni ir vēl nožēlo
jamākā stāvoklī nekā pieaugušie, jo pieaugušais zina, ka 
viņš ēd nepareizi, un ka no kartupeļu un maizes ēšanas 
viņam pieaug svars, bet tomēr tā dara, bet bērns to nezi
na. Viņš uzticas un paļaujas uz pieaugušajiem, jo ir pārlie
cināts, ka vecāki visu dara pareizi. Kam tad vēl uzticēties? 
Ja pieaugušais baro bērnu kā sivēnu pirms Ziemassvēt
kiem, tad bērns nav vainīgs šajā procesā. Taču, kad viņam 
šis svars ir pieaudzis, tad viņu par to vaino visi, kas vien 
ir ar viņu saskarē -  skolā bērni apsaukā par „pončiku", 
„resnīti", skolotāji saka: „vai, bērns, ēd mazāk, tu esi par

resnu", „kādas te tev riepas!". Mā
jās piederīgie baksta: „vai, kas tev 
te -  tauciņi? kāds tev vēders!, vai, 
kāds tu resns!" utt. Bērns sākumā 
ir nesaprašanā un šokēts, jo katrs 
dzīvnieks un arī bērns piedzimst 
ar pārliecību, ka viņš ir piedzimis
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pareizs, un pilnīgi nepievērš uzmanību savam ķermeņa 
stāvoklim un proporcijām, jo viņam viss šķiet labi. Katra 
dzīvnieka mazulis ir drošs, ka viņu baro pareizi un vecā
kiem var uzticēties - iemācīs 
Galarezultātā vel dakteris 
pasaka pie medicīnas pār
baudēm, ka vecāki nepa
reizi ēdinājuši bērnu pašam 
bērnam, ka viņš ir nepareizi 
ēdis! Tad sākas nepārtrauk
tie aizliegumi, kas bojā 
zemapziņu, nemaz neru
nājot par pašapziņu. Bērns 
iekrīt depresijā (lielākā vai 
mazākā), rodas mazvērtības 
komplekss, tiek izkropļota 
bērnība. Kādēļ dakteris ne
varēja parunāt ar vecākiem 
bez bērna klātbūtnes? Jo 
bērns jau neko nav spējīgs 
mainīt. Viņš taču ēd to, ko 
vecāki un skola dod. Un sko
lā uzturs ir totāli nepareizs. 
Ēdienkartes sastādītāji ir 
krimināli sodāmi! Ēdiens ir 
pilnīgi bez mikroelemen-

ari viņu ēst pareizu uzturu.



tiem, bez hlorofila, bez bāziskām 
minerālvielām, bez enerģijas, bez 
dzīvības, bez enzīmiem -  vārīts, 
saldināts, marinēts un visā dominē 
balto miltu izstrādājumi un kartu
peļi, kas ir ienācēji mūsu zemē un 
nes lielu postu, nostumjot no mūsu 
ēdamgalda mūsu nacionālos dār

zeņus -  kāļus, rāceņus, rutkus, nemaz nerunājot par sav
vaļas augiem. Bērni ir bez vainas vainīgie. Arī bērnu spor
ta organizācijās sporta ārsts ļoti nepedagoģiski katram 
bērnam pasaka, cik liels viņam ir liekais svars. Dažiem jau 
tas agrāk bijis iegalvots un šis ir papildu šoks, bet tam, 
kas to dzird pirmoreiz, tam ir totāls šoks. Nevaru aizmirst 
šo bērnu izmisušos skatienus un nesaprašanu! Arī vecā
ku bezspēcību, īpaši to vecāku, kuriem pašiem ir liekais 
svars, jo viņi zina, cik bezcerīgi viņi ir darbojušies, šo svaru 
samazinot. Viņi zina, ka tikpat bezcerīgi un bezrezultatīvi 
būs arī ar bērnu.

Nesen kāds tēvs atveda savu dēlu pie manis uz pie
ņemšanu. Viņš dēla priekšā jutās ļoti vainīgs -  sporta 
dēļ viņš vakarā pēc sešiem bērnam neļauj ēst un vēl liek 
katru vakaru pusotru stundu noskriet ar skrituļslidām, lai 
nomestu attiecīgajai sporta svara kategorijai nepiecieša
mos kilogramus. Bērns jau tā tika izdzīts smagos treniņos 
četras reizes nedēļā, plus vēl šī papildslodze mājās pāre-
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jos vakaros un brīvdienās, pēc kurām viņam vēl zvērīgāk 
gribējās ēst. Šis bērns stāsta, kā viņam gribas ēst un cik 
piekusis viņš ir pēc šiem nežēlīgajiem treniņiem, piede
vām vēl bez ēšanas! Tādos izmisuma brīžos es attiecīgai 
vainai rakstu grāmatu. Citu neko nevaru darīt lietas labā, 
kā uzrakstīt patiesību grāmatā, jo man nav ne iespēju ko 
mainīt skolu un bērnudārzu uzturā, ne mainīt nepedago
ģisko ārstu uzvedību, ne līdzekļu šovam „Ēd un tievē!" 
Bet varbūt pēc šīs grāmatas izlasīšanas kāds bagāts pa- 
pucītis šādu šovu varētu finansēt. Tam gan būtu graujošs 
efekts, kas noliktu visus iepriekšējos melotājus un viltus 
zināšanu sniedzējus pie vietas.

Jau padomju laikos slimnīcās lietoja krievu 30. gadu 
diētu grāmatu, kuru lasot, es kā naturopāte un valeoloģe 
skaitīju uz pirkstiem, cik dienās cilvēks izlaidīs dzīvību, 
sēžot uz šīm diētām, vai arī sakropļos savu organismu - 
locītavas, endokrīno sistēmu, psihi. Paldies Dievam, šīs 
diētas retais ievēroja! Un nevienā slimnīcā nevarēja izčīk
stēt 15. diētu, kura skaitījās sabalansēts uzturs. 40 gadu 
laikā tādu diētu es vēl neesmu re
dzējusi nevienā slimnīcā! Tādu, kas 
nodrošina pilnīgi ar visiem mikro
elementiem, hlorofilu, bioenerģiju, 
enzīmiem, un kas garantētu simt
procentīgu kaitīgo vielu trūkumu 
- cukuru, sāli, baltos miltus, etiķi,
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citronskābi, un kur 90% 
dominētu svaigs, nevā
rīts, dzīvs, bioenerģē- 
tisks uzturs, kas sniegtu 
katram orgānam izej
vielas tā uzbūvei un 
funkcionēšanai. Bet 
nu ar mūsdienu diētām 
esam iebraukuši vēl lie

lākā purvā nekā padomju laikā, radot cilvēku galvās īstu 
putru un bezperspektivitātes sajūtu, kas dzen izmisumā 
un depresijā, īpaši tos vecākus un viņu bērnus, kas ir mē
ģinājuši rīkoties pēc šiem ieteikumiem.

Ja esam iedzīti strupceļā, tad no katra strupceļa jā
meklē izeja. Un šī izeja ir iet no purva ārā uz lielceļu, uz 
mūsu senču zināšanām, uz nacionālo uzturu, ko mūsu 
senči lietojuši tūkstošiem gadu. Nacionālais uzturs ne
pievils NEKAD! Katras tautas nacionālais uzturs garan
tē arī normālu svaru. Turpmāk jūs varēsiet iepazīties ar 
produktu sarakstu, kurus, jo vairāk ēd, jo vairāk tievē, bet 
pēc tam, tos ēdot, svars saglabājas normā un palīdz šo 
normu noturēt.

Ne pieaugušie, ne bērni neko citu nekad nav dzirdē-

NEVIS AIZLIEGT, BET IETEIKT!
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ļuši, kā tikai aizliegumus! To, to un 
to nedrīkst un šo nedrīkst."To neēd, 
tas baro! Ēd mazāk! Ko ēd? Tu atkal 
ed? Beidz ēst! Ko rij? Beidz rīt! Ko 
štopē? Tu atkal štopē? Vēl ēdīsi, ne
beigsi vienreiz štopēt?"To visu dzird 
zemapziņa un virsapziņa. Tā nepār
traukti tiek traumēta visur -  gan ikdienā, gan ciemos. Un 
arī dietologi saka - ēdiet visu, bet maz. Un kad vienā no 
šoviem es redzēju, kā tos smagsvarus ļoti smalki, bet trū
cīgi baroja smalkā viesu namā, tad man no sirds viņus 
bija žēl, īpaši to būdīgo kungu, kurš kamerā teica - manī 
iekšā plosās zvērs, viņš ļoti grib ēst, ko lai es ar viņu iesā
ku? Šķīvji viņiem bija priekšā kā tajā anekdotē: "Viesmīl, 
kur mana karbonāde? Nu, tur, zem tās gurķa ripiņas".

Un tad es sēdēju pie televizora un domāju -  cik žēl, ka 
es viņam nevaru piezvanīt vai viņa sievai, lai viņam žigli 
atnes skābu kāpostu bļodu, otru bļodu ar rīvētām vai ga
balos sagrieztām bietēm, sīpolus, ceptu zivtiņu kaudzi, 
pildītu līdaku vai sautētus kāpostus 
kaut vai ūdenī vien sautētus ar sīpo
liem, dillēm, lokiem, ķiplokiem vai 
siltu biešu biezzupu ar krējumiņu un 
mārrutkiem, sīpoliem un zaļumiem, 
un teikt:"Ēd, mīļais, un jotu vairāk to 
ēdīsi, jo tu vairak tievesi!" Vīrs butu
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priecīgs un tiktu vaļā no liekā svara bez mokām. Otrreiz 
nez vai tie cilvēki uzņemsies šādu pasākumu, jo zemap
ziņa jau ir iebaidīta, un šo traumu nepiedos nekad, bet 
fiziskais ķermenis gudros, kā pārlaist atkal šo bada blo
kādi, pārejot taupības režīmā, un pēc tam ātri atgūt zau
dēto. Zemapziņa šādu projektu jau sen ir izstrādājusi.

Kādēļ bērnus novest līdz šādam traģiskam stāvok
lim? Bērnībā iegūtās traumas nez vai pazudīs vispār. Es 
mēģinu strādāt ar šiem nepareizo diētu upuriem, tīrot 
zemapziņu. Bērni paši saka, ka kaut kas nav kārtībā! Viņi 
to jūt, bet viņiem pietrūkst pieaugušo zināšanu, lai šīs 
aplamības atšifrētu un zinātu, ko likt tajā vietā.

PĀRĒŠANĀS IEMESLI
Pārēšanās dažkārt nozīmē vajadzību pēc aizsardzī

bas. Sajūtot briesmas, cilvēks it kā apaudzē sevi ar aizsarg- 
slāni. Bieži vien liekais svars nav saistīts ar apēstā ēdiena 
daudzumu. Daudzi savu dzīvi iztērē neapmierinātībā ar

savu apaļumu. Cik bezjēdzīga 
enerģijas izniekošana! Tā vietā 
viņiem būtu vērts noskaidrot, 
kas viņu dzīvē izraisa bailes 
un nedrošību. Varbūt kaut kas 
neveicas darbā vai ģimenes 
attiecībās, seksuālajā dzīvē, vai 
dzīvē kopumā. Ja jums ir lieks
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wars, neieciklējieties uz ēdiena un svara problēmām, bet 
( rntieties mainīt modeli, kurā fiksēts:„Man draud bries
mas, tādēļ man jāaizsargājas!" Ar mūsu sakrālo Dainu un 
zīmju palīdzību daudz veiksmīgāk var aizsargāties pret 
ļ.iunumu un tad ari svars sāk mazināties, jo organisms ir 
pārliecināts, ka Dainas palīdz un sargā.

Es uzvelku Dieva kreklu,
Dieva zelta zābaciņus;* ’
Apjozos vara jostu,
Dzelžu vāles cepuriti!

VISĀS ĒDIENREIZĒS ĒDĪSIM GARŠĪGI!

Vispirms jāatvainojas organismam: "Piedod, es tev 
vairs nedarīšu pāri, nebojāšu tevi ar aizliegumiem, apla
miem produktiem, kas nedod nevienam orgānam izej
vielas ne uzbūvei, ne dar
bībai, ne remontam! Ne
spīdzināšu tevi ar neēšanu 
vai mazēšanu."

Taču ar teikšanu vien 
nepietiks - praktiski jāpie
rāda jaunais ēšanas mo
delis! Galdā jābūt lielam 
daudzumam ēdamlietu un 
garšīgiem ēdieniem!
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Katrā ēdienreizē tagad vaja
dzētu rūpēties par pretējo un salikt 
priekšā vizuālo materiālu -  pro
duktu dažādību un daudzumu, un 
teikt: cik daudz (!) man ir tagad ko 
ēst! Cik tas viss ir veselīgs! Un gar
šīgs! Un preicāties par to! Arī skais
ti to vajadzētu vizuāli noformēt, jo 

cilvēks vispirms ēd ar acīm, pēc tam ar ožu, tad ar garšu. 
Un pēc visām pārdzīvotām šausmām un aizliegumiem 
tagad zemapziņai vienkārši ir ietiekums - ēd, cik tu gri-1 
bi, cik tev prasās! Veselīgu uzturu par daudz apēst nemaz 
nav iespējams, piemēram, bērns nekad nevar pārēsties 
mātes pienu, lai cik daudz viņš to ēstu, bet ir dzirdēts, ka ļ 
ārsti jau sāk pārmest zīdainim, ka viņš par daudz ēd mā
tes pienu. Vai jūs varat iedomāties dzīvnieku pasaulē tādu 
stāvokli? Lapsēns sūc lapsas pupu, pēdkšņi atnāk vilks un 
saka - ko tu tur dari, tu par daudz ēd, spļauj ārā pupu. 
Vai esat redzējis kādu dzīvnieku savā vaļā, kurš ēd vairāk, 
nekā tam fizioloģiski nepieciešams, un ēd to, no kā viņam 
sabrūk kauli, no kā viņš dabū osteoporozi, osteohondro- 
zi, piesārņo asinis un asinsvadus, no kā tam noiet spalva 
un nolūzt nagi, izbirst zobi. Vai esat redzējusi vilkam vai 
zaķim nierakmeņus, vai lauvai vai tīģerim čūlu zarnās, ak
meņus, šos dzīvniekus bez zobiem, bez prāta, un ar aug
stu holesterīnu, kaut gan viņš ir apēdis treknu lopu?
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Ziemeļu tautas ēd tikai treknu -  treknus roņus, trek
nas, zivis, treknu speķi un tūkstošiem kilometru tālumā 
nav redzēts neviens aptaukojies eskimoss vai čukča un 
dtu līdzīgu tautu pārstāvji. Mēs nepārtraukti saņemam 
nepareizu informāciju. Baro tikai kartupeļi un maize, ogļ
hidrāti. Tauki taukus neveido! No taukiem taukus orga
nisms nevar izveidot pie labākās gribas. kas baro 
ar speķi?

SAKSIM AR BROKASTĪM!
Iedodiet bērnam vispirms glāzi ūdens un pastāstiet, 

ka pirms ēšanas jādzer ūdens, un tad būs veselība, lai 
ēstu, ko ēzdams. To dara visas tautas pasaulē un katrs 
dzīvnieks. Neviens dzīvnieks 
neēd, pirms nav padzēris 
ūdeni. Atceraties zirgu laukos 
pēc kartupeļu aršanas? Vai 
viņš uzreiz gāja ēst? Viņš iet 
uzaku pēc ūdens. Ko saimnie
ce dara, no rīta ienākot kūtī?
Vispirms padzirda kārtīgi vi
sus lopus un tad nes ēdienu.
Arī mūsu senči cēlās piecos, 
bet nekrita ēdiena bļodā aiz
vērtām acīm, bet padzērās 
AVOTA ūdeni, vismaz divas
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ТЕ ЗЕ ЭЕ JU  V A m n i\ t L i iл ,  jv .

glāzes, un tad gāja pie darba - vīrieši pļaut, kamēr rasa, 
SAIMNIECE UZ KŪTI govi slaukt un lopus sakopt. Pēc 
trim stundām visi atgriezās virtuvē, iedzēra saimnieces 
pasniegto silto pienu, vīri mazgāja rokas, saimniece žigli 
vārīja rupjo miltu biezputru -  rudzu, kviešu vai miežu. 
Kad vīri apsēdās pie galda, putra bija gatava! Šī putra 
jāvāra tikai vienu minūti -  lēti, veselīgi un garšīgi! Tātad 
brokastis ir jānopelna.

Vēlams, lai kopā ar ūdeni gan pieaugušais, gan bērns 
norij arī rupji sagrieztu ķiploka daiviņu.Tad vajadzētu ie
ēst tējkarotīti „Salveo" pulveri, kurš satur hlorofilu un vi
sus mikroelementus (ar dzelzi priekšgalā) labām asinīm, 
domāšanai, prāta asumam, fiziskam spēkam, jo "Salveo" 
augi satur lielu bioenerģiju. "Salveo" nodrošina endo
krīno sistēmu ar visu būvmateriālu tās morfoloģiskai 
uzbūvei un hormonu sintēzei. Pulverim uzdzer kādu ik
dienā lietojamu zāļu tēju - asinszāli, pelašķi, biškrēsliņu, 
kaķpēdiņu, nātri, māllēpi, gaiļpiesi, piparmētru u.c., ko 
bērns pats varbūt ir salasījis. Tad vajadzētu iedzert kādu 
sulu - ziemā tā būs biete, burkāns, ķirbis. Pieaugušie 

var dzert arī svaigo kāpostu sulu, bēr
nam tā nav jādod, ja viņš nav slims, jo 
šo vajadzīgo 100 g gabaliņu viņš var 
apēst tāpat, ja ne brokastīs, tad kaut 
vai dienas laikā. Vasarā tā būs savva
ļas zaļumu sula -  pienene, gārša, vār



pata, nātre u.c, bērzu sula, 
bet vasarā bērnam, ja viņš 
nav slims, sulas nav jādzer,
)o viņš ēdīs bagātīgi ogas 

katrā ēdienreizē vismaz 
glāzi, piecas glāzes dienā.
Attiecīgi sezonai brokastīs 
gatavo salātus -  ziemā vi
negretu, pavasarī pieneņu, 
nātru, murķeļu, gurķumēt-
ru, gāršu, balandu, lakšu salāti, rabarberi ar medu vai 
bez vai ar saldējumu, vai bez, vasarā gurķu, tomātu, 
lapu salāti, redīsi, sēnes. Rudenī kabači, patisoni un arī 
vel turpinās gurķi, tomāti, lapu salāti, puķkāposti. Bro- 
akstis a rlaunagu var mainīt vietām un tad biesputru ēd 
launagā. Un pie salātiem varētu būt omletīte, cepta ola, 
zivtiņa. Gaļēdājiem gaļu gan nevajadzētu ēst brokastīs, 
ta varētu būt pusdienās! Salātiem varētu būt biezpiens 
ar zaļumiem un ķimenēm, kāds 
siera gabaliņš, kaut vai trekns (jo 
tauki taukus neveido, tos veido 
tikai kartupeļi un balto miltu iz
strādājumi, arī pārlieka maizes 
lietošana).

Galdā varētu būt arī kāds ie
mīļots našķis, kurš varbūt nemaz
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nav pārāk veselīgs, bet arī ne kaitīgs, toties zemapziņu 
un apziņu iepriecinošs, piemēram, pildīta oliņa ar sarka
najiem ikriņiem, žāvēts lucītis, mazsālīts lasītis u.c.. Pēc 
tam tie vairs nebūs vajadzīgi, vienkārši jānomierina zem
apziņa no pāridarījumiem. Ir cilvēki, kam nemaz šīs lietas 
negaršo, viņi nekad tās nav ēduši. Tad padomājiet, ar ko 
viņu vēl varētu iepriecināt -  varbūt ar skābiem gurķī
šiem, skābiem kāpostiem, sēnītēm, kādu sviesta beciņu, 
zaļiem zirnīšiem, un lai vienmēr uz galda stāv medus bur
ka, ziedputekšņi, klijas, asniņi. Bērniem tie parasti garšo! 
Un rieksti, mandeles, ķirbju un saulespuķu sēklas un šķī
vis ar asorti žāvētiem augļiem -  rozīnēm, plūmēm, apri
kozēm, vīģēm, datelēm, citrona šķēlītēm, kas pārlietas ar 
medu, āboliem, ogām, kādas sezonā ir. Ziemā būs asor
ti šķīvis ar brūklenēm, dzērvenēm, irbenēm, pīlādžiem, 
smiltsērkšķiem, aronijām, kuri saglabājas ūdenī visu zie
mu vai saldētavā, vai šo ogu sula. Protams, tik bagātīgas 
brokastis nav nepieciešamas, ne arī launags, ne arī vaka

riņas. Vienkārši tam 
jābūt galdā tādēļ, lai 
zemapziņa atvieglo
ti varētu nopūsties - 
re, cik daudz ēdama, 
re, cik garšīgi, re, cik 
dažādi. Cik ilgi tā va
jadzētu turpināt, to
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jus redzēsiet paši, gan arī bērns sapratīs un teiks -  man 
tik daudz nevajag, man pietiek ar to un to un pamazām 
viss ieies sliedēs.

KĀ IZTIKT BEZ MAIZES
UN KARTUPEĻIEM?»

Te gan mazliet vajadzēs gribasspēku, jo kartupeļi rada 
atkarību. Ar maizi nav labāk - maize vien pie katra ēdie
na nerada lielēšanu, bet sviestmaizītes ar uzgriežama
jiem gan -  cilvēks nemaz nevar apstāties. Ja visa ģimene 
kooperējas, tad var saņemties un izslēgt ogļhidrātus! Pa
skatieties, piemēram, ko mēs šonedēļ izmēģinājām!

Pirmā diena
Brokastīs pēc ūdens glāzes un ķiploka, "Salveo", zāļu 

tējas un augu sulu maisījuma "llzīte" iedzeršanas izdzē
rām glāzi biešu sulas, ko izspiedām iepriekšējā vakarā, 
apēdām 1/4 glāzes dzērvenes 
ar medu vai bez (kā kurš) un 
vinegretu (cik tikai katrs vēlē
jas!), klāt piekožot sierra gaba
liņu. Galdā bija arī žāvētas reņ- 
ģites. (Brīnišķīgi! Bietes aizstāj 
kartupeļus, ļoti labi palīdz arī 
citās ēdienreizēs! Ko tievie var atļauties ar kartupeļiem, 
to dūšīgais ar bieti! Lai gan arī tievajiem nevajadzētu ēst 
gaļu ar kartupeļiem - tie neder kopā! Gaļu var ēst ar dār-
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zeņiem un zaļumiem.) Dzērām 
manu 9 zāļu dienas tēju, joka 
pēc ari cigoriņu kafiju, kurai 
klāt pievienotas zīles (lietu
viešu ražojums). Bet tās varam 
taču samalt arī paši!

Pusdienās vispirms iedzē
rām "Salveo", augu sulu mai

sījumu "llzīte", zāļu tēju, burkānu sulu, tad ēdām skābu 
kāpostu zupu -  veģetāru, ar daudz zaļumiem un sīpo
liem! Kurš vēlējās, piekoda cepeša gabaliņu. To sacepu 
folijā svētdien, lai visu nedēļu tam, kam vēlēšanās, ir ko 
piekost - vai nu siltu, vai aukstu!

Launagā (pēc "Salveo", tējas, "llzītes" un ķirbju sulas) 
šķelto zirnīšu biezenis ar jaukto dārzeņu salātiem un 
kefiru (īstenībā lauku rūgušpienu). Šajā biezenī iejaucu 
milzumdaudz zaļumus, sīpolus un ķiplokus. Varēja vēl 
sakausēt arī speķi ar sīpoliem, bet neviens nevēlējās. 
Kāds piekoba arī skābu gurķīti (ne marinētu!).

Kur tad līdz šim prasījās pēc maizes? Mums -  nekur! Ja 
arī kādam gribējās, tad neko - iztikt taču varēja, jo ēdienu 

varēja ēst no sirds -  cik grib! Un nekas 
nebija barojošs!

Vakariņās (pēc kompleksa -  "Sal
veo" + tēja + "llzīte", svaigu kāpostu 
sula, ogas) grauzām ķirbju un saules
puķu sēklas, ēdām ābolus, kāļus, rā-
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<»>ņus, jo visu dienu bija tik bagātīgi 
rsts, ka citu neko negribējās. Ja būtu 
bijis parastais režīms, tad būtu iestrē- 
buši miežu putraimu piena zupiņu, 
bet tā kā 10 dienas ogļhidrātus ne
drīkstam organismam piedāvāt, tad 
,irī no veselīgajiem miežiem atturējāmies.

Kam ļoti gribējās "vēlkautko", tas uzēda riekstus un 
mandeles, un miers mājās! Un visu vakaru pamīšus dzē
rām ūdeni, zāļu tējas, bērzu sulu, kas mums parasti sa
glabājas līdz jaunajām sulām. Kopumā dienā izdzērām 2 
I ūdens un 2 I tējas, 1 litru bērzu sulas. Es izdzeru vairāk, 
jo naktī rakstu grāmatas, ik pa brīdim padzeroties.

Tā bez ogļhidrātiem vajadzētu turēties 10 dienas. 
Ja kaut vienu kodienu nokodīsiet maizi, organisms sa
ņems informāciju - "ogļhidrāts"! Un neķersies pie jūsu 
taukiem 3 dienas! Bet, ja šāda informācija neienāks 10 
dienas, tad jau 4. dienā tas uzmeklēs taukus un dedzi
nās tos! Tie kusīs ātri!

Otrā diena
Ko varētu ēst otrajā dienā tādu, kas nebaro un garšo 

visiem?
Brokastīs liels glābiņš ir omletes ar dārzeņiem. Var 

ēst, cik grib! Un vēl klāt vinegrets vai seleriju (pētersīļu, 
rutku) salāti ar skābiem gurķiem vai kāpostiem. Ja vēla-
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ties - piekodiet sieru - cik vēlaties, un garšīgu, asu, lai pie
sien dūšu! Nevis pliekanu, ko tad parasti gribas daudz.

Neēdiet to plānprātiņiem domāto "svaigā piena sie
ru", kas pūdē zarnas, jo organismam to grūti pārstrādāt 
un nav iespējams izmantot. Padomājiet paši: ja es mācu, | 
ka organisms vēlas dabiski skābus produktus, vai caur ļ 
rūgšanas procesu iegūtus, lai nepūst zarnas un nebojājas ļ 
aizkuņģa dziedzeris, aknas un asins sastāvs, tad tagad, ja, j 
pienam pielej citronskābi vai etiķi un sarauj stīvu -  kur ļ 
tad ir dziednieciskais efekts? Nez, kurš to pirmais izdomā- ļ 
ja, viņu vajadzētu saukt pie atbildības un sodīt! Tā atkal 
ir rotaļāšanās ar produktiem, piena iznerrošana! Žēl, ka šī ! 
mode iet plašumā!

Jo asāks siers, jo ātrāk rodas sāta sajūta. Galdā stāv 
žāvētu augļu šķīvis, medus, ziedputekšņi, klijas, asnu 
pulveris, vīnogas.

Pusdienas. Biešu biezzupa. Vārošam ūdenim pievie- ļ
no uz smalkās rīves 
sarīvētu vārītu bieti, 
kamēr zupa kļūst bie
za. Pievieno zaļumus, 
sīpolus, mārrutkus, 
salej šķīvjos, pievieno 
krējumu (daudz!), kurš 
vēlas, piekož cepeša 
gabaliņu vai ekoloģis-
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k.ijā veikalā nopirktu lauku desi
ņu, kuru tirgotājs pierunāja no
pirkt un pagaršot, lai gan ikdienā 
mes desas neēdam. Ikdienā labi 
i/tiekam bez gaļas, jo biešu zupai 
klāt var piekost arī sieru -  cik tikai 
ir vēlēšanās, neskaitot šķēlītes kā 
šovā! Der arī skābs gurķis, zaļais 
lomāts! Un vēders pilns, lai gan 
nav nekā barojoša!

Launags. Vārītas oliņas un puravi ar krējumu, var pie
kost kādu ķilaviņu vai siļķīti, kura jums sniegs omegu-3, 
nevis to aptiekā par dārgu naudu pirkt. Šeit maizes vietā 
ir ola. Ja ļoti gribas vēl ko, tad glābs atkal biete - sagrie
ziet šķēlītēs un droši ēdiet klāt, kamēr vēders pilns!

Vakarā: kāļu, rāceņu ripiņas, tēja, sēklas, rieksti, augļi 
svaigi un žāvēti, ogas! Ūdens, ūdens, ūdens (avota)! Ja 

plosa izsalkums un gribas ierasto ikru vai lašmaizīti, uz
lieciet tos uz svaiga gurķa šķēles, lai būtu kā sviestmaize! 
Kolosāls atvietotājs! To var ēst kopā arī jebkuriem dārze
ņu salātiem!

Pirms naktsmiera pēc zāļu vai sodas vannas - tēja, 
"Salveo", jo naktī organisms atskābējas un atjauno šūnas, 
ladēļ lai ņem bāziskās vielas no "Salveo" augiem, nevis 
no kauliem un skrimšļiem, no mugurkaula diskiem un 
zobiem.

25



Trešajā dienā kā vienmēr 
vispirms ūdens, ķiploks.

Broskastīs "Salveo", tēja, 
"llzīte", ogas, tad biešu sula, 
vinegrets, siers, ceptas reņģes, 
ābols un vēlreiz tēja.

Pusdienās borščs ar bara
vikām (zupa bez kartupeļiem).

Var piekost cepeša gabaliņu, kotletīti, sieru - ko gribas! 
Protams, ēdienam klāt zaļumi, mārrutki, citronu sula, sī
poli.

Launagā pēc kompleksa ("Salveo", tēja, "llzīte") -  om
lete vai ceptas olas, jaukto dārzeņu salāti.

Vakarā - tradicionālā kāļu, rāceņu graušana, burkā
nu sula, sēklas, ogas, rieksti, svaigi un žāvēti augļi. Tēja, 
ūdens, "Salveo".

Ja visu dienu nav ēsts, var ēst vai nu broakstis, vai 
izvēlēties jebkuru citu ēdienreizi! Nekādu īpašu likumu 
tādā reizē nav.

Ceturtā diena
Brokastis. Vispirms ēd kompleksu, tad biešu sula, tad 

vinegrets, cepta zivs, tēja.
Pusdienas. Komplekss, ķirbju sula, sausi vārītas pu

pas ar krējumu, rūgušpienu, sakņu salātiem.
Launagā salāti, garšvielās vārītas reņģes, burkānu

sula.
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Piektā diena
Brokastis. Pēc kompleksa vi

negrets, žāvēta bute, ābols, tēja.
Pusdienās vispirms kom

plekss, tad svaigu kāpostu zupa 
,ir burkāniem, kāļiem, rāceņiem.
Cepeša gabaliņš vai siers.

Launagā biezpiens ar ķimenēm, siļķe, seleriju sakņu 
salāti (pētersīļu, rutku) ar skābiem kāpostiem vai gur
ķiem.

Vakarā - kā vienmēr!

Sestā diena
Brokastīs komplekss, vinegrets ar sēnēm.
Pusdienās komplekss, pelēkie zirņi ar krējumu vai 

saceptiem sīpoliem (bet ne sadegušiem!), rūgušpiens, 
rutku saāti ar skābiem gurķiem vai kāpostiem!

Launagā sautēti skābie kāposti, liesas gaļas gabaliņš 
- daudz zaļumu un sīpolu!

Vakarā - kā vienmēr!

Septītā diena
Brokastīs vinegrets ar zaļiem zirnīšiem, cepta vai vā

rīta zivtiņa, ābols.» '
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Pusdienās zirņu zupa ar daudz 
burkāniem, kāļiem, sīpoliem, zaļu
miem.

Launagā siera salāti ar burkā
niem (ar tiem, kas palicis pāri no su
las spiešanas). Mārrutki, var piekost 
skābu gurķi.

Vakarā -  kā vienmēr!

Astotā diena
Brokastīs komplekss, vinegrets ar pupām, ābols, 

tēja.
Pusdienās komplekss, sakņu sautējums, skābu kā

postu salāti (zaļumi, sīpoli, krējums vai eļļa).
Launagā žāvēta asara salāti ar burkāniem (pēc su

las izspiešanas), zaļumiem, mārrutkiem, sīpoliem, skābu 
gurķi. Var piekost bieti.

Vakarā - kā vienmēr!

Devītā diena
Brokastīs biešu salāti ar ķiplokiem 

ar skābiem kāpostiem vai skābiem 
gurķiem. Var piekost sieru, ceptu vai 
žāvētu zivi.

Pusdienās sautēti kāļi vai ar mizu 
cepti cepeškrāsnī, liesas gaļas gabaliņš
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v.ii siers, skābu kāpostu salāti.
Launagā svaigu biešu salāti ar 

nitku. Cepetis vai zivs.
Vakarā - kā vienmēr!

Desmitā diena
Brokastīs vinegrets ar sēnēm.

Skābēta ķiploka ziedkāti, ābols.
Pusdienās baraviku zupa - biezenis, bez kartupe

ļiem, bet ar burkāniem, rāceņiem, kāļiem, zaļumiem, sī
poliem. Skābi kāposti, gurķi, augļi.

Launagā cepta menca, dārzeņu salāti, biete šķēlēs 
vai sarīvēta skaidiņās ar ķiplokiem, skābi kāposti.

Vakarā - kā vienmēr! Saldējums bez vafeles.

Urrā! Desmit dienas pagājušas! Nākamajā nedēļā ēd 
visu to pašu, tikai kaut kam drīkst piekost maizi, bet ja 
var iztikt, tad arī turpmāk ēd visu bez maizes! Var ieēst 
rupjā maluma miltu biezputriņu, miežu putraimu, auzu 
pārslu vai griķu piena zupu. Un nākamās desmit dienas 
turpina ēst bez ogļhidrātiem!

Un tā turpina tik ilgi, līdz svars normalizējies! Taču 
man liekas, ja pirmās desmit dienas 
varējāt iztikt bez ogļhidrātiem, tad var 
iztikt art turpmāk līdz tam laikam, ka
mēr tiek sasniegts normāls svars un arī 
vēl pēc tam, lai svars noturētos. Taču 
arī pēc tam kartupeļus būtu vēlams
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neēst, bet rupjā maluma miltus, griķus, auzas, miežus 
var ēst -  tie nebaro. Cilvēkam, kuram ir normāls svars, no 
biezputrām svars nepieaugs. Es te nedomāju kartupeļu 
biezputru vai rīsus.

Pirms mēs pārejam uz normālu, nacionālu uzturu, kura 
sastāvā būs arī graudaugi, pašlaik lietosim tos produktus, 
kurus var ēst, cik grib un svars normalizēsies. Izmantosim 
šādus produktus, kurus var ēst, cik gribas un tievēt.

JO VAIRĀK ĒDĪSI, JO VAIRĀK TIEVĒSI! 
ĒD, CIK GRIBI!

1. Burkāni
2. Rāceni»
3. Bietes
4. Kāli»
5. Rutki
6. Selerijas sakne un zaļumi
7. Pētersīļa sakne un zaļumit »
8. Mārrutki
9. Dilles
10. Olas -  ceptas, vārītas, omlete
11. Skābi kāposti -  svaigi, sautēti un zupā
12. Loki
13. Puravi
14. Kāposti (svaigi un skābēti), sautēti, zupā, sa

lātos
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15. Biezpiens ar zaļumiem un ķimenēm
16. Gurķi (svaigi un skābēti)
18. Zirņi
19. Zaļie zirnīši
20. Puķkāposti
21. Pupas (īpaši cūku pupas)
22. Visas ogas
23. Rabarberi
24. Bērzu sula
25. Sēnes
26. Citrusaugļi
27. Žāvēti augļi
28. Rieksti
29. Pupiņu pākstis
30. Ananasi
31. Kaņepes
32. Linsēklas
33. Topinambūri
34. Redīsi
35. Sīpoli
36. Ķiploki
37. Ķimenes
38. Ķirbis
39. Kabači
40. Patisoni 
40. Spināti
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41. Cidonijas
42. Lupstājs
43. Maurloki (tiem jābūt iestādītiem podiņā)
44. Kadiķa ogas
45. Linsēklas, kaņepes
46. Rūgušpiens
47. Āboli
48. Brūklenes
49. Irbenes
50. Bārbeles
51. Smiltsērkški»
52. Aronijas
53. Pīlādžogas
54. Citroni, greipfrūti, ananasi, kivi (ja vēlaties)

KĀ ŠOS PRODUKTUS ĒST?
Ievērojiet! Uzsākot ēst, iedzeriet divas glāzes ūdens! 

Tauki kusīs kā pērnais sniegs! Pārlieku apetīti nomāc ti
kai kukurūzas drīksnu tēja, kā arī vērmeļu tēja, lai gan 
visi ir pārliecināti, ka tā veicina apetīti, bet tikai tiem, kas 
neēd nemaz bojāta aizkuņģa dziedzera dēļ. Bet tiem, kas 
ēd daudz, šī tēja bremzē apetīti.

Kāļi, rāceņi, burkāni jāgrauž svaigi. Protams, ka tos 
var sautēt un pievienot zupai, bet tas neizslēdz grauša
nu zaļā veidā, vismaz vienu ripiņu pa dienu no katra. No 
bietēm gatavo salātus (skat. pievienotās receptes). Bet,
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ja kādā ēdienreizē nav pagata
voti šie salātiņi, tad vienkārši var 
<>st biešu šķēles, skābu gurķi un 
sīpolu. Tos var ēst cik grib -  jo 
vairāk ēdīsiet, jo vairāk tievēsiet.
'.kābu gurķu vietā var ņemt skā
bus kāpostus -  svaigus vai sautētus. Un atkal - jo vairāk 
•‘dīsiet, jo vairāk tievēsiet. Jo vairāk ēdīsiet selerijas un 
pētersīļus, jo vairāk uzlabosies vielmaiņa.

Ja sagribas ko saldu, var apēst biezpienu ar ievārīju
mu vai medu, žāvētus augļus, ziedputekšņus, saldējumu. 
Nekas nav aizliegts, izņemot kartupeļus un maizi! Nevari 
rimties ēst -  grauz saulespuķu un ķirbju sēklas!

KĀ PRODUKTUS PAGATAVOT?
Tāda ediena, kas garšo pilnīgi visiem, recepte ir šāda. 

Selerijas sakni sarīvē uz smalkās rīves un pievieno tikpat 
daudz sīki sagrieztu skābu gurķi (skābus kāpostus), pie
vieno ķimenes, sīpolus, zaļumus, mārrutkus un krējumu.

Gandrīz visiem garšo arī šāds ēdiens. Skāba gurķa 
vietā sarīvē ābolus skaidiņās.

Vel var piedāvāt pagatavot šādu ēdienu. Selerijas 
sakni un ābolu sarīvē skaidiņās, pievieno mārrutkus, za
ļumus, krējumu vai eļļu. Variants -  selerijas sakni sarīvē 
skaidiņās un pārlej ar citrona sulu.

Jaukto dārzeņu salāti. Uz smalkās rīves sarīvē pētersī
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ļa un selerijas sakni, mārrutku, rutku, pievieno skaidiņās 
sarīvētu rāceni, kāli, burkānu, kāpostu, pievieno lokus, 
puravus, pētersīļu un seleriju zaļumus, dilles, ķimenes un 
krējumu ar citrona sulu vai eļļu.

Pavalgam var piekost ceptu, vārītu vai žāvētu zivi, nē
ģus, ikrus, speķa šķēlīti, jebkuru gaļas šķēli, kotleti - jeb
ko. Likums tikai viens -  ne grama kartupeļus un maizi.

KĀ VISUS ŠOS LABOS PRODUKTUS 
GRUPĒT, APVIENOT UN 

GARŠĪGI APĒST?
Mēs noskaidrojām, kādi produkti ir veselīgi un neba

ro. Kā tos apēst? Kā apvienot? Tā nu mēs nonākam pie 
nacionālajiem ēdieniem. Ja ir zināšanas, kas ar ko sader, 
kādus produktus var likt kopā, tad sanāk garšīgi. Var ga
tavot dažādus ēdienuspēc receptēm, bet var arī dot sev

un bērnam brīvu vaļu visus šos 
minētos produktus ēst katru par 
sevi veselā, nemainītā veidā! Tā 
arī mūsu senči ēda. Viņi neveido
ja nekādus interesantus ēdienus. 
Izvārīja, piemēram, biezputru no 
pilngraudu miltiem un ēda to 
vai nu ar mērcētām brūklenēm 
no ozola kubla vai saplaucētām 
mellenēm, ērkšķogām, medu,
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krējumu vai sviestu, piedzēra pienu vai zāļu tēju un bro
kastis bija paēstas. Bet pusdienās visbiežāk ēda krāsnī 
ceptas bietes, kāļus, rāceņus, piekoda gaļu vai zivi, skā
bus gurķus, skābus kāpostus, sēnes, dzēra rūgušpienu, 
eda pupas, zirņus, katru dienu kaņepju sviestu, kam bija 
piejauktas linsēklas. Kāpostiem pārlēja linu vai kaņepju 
eļļu, piekoda sīpolus, ķiplokus, lupstājus, lakšus. Visur pie
vienoja ķimenes un kadiķa ogas. Launagā ēda noteikti 
bietes vai griķus, miežus un vakarā šiem pašiem putrai
miem pielēja uzkarsētu svaigu pienu (sanāca zupa vēla
mā biezumā) un piekoda siļļi. Bērni grauza kāļus, rāceņus 
vai burkānus, dzēra ūdeni, zāļu tēju ar medu, grauza kal
tētus ābolus, kaltētas ogas.

OBLIGĀTIE ĒDIENI
Šajā grāmatā ievietotas tikai pašas svarīgākās -  var 

teikt un ir jāsaka -  obligātās receptes! Diemžēl, lai gan 
daudziem šis jēdziens nepatīk vēl no skolas laikiem, kad 
bija jālasa bieži vien netalantīgu autoru un dzejnieku 
darbi -  obligātā literatūra. Ņemot to vērā, ilgi nevarēju 
sadūšoties izdot grāmatiņu "Obligātie ēdieni, ja gribam 
būt veseli". Tad nu vismaz šajā grāmatiņā būs tāda noda
ļa. Jo es citu neko nevaur pateikt, kā vien to, ka katram 
orgānam un loceklim ir jāsaņem tas, no kā viņš sastāv - 
būvmateriāls, remontmateriāls. Izanalizējot un praktiski 
pierādot, ko "ēd" katrs orgāns, izstrādāju arī receptes, kā
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ko labāk un garšīgāk apēst arī tādam cilvēkam, kuram 
daudzi dārzeņi negaršo.

Piemēram, ķirbis. Bet ja to sarīvē un pārklāj ar dzēr
veņu vai brūkleņu sulu? Brīnišķīgi salāti, par kuriem pats 
ēdējs brīnās -  cik garšīgi (taču dažreiz tikai līdz brīdim, 
kad uzzina, ka tas ir ķirbis...). Bet ja šo sulu saldina ar 
medu un pasniedz ar saldējumu vai putukrējumu? Brīniš
ķīgs ēdiens! Zīdaiņa pirmajam piebarojumam vajadzētu 
būt ķirbim, sarīvētam uz smalkās rives uz pusēm ar ābolu 
vai pārlietam ar jebkuras ogas suklu, protams, maigu.

Kādam savukārt negaršo selerijas sakne. Bet ja šo 
sakni sarīvē uz smalkās rives un pievieno aptuveni tādu 
pašu daudzumu skābus gurķus vai kāpostus? Sīpolus, 
mārrutkus, zaļumus un krējumu? Tad ēdiens liekas gar
šīgs arī tādam cilvēkam, kurš no bērnības pie šī dārzeņa 
nav pieradināts. Un tā šīs receptes ir radušās, lai veselī
gus produktus ar prieku un baudu apēstu.

Sulu dzeršana sākumā var izraisīt nelabu dušu.Та slie- 
cina par lielu organisma piesārņojumu. Taču sulas jādzer

Dzerot burkānu sulu, dzird 
sakām: es kļūstu dzeltens, laikam 
esmu pārdozējis suku, vajadzēs 
paņemt pārtraukumu! Nekā tam-

vien ir, kamēr organisms kaut cik 
atsārņojas un nenotiek vairs tik 
vētraina tīrīšanās reakcija.
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līdzīga! Iedzerot burkā
nu sulu, organisms sāk 
tīrīties, bet nevar paspēt 
izvadīt šlakvielas caur 
nierēm un zarnām, bet 
izvada caur ādu. Sula 
jadzer tikmēr, kamēr 
ada vairs nav dzeltena!
Tādas domas nāk prātā, 
ja nav zināšanu!

Ja labi ieskatāmies - 
lielākā daļa manu recepšu jau ir bijušas! Lūk, kā, esam 
nonākuši pie nacionālā uztura. Tas man pašai arī bija 
pārsteigums. Kāds no augšas laikam mani ir vadījis. Bija 
laiki, kad ne raksta gala nebija iespējams palasīt ne par 
augiem, ne dabas dziedniecību, ne veselības mācību, ne 
pareizu bērnu ēdināšanu. Tās dažas grāmatas, kas bija 
izdotas pirmajā Ulmaņa laikā, tika ieslēgtas Misiņa bib
liotēkas slepenajos fondos, no kurām man reiz nejauši 
izsniedza M.Birhera-Binnera grāmatas. Šo grāmatu gud
rības bija pamatā manai atveseļošanās sistēmai un Da
bas dziedniecības klīnikai, kas satura ziņā bija labāka par 
M.Birgera-Bennera klīniku.

Savus bērnus instinktīvi piebaroju ar rupjā maluma 
miltu biezputrām un nekad nevienu pudeli neiede
vu bez ķirbja! Kā es to varētu tā iedomāties, tagad pati
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nesaprotu. "Tiešais vads" no augšas 
nostrādāja. Arī sulas spiedu un devu 
bērniem no sešu nedēļu vecuma. Par 
dārzeņiem nebūtu jābrīnās, bet jābrī
nās par to, kas bija tas, kas man patei
ca priekšā ko darīt, kad pavasarī, kad 
jaunākajai meitiņai aprīlī palika trīs 

mēneši un bija jādod jau daudz sulas, bet, atbraucot uz 
laukiem, nokļuvu fakta priekšā, ka dārzeņi beigušies? Es 
neapjuku, bet ņēmu nazi rokā un gāju sētsvidū zāli griezt 
-  vārpatas, pienenes, ceļmallapas, gāršu, virzu -  visas! Un 
gaļas mašīnā iekšā! Lielākajiem bērniem (pusotra un trīs 
gadus veciem) pa glāzei, mazajai ar karotēm pamazām 
uz priekšu līdz glāzei dienā, un tā līdz sniegam! Vajadzēj 
aredzēt, kā bērns kampa to pirmo karoti, ko devu ar zaļo 
sulu! Pilnīgi mute vaļā un, saliekusies uz priekšu, ar ne
pacietību gaidīja nākamo karoti. Lūk, kā strādā dabiskie 
instinkti, kamēr tos ar cukuriem un buljoniem nenomai
tā. Līdz gada vecumam pieradināju pie visām gāršām, lai 
bērns neizaug tāds, kam gandrīz nekas negaršo. Tādēļ 
varu teikt -  ko līdz gada vecumam bērnam iemāca, tas 
arī ir!

UZTURS, KAS UZTUR
Pirms liekam ko mutē paši vai dodam to bērniem, 

pajautāsim sev: "Kuram orgānam tas derēs par izejvielu?
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Aknām? Nierēm?" Ja varat atbildēt, tad ēdiet, ja nē -  tad 
kādēļ ēst?! Tādi produkti ir nelaime organismam. Visi or
gāni domā, kā ar to draņķību galā tikt un ārā izvadīt. Par 
kādiem grēkiem viņam tas sods - cukurs, sāls, etiķis, bī- 
deļmilti, majonēze, gaļas biljoni utt. Jāēd tādi produkti, 
kuri der kādam orgānam par būvmateriālu un remont- 
materiālu. Lai tas tā būtu, jāzina, ko „ēd" katrs orgāns.

Ko „ēd" aknas un aizkuņģa dziedzeris?
No kultūraugiem pamatā šiem 

orgāniem jādod mārrutki, kāļi, rā
ceņi, rutki, kā arī burkāni, bietes, kā
posti, gurķi, mūsu pašmāju 15 šķirņu 
ogas. Pilngraudu maluma miltu biez
putras -  rudzu, kviešu, miešu, auzu, 
putraimus -  griķus un miežus. Arī 
kaņepes, linsēklas, magones, ķirbju 
sēklas, saulespuķu sēklas, rieksti, kaltētas ogas (pīlādži, 
mellenes, kadiķogas, ievogas, korintes, avenes, zemenes 
u.c.), āboli. Jāizdzer 2 litri tīra, dzīva ūdens, 2 litri jebkura 
ikdienā dzeramā zāļu tēja, bet īpaši no dzeltenajiem zie
diem (kliņģerīte, pienene, kaķpēdiņa, asinszāle, māllēpe, 
biškrēsliņš, ālante).

No savvaļas augiem uzturā jālieto visa veida saknes 
-  cigoriņu, dadžu, kalmes, pienenes, arī zīles un kastaņi. 
Vēl bez tam jāizdzer viena krūze vērmeļu tējas dienā. Ko-
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pumā ar šķiedrvielām bagātam 
ēdienam jābūt 2 kg dienā un 2 I 
ūdens! Citādi par veselām aknām 
un aizkuņģa dziedzeri var nesap
ņot.

Aknas un aizkuņģa dziedzeris 
mīl visu, ko sniedz sezonas augi. 

Pavasarī aknas ļoti gaida 
kļavu, bērzu sulas un pirmos pavasara hlorofīlaugus -  
lakšus, apiņus, ugunspuķes, pienenes, skābenes, gāršu, 
apiņu dzinumus, pieneņu ziedus un saknes, murķe- 
ļus, virzu, gaiļpiešus, kosu, vārpatu, kļavu, liepu lapas, 
zaķkāpostus, balandas salātos, sulās un zupās, arī tos 
augus, kurus nevar apēst ar uzturu, bet kuri apvienoti 
„Salveo" sastāvā kaltētā veidā.

Aknas priecāsies par visu, kas ir rūgts, sīvs, skābs, kas 
ir dabiski skābs un raudzēts (bērzu sula, bietes, skābs 
gurķis, kāposti, skābputras).

Kā var zināt, ka aknas ir paēdušas un šūnas ir ataugu
šas un spēj veikt savu darbu? Sejas un roku āda nav vairs 

sausa, nesūrst mēles galiņš, nesprēgā 
pirkstu gali, neslāņojas un nelūzt un 
nezied nagi, nedzeltē kāju nagi un 
neaug grubuļaini, nesprēgā papēži, 
nesmird kājas.

Kā var zināt, ka aizkuņģa dzie-
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dzēris ir paēdis? Nav vairs noguruma, bezmiega, nesāp 
galva, nesmird mute, no rītiem nav krekšķa, nekur nekas 
neniez -  īpaši acis, ausis un deguns, nepūš vēderu, ne
nāk tukša atrauga, nesāp ap nabu.

Ko vēlas nieres?
Visu to pašu, ko aknas, bet sevišķi ogas, pētersīļu 

saknes un zaļumus, seleriju saknes un zaļumus, ķimenes 
un visu minētos savvaļas zaļumus. Tipiskās nieru tējas - 
kosa, ķimene, auza, ūdenspipars.

Kā var zināt, ka nieres ir sakārtotas? Pietupstoties vai 
pagrozot galvu nekur nekas nekrakšķ - tātad nieres ir 
spējīgas izvadīt sāļus.

Ko grib vairogdziedzeris un citi endokrīnās 
sistēmas dziedzeri?

Endokrīnā sistēma neēd ne gaļu, ne kartupeļus, ne 
maizi, bet tiem vajadzīga pamatā augu bioenerģija, tas 
ir, dzīvs, nevārīts, nesaldināts, nesālīts, nemarinēts uz
turs. Un pamatā tie ir savvaļas augi, īpaši zaļie. Endokrī
no sistēmu var atjaunot tikai ar„Salveo" pulvera augiem, 
savvaļas zaļumu salātiem un sulām. No dārzeņiem svarī
gākie ir pētersīļu un seleriju saknes un zaļumi, mārrutki, 
rutki, kāļi un rāceņi. Ja mēs to ievērojam, tad arī neauglī
ba ir neiespējama, jo olnīcas un prostatas dziedzeris būs 
paēduši. Esmu simtiem pacientes izārstējusi tādā veidā 
no neauglības. Pašlaik tie lielākoties ir badā.
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ĒDĪSIM ZAĻOS AUGUS!

Pamatā šie augi ir„Salveo" pulvera sastāvā, un no šiem 
augiem svarīgākā ir zaļo augu grupa. Jo tumšāka lapa, jo 
tajā vairāk hlorofila un dzelzs, bet dzelzs kā magnēts pie- I 
velk pārējos mikroelementus, kādu vairāk, kādu mazāk, 
kādu pavisam maz, bet tādā proporcijā, ka to šūnas var 
uzsūkt. No pārējiem produktiem, kas satur dzelzi, dzelzs 
šūnās nenonāk. Tādēļ ēdīsim pirmos pavasara zaļumus, 
bet visu vasaru spiedīsim zaļo sulu kokteili un ēdīsim 
piecas tējkarotes dienā „Salveo" pulveri visu gadu. Kad 
acs konjunktīva un smaganas ir spilgti sarkanas, tad„Sal- 
veo" pulveris ir sedzis dzelzs deficītu organismā. Tad var 
būt drošs, ka dzelzs rezerves 30% ir aknās un pie pēkšņa 
asins zuduma anēmija neiestāsies.

Ja aknas, aizkuņģa dziedzeris, nieres un endokrīnās 
sistēmas dziedzeri saņem palīdzību vismaz trīs mēne

šus, tad sāk vērties vaļā sīkie 
kapilāri, kuri bija aizgājuši 
ciet pie aizkuņģa dziedzera 
disfunkcijas. Ka pats to var 
zināt? Caur sejas ādu vairs 
neredz kapilāru tīklojumu. 
Deguns vairs nav zils vai sar
kans. Tātad mikrocirkulācija 
ir atjaunojusies arī galvā, sir
di un kājās. Insults, infarkts
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un gangrēna vairs nedraud.Tātad nedraud priekšlaicīga 
nāve, un cilvēks nodzīvos godam savu Dieva nolikto 
laiku.

KO DARĪT, JA BĒRNS 
NEPAREIZI ĒDINĀTS?

Tagad man nākas pieaugušos mācīt ēst veselīgu ēdie
nu, bet tas ir grūti! Aplamā bērnības diēta bieži vien ņem 
virsroku! Bet, ja grib, to var iemācīties! Arī es sāku mā
cīties ēst selerijas saknes pa vienai tējkarotei, līdz tagad 
savu ikdienu bez tām vairs nespēju iedomāties! Garšas 
izjūta mainās, un katrā dzīves periodā var nākt klāt tādi 
dārzeņi, kas agrāk nekad nav lietoti uzturā. Bet garšas 
izjūtu var izkopt, turklāt vēl tad, ja atmet sāls lietošanu. 
Sāls nobendē garšas kārpiņas, kas atrodas uz mēles un 
cilvēks nesajūt ēdiena dabīgo dabīgo - sajūt tikai rūgtu, 
sīvu, asu, skābu, bet, piemēram, rudzu biezputras garšu 
viņš nesajūt un saka: „Tai putrai nav garšas!" tā vietā, lai 
teiktu:„Es esmu nogājis tik tālu, ka vairs nesajūtu ēdiena 
dabisko garšu."

„Salveo" pulveris un lielie ūdens 
daudzumi atjauno pamirušās gar
šas kārpiņas un deģenerēto ožas 
aparātu un cilvēks sāk just ēdiena 
garšas nianses, maigo ziedu smar
žu, par kurām viņš kādreiz bij apār-
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leicināts, ka tie nesmaržo! 
Tas notiek mēneša laikā! 
Šīm pāraiņā nav vajadzīgi 
gadi! Un tad, pagaršojot na
cionālo ēdienu pirmo reizi 
ir izbrīnīts -  tas labi garšo! 
Pašsadomātie, nesakarīgie 

ēdieni, kuru receptes publicē mūsu periodika, vairu
mam nemaz negaršo, jo bļodā tiek mesti pilnīgi nesa
derīgi, pat karojoši produkti! Kādreiz pašiem jābrīnās - 
liekam kopā ne īpaši garšīgus augus, kuri paši par sevi 
nemaz nav ieēdami, bet kopējais „koris" ir ļoti garšīgs! 
Ja jūs zinātu, cik katrs augs no„Salveo" sastāva ir negar
šīgs, pat pilnīgi neieēdams, bet kopējā korī pat garšīgs! 
Tāpat ir ar manu augu sulu„llzīte"un tēju sastāvu.

Protams, ka daudzas „nacionālās" receptes ir manis 
pašas, bet es esmu bijusi spiesta tās izgudrot tādēļ, ka 
latvietim nekādas receptes no šiem dārzeņiem nav biju
šas, viņi vienkārši grauza kāļus, rāceņus, vārītu bieti grei
za šķēlēs un ēda kopā ar ķiplokiem, sīpoliem, gaļu, zivi. 
Vai arī kāļus, rāceņus izcepa krāsnī ar mizu un ēda līdzīgi 
kā bieti, vēl klāt piekozdami skābus gurķus un kāpostus. 
Ja jums nav laika kapāt vinegretu pēc manas receptes, 
tad tiešām dariet tāpat -  ēdiet nesamaisītus katru par 
sevi! Būs gan veselīgi, gan garšīgi! Bet nepalieciet bez 
šiem dārzeņiem!
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Samizojiet vakarā bļodu ar 
burkāniem, kāļiem, rāceņiem un 
nolieciet priekšā TV skatītājiem - 
raidījumi beigsies, un bļoda būs 
tukša! Arī tiem, kas vēlas notievēt, 
tā ir laba izeja -  ņem bieti par pa
matu un kož visu ko klāt, ko tikai 
vēlas! Oliņu? Lūdzu! Ceptu vai vā
rītu. Nedrīkst? Tad ir glābiņš -  omletes, un ja vēl ar dār
zeņiem - ēd, cik lien! Galiņu? Ikriņus? Zivtiņu? Sieru? Lū
dzu! Zaļos zirnīšus? Olīvīti? Sēnīti? Pupiņas? Lūdzu! Cik 
vēlies! Vai nav laba dzīve?

„Salveo" pulveris jāēd obligāti, tas paātrinās viel
maiņu. Zāļu tēja jebkura, pieaugušam 2 litri dienā, bēr
nam, cik viņš var iedzert, bet viņam tā jāpiedāvā ik pa 2 
stundām. Ūdens tāpat - 2 litri pieaugušam un bērnam 
tas pats, tāpat kā „Salveo" pulveris gan pieaugušam gan 
bērnam 5 tējkarotes dienā. Ja pieaugušam tas ir remont- 
materiāls, tad bērnam tas ir būvmateriāls. Visi mūsu zi
nātnieki satraukušies, ka ne tikai pieaugušajiem, bet arī 
bērniem ir dzelzs deficīts un absolūti 
nav 30% dzelzs rezervju aknās, kad 
pie jebkuras traumas un asiņošanas 
rodas anēmija, kuras rezultātā bērni 
arī mirst. „Salveo" garantē gan dzelzs 
deficīta segšanu, gan arī normu. Cita
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ceļa nav. Savvaļas zaļumi netiek ēsti, kā to darīja mūsu 
senči. Katra tauta lieto kādus zaļo lapu pulverus vai košļā 
tās svaigas, kā to dara Meksikā katrs cilvēks. Mongoļi tās 
ēd skābā sulā atmiekšķētas mīkstas, jo mīkstu zaļumu, 
kādi ir mums, viņiem nav vispār. To dara arī masaji tuks
nesī katru dienu ēdot ēdamkaroti astoņu koku mizu pul
veri un vienu tējkaroti asu, smaržīgu pulveri. Bet„Salveo" 
pulvera sastāvā ir gan mizas, gan lapas, gan smaržīgie 
augi ar ēterisko eļļu. Bērnam ūdens un tējas ir jāpiedāvā. 
Viņu nedrīkst novest līdz slāpēm, kad viņš lūdzas ūdeni. 
Tā jau ir katastrofa, tas jau ir par vēlu, smadzenes jau ir 
cietušas un ceļ trauksmi.

Nedosim bērnam tos produktus, no kā viņam sirsniņa 
bojājas, akniņa bojājas, mugurkauls deformējas, plakanā 
pēda veidojas, redze, dzirde krītas, aug neauglīgi, izkrīt 
mati, ir slikta, negluda, raiba āda, slikti zobi, jārauj 10 ga

dos ārā tie zobi, kas vajadzīgi 
visam mūžam! Sāp vēderiņi 
nabas rajonā (aizkuņģa dzie
dzera galva), bojājas asinis 
un asinsvadi, lūzt nagi un 
veidojas pat vēzis! īstie vai
nīgie šajos gadījumos ir cu
kurs, baltie milti, etiķis, bul
joni un sāls - baltās nāves! 
Tīrs, balts, nāvējošs...
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ĒDIENU RECEPTES

PAVASARIS
Pavasarī vislielākā uzmanība jāpievērš zaļumiem, 

pirmkārt, savvaļas zaļumiem. Tie satur vitamīnus, hloro
filu, karotīnu, pilnvērtīgas olbaltumvielas. Organismam 
ļoti nepieciešams hlorofils, jo tam piemīt tonizējoša ie
darbība, tas stimulē vielmaiņu, sirdsdarbību, uzmundri
na nogurušu organismu. Zaļie augi satur milzu enerģiju! 
Paturiet roku 5 cm virs "Salveo" paciņas - silst?

Pavasarī no zemes pirmās izlien nātres. Drīz pēc nā
trēm parādās arī pirmās gārsas. Gāršu jaunās lapas lieto 
salātos, zupās, biezeņos, kurus dod pat zīdaiņiem. Agri 
pavasarī parādās arī pirmās pienenes. Pieneņu jaunās 
lapas lieto salātos kopā ar lokiem, skābenēm vai citiem 
zaļumiem. Nelielo rūgtenumu mazina skābenes, loki, 
kefīrs, krējums. Salātos lieto arī vijolīšu, gaiļpiešu jeb 
gaiļbiksīšu lapas, apiņu jaunos dzinumus, ceļmallapas, 
jaunās cigoriņu lapas, kalmju lapu balto daļu pie sak-
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nēm, vēlāk gatavo salātus no liepu un kļavu lapām. La
pas salātiem izmanto gan gluži jaunās -  tikko plaukušās, 
vēl spīdīgas, vai vēlāk no atvasēm,tauksaknes lapas, gur- 
ķumētras lapas,liepu lapas.

Salātiem gatavo arī no krešu lapām -  gan parasto 
puķu krešu lapas vai sīpolus, gan arī salātu krešu lapi
ņas, jaunās pelašķu lapiņas, tāpat izmanto arī pļavas 
āboliņa, raspodiņu lapas, kā piedevu īpašas garšas ie
gūšanai pievienojot 1-2 pelašķu lapas. Maija beigās var 
sākt ēst balandu salātos un zupā.

No pavasara augiem var pagatavot veselīgus salatus, 
kas bagāti ar vitamīniem, minerālvielām un ieteicami 
pavasara „asins tīrošajiem" kursiem, tos kombinējot ar 
dažādiem garšaugiem un dārzeņiem, var pievienot arī 
citronu vai krūmcidoniju sulu, augu eļļu, krējumu.

Visi šie augi satur biogēni aktīvas vielas. Tos var lie
tot ilgstoši, ik dienas, apēdot vismaz 150-200 g (1 tasīti) 
pirms pamatēdiena reizēm vai vienreiz dienā. Zīdainim 
šos salātus blenderē.

Zaļie salāti
Ņem 2 saujas svaigu 

zaļumu (pieneņu, nātru, 
kressalātu, skābeņu, gur- 
ķumētru, pētersīļu, zaļo 
lociņu, diļļu, lupstāju u.c. 
lapas), tos smalki sagriež,
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sakapā vai sasmalcina 
īpašā mikserī. Šai ma
sai pievieno 2 sasmal
cinātas, cieti novārītas 
olas, smalki sagrieztu 
sīpolu un samaisa ar 
rūgušpienu.

Šos salātus kā 
mērci lieto pusdienās 
ar vārītiem kartupeļiem (nemizotiem), vārītu zivi.

Pļavas āboliņa salāti
Ņem jaunas āboliņa lapiņas bez kātiem, noskalo un 

samaisa kopā ar lociņiem vai puraviem, vārītām bietēm, 
olu, mārrutku sulu, citronu, pievieno eļļu vai krējumu, 
lieto pie pusdienām.

Savvaļas zaļumu salāti
Ņem vienādās daļās nātres, pienenes, gāršu, gaiļpie- 

šu lapas, vijolīšu, liepu, kļavu lapas, gurķumētras un pie
vieno pēc garšas dilles, lokus, rūgušpienu, krējumu vai 
eļļas mērci.

Kļavu lapu salāti
Kļavu lapas sagriež sīki un pievieno lokus, dilles, rū

gušpienu ar krējumu vai eļļas mērci.
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Apiņu salāti
Jaunos apiņu dzinumus sagriež sīki un pievieno pēc 

garšas lokus, dilles, puravus, rūgušpienu ar krējuma ai 
eļļas mērci.

Rāceņu (kāļu) lapu salāti
Retināmos rāceņu un kāļu stādiņus sagriež sīki, pie

vieno lokus, ja ir -  dilles, puravus, rūgušpienu ar krējuma 
vai eļļas mērci.

Virzas salāti
Virzu sagriež sīki un pievieno pēc garšas lokus, dilles, 

rūgušpienu ar krējumu vai eļļas mērci.

Vārpatas saknes (vai kamolzāles) salāti
Vārpatu (kamolzāli) sagriež sīki un pievieno jebku

riem kartupeļu vai biešu salātiem.

Redīsus nomazgā, sagriež 
plānās ripiņās, pievieno dilles, 
lokus, sīki sagrieztus sīpolus, eļļu 
vai krējumu.

10 redīsi, 1 sīpols, zaļumi, 4 
ēdamkarotes krējuma vai eļļas.

Redīsu salāti
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Redīsu salāti ar olu
Redīsus sagriež plānās ripiņās, 

pievieno sīki sagrieztas vārītas olas, 
dilles, krējumu.

10 redīsi, 2 vārītas olas, dilles, 4 
ēdamkarotes krējuma vai eļļas.

Sīpolloku salāti ar olu
Lociņus sīki sagriež un pievieno sagrieztas vārītas 

olas, citronu vai rabarberu sulu, dilles, eļļu vai krējumu.
100 g sīpolloku, 2 olas, 7 ēdamkarote citronu vai rabar

beru sulas, dilles, 4 ēdamkarotes eļļas vai krējuma.

Sīpolloku salāti ar sieru
Sieru un cieti novārītas olas sagriež kubiņos, pievieno 

sagrieztus lociņus, saspiestus ķiplokus, visu labi sajauc, 
pārlej krējumu un ļauj 30 minūtes pastāvēt aukstumā.

4 ēdamkarotes sīpolloku, 400 g Krievijas vai Holandes 
siera, 6 olas, 2 daiviņas ķiploku, 4 ēdamkarotes krējuma.

Sīpolloku salāti ar biezpienu
Lociņus sagriež, pievieno biezpienu, ķimenes, krēju

mu, ja nepieciešams, arī pienu.
7 00 g lociņu, 7 tējkarote ķimeņu, 50 g biezpiena, piens 

un krējums pēc vajadzības.
Redīsu salāti ar zaļajiem zirnīšiem
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Redīsus sagriež ripiņās, 
pievieno svaigus gurķus, 
lapu salātus, dilles, vārītus 
kartupeļus, zaļos zirnīšus, 
krējumu.

10 redīsi, 1 vārīts kartu
pelis, 1 svaigs gurķis, 1 gal
viņa lapu salātu, dilles, 0,5 

glāzes zaļo zirnišu, krējums pēc vajadzības.

Spinātu salāti ar rutkiem
Rutkus sarīvē sīki vai skaidiņās, pievieno sīki sagriez

tus spinātus, sīpolus, zaļumus, mērci.
1 rutks, 100 g spinātu, 1 sīpols, zaļumi, 5 ēdamkarotes 

mērces.
Mērce: 1 ēdamkaroti skābas sulas (citronu, rabarberu 

u.c.) sakuļ ar 4 ēdamkarotēm eļļas.

Pieneņu salāti
Pienenes ņem uz pusēm ar skābenēm, pievieno lo

kus, dilles, kefīru, nedaudz krējumu. Bez hlorofila efekta 
pienenes ar savām rūgtvielām ārstē arī aizkuņģa dzie
dzera, aknu vainas un poliartrītu.

Nātru salāti
Nātres sagriež sīki un pārlej ar kefīru, un atstāj 20 mi

nūtes, lai nokož. Pievieno lokus, dilles, krējumu.
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Savvaļas zaļumu sula
Ņem vai nu vienu no šiem augiem, vai arī visus vienā

dās daļās: nātri, pieneni, gāršu, ceļmallapu, virzu, vārpa
tu, balandu, kļavu, liepu lapas. Samaļ, uzlej ūdeni, lai vei
dojas bieza krējuma konsistence un nospiež caur marli. 
Dzer 2-4 glāzes dienā.

Gailpiešu -  zakkāpostu salāti
Ņem zaķkāpostus uz pusēm ar pieneņu un gailpiešu 

lapām. Loki, dilles. Kefīrs. Krējums.

Liepu -  kļavu lapu salāti
Liepu un kļavu lapas ņem vienādās daļās. Loki. Dilles. 

Kefīrs. Krējums.

Ugunspuķes un apiņu jauno dzinumu salāti
Ugunspuķes un apiņu jaunos dzinumus sagriež un 

pievieno lokus, dilles, kefiru, krējumu, pēc vēlēšanās skā
benes.

Skābeņu un balandu zupa
4 vārītus kartupeļus un 1 sīpolu 1,5 

I ūdens vāra mīkstus. Noceļ no uguns 
un pievieno 1 sīpolu (sīki sagrieztu),
100 g skābeņu, 100 g balandu (sīki sa
grieztas pieaugušajiem vai samaltas
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bērniem), lokus, dilles un krējumu. Zīdaiņiem samaļ arī 
lokus un dilles.

Skābenu, balandu un nātru biezenis
Vāra tāpat kā zupu, tikai vairāk liek šos zaļumus, tik 

daudz, lai veidojas biezenis. Pieaugušie ēd tāpat, bet zī
daiņiem berž caur caurduri.

Skābenu zupa ar kartupeļiem (grūbām)
Kartupeļus izvāra mīkstus, noceļ no uguns, pievieno 

sīki sagrieztas skābenes, krējumu, olas, dilles.
1 I ūdens, 3-4 kartupeļi, 2 vārītas olas, 100 g skābeņu 

vai zaķkāpostu, krējums, dilles pēc garšas.

Skābenu salāti ar pienenēm
Abus ņem vienādās daļās, pievieno ziemas lokus, rū

gušpienu un nedaudz krējuma.

Salāti ar rūgušpienu
Salātu lapas sīki saplucina un pievieno lokus, dilles, 

rūgušpienu, nedaudz krējuma.

Balandu salāti
Aptuveni 100 g balandas sīki sagriež un pievieno 50 

g skābeņu, lokus, dilles un nedaudz krējuma.
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Balandu salāti ar 
savvaļas^zaļumiem

Salātos liek 1 daļu ba
landu, 1 daļu pieneņu,
1 daļu liepu lapu, 1 daļu 
kļavu lapu, 1 daļu gur- 
ķumētru, 1 daļu nātru, 1 
daļu virzas, 2 daļas loku,
2 daļas diļļu, pievieno 
rūgušpienu, krējumu vai 
eļļu pēc garšas.

Balandu zupa
Kartupeļus vēlamā biezumā vāra mīkstus, noceļ no 

uguns un pievieno sīki sagrieztas balandas, lokus, dilles, 
pētersīļus, krējumu un rūgušpienu. Var pievienot art skā
benes, olu.

Skābenu un balandu zupa
4 vārītus kartupeļus un 1 sīpolu 1,5 litros ūdens vāra 

mīkstus. Noceļ no uguns un pievieno 1 sīpolu (sīki sa
grieztu), 100 g skābeņu, 100 g balandu (sīki sagrieztas 
pieaugušajiem vai samaltas bērniem), lokus, dilles un 
krējumu. Zīdaiņiem samaļ arī lokus un dilles.
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Skābenu, balandu un nātru biezenis
Vāra tāpat kā zupu, tikai vairāk liek šos zaļumus, tik 

daudz, lai veidojas biezenis. Pieaugušie ēd tāpat, bet zī
daiņiem berž caur caurduri.

Skābenu zupa ar kartupeļiem
Kartupeļus izvāra mīkstus, noceļ no uguns, pievieno 

sīki sagrieztas skābenes, krējumu, olas, dilles.
7 / ūdens, 3-4 kartupeļi, 2 vārītas olas, 10 g skābeņu vai 

zaķkāpostu, krējums, dilles pēc garšas.

VASARA
Jūnijā -  turpina ēst savvaļas zaļumus, bet vasaras 

ēdienkartē pievieno tomātus, gurķus un biešu lapas. Tur
pina ēst redīsus un salātus, bagātīgi ēd kreses, dilles un 
visas sezonas ogas, kuras nomaina viena otru, apēdot 
no katras sezonā vismaz 3 litrus, īpaši baltās un sarkanās 
jāņogas, upenes, mellenes, zilenes, ērkšķogas, avenes, lā

cenes, korintes. Augusts un sep
tembris nāk ar kazenēm, mūsu 
pašu vīnogām, bumbieriem un 
āboliem. Bet vislielākie prieki or
gāniem būs zirnīši un cūku pu
pas, vārītas ar visām pākstīm, un 
izdzerot arī ūdeni, kurā vārījās 
pupas, aizkuņģa dziedzerim par
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prieku. Aizkuņģa dzie
dzeris priecāsies arī par 
sviesta pupiņām un vi
sām pavasara, vasaras 
un rudens sēnēm.

Tomātu un svaigu 
gurķu salāti ar kartu- 
peļiem

Mizotus vārītus kar
tupeļus sīki sagriež un 
pievieno sīki sagrieztus 
tomātus un/vai gurķus, 
sīpolus, zaļumus, mērci vai krējumu.

3 vārīti kartupeļi, 2 svaigi gurķi, 2 tomāti, 1 sipols, 4 ēd. 
karotes mērces vai krējuma.

Svaigu gurķu salāti ar kartupeļiem unbiezpienu
Mizotus vārītus kartupeļus sagriež sīkos gabaliņos un 

pievieno sīki sagrieztus sīpolus, svaigus gurķus, tomātus, 
uz smalkās rīves sarīvētus nevārītus burkānus, biezpie
nu, zaļumus, krējumu.

4 vārīti kartupeļi, 2 sīpoli, 2 gurķi, 1 burkāns, 1 tomāts, 
100 g biezpiena, 4 ēdamkarotes zaļumu, 4 ēdamkarotes 
krējuma.
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Sēņu salāti
Svaigas vai vārītas sēnes sīki sagriež, pievieno sīki sa

grieztus tomātus, sīpolus, zaļumus, ķimenes, krējuma vai 
eļļas mērci.

1 glāze sēņu, 1 tomāts, I sīpols, zaļumi, ķimenes, mērce 
pēc vajadzības.

Tomātu salāti ar mārrutkiem
Tomātus sagriež daiviņās, pārkaisa ar zaļumiem, sarīvē

tiem mārrutkiem, eļļu vai krējumu.
2 tomāti, gabaliņš mārrutka, 1 sīpols, zaļumi, 4 ēdam

karotes eļļas vai krējuma.

Tomātu salāti ar svaigiem gurķiem
Tomātus sagriež ripiņās un pievieno tāpat sagrieztus 

svaigos gurķus, sīki sagrieztus sīpolus, zaļumus, sīki sarīvē
tus mārrutkus, eļļu vai krējumu.

2 tomāti, 1 sipols, 2 svaigi gurķi, zaļumi, gabaliņš mār
rutkā saknes, 1 ēdamkaro
te eļļas vai krējuma.

Gurķu salāti ar puk- 
kā postiem

Gurķus sīki sagriež, 
pievieno tāpat sagrieztus 
puķkapostus, sīpolus, pē
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tersīļus, lokus, selerijas, eļļu vai krēju
mu

7 gurķis, 7 sīpols, 7 puķkāposts, pē
tersīļu un seleriju zaļumi, loki, 4 ēdam
karotes eļļas vai krējuma.

Gurķu sajāti ar mārrutkiem
Skābus gurķus šiki sagriež, pievieno sīki sarīvētus mār

rutkus, sīki sagrieztus sīpolus, zaļumus, eļļu vai krējumu.
2 skābi gurķi, 7 sīpols, zaļumi, ķimenes, 7 ēdamkarotē 

mārrutku, 4 ēdamkarotes eļļas vai krējuma.

Gurķu salāti ar sīpoliem
Svaigus gurķus sagriež pusripiņās, pievieno sīki sa

grieztus sīpolus, olas, redīsus, zaļumus, krējumu.
2 gurķi, 7 sīpols, 7 ola, 3 redīsi, zaļumi, 4 ēdamkarotes 

krējuma.

Gurķu salāti ar puraviem
Svaigus gurķus sagriež plānās ripiņās, pievieno sīki 

sagrieztus ābolus, puravus, dilles, krējumu vai eļļu.
2 gurķi, 2 skābi āboli, 7 puravs, dilles, 4 ēdamkarotes 

krējuma vai eļļas.

Gurķu salāti ar tomātiem un ķiplokiem
Svaigos gurķus sagriež plānās pusripiņās, pievieno sīki 

sagrieztus tomātus, sīpolus, ķiplokus, mārrutkus, eļļu.
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Gurķu salāti ar lapu salātiem
Svaigos gurķus sagriež plānās pusripiņās, pievieno 

daiviņās sagrieztus tomātus, sīki sagrieztus ābolus, sīpo
lus, lapu salātus, zaļumus, krējumu vai eļļu.

4 svaigi gurķi, 4 tomāti, I sīpols, 1 ābols, 50 g lapu salā
tu, zaļumi, 4 ēdamkarotes eļļas vai krējuma.

Gurķu salāti ar olu
Svaigos gurķus sagriež plānās ripiņās, pievieno sīki 

sagrieztus sīpolus, olas, zaļumus, mārrutkus, krējumu vai 
mērci.

4 gurķi, 3 vārītas olas, 1 sīpols, I ēdamkarote mārrutku, 
zaļumi, krējums vai mērce pēc 
vajadzības.

Aukstā biešu zupa
Vārītas bietes sagriež stie

nīšos, liek aukstā ūdenī, kas 
uz pusi sajaukts ar kefīru un 
nedaudz krējuma, pievieno 
zaļos zirnīšus (konservētus vai 
vārītus svaigus), sīki sagrieztus 
tomātus, svaigus gurķus, zaļu-

2 gurķi, 2 tom āti, 1 sīpols, 1 d a iv iņ a  ķiploka, 1 tējkarote
m ārrutku, 4 ēdam karotes eļļas.
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mus, vārītas olas, ķimenes, mārrut
kus, sinepes, sīpolus.

Biešu lapu zupa
Ūdenī vāra ķimenes, sīpolu, skā

bu ābolu vai skābētu gurķi, sīki sa
grieztus biešu lapu kātus. Kad biešu 
lapu kāti mīksti, pievieno sīki sagrieztas biešu lapas, līdz 
veidojas biezeņuzpa. Vāra 3 minūtes, noceļ no uguns, 
pievieno rūgušpienu, krējumu, zaļumus, ja vēlas -  sīki 
sagrieztas vārītas olas.

0,5 kg biešu lapu, 1,5 I ūdens, 1 ēdamkarote ķimeņu, 
1 tējkarote mārrutku, 1 ābols vai 1 skābēts gurķis, zaļumi, 
0,5 glāzes rūgušpiena, krējums.

Sautēti tomāti
Tomātiem nogriež „vāciņus", izdobj vidu. Izņemto 

masu saspaida un pievieno sīki sarīvētus ķiplokus, sīki 
sagrieztus zaļumus, biezpienu, olas, visu sajauc un pilda 
tomātos.

Pildītos tomātus liek čuguna sautējamā traukā bez 
vāka, katram uzliek sviesta piciņu, cep cepeškrāsnī 5 mi
nūtes gatavus (jāraugās, lai neizšķīst!). Var arī sautēt, 
traukā ielejot tomātu sulu. Tādā gadījumā gataviem to
mātiem šo sulu veido par mērci, pievienojot zaļumus un 
sīki sagrieztu sīpolu, ja vēlas - krējumu.
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0,5 kg tomātu, 300 g 
biezpiena, 100 g sviesta, 
1 ola, zaļumi, 3 ēdamka
rotes krējuma, 1 daiviņa 
ķiploka.

Omlete ar tomātiem
Sagrieztus tomātus 

un sīpolus eļļā izsautē 
mīkstus, pārlej ar sakul
tām olām, kam pievie

nots ūdens, pārkaisa sīki sagrieztas dilles, pētersīļus, lo
kus, cep cepeškrāsnī, līdz olas sastingušas.

4 tomāti, 5 olas, 5 ēdamkarotes ūdens, zaļumi, 50 g eļ
ļas, 1 sipols.

RUDENS
Steidzami jāēd viss, kas nesaglabājas uz ziemu -  kaba

či, patisoni, gurķi, tomāti, ogas, svaigas sēnes, curkurzirņi 
un cūku pupas. Vācam ogas ziemai: brūklenes, dzērve
nes bārbeles, pīlādžus, irbenes, cidonijas un zem ūdens 
vai svaigu izspiesto sulu bez karsēšanas lej pudelēs un uz 
pagrabu prom. Aronijas un smiltsērkšķu sulu vārīsim.

Tomātu salāti ar puraviem
Tomātus sīki sagriež un pievieno tāpat sagrieztus

62



puravus, uz smalkās 
rīves pierīvē mārrut
kus, pievieno eļļu, 
pēc vēlēšanās -  vārī
tas olas.

3 tomāti, 1 puravs, 
gabaliņš mārrutka 
saknes, 4 ēdamkaro
tes eļļas.

Tomātu salāti ar olām
Tomātus sagriež ripiņās, pievieno sīki sagrieztas olas, 

zaļumus, mārrutkus, sinepes, krējumu vai eļļu.
3 tomāti, 3 olas, zaļumi, 1 ēdamkarote rīvētu mārrutku, 

1 tējkarote sinepju, 4 ēdamkarotes eļļas vai krējuma.

Tomātu salāti ar ķiplokiem
Tomātus sagriež ripiņās, pievieno sagrieztas vārītas 

olas, sīki sarīvētus ķiplokus, citronu sulu, zaļumus, eļļu 
vai krējumu.

0,5 kg tomāti, 3 olas, 1 sīpols, 3 ķiploka daiviņas, dilles, 
zaļumi, 1 citrona sula, 4 ēdamkarotes krējuma vai eļļas.

Tomātu salāti ar pupiņām
Tomātus sīki sagriež, pievieno vārītas pupiņas, sīki sa

grieztus sīpolus, zaļumus, krējumu vai eļļu, mārrutkus.
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3 tomāti, 1 glāze vārītu pupiņu, 1 sīpols, / ēdamkarote 
rīvētu mārrutku, zaļumi, 4 ēdamkarotes eļļas vai krējuma.

Tomāti ar sēnēm
Traukā kārto tomātu šķēles, pārkaisa ar sīki sagriez

tām vārītām sēnēm, āboliem, sīpoliem, pārlej ar skābu 
krējumu, pārkaisa ar dillēm, lociņiem pipariem.

2 tomāti, 1 glāze sēņu, 1 sīpols, I ābols, zaļumi, pipari, 
4 ēdamkarotes krējuma.

Tomāti, pildīti ar salātiem
Tomātiem nogriež „vāciņus", izdobj vidu un pilda ar 

jebkuriem salātiem, virsū liek olas ripiņu, kas nosedz olas 
pildījumu, abās ripiņās iesprauž ceturtdaļšķēlītes svaiga 
gurķa, starp tām tomātu stienīti. Kārto apaļā traukā, gar 
malām un vidū liekot salātus, bet starp katriem diviem 
tomātiem citrona daiviņu ar mizu uz augšu.

Kabaču salāti
Kabaci sarīvē skaidiņās, 

pievieno sīki sagrieztus to
mātus, dilles, pētersīļus, lo
kus, eļļas vai krējuma mērci.

200 g kabaču, 5 tomāti, 
50 g diļļu, pētersīļi, loki, mēr
ce.
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Cepti kabači
Kabačus nomizo, izņem sēklas, sagriež plānās ripiņās, 

cep eļļā caurspīdīgus. Pasniedz ar krējumu, medu vai ie
vārījumu.

Vārāmās ceptas sēnes
Sēnes notīra, nomazgā, 10 minūtes vāra, saber caur

durī un noskalo aukstā ūdenī, sagriež paprāvos gabali
ņos, sajauc, apcep eļļā, uzlej skābu krējumu, uzvāra, pār
lej ar kausētu sviestu, liek uz 5 minūtēm cepeškrāsnī. Ga
tavas pārkaisa ar dažādiem sīki sagrieztiem zaļumiem.

500 g sēņu, eļļa cepšanai, 0,5 glāzes skāba krējuma, 
2 ēdamkarotes sviesta, zaļumi.

Cepamās ceptas sēnes ar sīpoliem
Sēnes notīra, nomaz

gā, applaucē, sagriež 
plānās šķēlēs, apcep eļļā, 
pievieno sīki sagrieztus 
un atsevišķi apceptus 
sīpolus noceļ no uguns, 
pārkaisa ar sīki sagriez
tiem pētersīļiem, pa
sniedz ar salātiem.

500 g sēņu, eļļa cepšanai, 7 sīpols, pētersīļi, cepti kartu- 
peļi.
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Sautētas sēnes
Gailenes, celmenes, bērzlapes no

tīra, uzvāra, notecina caurdurī, liek 
traukā sakarsētā eļļā, pievieno ūdeni, 
sīki sagrieztus apceptus sīpolus, ķime
nes, apsedz ar vāciņu un sautē 20 mi
nūtes. Pasniedz ar pētersīļu zaļumiem

un dillēm.
500 g sēņu (gailenes, bērzlapes, celmenes), 3 ēdamka

rotes eļļas, 3 ēdamkarotes ūdens, 2 sīpoli, pustējkarote ķi
meņu, zaļumi.

ZIEMA
Ziema ir pats bagātākais gadalaiks, kad savākts ir viss, 

kas auga dārzā, sakņu dārzā, mežā, purvā, pļavā, druvā 
un lielākoties tas viss jāēd svaigā veidā tāpat vai salātos. 
Piemēram, ogas, raudzētie kāposti, bietes, sēnes, gurķi, 
jāgrauž kāļi, rāceņi, burkāni, ķirbji un jāspiež no tiem su
las, jāēd pupas, zirņi - diedzēti, taukšķēti vai vārīti, jāvāra 
veģetāras zupas, jāgatavo sakņu sautējumi, vinegreti un 
salāti, jāvāra rupjā maluma miltu biezputras (rudzu, kvie
šu, miežu), klimpas, jācep maize, karašas un pankūkas, 
jāvāra griķu un miežu biezputras un piena zupas. Skā
biem kāpostiem un gurķiem visu laiku jābūt galdā vai tā 
tuvumā, ja, piemēram, nav nekādi salāti pagatavoti, tad 
ģimene ēd tos tāpat un būs labi! Tos var iedot līdzi šo
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ferim tālbraucējam, tūristam, spor
tistam utt. Un cilvēks jebkur būs 
veseligi paēdis, jo tam nepūs zar
nas! īpaši iesaku nepūdēt zarnas 
bērniem! Zīdainim saknes rīvē uz 
smalkās rīves, zupas, sautējumus 
blenderē. Ogas ēd tāpat vai blen- 
derē kopā ar ķirbi. Bērza sulas zī
daiņiem dod kamēr saldas -  ūdens vietā, bet tiklīdz dod 
raudzētas, tās tad ūdeni neaizvieto, ūdens jāpiedāvā ik 
stundā. Raudzētas sulas ir veselīgākas, tajās nemitīgi pie
aug C vitamīna daudzums un viss, kas raudzēts, neļauj 
pūt zarnām. Tātad nebūs asinīs ne indes, ne šlakvielas! 
Nebūs ne alerģijas, ne diatēzes!

Vārītu biešu salāti ar svaigu gurķi
Sīki sagrieztai bietei pievieno sasmalcinātu sīpolu, svai

gus gurķus, ķimenes, zaļumus, eļļas vai krējuma mērci.
1 biete, 1 sīpols, 2 svaigi gurķi, zaļumi, ķimenes, mērce 

pēc vajadzības.

Vārītu biežu salāti ar tomā
tiem un gurķiem

Bietes sagriež salmiņos, pievie
no salmiņos sagrieztus vārītus kar
tupeļus, tomātus, svaigus gurķus,
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sasmalcinātus sīpolus, zaļumus, ķimenes, eļļas vai krēju
ma mērci.

7 biete, 2 kartupeļi, 1 svaigs gurķis, 2 tomāti, 1 sīpols, 
zaļumi, eļļas vai krējuma mērce.

Vārītu biešu salāti ar puraviem
Bietes sīki sagriež, pievieno sīki sagrieztus skābētus 

gurķus, puravus, mārrutkus, zaļumus, krējumu.
7 biete, 2 skābēti gurķi, 50 g mārrutku, 7 tējkarote ķime

ņu, 7 puravs, zaļumi, krējums pēc vajadzības.

Nevārītu biešu salāti
Uz smalkās rīves sarīvē nevārītu bieti un pierīvē tik

pat daudz rutku. Visam pievieno ķimenes, citrona vai ci
doniju sulu, eļļu, zaļumus, sīpolus.

Biešu salāti ar pupiņām
1 bieti sagriež kubiņos un 

pievieno 1 skābu gurķi, 1 sīpo
lu, ķimenes, zaļumus, 1 glāzi 
vārītu pupiņu, krējumu vai 
eļļu.

Biešu salāti ar sēnēm
1 bieti sagriež kubiņos un 

pievieno 1 skābu gurķi, 1 glāzi
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sagrieztu vārītu sēņu, 1 sīpolu, zaļu
mus, eļļu vai krējumu.

Biešu salāti ar rutkiem
Bieti sīki sagriež, pievieno sīki sa

grieztu sīpolu, skābus gurķus, sīki sa
rīvētus rutkus, ķimenes, zaļumus, eļļas 
vai krējuma mērci.

7 biete, 1 sīpols, 2 skābi gurķi, 1 rutks, ķimenes, zaļumi, 
eļļas vai krējuma mērce.

Biešu salāti ar sieru
Bieti sīki sagriež, pievieno sīki sagrieztus sīpolus, skā

bus gurķus, rīvētu sieru, zaļumus, ķimenes, eļļas vai krē
juma mērci.

/ biete, 1 sīpols, 2 skābēti gurķi, 200 g siera, ķimenes, 
zaļumi, mērce pēc vajadzības.

Biešu salāti ar skābiem kāpostiem
Bieti sīki sagriež un pievieno skābētus kāpostus, ķi

menes, zaļumus, sīpolus, eļļas 
vai krējuma mērci.

1 biete, I glāze skābētu kā
postu, 1 sīpols, I ēdamkarote 
ķimeņu, zaļumi, mērce pēc vaja
dzības.
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Biešu salāti ar sieru un skābiem kāpostiem
Bietes sīki sagriež, pievieno skābētus kāpostus, rīvētu 

sieru, zaļumus, sasmalcinātus sīpolus, eļļas vai krējuma 
mērci.

1 biete, 1 sīpols, 200 g siera, 1 glāze skābētu kāpostu, 
ķimenes, zaļumi, mērce pēc vajadzības.

Biešu salāti ar zaļajiem zirnīšiem
Bietes sīki sagriež un pievieno skābētus gurķus vai 

skābētus kāpostus, zaļos zirnīšus, ķimenes, sīki sasmal
cinātus sīpolus, zaļumus, mārrutkus, eļļas vai krējuma 
mērci.

1 biete, 1 sīpols, 1 glāze skābētu kāpostu vai 2 skābēti 
gurķi, 1 glāze zaļo zirnīšu, ķimenes, mārrutki pēc garšas, 
mērce pēc vajadzības.

Kālu salāti ar zaļajiem zirnīšiem
Nomizotus kāļus sarīvē skaidiņās, pievieno zaļos zirnī

šus, mārrutkus, zaļumus, sīki sagrieztu sīpolu, krējumu.
7 kālis, 1 glāze zaļo zirnīšu, 1 sīpols, zaļumi, 7 ēdamka

rote krējuma.

Kālu salāti ar sieru
Kāļus vai rāceņus sarīvē skaidiņās, pievieno skaidiņās 

sarīvētus burkānus, sieru, sīpolus, zaļumus, krējumu vai 
eļļu un mārrutkus.
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7 kālis vai rācenis, 1 burkāns, 300 g siera, 7 sīpols, zaļumi, 
4 ēdamkarotes eļļas vai krējuma.

Kāļu salāti ar selerijām
Nomizotus kāļus sarīvē skaidiņās, pievieno sīki sarī

vētu seleriju sakni (sīki sagrieztus virziņkāpostus), sīpolu, 
zaļumus, krējumu.

7 kālis, 7 sīpols (200 g virziņkāpostu), zaļumi, selerijas 
saknes, krējums pēc vajadzības.

Rutku salāti ar ķimenēm
Rutkus sarīvē skaidiņās, pievieno sīki sagrieztus zaļu

mus, mērci vai krējumu.
7 rutks, 7 tējkarote ķimeņu, zaļumi, krējums vai mērce 

pēc vajadzības.

Rutku salāti ar skābu gurķi
1 rutku sarīvē skaidiņās un pievieno 1 skābu gurķi, 

piekapā 1 sīpolu, 1 ēdamkaroti ķi
meņu, zaļumus, krējumu vai eļļu.

Rutku salāti ar skābiem kā
postiem

Viss tāpat kā iepriekš, tikai 
gurķu vietā pievieno 1 glāzi skā
bu kāpostu.
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Rutku salāti ar bieti 
(vārītu)
1 rutku sarīvē uz smal

kās rīves un pievieno 1 sīki 
sagrieztu bieti, 1 sīpolu, 
1 skābu gurķi, ķimenes, 
mārrutkus pēc garšas, za
ļumus, krējumu vai eļļu.

Rutku salāti ar nevārītu bieti
1 rutku sarīvē uz smalkās rīves un pierīvē tikpat daudz 

nevārītas bietes. Pievieno ķimenes, sīpolu, zaļumus, mār
rutkus pēc garšas, mērci, ko gatavo, ņemot 1 ēdamkaroti 
jebkuras skābas sulas (bārbeļu, cidoniju, irbeņu, dzērve
ņu, rabarberu) un 4 ēdamkarotes eļļas.

Biešu zupa
Nr. 1
Vārošam ūdenim pievieno sīki sarīvētu vārītu bieti tik 

daudz, lai veidojas biezeņa zupa. Tad pievieno 1 ēdam
karoti ķimenes, 1 sīki sagrieztu sīpolu, pētersīļu un sele
riju zaļumus un sakni, sīki sarīvētu no katras pa 1 ēdam
karotei, mārrutkus pēc garšas, krējumu.

Nr.2
Vārītas bietes sarīvē skaidiņās, liek aukstā vai ver

došā ūdenī, kurā uizbriedušas auzu pārskas. Pievieno
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citronu sulu, sīki sagrieztus sīspolus, zaļumus, ķimenes, 
krējumu.

1 liela varita biete, 11 ūdens, 1 sauja auzu pārslu, 1 sī
pols, 1 citrona sula, 1 tējkarote ķimeņu, zaļumi, krējums pēc 
garšas, mārrutki.

Kaltētu sēņu zupa
Ūdeni liek kaltētas sēnes, sīpolu, ķiploku, kaltētus gar

šaugus, kartupeļus, burkānu un visu vāra mīkstu. Noceļ 
no uguns un pievieno zaļumus, mārrutkus, sīki sagrieztu 
sīpolu, pa tējkarotei un smalkās rīves sarīvētu selerijas 
un pētersīļa sakni, krējumu.

30 g kaltētu sēņu, 2 sīpoli, 1 ķiploks, 4 kartupeļi, 1 bur
kāns, kaltēti garšaugi, zaļumi, gabaliņš mārrutka saknes, 1 
tējkarote selerijas saknes, I tējkarote pētersīļu saknes, krē
jums pēc garšas.

Kālu sautējums ar sēnēm
Nomizotus kāļus sagriež kubiciņos, pievieno sīki sa

grieztas svaigas vai sālītas sēnes (var piebērt arī sēņu 
pulveri), sīpolus, krējumu un sautē mīkstus. Pievieno sīki 
sagrieztus tomātus, sīpolus, zaļumus, krējumu.

I kālis, 1 glāze sēņu (nevārītu) vai 0,5 glāzes sālītu, vai 
20 g sēņu pulvera, 2 sīpoli (1 sautējumam, I zaļā veidā), 2 
tomāti, zaļumi, krējums pēc vajadzības.
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Sīpolloku sacepums
Sīpollokus sagriež 2 cm garos ga

baliņos un sautē sviestā. Sautētiem 
lokiem uzliek sagrieztus tomātus, vā
rītus rīsus, pielej ūdeni un uzliek ne
daudz sviesta. Visu sajauc un cep ce
peškrāsnī, kamēr rīsi uzsūc visu ūdeni. 

Pārlej ar pienā sakultām olām, kam piejaukts klāt rupji 
sarīvēts siers. Viegli visu samaisa un atkal cep cepeškrās
nī. Galdā pasniedz siltu vai viegli atdzesētu.

500 g sīpolloku, 50 g sviesta, 3 tomāti, ’A glāze vārītu 
rīsu, trīs ceturtdaļglāzes ūdens, /2  glaze piena, 2 olas, 0,5 
glāzes rīvēta siera.

Burkānu sautējums ar zaļajiem zirnīšiem
Nomizotus burkānus sīki sagriež, pievieno garšaugus, 

zaļos zirnīšus, ķimenes, sviestu un sautē gatavus. Noceļ 
no uguns un pievieno sīki sasmalcinātu sīpolu, zaļumus, 
krējumu.

5 burkāni, 200 g 
ūdens, kaltēti garšau
gi, 1 glāze zaļo zirnīšu, 
I tējkarote ķimeņu, I 
sīpols, 4 ēdamkarotes 
zaļumu, 2 ēdamkaro
tes krējuma.
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Griķu biezputra ar sēnēm
Kaltētas sēnes nomazgā, saliek sautējamā traukā, 

uzlej aukstu ūdeni un mērcē 2 stundas. Sīki sagriež vai 
samaļ, liek atpakaļ mērcējamā ūdenī, uzvāra. Pievieno 
griķus, sautē cepeškrāsnī 0,5 līdz 1 stundu. Pievieno šiki 
sagrieztus, eļļā izceptus sīpolus.

50 g kaltētu sēņu, 3 glāzes ūdens, 1,5 glāzes griķu, 2 sī
poli.

Ķirbju salāti ar skābiem kāpostiem
Ķirbi sarīvē skaidiņās un pievieno skābus kāpostus, 

sasmalcinātus sīpolus, zaļumus, ķimenes, eļļu vai krēju
mu.

300 g ķirbju, 7 glāze skābētu kāpostu, 1 sīpols, 1 tējkaro
te ķimeņu, zaļumi, eļļa vai krējums pēc vajadzības.

ZIEMAS OBLIGĀTĀ ĒDIENKARTE
Skābiem kāpostiem un gurķiem visu laiku jābūt galdā 

vai tā tuvumā, ja, piemēram, nav nekādi salāti pagatavo
ti, tad ģimene ēd tos tāpat un 
būs labi! Tos var iedot līdzi tāl
braucējam šoferim, tūristam, 
sportistam utt. Un cilvēks jeb
kur būs veselīgi paēdis, jo tam 
nepūs zarnas! īpaši parūpē
jieties par saviem bērniem!
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Vinegrets brokastīs vai launagā ?
Vārītu bieti smalki sagriež un pievie

no tikpat daudz skābētu gurķi, sajauc 
un vēl pievieno mārrutkus, sīpolus, lo
ciņus, sasmalcinātas pētersīļu un seleri
ju lapas, puravu, ķimenes un augu eļļu.

Rupjo (pilngraudu) miltu biezputra (rudzu, kvie-
šul

Vārošā ūdeni, maisot ar karoti, tievā strūkliņā ber 
rupjā maluma (pilngraudu) rudzu, kviešu vai miežu 
miltus, līdz veidojas bieza putra un vāra 1 minūti. Pa
sniedz ar sviestu, medu, krējumu, saceptu speķi un sī- I 
poliem vai ievārījumu (pēc vēlēšanās). Piedzer pienu 
vai tēju. Putrai var pievienot klijas (kviešu vai linu), vai 
arī klijas ēst atsevišķi ar tēju.

Dārzeņu salāti
■ —  9

Ņem pa ēdamkarotei uz smalkās rīves sarīvētus rut
kus, selerijas sakni un pētersīļa sakni, pievieno uz rupjās

rīves sarīvētus burkānus, kāpos
tus, kāļus, rāceņus, sīpolus, loci- ļ 
ņus, sasmalcinātas pētersīļu un 
seleriju lapas, puravu, ķimenes, 
mārrutkus, krējumu vai augu eļļu 
ar citrona sulu. Šos salātus ziemā
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cd vismaz 3 ēdamkaro
tes katru dienu, ja iespē
jams -  vēlams ēst vairāk.
Salāti nekad neapnīk, jo 
nekad neizdodas pilnigi 
vienādi. Ja kāds no šiem 
dārzeņiem ne visai patīk 
pa vienam, tad visi kopā 
tie veido ļoti gardu ēdienu.

Mārrutki
Izspiež sulu no 1 kg citronu, pievieno 0,5 litrus ūdens 

un 200 g medu. Sagatavo nelielas burciņas un samaļ 1 
kg mārrutku. Mārrutku sulu kopā ar biezumiem samaisa 
ar citronu sulu, ūdeni un medu un ātri liek burciņās. Ēd 
3 ēdamkarotes dienā, pievienojot zupām, salātiem vai 
sautētiem dārzeņiem. Ja mārrutkus nemaļ, bet ielaiž su- 
luspiedē, sulu sajauc ar izspaidām.

Seleriju (pētersīļu) salāti
1. variants
Vienu selerijas (pētersīļa) sakni sarīvē uz smalkās rī

ves, pievieno tikpat daudz skābētu gurķi, kā arī pēc gar
šas sīpolus, mārrutkus, zaļumus, krējumu.

2. variants
Gurķu vietā ņem skābus kāpostus.
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3.variants
Gurķu vietā ņem skābus ābolus.
Vairāk salātu variantu nav vajadzīgs, jo praktiski sele

rijas un pētersīļi ir jāpievieno visiem salātiem, sautēju
miem un zupām.

Dzērveņu maisījums
1 litru dzērvenes un 4 galviņas ķiploku samaļ gaļas

mašīnā vai izspiež suluspiedē, maisījumam pievieno 1 kg 
medu un 200 g linu eļļas. Ēd 3 karotes dienā pirms ēša
nas, bet pēc kompleksa („Salveo", tēja, mikstūra„llzīte").

Griķu biezputra
Griķus uzvāra, un, nenoņemot vāku, atstāj uzbriest 

20 minūtes. Var arī nevārīt -  termosā 1 glāzi griķu aplej 
ar 2 glāzēm verdoša ūdens un jau pēc vienas stundas vai 
agrāk putra būs gatava.

Auzu pārslu piena zupa
Uzsilda ļoti siltu pienu, bet nevāra! Ieber vēlamā dau

dzumā auzu pārslas, nogriež uguni, uzliek vāku un pēc 
10-20 minūtēm zupa gatava! Un tā nav tapešu līme...

Klimpu zupa
Iejauc pilngraudu maluma miltus (rudzu, kviešu, mie

žu, auzu), 2 glāzes ūdeni, pievieno 3 olas un visu samaisa
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pabiezā masā, ko var ņemt ar tējka
roti un likt verdošā ūdenī. Kad klim
pas uzpeld, tās ir gatavas. Gatavām 
klimpām var uzliet pienu vai klimpas 
var ēst ar mērci, brūklenēm vai sacep
tiem sīpoliem.

Miežu putraimu vai grūbu biezputra
Ņem putraimus vai grūbas (1 : 2 attiecībā ar ūdeni), 

uzvāra biezputru, un, nenoņemot vāku pagaida 20 mi
nūtes. Vāku necilāt! Uzvāra vēlreiz, un, necilājot vāku, 
vēlreiz pagaida 20 minūtes. Putra gatava!

Miežu putraimu piena zupa
Sasilda neizēstu biezputru karstu, pielej pienu un 

piena zupa gatava! Tur nav, ko vārīt!

Nūdeļu zupa
Ūdenījauc rupjos miltus, līdz var veltnēt mīklu. Izvelt

nē, griež strēmelēs un saulē žāvē (vai ēnā). Var ēst sausus 
vai pārlej ar pienu (nevāra).

AR KO NAŠKOSIMIES?»
Cik daudz garšīga Dievs ir devis mūsu pašu dabā!
Dēmoniskie spēki izdomājuši tikai cukuru un bīdeļ- 

miltus, un cik vareni tas nostrādājis -  no tiem gandrīz
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visi no dzimšanas ir ar vārgu imūn- 
sistēmu, aplami funkcionējošiem 
iekšējiem orgāniem, deformētu ske
letu, bremzētu asinsriti, lielākoties ar 
trombiem, vāju redzi, morfoloģiski 
izmainītu optisko sistēmu u .c- kopā 
ap 150 slimībām uz bojātā aizkuņģa 

dziedzera fona, ko paveic cukurs (bīdeļmilti organismā 
arī pārvēršas cukurā). Aizkuņģa dziedzeri bojā arī ūdens, 
šķiedrvielu, hlorofila un mikroelementu trūkums. Šī defi
cīta dēļ dziedzeris jauniešiem vienkārši ir neattīstīts, bet 
parejiem - sācis samazināties, deģenerēties.

Neļaujiet savam bērnam slimot ar deģeneratīvām sli
mībām, kas agrāk skaitījās veco cilvēku slimības - locīta
vu deformācijas, deformēti mugurkauli, osteohondroze, 
tuvredzība, skleroze, artrīti, reimatismi, podagra, bojāts 
aizkuņģa dziedzeris, slikts kuņģis, žultsceļu deformācijas 
un pat vēzis, astma un ādas slimības."Salveo"augi to ne
pieļaus! Piecas tējkarotes dienā, klāt vēl ogas u.c. veselī
gus našķus no Dabas, un bērns būs vesels!

Neaudzināsim Sātana kalpus -  cukuromānus - nožē
lojamas, atkarīgas būtnes bez spēka, bez interesēm, bez 
prieka un ar vārgu imūnsistēmu, kuri kļūst par psihopā
tiem no bojāta aizkuņģa dziedzera un mūžīgiem aizliegu
miem: "Nedzer aukstu! Nekāp ūdenī! Neēd sniegu! Neēd 
lāstekas! Teltī negulēsi! Nepeldi -  auksti!" Pat no svēta-
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vota baida, neļauj tajā pabradāt, 
kaut skaidri zināms, ka enerģētiskā 
ūdenī saaukstēties nav iespējams.
"Neēd saldējumu!", neraugoties uz 
to, ka tas atjauno šūnas, palielina 
biolaukus. Tiklīdz nedosiet bērnam 
mākslīgos kaitīgos saldumus, bet 
dosiet dabīgos našķus, bērns pārvērtīsies no nožēlojama 
čīkstuļa un ņauduļa par veiksminieku, možu, dzīvesprie
cīgu, aktīvu bērnu ar plašu interešu loku, darbīgu, gudru 
un draisku. Mūsu dabā ir tik daudz garšīga! Latvijas daba 
katru mēnesi visu gadu sniedz mums ko garšīgu. Gata
vosim veselīgus saldos ēdienus, izmantojot Dabas dotos 
našķus!

VESELĪGIE UN DZIEDNIECISKIE 
SALDIE ĒDIENI

Rabarberu salāti vai saldais ēdiens
Rabarberus sīki sagriež, pārlej ar nelielu daudzumu 

medus. Ja uzlej medu vairāk - 
veidojas saldais ēdiens, ko var 
pasniegt gan ar, gan bez putu
krējuma, var pievienot riekstus.

200 g rabarberu, 7 00 g medus,
50 g riekstu, putukrējums.
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Rabarberu putas
Rabarberus samaļ un pievieno pēc garšas medu. 

Puto kopā ar olu baltumiem stingrās putās un pasniedz 
ar pienu.

200 g rabarberu biezeņa, 4-5 olu baltumi, 100 g medus, 
I litrs piena.

Rabarberu krēms
Rabarberu biezenim pievieno medu pēc garšas, izšķī

dinātu želatīnu, iecilā saputotu putukrējumu, lej formās 
un sastindzina. Pasniedz ar pienu vai kādu ogu mērci.

2 glāzes rabarberu biezeņa, 100 g medus, 2 ēdamkaro
tes želatīna, 0,5 litri putukrējuma.

Rabarberu bole
Rabarberu kompotam pievieno medu, ledu, minerāl

ūdeni.
7 litrs rabarberu kompota, 7 glāze jebkuras maigas su

las, 20 ledus gabaliņi, 2 pudeles nesāja minerālūdens.

Rabarberu sulas kokteilis
Nr. 1
Rabarberu sulai pievieno saldējumu vai stipri atdzes

ētu, ar medu saldinātu pienu. Sakuļ. Pasniedz ar salmiņu. 
1 glāze rabarberu sulas, 200 g saldējuma.

Nr.2
Rabarberu sulai pievieno zemeņu vai aveņu sulu, ne-
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daudz kompota vai svaigu ogu, ledu. 
Dzērienu var ari uzgāzāt.

1 glāze rabarberu sulas, 1 glāze ave
ņu vai zemeņu sulas, 10 ogas, ledus.

Rabarberu kārtojums
Uz liela šķīvja ber rīvētu rupjmaizi 

vai klijas un pārliek ar sīki sagrieztiem rabarberiem, pār
lej ar medu. Pārkaisa ar rīvētu rupjmaizi un kanāli. Visu 
nosedz ar biezu putukrējuma kārtu, rotā ar rabarberu 
kubikiem un riekstiem.

% kukuļa klona maizes, 1 glāze rabarberu, 100 g me
dus, 1 ēdamkarote kanēļa, 0,5 litri putukrējuma.

Ābolu salāti
Ābolus sarīvē skaidiņās, pievieno sakapātus valrieks

tus, sieru, krējumu.
3-4 āboli, 100 g valriekstu, 50 g rīvēta siera, krējums pēc 

vajadzības.

Ābolu putas
Ābolus sīki sarīvē, 

pievieno medu, olu 
baltumus un puto 
stingrās putās. Pa
sniedz ar pienu.
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7 glāze ābolu biezeņa, 4-5 olu 
baltumi, 100 g medus, 7 litrs piena.

Ābolu bole
Ābolu kompotam pievieno ze

meņu vai aveņu sulu, ledu, mine
rālūdeni.

7 litrs ābolu kompota, 7 glāze 
zemeņu vai aveņu sulas, 20 ledus gabaliņi, 2 pudeles mi
nerālūdens.

Ābolu sulas kokteilis
Nr. 1
Ābolu sulai pievieno saldējumu vai stipri atdzesētu 

pienu un saputo.
7 glāze ābolu sulas, 200 g saldējuma via tikpat daudz 

piena.
Nr.2
Ābolu sulai pievieno aroni vai korinšu sulu, ledu un 

svaigas aroniju vai korinšu ogas.
7 glāze ābolu sulas, ’Л glāzes aroniju vai korinšu sulas, 4 

ledus gabaliņi, 7 glāze aroni vai korinšu ogu.

Ābolu torte
Uz šķīvja izklāj rīvētas rupjmaizes kārtu, kas pārkaisī

ta ar kanēli, virsū liek skaidiņās sarīvētu ābolu kārtu, tad
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ievārījuma kārtu un atkal ābolu 
kārtu. Visu nosedz ar biezu pu
tukrējuma kārtu, dekorē ar ābo
lu daiviņā, svaigām vai kompota 
ogām.

1 kg ābolu, 0,5 litri ievārījuma, 
'A klona maizes kukuļa, 0,5 litri pu
tukrējuma, kompota ogas, 1 ēdam
karote kanēļa.

Ābolkūka ,.brīnumpannā"
Pannu ieziež ar sviestu, pārber ar rupjiem kviešu mil

tiem, pārliek sarīvētus ābolus. Olu dzeltenumus saputo 
ar medu, iecilā saputotus olu baltumus, lej pāri āboliem 
un cep 45 minūtes.

150 g sviesta, 0,5 kg ābolu, 200 g rupjo kviešu miltu sau
siņu, 4 olas, 0,5 glāzes medus, citronu miziņa.

Āboli plīvurā
Āboliem izņem serdes, nomizo, apcep cepeškrāsnī 

mīkstus, bet ne izšķīdušus, pilda ar ievārījumu, pārlej ar 
saputotiem olas baltumiem, kam pievienots medus, liek 
cepeškrāsnī un pakaltē 15 minūtes, ābolus kārto uz lēze
niem traukiem un grezno ar krāsainām želejām.

10 ābolu, I glāze medus, 4 olu baltumi, kanēlis, ievārī
jums pēc vajadzības.
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Ābolu pudiņš
Ābolus sarīvē skaidiņās un liek ar 

taukvielām ieziestā formā kārtām ar 
rīvmaizi, katru kārtu pārlej ar medu. 
Nobeidz ar rīvmaizi un sviesta piciņām. 
Cep brūnu. Pasniedz vai nu karstu ar 
aukstu pienu, vai aukstu pārlej ar pie

nu.
5 āboli, 100 g rīvmaizes, 200 g sviesta, 200g medus, 1 

litrs piena.

Biezpiena krēms
Biezpienam pievieno olas, medu, garšvielas, pienu, rozī

nes, izšķīdinātu želatīnu, saputotu putukrējumu. Lej formi- 
ņās un sastindzina. Pasniedz ar pienu vai ogu augļu mērci.

200 g biezpiena, 100 g medus, 2 ēdamkarotes želatīna, 
2 olu dzeltenumi, 100 g rozīņu, 0,5 glāzes piena, 0,5 litri pu
tukrējuma.

Kārtainā želeja
1 glāze dzērveņu sulas, 

2 glāzes ūdens, 'A glāzes 
medus, 1,5 ēdamkarotes 
želatīna - tie ir nepiecie
šamie produkti pirmajai 
kārtai -  dzērveņu želejai,

S 86



ko pagatavo šādi. No dzērvenēm iz
spiesto sulu atšķaida ar ūdeni, kurā 
izšķīdināts un uzbriedināts želatīns.
Lej veidnē un sastindzina. Tad uzlej 
otru kārtu -  piena želeju: ņem 1 glā
zi piena, Va glāzes medus, naža galu 
vaniļas, nepilnu ēdamkaroti želatī
na. Karstā, bet neuzvārītā pienā šķīdina želatīnu, pievie
no vaniļu, atdzesē un uzlej otru kārtu veidnē.Tad gatavo 
trešo kārtu -  citronu želeju. Ņem 1 liela citrona sulu, 2 
glāzes ūdens, 'A glāzes medus, 1,5 ēdamkarotes želatīna. 
Ūdeni uzkars'w un tajā izšķīdina želatīnu (uzbriedinātu), 
padzesē, pievieno citronu sulu un uzlej veidnē trešo kār
tu. Kad sastingst arī pēdējā kārta, želeju griež šķēlēs un 
pasniedz ar putukrējumu.

Jāņogu sulas želeja (ogu, augļu)
1 litram sulas pievieno 2-3 ēdamkarotes izšķīdināta že

latīna, medu pēc garšas, lej formās un sastindzina. Izmanto 
kā saldo ēdienu ar putukrējumu vai kā dekoratīvu elemen
tu citu saldo ēdienu noformēšanai.

Sulu želeja ar augļiem, ogām
Sulu želeju gatavo kā iepriekšējā re

ceptē, tikai tajā ievieto svaigas vai kom
pota ogas, augļu daiviņas, ripiņas.
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vieno medu pēc garšas, garšvielas, 
sulu, izšķīdina želatīnu, iecilā sapu- 
totu putukrējumu. Lej formiītēs un

Augļu vai ogu biezeņa krēms
Ņem augļu vai ogu biezeni, pie-

sastindzina, pasniedz ar pienu vai 
augļu mērci.

1 glāze biezeņa, o,5 glāzes jeb
kuras sulas, 0,5 glāzes medus, 2 ēdamkarotes želatīna, 0,5 
litri saputota putukrējuma, garšvielas.

Ogu (augļu) kārtojums ar rupjmaizi
Uz liela lēzena šķīvja liek kārtām:
1. kārtā -  rīvētu rupjmaizi, kas nedaudz sajaukta ar 

kanēli,
2. kārtā -  saspiestas, samaltas vai veselas ogas (pie

mēram, mellenes),
3. kārtā -  medus,
4. kārtā -  ogas,
5. kārtā -  putukrējums, deko

rē ar ogām.

Sambuks
Ņem ogu biezeni un puto 

kopā ar olu baltumiem stingrās 
putās. Pasniedz ar pienu.
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7 glāze biezeņa, 4 olu baltumi, 1 litrs piena, medus pēc 
garšas.

Augļu saldais ēdiens
Ābolus sarīvē un pievieno sasmalcinātus apelsīnus, 

kapātus riekstus, iecilā visu putukrējumu, kas sakults ar 
medu un vaniļu.

Ābolu saldais
Ābolus sarīvē uz smalkās rīves ar visu mizu, pievieno 

citronu vai apelsīnu sulu, saberztus riekstus, krējumu vai 
putukrējumu, kas saputots ar medu.

Ābolu -  auzu pārslu saldais
5 ēdamkarotes auzu pārslu uz 6 stundām iemērc 10 

ēdamkarotēs ūdens, pievieno 2 ēdamkarotes salda krē
juma, medu, 1 ēdamkaroti citronu sulas. Pievieno 5 rīvē
tus ābolus, pārkaisa ar 
10 ēdamkarotēm saber
ztu riekstu vai mandeļu.
Ābolu vietā var ņemt sa
spiestas ogas.

Ķirbju „brīnums"
Ķirbi sarīvē skaidi

ņas, pārlej ar citronu, ci
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doniju, rabarberu vai dzērveņu sulu, pievieno medu, ļauj 
2 stundas ievilkties, liek uz liela lēzena šķīvja 2 cm biezā 
kārtā, pārklāj ar biezu putukrējuma kārtu, rotā ar svai
gām vai konservētām ogām vai augļiem.

300 g ķirbja, 200 g skābas sulas, 100 g medus, 200 g pu
tukrējuma, ogas, augļi.

Ķirbju krēms
Ķirbi sarīvē, pievieno jebkuru augļu sulu, citrona mi

ziņas pulveri, medu, izšķīdinātu želatīnu, iecilā saputotu 
putukrējumu, lej formās un sastindzina. Pasniedz ar ogu 
mērci vai pienu.

300 g ķirbja, 100 g medus, 2 ēdamkarotēs želatīna, 200 
g sulas, 200 g putukrējuma, citrona miziņas pulveris.

Ķirbju uzputenis
Ķirbi sīki sarīvē, sajauc ar medu un dzērveņu sulu, 

pievieno samērā šķidrai mannas biezputrai un saputo. 
Pasniedz ar pienu.

300 g ķirbja, 200 g medus, 200 g dzērveņu sulas, 1 
I mannas biezputras, piens pēc vaja
dzības.

Ķirbju sambuks
Ķirbi sīki sarīvē, sajauc ar medu, 

dzērveņu sulu, pievieno olu baltum-
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us un puto stingrās putās. Pasniedz ar 
pienu.

7 glāze ķirbju masas, 50 līdz 100 g 
medus, 50 g dzērveņu sulas, 4 olu bal
tumi, piens.

Ķirbju saldais ēdiens
Ķirbjus sarīvē skaidiņās un pārlej ar dzērveņu, brūk

leņu vai pīlādžu sulu, kas saldināta ar medu. Pasniedz ar 
putukrējumu.

Ķirbju saldais ar irbeņu sulu
Ķirbi sarīvē skaidiņās un pārlej ar irbeņu sulu. Saldina 

ar medu pēc garšas. Pasniedz ar putukrējumu un irbe
nēm.

Ķirbju saldais ar brūklenēm
Ķirbi sarīvē skaidiņās, pārlej ar bārbeļu sulu, saldina 

ar medu pēc garšas, pasniedz ar putukrējumu un bārbe
lēm.
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KO DZERSIM?
Parasti, kad ir runa par ārstniecisko vai vienkāršo ve

selīgo uzturu, dzeršana tiek piemirsta. Bet tas ir galvenais 
moments. Protams, visi dzīvnieki pasaulē dzer tīru un da
bisku, turklāt virszemes, ūdeni.To dzer ne tikai dzīvnieki, 
bet arī visas tautas pasaulē - ezeru, upes ūdeņus. Piemē
ram, Ziemeļu tautas, kuru teritorija stiepjas līdz 10 000 
km garumā un 3 tūkstoši km platumā, dzer tikai upes, 
ezera un ledus ūdeni, kas tagad ļoti modē inteliģentiem 
cilvēkiem. Ziemeļos nav pat avotu, par akām nemaz ne
runājot. Un tas ir viņu glābiņš. Viņi dzer Dieva ūdeni, kas 
nāk no debesīm sniega un lietus veidā, strukturēto ūde
ni. Šis ūdens sasalstot veido skaistu, harmonisku snieg- 

pārsliņu, nevis kropļotu, patoloģisku 
struktūru, kā mūsu dziļurbuma ūdeņi, 
pat veikalā pirktie. Firmas cita citu grib 
pārspēt ar urbuma dziļumu, lieloties, ka 
nonāk pat līdz 450 metru dziļumā. Vēl
pāris metru un būs pa taisno no pekles.
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Cik tad tur vairs tālu! Bet vai šādu ūdeni gaida mūsu dzī
vās šūnas - negatīvu, mirušu un ar kropļotu struktūru? 
Arī mūsu senči ir dzēruši tikai Dieva ūdeni. Bet, ja tagad 
negribam dzert upes un ezera ūdeni, baidoties, ka tas 
nav tīrs un domājam arī par lietus un sniega kvalitāti, 
tad, ja nav pieejami avota ūdeņi, dzeram krāna ūdeni, 
kurš nebūt nav sliktāks par veikalā pirkto. Protams, krāna 
ūdens ir miris un lielākoties ciets, bet to kompensē ogu 
sulas. Katrai glāzei pielej pāris ēdamkarotes brūkleņu, 
dzērveņu, irbeņu, bārbeļu, pīlādžu, smiltsērkšķu, aroniju, 
cidoniju, rabarberu sulu. Ūdens būs dzīvs un mīksts. Var 
apēst ogas un uzdzert ūdeni vai otrādi -  izdzert ūdeni un 
tad apēst ogas, bet nav jātaisa traģēdija. Ūdens, lai gan 
filtrēts un tajā dzīvo foreles, atceras, ka ir bijis piesārņots 
un veido slimas šūnas organismā. Iemetiet ūdens krū
zē šungita gabaliņu un tas likvidēs šo negatīvo atmiņu 
(šungitu dažādos veidos var nopirkt Rīgā, E.Smiļģa ielā 5, 
veikalā „Latvijas brīnumzālītes"). Protams, kam ir laiks un 
vēlēšanās vairāk darboties, var ūdeni sasaldēt un dzert 
kūstošu ledus ūdeni, kurš būs strukturēts un tīrs. Tas ir 
ideālais ūdens. Bet vienai daļai cilvē
ku ir iespēja dzert avota ūdeni, ide
ālā veidā -  svētavota ūdeni. Ne katrs 
avota ūdens ir dzerams. Nedzeramos 
ir viegli atšķirt - tie tek pa akmeņiem, 
kurus ūdeņi ir iekrāsojuši baltus vai
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sarkanus.Tie der kompresēm, vannām, bet ne dzeršanai. 
Avota ūdenim arī jābūt mīkstam, ne tikai dzīvam. Ja avo
ta ūdens ir labs, bet kaļķains, to atkal kompensē ogas. Ja 
avots tek uz austrumiem, tad tas ir spēkavots, tas palie
lina biolaukus un stiprina imūnsistēmu. Bet, ja avots sa
stāv no deviņām dažādām satekām, tad tas ir svētavots, 
kas ir gan ar enerģētisku, gan ar informatīvu iedarbību, 
pat var atzombēt un atkodēt, noņemt ļauno aci un ne
lielu maitājumu noejot trejdeviņus soļus, nomazgājot 
seju trīs reizes un iedzerot trīs reizes no māla krūzītes. 
Kas dzīvo tuvu šiem avotiem, protams, ka šo ūdeni viņi 
lieto uzturā. Kam šādu iespēju nav, tie pagādā ūdeni tik 
daudz, lai vismaz dienā būtu viena glāze spēkam, pret 
sliktu informāciju un arī pret aptaukošanās programmu,

ko palaiduši Tumsas spē
ki. Mēs esam privileģētā 
stāvoklī ar šiem ūdeņiem. 
Visā Eiropā ir viens svēta
vots - Lurdā. Mēs par to 
ļoti jūsmojam un uzska
tām par savu pienākumu 
turp aizbraukt. Latvijā ir 
75 spēkavoti (uzskaitītie). 
Es nezinu daudzus cilvē
kus, kas par to jūsmotu. 
Bet katra Latvijas reģionā
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ir deviņavotu strauti, kā Ķeveles Karaļavoti, Allažu Kaļķu 
grava, Cēsu Cīrulīši, Kuldīgā Kundu pilskalns, Aknīstes 
avots. Bet pie Liepājas ir 13 augšupejošie avoti. Līdzīgi ir 
Smiltenē augšupejošie, burbuļojošie Silvas avoti. Arī Sta
burags bija kalna galā augšupejošais spēkavots. Melnie 
spēki darīja visu iespējamo, lai to nogremdētu kopā ar 
Kokneses starpplanetāro un trīsdimensiju koridoru. Mēs 
esam arī vienīgie, kam ir iespēja pat nopirkt svētavota 
ūdeni veikalā un pasūtīt to uz māju no firmas „Karaļa
voti" un Cēsu svētavota pudelēs un kannās. Vēl mums 
pudelēs ir dabīgais Stelpes minerālūdens. Daudzas ne
godīgas firmas tirgo mirušos pazemes ūdeņus, kas nav 
domāti dzeršanai, ieteikdami tos kā avotu ūdeņus. Tās ir 
pazemes upes, kuras savu mūžu nav redzējušas Saules 
gaismu. Avota ūdens ir tas, kas nāk no āderes un savā 
ceļā sastop spēcīgu energozonu, kas dod tam spēku iz
sisties cauri iežiem virszemē. Un tādēļ arī šim ūdenim ir 
šīs zonas spēks. Lielu spēku vajag, lai izsistos cauri zemes 
iežiem, īpaši augšupejošiem avo
tiem. Tas ir prātam neaptverams 
spēks. To var izjust katrs cilvēks!
Dzerot šo ūdeni, cilvēks saņem 
šī s zemes spēka vietas spēku.
Cenšamies dzert spēka ūdeņus!
Spēkam, veselībai un ārstniecī
bai, bet ikdienā, ja tādi nav pie-
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ejami, izlīdzamies ar krāna ūdeni 
ar mūsu pašu ziemas vai vasaras 
ogām. Ūdens jādzer dienā divi 
litri, zāļu tēja divi litri un neaiz
mirsīsim, ka zāļu tējā ūdens ir 
vārīts, kas šūnās nenonāks, bet 
caur to mēs saņemsim fitoefek- 
tu, kas dos lielu labumu organis
mam. Bet tas neriņķos ne limfā, 
ne asinis. Tie gaida skaidru ūdeni. 
Vēl mūsu periodika un literatūra 
sniedz viltus informāciju, ka arī 

kafija, melnā tēja un zupa papildina vēlamo uzņemamā 
šķidruma daudzumu, bet tā nav patiesība. Tiklīdz mēs 
iedzeram melno tēju vai kafiju, vai ieēdam gaļas zupu, 
vai pat veģetāru zupu, kura nav atdzīvināta ar zaļumiem 
un garšsaknēm, virsū jādzer uz katru glāzi divas glāzes 
tīrs ūdens. Šis ūdens ir ne tikai diena slaikā jāizdzer kā 
pagadās, bet vēl īpaši jāskatās, lai ar pāris ūdens glāzēm 
mēs uzsāktu katru ēdienreizi. Neko nedrīkst bāzt mutē 
ēdamu, pirms nav iedzertas 2 glāzes ūdens. Visiem spē

kiem pieturieties pie šī likuma! Un tad 
būs labi rezultāti!



KĀDAS ILZES JANSONES SISTĒMAS 
METODES VĒL PALĪDZ NOVĀJĒT?

FIZISKĀ KULTŪRA
Ieklausieties vērīgi - fiziskā kultūra, ne sports. Fizis

ku kultūru jau esam piemirsuši, to aizstāj dažādas per
versijas, tautas mentalitātei pilnīgi svešas nodarbības - 
sporta veidi. Daudzus no tiem pat nevar saukt par sportu 
-  boksu, nežēlīgie aziāt cīņas veidi, 
kas pilnībā mūs un mūsu bērnus 
atslēdz no Dieva kanāliem un pie
slēdz iznīcības un Tumsas dieva Ši- 
vas kanāliem.

Es saviem slimniekiem (un arī 
sev un berniem) mācu dažādus vin
grojumus, vingrinājumus un ģime
nē rūpējos, lai bērni prastu braukt 
ar velosipēdu, slēpot, slidot, pel
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dēt, spēlēt tenisu, badmintonu, 
bumbu ne jau sacensību dēļ, 
kurās cieš abas puses -  viens 
bēdīgs sabrūk, jo ir zaudējis un 
caur sabrukušiem, perforētiem 
apvalkiem var ienākt Ļaunais 

gars, Dēmons, Velns u.c. paralēlās pasaules būtnes. Savu
kārt uzvarētājs nav labākā situācijā - tad klāt lielummā
nija un Sātans atkal klāt un slavē un čukst: cik tu liels, cik 
varens! Oho! Turpini tā! Es tev palīdzēšu!

Ārzemēs bagātnieku bērni nesacenšas, skraida un lec 
nabago bērni. Bagātnieku bērni savam PRIEKAM veic zir
gu izjādes pa skaistām dabas skatu takām, visi PRIEKA 
pēc spēlē bumbu, badmintonu, tenisu (lielo un mazo), 
slido, slēpo, peld upē, ezerā vai baseinā, spēlē golfu, sau
ļojas, bet ziemā apmeklē pirtis, baseinus un maksas slēp
ju kalnus. Vieni vienīgi prieki un nekādu asaru parzaudē- 
jumiem. Vecāki uzteic bērnus par viņu panākumiem un 
veicina izaugsmi un pilnveidošanos, iedvesmo radošam 
darbam/

Vingrošana ietilpst gan manā atveseļošanās, 
gan veselības kompleksā.

Vingrojiet, kā protat, bet kustieties vismaz vienu stun
du dienā - vienā reizē vai divas reizes pa pusstundai. Bet
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dažus vingrojumus es tomēr ieteikšu gan veselības dēļ, 
gan šoreiz arī tievēšanas veicināšanai.

1. Stiept zodu:
a) uz priekšu;
b) kreiso zoda stūrīti stiept uz labo pusi, bet labo 

zoda stūri stiept uz kreiso pusi. Šis vingrinājums stiepj 
mugurkaula augšējo daļu, lai no„Salveo" pulvera var pie
briest diski.

2. Guļot uz vēdera, atspiežas uz rokām un ceļ augšā 
ķermeņa augšdaļu. Pār labo plecu cenšas saskatīt krei
sās kājas papēdi un pār kreiso plecu saskatīt labās kājas 
papēdi, tādā stāvoklī katru reizi mēģinot palikt pa 1 mi
nūtei. Ja nevarat ieraudzīt papēdi - neraizējieties! Ska
tieties tajā virzienā, cik varat. Ēdiet„Salveo", dzeriet augu 
sulu maisījumu„llzīte", ķirbju sulu, ejiet manās ieteiktajās 
zāļu vannās, pēc tām ierīvējieties arjlzīti", pēc nožūša- 
nas iesmērējieties ar„Salveo" balzamziedi. Būs labi gan 
visam organismam kopumā, gan katram orgānam, gan 
mugurkaulam. Un vienu rītu ...jūs saskatīsiet papēdi!

3. Pār pleciem saliekam rokas kopā uz muguras. Ja pār 
vienu plecu rokas uz muguras var saņemt kopā, pār otru 
nevar, tad mugurkauls ir deformēts uz to pusi, kur varējāt 
saņemt rokas kopā Bet cenšamies rokas saņemt kopā arī 
pār otru plecu, tas palīdzēs iztaisnot mugurkaulu. Ja rokas 
nevarat saņemt kopā ne pār vienu plecu, tad mugurkauls 
ir gan sasēdies saplakušo mugurkaula disku dēļ, gan arī uz
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vienu pusi un vēl turklāt sākt augt 
kupris -  mugurkauls veido S burta 
formu. Tā var nonākt tik tālu, ka vairs 
neatliekties. Šis vingrojums palīdz 
taisnot arī šo kūkumu!

Katru dienu, 5 līdz 15 minūtes 
var ziedot vingrošanai, un vienu

rītu jūs abas rokas varēsiet saņemt uz muguras kopā! 
Diski būs atguvuši normu! Saremontēti! Un tauki tagad 
pazudīs ātrāk, jo katrs skriemelis atbild par daudziem or
gāniem, arī par endokrīno sistēmu.

Taukiem zūdot, parasti rodas bailes par vēderu, par 
to, ka āda nokarāsies.Tadeļ visu laiku jātrenē vēderpre- 
se. Te var iztikt arī bez nekādiem trenažieriem, bet nav 
slikti arī, ja tie ir. Tikai ne tādi, kas uztrenē sievietei kājas 
un rokas kā spēkavīram Bambulam. Cik neglīti ir dzelžai
ni roku muskuļi sievietēm!

Visvienkāršāk ir uztrenēt vēderpresi, cilājot kājas 
-  uz muguras guļot, ceļ LĒNI abas kājas līdz 90 grādu 
leņķim un LĒNI nolaiž! Sākumā - cik var, pamazām rei
žu skaitu palielinot līdz 30, 50 un pat 100 reizēm die
nā! Otrs vingrojums - „ritenis", ko visi zina. Tas arī la
bais! Trešais - šķēres - efektīvs! Tā vien liekas, kas tas 
ir viegli, bet pie piecdesmitās reizes (ja līdz tādai tiek), 
sāk sāpēt vēdera muskuļi!

Ceļas no guļus stāvokļa sēdus tik reizes, cik var. Derē
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tu gan kādas 50 reizes piecelties.
Pacentieties! Lai nav jātaisa ope
rācijas!

Pieceļas kājās un vingro ie
rastos rīta rosmes vingrojumus - 
nav ne vainas! Rokas sānos un 3 
reizes noliecas pa labi, 3 reizes pa 
kreisi un tik ilgi, kamēr apnīk.

Rokas aiz pakauša un griežas pa labi un pa kreisi! Nā
kamais - noliecas līdz zemei, ar plaukstām aizsniedzot 
grīdu, tad apļo gurnus uz abām pusēm, pēc tam apļo 
ķermeņa augšdaļu -  pa labi un pa kreisi, tad izstieptas 
rokas krusto sev priekšā, kamēr apnīk! Seko izklupieni 
-  ar labo kāju uz priekšu, rokas vispirms izstieptas, tais
nas uz augšu, un vicinām uz aizmuguri! To pašu dara ar 
kreiso kāju.

KĀ AR LĒNO, DOZĒTO SKRIEŠANU?
UN IEŠANU?

Es jau savā kompleksā to esmu ievedusi. Daudzi ne
var paskriet, tad varbūt var lēnām paiet? Sirds arī ir mus
kulis, derētu trenēt, ja neesat ne fiziska darba veicējs, ne 
sportists. Skriešanu uzsāk ar 1 minūti dienā un noved 
līdz 15 minūtēm. Skrienot energoaprite, protams, no
tiek, asinsaprite tāpat.

Nedrīkst skriet pa asfaltu -  nogurst ātri. Jāskrien pa
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zemes celiņiem, pa zāli, pa akmeņiem, 
tad būs arī akupresūra. Dabiskā!

Skriešana/iešana notiek šādi: mu
tei visu laiku jābūt ciet, jāelpo caur
degunu.Tiklīdz piekūstat tā, ka gribas 
elpot caur muti, atpūtieties! Ja mute 
būs vaļā, notiks energonoplūde! Ne

laidiet ārā enerģiju! Tās jau tur tā ir maz, ja neēdat dzīvu 
barību un nedzerat dzīvo avota vai lietus/upes/sniega/ 
ledusūdeni! Ja uztrenēsieties, varēsiet ilgi skriet ar aiz
vērtu muti.

Visjaukāk tomēr ir vairākiem domubiedriem vakaros 
apvienoties un noiet kādus 3 - 5  km. Dziedot Dainas, 
laiks paies nemanāmi arī tad, ja iesiet kaut vai divatā! 
Iešanu var apvienot ar mūzikas dziedniecību. Soļojot 
dziedam „Bēdu, manu, lielu bēdu!", „Strauja, strauja, upe 
tecēj'!",„Kumeliņi, kumeliņi!"

Bet vislabākā fiziskā kultūra ir DARBS! Izkaplēt, pa- 
pļaut ar izkapti, pagrābt sienu, pazāģēt malku, sēņojot,

ogojot arī kārtīgi izkustamies. Vai 
arī -  maksimālā tempā pamēģi
niet uzkopt dzīvokli! Tā, it kā ka
vētu lidmašīnu! Redzēsiet, kā pēc 
tam sāpēs muskuļi!

Raugieties paši, kādus vingri
nājumus vēl vēlaties pievienot!
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VESELĪBAS VANNAS
Gan veselībai kopumā un arī 

tievēt palīdz zāļu vannas. Cilvēki 
pie tām nav pieraduši, jo domā, ka 
tādas senos laikos varēja atļauties 
tikai bagāti cilvēki Ēģiptē, Grieķijā 
un priekšā stādās ēzeļmātes piens, 
kā aprakstīts literatūrā. Ēzeļmātes pienā senās valdnie
ces gāja tādēļ, ka tuksnesī bija maz augu un nebija, ko 
vannai savārīt un tad izdomāja, ka var ēzeļmātes pienā. 
Senās spāņu un grieķu hronikas vēsta, ka no šīm ze
mēm uz Latviju braukuši pēc augiem - gan zāļu tēju 
pagatavošanai, gan vannām, ne tikai pie zintniekiem 
pēc padoma un palīdzības vien. Gadsimtiem ilgi mums 
ir iestāstīts, ka mums ir slikts klimats un vārga augu
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valsts un mēs tam noticējām, bet ta
gad, braukājot paši pa tālām zemēm, 
paši to esam konstatējuši, ka senajās 
hronikās tiešām rakstīta patiesība. 
Gan Turcijā, gan Ēģiptē, gan Sīrijā
un Izraēlā ir tikai smiltis un akmeni»
un nav pat no kā uzvārīt zāļu tēju, 

kā mēs esam pieraduši to darīt ikdienā. Tagad es ticu, 
ka bagātās valdnieces spēja finansēt ekspedīcijas uz 
Lētas zemi pēc augiem. Mums ir vairāk jāizmanto savi 
augi dažādos veidos un arī zāļu vannām, jo mums tas 
nemaksā neko. Kad es uzsāku ilgstošu darbu ar kādu 
pacientu kāda orgāna morfoloģiskai atjaunošanai vai 
kādas smagas slimības ārstēšanai, tad mēs zinām, ka 
vajadzēs izpildīt visas manas 13 programmas, un mēs 
paspēsim pielietot arī dažādas zāļu vannas, bet darbu 
mēs iesākam vienmēr ar sodas vannu un sodas kūri. 
Manā sistēmā ir iekšā vēl divas sistēmas -  tās ir kūres 
un vannas. Šīs kūres un vannas ir savstarpēji saskaņo

tas -  ir ievadkūre ar ievadvannu, 
tad nāk dinamika ar kulmināciju 
un atpakaļ uz nobeiguma vannu 
un kūri. Sodas vanna ātri atskā- 
bē asinis, un to papildina sodas 
kūre. Protams, asinis var atskābēt 
arī„Salveo" pulveri, ar rutkiem, ar
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zāļu tējām, ar zaļo sulu, bet tad šie augi būs jālieto at
tiecīgi ilgāk -  vispirms atskābēs un pēc tam dos savu 
ķīmisko efektu. Bet ja mēs ar sodu atskābējam asinis, 
izdarām melno darbu, tad ātrāk var atskābēties un augi 
ātrāk varēs iedarboties. Jo tīrāks organisms, jo ātrāk arī 
zudīs liekais svars, bet tikai ar noteikumu, ja dzersim ik 
stundā glāzi ūdens. Pārējās vannu kūres, kas ir minētas 
manos veselības kalendāros un grāmatā „Daba dziede, 
daba baro" paātrinās vielmaiņu un uzlabos asins sastā
vu un endokrīno sistēmu. Tievēšanas gadījumā pašas 
svarīgākās vannas ir sodas kūre un vērmeļu vanna.

Sodas vanna
Sodu ņem 250 g uz vannu, kas pi8epildīta līdz pusei, 

ja ir iespēja, tad vēl klāt 3 saujas manu uzlādēto sāli un 
15 pilienus jebkuru ēterisko eļļu, kura jums patīk, vai 3 
lāsītes augu sulu maisījuma „llzite". Vannošanās ilgums 
ir pusstunda -  tā ir fīto, termo, aroma un energo vanna. 
Pirmais efekts ir termo efekts. Ja jums nepatīk karsta van
na, tā var būt silta - miesas temperatūrā līdz 38 grādiem. 
Poras atvērsies vienalga. Tad seko 
energo efekts no mana uzlādētā sāls, 
tad seko fito efekts, kad caur atvēr
tām porām organisms uzsūc sodu kā 
sūklis un skābās asinis nočūkstēs vien.
Bet ēteriskā elliņa tīrīs un palielinā^
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*  biolaukus. Vannošanās laikā paoš
ņāsim 5 minūtes baldriāna tinktūras 
pudelīti un 1 minūti joda tinktūru. 

 ̂ Pēc vannas ar mikstūru var ierīvēt
sāpošās locītavas un muguru, bet ja 
nekas nesāp, tad sprandu un pēdas, 
kamēr tās sarkanas, lai veidojas aku- 

presūra. Pēc vannas iedzer zāļu tēju,„Salveo" pulveri un 
augu sulu maisīju„llzīte".

Sodas kūre
No rīta pamostoties iedzer glāzi ūdens ar rupji sa

grieztu ķiploku un tūdaļ bez nekāda intervāla dzer karstu 
sodas ūdeni 1 tējkarote sodas un ’Л glāzi auksta ūdens 
pievieno vārošu ūdeni līdz % glāzes un tūdaļ karstu dzer. 
Pusstundu pirms brokastīm.

Vērmeļu vanna
#

Ēdamkaroti vērmeles ņem uz vienu litru ūdens, uzvā
ra kā tēju un pievieno vannai. Un 1 
glāzi dienā jāizdzer vērmeļu tēja, kas 
dod fizisku spēku un stiprina imūn- 
sistēmu. Šeit darbojas vara efekts -  ja 
organismam pietiek varš, dzelzs un C 
vitamīns, tad saslimt ar vēzi ir neie
spējami. „Salveo" pulveris satur visas
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šīs trīs lietas, plus vērmeļu tēja un kāļi, rāceņi, rutki. Šādi 
rīkojoties, no vēža nav jābaidās, kā arī būs stipra imūnsis- 
tēma pret pārējām slimībām, ko arī jums novēlu!

PIRTS
Bez pirts ir grūti uzturēt veselību, kur nu vēl atgūt un 

notievēt. Ja latvietim nebūs pirts, tad dakteri brauks ar 
zelta ratiem un to jau mēs esam piedzīvojuši. Pirts attī
ra, dziedina, pirtī var mazgāties ar „Salveo" ziepēm, no
rīvēties ar„Salveo", jo kas uz ādas, tas pēc 3 sekundēm ir 
asinīs. Brīnišķīgi, ja jūs varat aiziet uz Akvalandes čuk
ču pirti, vai uz Jūrmalas SPA, kur arī ir vairākas pirtis 
un ūdens masāžas un, protams, lieliska ir pēršanās ar 
slotu. Pēc pirts ideālā variantā var nopeldēt kādu kilo
metru baseinā, un nodarboties ar aerobiku zem ūdens, 
kur resnais nejūt savu svaru. Kurš nemāk peldēt, var
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staigāt pa baseinu augstsolī, ceļot augstu ceļgalus, vai 
veikt citas kustības. Tas ļoti palīdzēs notievēt un sagla
bāt normālo svaru. Vairāk par pirti lasiet manā grāmatā 
„Dziedniecība pirtī".

Laba ir gan klasiskā, gan punktu masāža, kā arī visas 
citas masāžas, kādas cilvēks pieprot un kādas viņam ir 
iespējams saņemt. Taču ne jau vienmēr ir pieejams ma
sieris. Kā izlīdzēties šajā gadījumā, kā cilvēkiem izdarīt 
pašmasāžu? Ar kādiem paņēmieniem?

Visvienkāršākais paņēmiens ir ūdens procedūra. Jā
piebilst, ka trīs atsevišķie punkti -  masāža, norādīšanās 
un ūdens procedūras dzīvē praktiski tiek apvienotas vie
nā punkta. Tātad, ja no rīta mēs noberžamies ar slapju 
dvieli, tad tā būs gan pašmasāža, gan ūdens procedū
ra, gan arī norādīšanās. Šo procedūru var veikt jebkurš 
cilvēks. Ja nu gadījumā negribas berzties ar mitru dvieli, 
var pašūt frotē cimdu un pamazām sevi pie šīs procedū
ras pieradināt. Pašmasāžu var veikt arī ar visparastāko

MASĀŽA

drēbju suku, izdarot riņķvei
da kustības sirds virzienā.

Šie trīs punkti sasaucas 
arī ar nākamo atveseļošanās 
kompleksa punktu -
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AKUPRESŪRA
Šis vārds gan cilvēkus parasti bie

dē. Aplūkojot akupresūras grāmatas, 
dažs labs bieži vien nonāk izmisumā, 
jo uzskata, ka nekad šos punktus ne
iemācīsies un neatcerēsies. Taču ie
mācīsimies dzīvībai pašus nepiecie
šamākos deviņus punktus. Tos atcerēties ir viegli, bet 
aizmirst - grūti.

Sataustot pie kakla bedrīti, varam uzskatīt, ka pir
mais punkts mums jau ir rokā. Tas atrodas uz šīs bedrī
tes maliņas. Presējam 10 reizes.

Otrs dzīvībai nepieciešamais punkts atrodas tur, kur 
cilvēkam ir mandeles. Šo punktu presēt nevajag, bet gan 
viegli glāstīt 10 reizes.

Trešais punkts ir zoda bedrītē, ceturtais - pie de
guna nāšu pamatiem, piektais -  pie uzacu pamatiem. 
Trīs punkti atrodas aiz auss. 10 reizgs sarīvējiet aiz auss 
visus trīs uzreiz! Pēdējais, devītais 
punkts, ir auss ļipiņā, kuru spie
žam cik spēka. Tāpēc arī to pie 
viena var paraustīt, paberzēt.

Senajiem latviešiem akupre- 
sūra bija neatņemama ikdienas 
sastāvdaļa. To viņi veica neapzi
nāti. Piemēram, ļoti daudzi aku-
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presūras punkti atrodas kāju pēdās. Staigājot basām kā
jām, tie tiek presēti. Ari tad, ja kājās bija vīzes vai pasta
las. Dabiskā akupresūra notika arī, ēdot cietu barību un 
to pamatīgi sakošļājot.

Daži akupresūras punkti ir aukslējās un mēlē. Lieto
jot uzturā mīkstu barību, nekāda akupresūra mutē ne
notiek. Tas sasaucas ar vēl vienu atveseļošanās punktu 
- flečerēšanu.

Zinātnieks Flečers ir paskaidrojis, kādēļ tik ļoti svarīgi ir 
barību sakošļāt. Tas jādara ne tikai tādēļ, lai iedarbotos ķī
miskie elementi, kas atrodas siekalās, vai arī tādēļ, ka lielāku 
kumosu vienkārši grūti norīt. Tā arī ir dabiska akupresūra. Ja 
lieto dabiskos produktus, tie visi ir bioaktīvi un no tiem mēs 
saņemam kosmisko enerģiju -  augu enerģiju, kas uzsūcas 
tikai mutē, vēderā tas vairs nenotiek. Jo ilgāk mēs barību 
košļāsim, jo vairāk enerģijas mūsos uzsūksies, jo lielāki kļūs 
mūsu biolauki. Kā var konstatēt, vai visa enerģija ir uzsūku
sies? Pavisam vienkārši. Kad pazūd ēdiena garša!



DIEVA SŪTĪTĀ ZAĻĀ PALĪDZĪBA»
Ja nebūtu nezāļu, mūsu lauki un pļavas jau sen būtu 

pārvērtušies slimību apsēstās, nīkulīgu augu audzēs. Ne
zālēs slēpjas viss dabas spēks. Vien jāprot to saskatīt un 
izmantot.

DABĀ NAV NEKĀ LIEKA!

Vai arī tev, dārzeņu un puķu dobes ravējot, galvā rosās 
domas par Radītāja neapdomību? Par ko gan viņš domā
ja, kad radīja nezāles? Vēl trakāk, ja gribi ierīkot glītu, acij 
un pēdai tīkamu mauriņu, bet tajā nez no kurienes saro
das visādas nevēlamas augu valsts pārstāves. Tad tiešām 
šķiet, ka vienīgais līdzeklis ir kārtīga inde - un miers!

Bet, pirms pieņem lēmumu bruņoties ar nezāļu indi 
un nostāties uz kara takas, lai izrēķinātos ar uzbāzīgajām 
nezālēm, paklausies stāstu par tām.

Kad Radītājs radīja visu to, kas aug uz zemes, viņa 
plāns bija vienkāršs un ģeniāls. Nekā lieka un nelietojama,
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vienīgi tas, kas palīdz augt un vairo
ties visām citām sugām un dzīvajām 
radībām. Radīšanas procesā netika 
domāts par sugu cīņu un konkuren
ci, bet par sadarbību. Mums šī sadar
bība šķiet ar aci nesaskatāma un ar 
prātu bieži vien pat nesaprotama -

tas jau ir mūsu pašu nezināšanas rezultāts.
No mūsu pragmatiskā viedokļa viss, kas sazaļo dobē 

blakus burkāniem, zirņiem, zemenēm un puķēm, ir pil
nīgi lieks. Taču, lai cik dīvaini tas arī izklausītos, balanda, 
nātre, usne un citas zaļās radības kultūraugiem ir vitāli 
nepieciešamas. Mūsu mīļais kultūraugs ir selekcionēts, 
attīstīts, lutināts un no visa sargāts ar vienu vienīgu 
domu - audz, mīļais, audz lielāks, resnāks, skaistāks! Tad 
arī mums būs vairāk labuma no tevis. Bet izlutušais bur
kāns vai redīss pats vairs nespēj pretoties slimībām, uz
ņemt no augsnes sev derīgās un vērtīgās vielas, kuras tā
lāk tiktu arī mums. Kultivēšanas, mēslošanas un citu dar
bību rezultātā augā šūnas uzbriest, līdz ar to dažādām 
siimībām ceļš vaļā. Tēlaini izsakoties -  augu imunitāte 
tiek novājināta. Gluži tāpat kā cilvēkiem!

Augot kopā un blakus nezālēm, kultūraugs kļūst iz
turīgāks. Nezāles palīdz kā partneri un sargi - gan ap- 
puteksnētājus kukaiņus piesaista, gan dažu labu spradzi 
vai tārpiņu pievilina un kaitēkļus „paņem uz sevi", irdina
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zemi, piesaista un 
vairo tajā mikro
elementus, veici
na augšanu un at
tīstību. Tas ir tikai 
viens no sarežģītā 
un smalkā Dabas 
projekta posmiem.
Taču, ja mēs tajā 
kaut ko izjaucam, nojūk arī viss pārējais. Sekas - zemes 
noplicināšanās, nogurums (zeme arī nogurst), sugu izzu
šana vai citu pārmēra savairošanās. Un nemaz nav pār
steidzoši, vien likumsakarīgi, ka arī cilvēks pats nu jau 
pamazām kļūst par apdraudētu sugu.

No visas augu daudzveidības, vairāk nekā 160 sugām, 
kuras aug tepat Latvijā, tiek izmantota pavisam niecīga 
daļa. Tiek ēsts daudz, pat pārāk daudz, taču moka iz
salkums - un tas liek meklēt vēl kaut ko. Šis „kaut kas" 
ir trūkstošās vielas, kuras mums piedāvā daba, tikai mēs 
paši tās lepni noraidām. Tā vietā, lai pavasarī un vasarā 
savāktu paši sev nepieciešamās tējas, lietojam dārgus 
uztura bagātinātājus, par kuriem nevaram būt droši, ka 
tajos viss ir sabalansēts un mums vajadzīgs. Dabā augu
šajos augos viss ir tieši tādās proporcijās, kā nepiecie
šams. Protams, ja vien pirms tam cilvēks nav iejaucies ar 
indēm un minerālmēsliem. Agrāk labības lauku neatņe-
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mama sastāvdaļa bija magones, ku
melītes, rudzupuķes. Tās bija uztica
mi graudaugu sabiedrotie un sargi. 
Kur tās palikušas tagad?

Jo daudzveidīgāka augu valsts 
pļavā, jo tā acij tīkamāka. Un veselī
bai arī. Augi, kopā augdami, bagāti

na cits citu, tāpēc tādā pļavā vāktās tējas būs īpaši vese
līgas. Ārstniecības augu pētījumos konstatēts, ka māks
līgi kultivētajiem augiem ārstniecisko vielu sastāvs gan 
ir līdzīgs savvaļā augušajiem, taču ārstnieciskais efekts 
ir krietni mazāks.

Pavēro, kādi augi aug vai vismaz cenšas augt ap tavu 
māju! Tās nav pasakas, bet atkal šis pats sadarbības un 
palīdzības princips -  tas, kas tev un taviem mājiniekiem 
vajadzīgs, noteikti uzradīsies piemājas augu klāstā. Nes 
no kurienes uzradusies strutene? Parādījusies gārša vai 
vībotne? Augiem ir apziņa, un tie„zina", kas tev nepiecie
šams, -  varbūt ir ginekoloģiskas kaites, varbūt locītavas 
kļuvušas stīvas, streiko aknas vai nieres... Iespējams, šīs 
kaites ir tikai „projektā", taču augi tevi brīdina: esi uzma
nīgs, bet mēs tev varam palīdzēt!

Tuvumā augošie augi norāda arī, kādā stāvoklī ir 
zeme. Var novērot, ka ap pamestām mājām savairojas 
nātres? Tās ir augu valsts sanitārs, kas tīra un dezinficē 
augsni. Arī mūsu organismu, kad ēdam jauno nātrīšu sa-
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latus vai zupās, vai dzeram nātru tēju. Savukārt tīruma 
kosa piesaista silīciju. Ja aug kosa (kas gan ir īsta ravētāju 
nelaime), tad ir skaidri zināms, ka silīcija būs pietiekami 
daudz arī audzētajos dārzeņos. Un nevajagas steigties 
mēslot zemi ar minerālmēsliem! Augi, tāpat kā cilvēki, 
sintētiskas vielas nemaz tik labi neuzņem un tādējādi ti
kai izjauc līdzsvaru augsnē.

Lai gūtu labumu sev un dotu to arī tiem augiem, kas 
dzīvo dārzeņu un puķu dobēs, nevajag tos ne speciāli kul
tivēt, ne briedināt sēklas, bet pietiek, ja ļauj nezālēm ne
daudz paaugties, un tad tās izravē, atdodot atpakaļ zemei 
vai nu iekapājot augsnē vai aiznesot uz komposta kaudzi. 
Kultūraugiem pietiks arī ar dažiem „kaimiņiem" kurus no 
katras sugas atstāj dobē. Un kur tad vēl nenovērtējamais 
labums un „dzīvie vitamīni", ko bez maksas un ik dienas 
iespējams baudīt no sakņu dārziņa, pagaršojot to, kas iz
dīdzis. Sākumā šķiet neiespējami ēst balandas, taču, kad 
pagaršo, izrādās, ka tās ir ļoti garšīgas, garšīgākas par spi
nātiem un mēģenēs audzētajiem salātiem. Mani mazbērni 
atzīst, ka visgaršīgākā ir balandu, pēc tam gāršu, tad nātru 
un tikai tad - skābeņu zupa! Ja organisms nav saindēts ar 
rafinētajiem produktiem, tas pats pasa
ka priekšā, kastam šobrīd nepieciešams.
Un nemaz nevajag tos pārāk daudz, jo 
nekultivētajos augos viss vērtīgais ir lielā 
koncentrācijā.
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DZIEDĒJOŠAIS HLOROFILS, 
„SALVEO" ZAĻO AUGU 
SPĒKS UN IEDARBĪBA

HLOROFILA NOZĪME VESELĪBAS
SAGLABĀŠANĀ, IMŪNSISTĒMAS
VEIDOŠANĀ UN UZTURĒŠANĀ
Kas ir tas sevišķais augu zaļajā lapā?

Kad sāku izstrādāt savu atveseļošanās sistēmu un 
strādāju ar vairākiem simtiem pacientu savā atveseļo
šanās klubā „Salveo", praktiski pierādījās zaļo augu ne
pieciešamība jebkuras slimības ārstēšanā, ne tikai pašu 
smagāko slimību ārstēšanā un to profilaksē vien. Bez 
zaļo augu sulām no pavasara līdz sniegam un bez „Sal
veo" pulvera augiem visu gadu, gala rezultātu nav ie
spējams sasniegt. Pamatā tie visi ir savvaļas augi. Ar kul
tūraugiem vien grūti ko nopietni izārstēt. Ar tiem daudz 
ko var uzlabot organismā - ar dārzeņu sulām, zāļu tējām, 
ogām, veselīgu uzturu, tomēr bez zaļo augu palīdzības
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līdz pilnībai novest bojātu orgānu, locītavas vai redzi, 
nervus, endokrīno sistēmu u.c. nav iespējams. Tādēļ 
daudzas slimības skaitās neārstējamas.Tā arī sāku ek
sperimentēt ar tiem zaļajiem augiem, kurus mūsu senči ir 
ēduši ikdienas uzturā visu gadu gan svaigā, gan kaltētā, 
gan raudzētā veidā. Zaļo augu iedarbība ir pārsteidzo
ši spēcīga un daudzpusīga. Vēl pēc 40 gadu prakses es 
nevaru beigt brīnīties par to efektivitāti arvien jaunās si
tuācijās, kas nāk priekšā. Esmu daudz pētījusi, kā strādā 
šie zaļie augi gan empīriski, gan šajos laikos pēc literatū
ras, bet daudz kas tajos ir mīkla arī zinātniekiem.

Katram augam ir enerģētiska un informatīva iedar
bība. Zaļie augi salātos, sulu kokteiļos un augu maisī- 
jumā„Salveo"šo iedarbību apvieno (vēl vairāk-ja lieto 
vienlaikus gan salātos, gan sulā, gan pulveri „Salveo"), 
tad notiek tik tiešām brīnumu lietas un varu teikt, ka, 
pateicoties tiem, esmu pierādījusi, ka neārstējamu 
slimību nav! Esmu tikusi galā ar visām sastopamajām 
vainām un stipri šaubos, vai kāds var nosaukt kādu 
slimību, kuru nevar izārstēt. Droši varu teikt - mūsu 
dabā ir viss, lai atjaunotu jebkuru orgānu vai lo
cekli. Problēma ir tikai viena - kā pierunāt cilvēku 
sākt ko darīt savas veselības labā? Atveseļošanās 
ceļš prasa darbu, bet tomēr tas nav nekas neiespē
jams. Vajadzīgas tikai zināšanas.
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Manā atveseļošanās sistēmā ir 25 punkti un ne par 
vienu no tiem cilvēks nevar teikt, ka tas nav izpildāms. 
Bet, lai strādātu pēc šīs sistēmas, tā ir jāizprot. Tas ir pir
mām kārtām - izpratne. Jāizprot slimību cēloņi, savas 
pieļautās kļūdas, tās jānovērš un jādzīvo tālāk citā 
kvalitātē. Principā mana sistēma piedāvā sākt citu dzī
vesveidu, bet, ja labi ieskatāmies, tad tā ir atgriešanās 
pie mūsu senču, pie mūsu nacionālā uztura un dzīves
veida. Tā kā te ir piemērojams teiciens - viss jaunais ir 
labi aizmirsts vecais. Un šis jaunais dzīvesstils nav iedo
mājams bez savvaļas augu lietošanas ne tikai dziednie
cībā, uzturā, bet arī vannās, pirtī u.c. veselības un skais
tumkopšanas pasākumos.

Bet starp visiem savvaļas augiem izceļas tieši zaļie 
augi -  hlorofilaugi.

Senāk Baltijā dzīvojošie ļaudis savā ikdienas 
uzturā lietoja pāri par simts savvaļas augus un 
tādēļ bija ar spēcīgiem kauliem, skrimšļiem un 
saistaudiem, nepazina hroniskas slimības un ve
cumā nebija prāta zudums. Vecumā mūsu senči 
bija viedi!

Dod, Dievs, mums arī viedumu!
Ja cilvēks lieto zaļos augus, tad prāta zudums tam ne

draud galvenokārt tādēļ, ka hlorofilaugu bioenerģija, ko 
tie akumulē no Saules, tiešā nozīmē baro smadzenes.
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Tādēļ „Salveo" pulveri ir iecienījuši 
studenti -  viņi to ēd eksāmenu laikā 
pa paciņai dienā un saka, ka šo ener
ģijas un tonusa efektu nevar salīdzi
nāt ar kafijas īslaicīgā tonusa imitāci
ju, kuru pārdozējot „klapē sirds". No 
šīs Saules enerģijas ir otrādi -  sirds 
vienkārši stiprinās, saņem speķu. Šo procesu var salīdzi
nāt ar zirga skubināšanu. Zirgu var paskubināt ar pātagu 
un viņš iet kādu laiku, tad sāk raudzīties atpakaļ -  vai „to
nuss" būs vēl? Jā, jāuzšauj atkal, un zirdziņš skrien atkal 
un tā vairākas reizes, līdz pakrīt beigts. Bet, ja zirdziņu to
nizē ar zaļo zāli un auzām, tad viņš iet un strādā sevišķas 
enerģijas stiprināts.

Smadzenes strādā radoši un aktīvi tad, kad tās ir 
labi apasiņotas, kad ir pilnā kārtībā mikrocirkulācija, 
bet par šo mikrocirkulāciju atbild aizkuņģa dziedze
ris - ja  tas ir disfunkcijā, tad iziet no aprites sīkie kapilā
ri. Kā pats var zināt, ka tā tas jau ir? Cauri sejas ādai sāk 
parādīties kapilāru tīklojums (nevis kā dakteri saka: tie 
redzami tāpēc, ka atrodas tuvu ādai). Tiklīdz tie redzami 
sejā, tad ziniet -  gluži tādi paši tie ir galvā, sirdī un kāju 
pirkstos -  draud insults, infarkts, gangrēna. Tas nav 
nekāds noslēpums -  vajag palūkoties jebkura insultnie- 
ka, infarktnieka vai gangrēnas slimnieka sejā - kapilāri 
redzami, deguns sarkans vai zils. Vissīkākais tīklojums,
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protams, ir acīs. Draud tīklenes atslāņojums, katarakta, 
glaukoma, acu nerva distrofija, atrofija, jo tas vienkārši 
vairs nav apasiņots. Tiklīdz aizkuņģa dziedzeris saņem 
kaut nelielu palīdzību, tā kapilāri nāk vaļā un to pats var 
redzēt -  caur sejas ādu vairs kapilāri nav redzami. Tas arī 
ir pulvera „Salveo" lietošanas ilguma kritērijs. Ja sejā 
neredzēs nevienu kapilāru, insults, infarkts, gangrēna 
vairs nedraudēs! Vai tādēļ nav vērts pacensties?

Kā aizkuņģa dziedzeris„aizsit"ciet kapilārus un kā tie 
pēc tam atkal nāk vaļā, neviens zinātnieks nevar izskaid
rot. Lai viņi turpina lauzīt galvu, mēs pa to laiku vienkārši 
beidzam bojāt aizkuņģa dziedzeri ar etiķi un alkoho
lu, kas rodas organismā no cukura, sāls un bīdeļmil- 
tu lietošanas, no ūdens un šķiedrvielu deficīta, no tā, 
ka neēdam kāļus, rāceņus un rutkus, bez kuriem nevar 
būt normāls neviens endokrīnās sistēmas dziedzeris, 
bet galvenais -  no hlorofila, bioenerģijas, mikroele
mentu bada. Un sākam aizkuņģa dziedzeri barot, lai 
tas var ataudzēt bojātās šūnas un saņemties ap 120 
hormonu ražošanai. Šie hormoni ir galvenokārt va
jadzīgi cilvēka centrālajai nervu sistēmai - tad arī ne
būs debilu bērnu, neiznēsātu bērnu, patoloģisku dzem
dību, hiperaktivitātes, agresivitātes, uzmanības deficīta, 
bērni naktīs nečurās gultā, nebūs cerebrālās triekas, pa
ralīzes (par kurām stāsta pasakas, ka tās ir no dzemdību 
traumām), epilepsijas, Parkinsona slimības, vecuma ma
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rasma, šizofrēnijas utt. Bērni netē
los ne zivis, ne čūskas un nestaigās 
kā sapīti uz pirkstu galiem. Nebūs 
depresijas, ar kuru te tagad koķetē 
viltus psihoterapeiti, kuri nemaz 
tādi nav. īsts psihoterapeits ar savu 
psihi var ietekmēt otra psihi, veikt 
korekcijas zemapziņā, virsapziņā, bet galvenais -  vidus- 
apziņā. Vai mūsējie„jaunizceptie"psihoterapeiti to spēj? 
Tad ir jābūt ja ne gaišreģim, tad vismaz reģim. Ar ko 
viņš atšķiras no vienkārša psihologa? No psihiatra?

Aizkuņģa dziedzera vidējā daļa (ķermenis) regulē psihi 
un imūnsistēmu, bet tautai par to nav zināšanu. Runa ir 
tikai par aizkuņģa dziedzera galviņu (un arī par maz) un 
asti, kura ražo insulīnu un ja tā nav, tad ir diabēts. Bet kādēļ 
diabētiķis sabrūk vairāk kā pie vēža ar visu savu akurāto 
insulīna injicēšanu?Tādēļ, ka tā aste sintezē vēl 30 hormo
nus, kurus taču neviens nespricē, bet arī tie nesintezējas, 
ja aizkuņģa dziedzeris deģenerējas, ja zūd šūnas augšmi
nēto iemeslu dēļ. Etiķis „apēd" tā šūnas un arī pats aizkuņ
ģa dziedzeris sevi „nograuž" vairāku iemeslu dēļ -  ūdens 
un šķiedrvielu, rūgtvielu, rutku un mārrutku trūkuma dēļ.

Endokrīnās sistēmas dziedzerīši tīko pēc bioenerģi- 
jas, pēc smalkajām augu vibrācijām (ne rupjajām ka 
loriju enerģijām), pēc hlorofila, pēc mikroelementiem 
un bāziskajiem minerālsāļiem no savvaļas augiem,
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rutkiem, kāļiem, rāceņiem, mārrutkiem, ķirbjiem, sele
rijām, pētersīļiem un puraviem, no mūsu eļļas augiem 
-  kaņepēm, riekstiem, magonēm, ķimenēm, linsēklām, 
ķirbju un saulespuķu sēklām. Visvairāk tiem vajadzīga 
hlorofils, kas sniedz patiesu ilgstošu tonusu, dod spēku, 
enerģiju, pieaudzina biolaukus un uzlabo to struktūru.

„Salveo'' galvenā grupa ir zaļo augu grupa, kas uz
labo asins sastāvu, veido labu gļotādu, lai tur var vei
doties imūnvielas un pretvēža vielas, kā arī nodrošina 
tonusu, nodrošina pareizu, veselīgu šūnu veidošanos. 
Jo tumšāka lapa, jo tajā ir vairāk dzelzs, piemēram, 
nātre - tas ir īsts dzelzs koncentrāts, kas piesaista pā
rējos 26 mikroelementus - kaut ko vairāk, kaut ko ma
zāk, kaut ko vēl mazāk, bet tādā proporcijā, ka tie no
nāk šūnās. Hlorofils ir arī A provitamins labai redzei un 
gļotādai, bet, jo labāka gļotāda, jo tā spēj sintezēt 
pretvīrusu vielas, imūnvielas un pretvēža nūjiņas! 
Tas arī ir galvenais manas atveseļošanās sistēmas 
mērķis -  izveidot šādu gļotādu, t.i., labu imūnsis- 

tēmu. Gļotāda bieži ir tik slikta 
un plāna, ka pat fiziski šīm vielām 
nav vietas, kur veidoties. Hloro
fils likvidē disbakteriozi, kas ir 
visu slimību pamatā! „Salveo" 
ēdot, ātrā laikā normalizējas zar
nu mikroflora! 5 - 1 0  paciņas at-

122



jauno kuņģi, zarnu gļotādu, bet pēc 
tam var sākt ēst to, kas vajadzīgs aiz
kuņģa dziedzerim un atjaunot to. Ja 
aizkuņģa dziedzeris ir vesels, tad 
saslimt ar kaut ko nav iespējams.
Ja ir aizkuņģa dziedzera disfunkcija, 
tad ir iespēja saslimt ar 150 slimī
bām. Kaut gan„Salveo"pulvera mizu un sakņu grupas 
ir tās, kuras atjauno starpskriemeļu diskus, gūžu locī
tavas, ceļu bļodiņas, nepārtraukti plīstošo vēderplēvi, 
cīpslas, iekšējo orgānu noslīdējumu, tomēr bez zaļu
mu grupas tas arī nebūtu iespējams. Finālā cilvēkiem 
ir veselas locītavas un mugura, un tie lasa bez brillēm. 
„Salveo" pāri par 2000 pacientiem ir atgriezis redzi, pat 
pilnīgi vai gandrīz akliem. (40 gadu laikā no Baltijas līdz 
Kamčatkai, Čukotkai). Visi„Salveo"augi ir vākti energo- 
zonās ap Pokaiņiem, un tie izstaro lielu enerģiju, ko 
cilvēks var uzņemt, kamēr to pasmaržo un 3 sekundes 
patur mutē. Tā jādara ar„Salveo" -  jāpasmaržo, tad, sā
kot ēst, vispirms 3 sekundes jāpatur mutē, lai uzsūcas 
enerģija un pieaug biolauki. Jo lielāki biolauki, jo vese
lāks cilvēks.

„Salveo" es radīju, ne jau domādama par endokrīno 
sistēmu. Man vajadzēja pacientam glābt sabrukušos 
starpskriemeļu diskus un tādēļ es uzskatīju, ka galvenā 
augu grupa ir mizu grupa ar fosforu, kaļķi un dabiska
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jām želejvielām, kas atjauno diskus, 
ceļu bļodiņas, gūžu locītavas, cīpslas, 
vēderplēvi. Bet drīz vien konstatēju, 
ka arī bez zaļo augu grupas gala re- 
zultāte nebūs, jo mizas dod gan būv
materiālu kauliem un skrimšļiem, bet 
tie tos sākumā nesaņem, jo nav„pie- 

ejas"- kapilāri ir ciet! Tātad jāatjauno aizkuņģa dzie
dzeris, lai nāk vaļā kapilāri. Redz, kā! Organismā viss ir 
savstarpēji saistīts. Atveseļošanās notiek kompleksi un 
pa posmiem. Un šajā darbā - aizkuņģa dziedzera atjau
nošanā - galvena daļa ir zaļo augu grupa. Bet arī bez 
sakņu grupas nevar iztikt. Tādējādi var teikt, ka visiem 
orgāniem faktiski ir vajadzīgas visas trīs grupas. Bet jeb
kurā gadījumā jāsaka, ka „direktors" šai brigādē tomēr ir 
hlorofils.

Zaļie augi ir vispilnvērtīgākais olbal
tums mūsu muskuļu uzbūvei! Tajos ir VISAS 
aminoskābes!

Nesaprotu, kādēļ tas tiek slēpts no tautas vēl līdz šim 
brīdim. Ja tas tā nebūtu, tad uz zemes nebūtu ne zilo
ņu, ne begemotu, ne zirgu, ne Indijas, ne citu tautu, kur 
neēd gaļu. Indijā gaļas patēriņš gadā ir 1 kg uz cilvēku. 
Un viņiem nav poliartrīta un vecuma marasma. Vecais 
tur ir vieds un pie viņa nāk pēc padoma.
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Ko mūsu vecais cilvēks var jaunajiem ieteikt - kā la
bāk dabūt infarktu, insultu vai gangrēnu? Deformā
cijas?

Uzturzinatnieks Guntis Vitenbergs, kas bija mana 
„Salveo" kluba Goda biedrs (lai viņam vieglas smiltis!), 
mūžu nodzīvoja, pierādīdams, ka neeksistē neviena 
aminoskābe, kura nav dabā, kuru nevar uzņemt ar augu 
uzturu. Bet kas viņā klausījās? Tāpat prof. Jevgēņijā Li- 
nārā, docentā Valentīnā Būmeistarā. Viņi to var turpināt 
kladzināt viņsaulē, tas te nevienu mediķi neaizrauj. Pat 
dietologi kūda ēst vairāk gaļu, lai uzņemtu no gaļas it 
kā dzelzi -  visi ēd nežēlīgi gaļu, un nevienam asinīs nav 
pietiekama dzelzs daudzuma, bet galvenais -  nav vaja
dzīgās 30%dzelzs rezerves aknās. Kā tad to var saprast? 
Un tad dakteri liek rīt „dzelzs preparātus"- naglu pulve
ri. Dievs Augstais Debesīs, stāvi mums klāt!!!

Naglas mums nu gan uztaisīs labu 
hemoglobīnu! Jūs kāds tam ticat? Es 
esmu glābusi šos upurus no nāves.
Kā organisms tos pulverus ir atgrūdis!
Domājiet mazliet ar savu galvu -  ja 
dziedzeriem un asinīm vajadzīgs arī 
alumīnijs, tad ēdnīcās rīsim dakšiņas?
Ja sudrabs - tad ķēdītes? Ja zelts -  tad 
grauzīsim gredzenus, ja varš -  tad 
vara rokassprādzes desertā? Tā, ja? 5
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grami smadzeņu tikai nepieciešams, lai to absurdu ap
tvertu!!! Vai tad tiešām mēs vairs tur galvā to mazumiņu 
nevaram sadabūt?!! Ja ne, tad ir bēdīgi. Tad tik turpiniet 
rīvēt naglas skaidiņās!

Esmu izārstējusi vairāk nekā piecus tūkstošus maz
asinības slimnieku (pat ļaundabīgos) Pretējā gadījumā 
neko citu ar citām vainām nemaz nevar uzsākt. īpaši pēc 
avārijām, vēža ķīmijterapijas, kad cilvēks nedaudz zaudē 
asinis un tūlīt anēmija ir klāt, jo aknās nav vajadzīgo 30% 
dzelzs rezerves. To arī tautai slēpj un iestāsta visiem, ka 
asinsanalīzes irlabas, kurpartopašam slimniekam irliels 
izbrīns -  asiņu tikpat kā nav un esošās ir īstas samazgas, 
„ķīselis ar klimpām"- vienos trombos, uz kājām trofīskās 
čūlas, analīzes tām „labajām" asinīm nemaz gandrīz no
ņemt nevar -  jāņem resnāka adata, lai to„ķīseli", gandrīz 
vai„galertu"varētu ievilkt.

Nekur asinis neriņķo, ne sirdī, ne galvā, ne kājās, bet 
analīzes labas un „datori neko sliktu neatrod" - ejiet 

vien laimīgi uz mājām! Bet tas cilvēks 
uz mājām nemaz nevar aizvilkties. 
Viņš velkas pie manis un nesapraša
nā burza to mapīti manā priekšā ar 
tām superatbildēm, ka viss ir labākajā 
kārtībā, bet jūtas ļoti slikti un tik tikko 
var tikt līdz mājām. Ko nu? Es izmēru 
- asinīs 45% labās šūnas... dziedzeri
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pusdzīvi - pārsvarā 45% labās šūnas, pārējās patolo
ģiskas vai vispār pazudušas -  aknai gandrīz karkass 
vien. „Tādas aknas", saku, „kundzīt, Jūs tirgū nepirktu! 
Tur tik sakost un izspļaut -  nav ko ēst."

C vitamīna un dzelzs deficīts totāls, vara tāpat, bet, 
ja dzelzs trūkst, tad nav normā neviens no 27 mikroele
mentiem, jo viņi visi„draudzējas"ar dzelzi. Un tikko viena 
no viņiem trūkst, organisms nevar uzņemt nevienu no 
tiem!

Tādēļ arī cilvēks deģenerējas, jo bez mikro
elementiem dziedzeri deģenerējas un to tad 
sauc par „vecuma kaiti". Mēs priekšlaikus nove
cojam tad, ja deģenerējas endokrīnā sistēma.

Tiklīdz „Salveo" papildina asinis un dziedzerus ar bio- 
enerģiju un ar trūkstošajiem mikroelementiem, tā atjau
nojas visi endokrīnās sistēmas dziedzeri (arī pārējie dzie
dzeri) un reizē viss cilvēks! Pat vizuāli. To es pierādīju ar fo
togrāfijām. 10„Salveo" kluba gados bija sakrātas ap 2000 
fotogrāfiju, un videokasetes -  vesela istaba. Sešdesmit 
gados mums nav jāizskatās tā, ka deram tikai sēdēšanai 
ķiršos strazdu atbaidīšanai.

Medicīnas darbinieku kultūras namā 10 gadus dar
bojās mans Dabiskās atveseļošanās centrs ar slaveno 
veselības klubu "Salveo", ar Jura Birznieka vadīto latvis
ko un veselīgo ēstuvi "Salveo", ekstrasensu kooperatīvu,
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lasītavu un bibliotēku, fonotēku, lek- 
toriju, folkloras ansambli u.c. kluba 
sekcijām.Tā perioda rezultāti ir neap
strīdami fakti, ko man neviens nevar 
atņemt, lai kā to Tumsas kalpiem gri
bētos. Es pierādīju, ka dabā ir viss, 
lai atjaunotu jebkuru orgānu.

Bet galvenais ir tas, ka pateicoties 
zaļajiem augiem, es esmu izaudzinā
jusi trīs pilnīgi veselus bērnus, kuri ne 
reizi nav bijuši slimi, pat ne ar tempe
ratūru! Un ar veseliem zobiem, kas 
šodien skaitās brīnums.

Tā ir mana lielākā bagātība, kas iegūta pārcilvēciskā 
darbā, jo apstākļi šī darba veikšanai bija nenormāli. Pie
cus gadus dzīvojām jumta istabiņā seši cilvēki un iztikām 
ar vienu algu. Man nebija neviena, kas pieskata bērnus 
kaut pusstundu. Toties viņi auga lielā mīlestībā un sa
skaņā un tos apstākļus nemaz nemanīja, jo es tos darīju 
rožainus un nežēlojos. Visu palīdzēja izturēt mīlestība. Ja 
vīrs nebūtu atbalstījis manus centienus, tad nekas nebūtu 
iznācis. 20 gadus katru dienu ar gaļasmašīnu malu zaļo 
sulu kā pirmatnējais cilvēks, kaut pasaulē bija zaļumspiede 
jau sen. ASV veikalos varēja jau toreiz dzert, cik unces gribi, 
kviešu asnu un lucernas sulu. Katrā Eiropas pilsētā ir veikali 
vai bioaptiekas ar zaļajām sulām, pat māllēpju. Mani slim
nieki -  bagātnieki - arī ceļojot pilda manu atveseļošanās
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programmu pat atvaļinājumu laikā, 
un dzer pat zaļo kokteili, un vēl uz 
māju atved par 100$ litrā. Šeit, Rīgā, 
ja es stāvētu uz ielas stūra ar zaļo 
sulu par 100 latiem litrā, mani kāds 
vēl aizvestu uz trako māju.

Tagad arī Lietuvas veselības vei
kalos un pat lielveikalos spiež kvie
šu asnu sulas. Un šo sulu dzer nevis tantītes, bet jaunieši! 
Atdzimšanas process ir sācies un tas vairs nav apturams. 
Tādēļ ari ir nozīme rakstīt, jo jaunieši grib zināt, kādēļ 
viņiem tik dzeltenīga seja, bālas smaganas un lūpas kā 
līķiem zārkā, un negluda, raiba āda, bet vecvecāki de
formēti un bez prāta.

Kādudien pa TV skatījos Dziesmu svētku atkārtojumu, 
kur lielu daļu no 18000 dziedātājiem rādīja tuvplānā čet
ras stundas no vietas, arī dejotājus -  nevienas normālas 
sejas, vai vecs, vai jauns! Nabaga cilvēki! Es nesaku, ka 
meitenēm, bet arī vīriešiem nebija labāka āda. Ar vīriem 
bija vēl traģiskāk -  ne tikvien raiba, negluda āda, bet viss 
vienos asinsvadu tīkliņos, pat piere un kakls! Deguni sar
kani, pārsvarā zili. Kad pirms 30 gadiem lasīju lekcijas (zālē 
nebija mazāk par 600-800 cilvēkiem Latvijā, bet 2000 Ka
mčatkā, Magadānā), tad ar lukturi vajadzēja pa rindām 
meklēt kādu, kuram sejā būtu redzami piesārņoti kapilāri, 
varikozie asinsvadi, lai cilvēki uz viņu skatītos un darītu
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visu iespējamo, lai nebūtu tāpat, 
jo pretējā gadījumā 100%radīsies 
infarkts vai insults. Jautājums ti
kai -  kad. Pēc viena, 10 vai 20 
gadiem, jo tikpat sīki tie ir galvā 
un sirdī, un tas nozīmē, ka lielie 

asinsvadi ir aizauguši ar holesterīnu, saistaudiem, sklero
tiskām pangām no vārīta uztura un ūdens trūkuma. No 
organisko skābju bada uz sieniņām nosēdies neorganis
kais kaļķis. Un tad, kad atradu tos zilos degunus, to īpaš
nieki bija alkoholiķi vai miesnieki...

Tagad man zālē grūti atrast un nodemonstrēt kaut 
vienu cilvēku, kuram nebūtu redzams caur sejas ādu 
kapilāru tīkliņš. Pat skolniekiem! Es pierādu dienu no 
dienas, gadu no gada, kas jādara, lai kapilāri no sejas 
pazustu un nebūtu jākaunas inteliģentam cilvēkam no 
sava deguna. Paskatieties vakarā TV ziņās. Vai ir kāds, 
kas uzstājas ar runu, kuram nebūtu sarkans deguns un 
seja vienos asinsvadu tīkliņos? Paši būsiet pārsteigti, jo 
nemaz par to neesat aizdomājušies un ievērojuši, kā arī 
sev neesat ievērojuši. Bet dakteris saka, ka tie redzami tā
dēļ, ka atrodas tuvu ādai... Kur tad tie bija agrāk?!! Un kā 
tad nu visiem pēkšņi izlīda virspusē? Un, ja tā būtu, tad 
mana programma nepalīdzētu - tie nepazustu. Es jau vi
ņus nevaru dziļāk pabāzt, vai ne? Šie kapilāri ir„Salveo" 
pulvera lietošanas ilguma kritērijs -,,Salveo"ēd piecas
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ēdamkarotes dienā tik ilgi, kamēr kapilāru tīkls sejā vairs 
nav redzams. Tie būs atvērusies arī galvā (galva vairs ne
sāp, nešņāc, nav smaga) un sirdī (sirds vairs nesāp, iet„kā 
zirgs"! Tātad insults un infarkts vairs nedraud! Nodzīvo
siet skaistu savu NOLIKTO LAIKU!

Dzelzs trūkums vistraģiskāk redzams bērniem 
1 septembrī, kad viņi visi sanākuši vienkopus. Un tad 
palūkojieties uz šo pelēko masu - pelēkbālas sejas, bā
las lūpiņas, pat 1. klasē, negluda āda, raiba, pumpaina, 
piņņaina, loki kam zili, kam brūni vai pat maisiņi zem 
acīm, vai piepampuši plakstiņi. Vēl pirms 10-15 gadiem 
tik traģiski nebija. Sievietēm āda, proporcionāli pūšanas 
procesam zarnās, pasliktinās arvien vairāk. Un kādam 
tas ir izdevīgi -  ko tikai visa vecuma sievietēm nevar 
piedāvāt pirkt -  krēmus, losjonus, piedāvāt kosmētisko 
salonu pakalpojumus. Superbizness. Bet vai tas tautai 
arī ir izdevīgi? Jauniešiem neiet labāk. Šodien man viens 
puisis otro reizi atnāca uz konsultāciju - visa seja, visa 
mugura, krūtis pinnēs un dziļās rētās, no pinnēm izva
gota. Nu gan pildīšot manu programmu, pirmo reizi tai 
neesot ticējis, kaut piecus gadus redz 
medicīnas absurdu. Vai tad to murgu 
var apturēt, ņemot no vēnas asinis 
un durstot tās atpakaļ dibenā? Pieci 
gadi dažāda stipruma antibiotiķos... 
un nu tas ir zelta stafīlokoks, un tas
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nepadodas antibiotikām. Un neviens 
pa pieciem gadiem nepastāstīja viņa 
izpostītās dzīves īstos cēloņus? Kura 
meitene tādam tuvosies? Visu, ko es 
stāstīju par acidozi un disbakteriozi, 
un aizkuņģa dziedzeri, ģimene dzir
dēja pirmo reizi. Jau no tā mazumi
ņa, ko viņi vēl tajā šaubu periodā bija 
veikuši pēc manas programmas, bija 
jau kļuvis labāk. Protams, ka grūti 
atteikties no saldumiem, bet, ja viņš 
būtu zinājis, ka vainīgs ir cukurs, bī- 

deļmilti un gaļas zupas, viņš tos nebūtu ēdis, jo negrib 
šo Kvazimodo seju. Es viņu izārstēšu, bet rētas jau paliks. 
Protams, ar biostrāvām seklākas jau tās dabūšu, piestrā
dāsim, bet pavisam neizzudīs. Bet kā iztīrīsim zemap
ziņu, kā likvidēsim mazvērtības kompleksus?!! Kas tas 
būs par darbu! Un atkal es varu teikt vienu -  tas varēja 
nebūt! Daudzi mani atrod un glābjas, bet cik tādas sa
lauztas sirdis un dvēseles sāpes paliek nekompensē
tas... Jau pirms 40 gadiem rakstīju, kā likvidēt pinnes un 
šausminājos, ka tantītes jauniešiem iestāstīja, ka pinnes 
pāries, kad apprecēsies. Un daudzi tad arī centās precē
ties un pēc tam brīnījās, ka pumpas turpat, kur bijušas, 
jo ne jau tas palīdz. Brīžiem šīs lietas sakrīt -  endokrī
nā sistēma nobriedusi kā pieaugušam cilvēkam, un tad
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mikroelementi, bāziskie minerālsāļi vajadzīgi mazāk, kā 
briestošam jaunietim; un skat' -  pēkšņi arī vēl samīlējies 
un apprecējies! Tādēļ arī iegājies teiciens, ka pēc kāzām 
pinnes pāriet.

„Salveo", augu sulu maisījums „llzīte" iekšķīgi un ārī
gi, ierīvējumos un kompresēs, manas vannas un pirts, 
biostrāvas, sulas, tējas utt. un cilvēks ātri sāks izskatīties 
pēc cilvēka. Ir vērts papūlēties! Bez zaļajiem augiem un 
rutkiem, kāļiem un rāceņiem tas neiznāks. Šim puisim 
ar tiem dārzeņiem ir problēmas, bet cenšas. Žēl, ka ma
zotnē pie tiem nav pieradināts.

Kāda āda -  tāda gļotāda! Āda ir aizkuņģa dziedze
ra, aknu un dzimumdziedzeru spogulis. Bet tos regulē 
zarnu trakts. Kamēr tos nesavedīs kārtībā, ar pinnēm 
galā netikt.

Lai konstatētu, vai ir segts dzelzs deficīts, analīzes 
nav vajadzīgas - ēdiet „Salveo" un bietes tik ilgi, kamēr, 
paskatoties spogulī, jūs redzat spilgti rozā smaganas 
un acu konjunktīvu! Viss! Cita kritērija nav. Un seja kā 
persiks -  pazūd raibumi, pinnes un 
nelīdzenumi, lūpas kļūst valgas un 
sarkanas. Sejā pazūd arī tīklojums, 
un tad variet būt droši -  insults un 
infarkts jums nedraudēs, ko ta
gad jau pieņem par normu. Ļaudis 
domā, ka citādi nevarēs galu da-
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būt... Esam jau aizmirsuši dabisku nāvi Dieva noliktajā 
laikā.

Tas ir slēptais dzelzs trūkums, kad hemoglo
bīna līmenis ir normas robežās, bet feritīna līme
nis aknās ir zems.

Man šķita - ja asinsanalīzē hemoglobīna līmenis ir 
normāls, tātad dzelzs pietiek. Tā uzskatīja pirms 10 ga
diem, bet tagad asinis pēta sīkāk, un, lai konstatētu 
dzelzs deficītu, ir jānosaka feritīns. Proti, 70% dzelzs ie
tilpst hemoglobīnā, kas transportē skābekli asinīs, bet 
atlikušie 30% tiek noglabāti rezervē aknās feritīna veidā. 
Tas ir ļoti svarīgi. Jo - nedod, Dievs! -, ja gadās iecirst kājā 
vai arī citādi sākt asiņot, kad hemoglobīna līmenis tikko 
turas normas robežās vai pat strauji krīt, feritīns uzreiz ir 
klāt un nekavējoties atjauno hemoglobīna līmeni.

Jebkurā ārstnieciskajā diētā obligāti jāiekļauj zaļie 
augi un to daudzumam jābūt pietiekami lielam (no 400 
līdz 500 gramiem dienā). Zaļumi satur lielu daudzumu 
dzīvo enzīmu, fitoncīdu, bet galvenais - hlorofilu, 

kas ir spējīgs nomākt kaitīgo zar
nu mikrofloru, kas ir visu slimību 
pamatā, kā arī, nonākot asinīs, veikt 

< neizmērojami labas darbības - pat
nonāvēt audzēju šūnas. Tā varam 
izprast "Salveo" iedarbību, jo pa-
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matā tam ir zaļie augi. Nekādas 
mistikas! Mēs visi sākumā brīnījā
mies, kā no "Salveo" (pēc tam, kad 
likvidēta disbakterioze un acidize), 
pazūd arī vēzis. Sākumā jau "Salveo" 
mēs nedevām vēža slimniekiem ar 
nolūku likvidēt vēzi, bet veidot labu 
asins sastāvu un likvidēt vēža fonu - disbakteriozi un 
acidozi. Iegūtie rezultāti mūs pašus pārsteidza. 40 ga
dus nespēju beigt brīnīties par hlorofila spēku - kā tas 
„apēd" vēža šūnas.

Hlorofils vislabākajā veidā atjauno asins formulu, 
paaugstina hemoglobīnu. Onkoloģijā hlorofila spējām 
piemīt liela nozīme, jo vairums slimnieku slimības (vai ār
stēšanās) rezultātā cieš no asins saslimšanām (īpaši tas ir 
raksturīgs slimniekiem, kuriem pielietota ķīmijterapija), 
no anēmijas. "Salveo" ārstē anēmiju.

Ievērojot, ka terminālās stadijas onkoloģiskie slim
nieki bieži mirst nevis no paša audzēja, bet gan no 
ārstēšanas sekām (tajā skaitā no anēmijas un intok
sikācijas), asins sastāva un formulas atjaunošana ļauj 
slimajiem atvairīt katastrofu, dod organismam iespēju 
saņemt spēkus un uzveikt slimību. Vislielāko hlorofila 
daudzumu satur nātre (līdz pat 8%) un tā ir "Salveo" 
galvenā sastāvdaļa! Paralēli "Salveo" iespēju robežās 
nātres jāēd salātos zupās, jāspiež no tām sula.
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Hlorofils labvēlīgi ietekmē vispārējo vielmaiņu.

Hlorofila iedarbībā leikocīti ātri atjaunojas, 
kļūst labāka leikocītu fagocitārā aktivitāte un 
šūnu savienotājaudi, t.i., paliek spēcīgāki orga
nisma aizsargspēki. Pie disbakteriozes gļotāda 
gandrīz izzūd un ir patoloģiska. "Salveo" pulve
ris, kura sastāvā ir zaļie augi, gļotādu atjauno 
pēc struktūras un tajā var veidoties pretvēža nū
jiņas, antivielas pret vīrusiem, imūnvielas pret 
jebko. Organisms tad ir „neieņemams" cietoks
nis gripai, encefalītam, čūlām, hepatītam utt.

Eksperimentāli un klīniski jau sen ir pierādīta hlo
rofila antikancerogēnā iedarbība. Tā iedarbībā strau
ji samazinājās audzēja augšana, sasniedzot 100%, 
bet pēctam tas sāk noārdīt pašu audzēju.

Visos šajos eksperimentos tika izmantots tikai hloro
fils. Dzīvo lapu sula vai kaltēto zaļumu pulveris satur ne 
tikai hlorofilu, bet arī veselu virkni citu komponentu, kuri 

kopā ar hlorofilu piedalās šajā darbā. 
Tādēļ uzskatu, ka labāk izmantot nevis 
tīru hlorofilu, bet augu sulas un "Sal
veo". Antibiotiķi vīrusus neietekmē, 
tomēr mediķi tos izraksta arī ar vīrusu 
slimībām saslimušajiem. Tāda rīcība
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nav izprotama! Organismā jāat
jauno gļotāda un tas pats tiks galā 
ar vīrusiem (sadarbībā ar hlorofilu).

Arī hlorofils nonāvē vīrusus, ne ti
kai ķiploki, rutki un mārrutki!

Eksistē teorija par vīrusu etiolo
ģiju onkoloģiskajām saslimšanām.
Onkoloģijā hlorofila lietošanai ir jābūt ļoti aktīvai. Ir lie
cības, ka hlorofils ir izārstējis tādu neizārstējamo slimību 
kā plaušu sarkoidozi. Arī "Salveo" ir glābis trīs tādus slim
niekus. Tāpēc nav jābrīnās, ka "Salveo" nonāvē arī C-he- 
patīta vīrusu. Nekādas mistikas!

Paralēli "Salveo" zaļie savvaļas augi maksimāli jālie
to ikdienas uzturā salātos, zupās, sulās -  pa 4 glāzēm 
dienā (nātru, gāršu, vārpatas, virzas, gaiļpiešu, pelaš
ķu, pieneņu, ceļmallapu u.c.). Onkosaslimšanām ieteic 
veikt klizmas ar hlorofilu. Ik pārdienu pirms naktsmiera 
veic lapu sulu mikroklizmas. Lapu sulu vai „Salveo" 2 
tējk. izšķīdina 100 g ūdens.

Atzīmēts, ka slimniekiem ar disbakteirozi, paaug
stinātu temperatūru, kura var ilgt mēnešiem ilgi, dzīvu 
sulu un dzīvas pārtikas uzņemšana palīdz samazināt 
temperatūru. Tas ir, eksogēnie fermenti palīdz paātrināt 
cīņu pret iekaisumiem, strutām. Smagākos gadījumos, 
īpaši dziedzeru sistēmas saslimšanas gadījumos, enzīmu 
lietošana organismā daudzkārt jāpalielina. Izeja ir viena
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-  pastāvīgi katrā ēdienreizē nevārītas, dzīvas barības un 
"Salveo"lietošana, kas satur hlorofilu, dzelzi, enzīmus, mik
roelementus un ir garants labai endokrīnai sistēmai, bet 
tā regulē visus dzīvības procesus organismā. Cilvēks 
priekšlaikus noveco tad, kad deģenerējas endokrīnā 
sistēma. To atjaunojot, atjaunojas viss cilvēks pat vizuāli.

Klīniskie izmeklējumi apstiprina, ka ar šo produktu 
palīdzību var attīrīt asins saindēšanos no patogēniem 
vīrusiem. Tie arī ātrāk palīdz tikt galā ar iekaisuma proce
siem un kavē šūnu nevēlamu augšanu.

Dziedniecības praksē ir iespēja daudzos gadījumos 
mazināt onkoloģiskās sāpes, vājumu, intoksikāciju. "Sal- 
veo"ir arī pretsāpju līdzeklis. Šeit lielāku lomu ieņem kal
mju saknes un kastaņi, kas ir augu sulu maisījuma„llzīte" 
sastāvā. „Salveo" jāapēd ikdienā vismaz 5 tējkarotes, lai 
nerastos hlorofila deficīts, bet deficītu kompensējošās 
devas ir lielākas.

KO NO AUGU MAISĪJUMA "SALVEO" 
ZAĻO AUGU GRUPAS
ORGANISMS SAŅEM?»

Pirmkārt, kā jau iepriekš tika minēts - maigu šķiedr
vielu (kuru var panest cilvēks pēc operācijas un pat zī
dainis jau no 4 mēnešu vecuma) un kura neļaus pūt 
zarnām un rasties nogulsnēm uz to sieniņām. Pūstošās 
zarnās nesintezējas imūnvielas un pretvēža nūjiņas, bet,
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ja zarnas nepūs, tad nūjiņas tur sintezēsies un ar vēzi ne
varēs saslimt.

Otrkārt, vitamīnus, īpaši C un A labai redzei un ādai. 
Jo tumšāka lapa, jo vairāk tajā A un C vitamīna un dzelzs, 
kas ne tikai saglabājas pat kaltētā lapā, bet tā daudzums 
palielinās, tāpat kā kāļos, rāceņos un puravos -  jo ilgāk 
uzglabā, jo vairāk tajos C vitamīna!

Treškārt, bāziskos minerālsāļus kauliem un locīta
vām, kuri atskābēs asinis no neorganiskajām skābēm, 
kas savukārt organismā rodas no "baltajām nāvēm" - 
cukura, sāls, baltajiem miltiem, buljoniem, gaļas, dzīv
nieku taukiem, kafijas. Tātad asinis vairs nebūs biezas, 
neveidosies trombi un sirds muskuliso arī tādēļ varēs 
darīt savu darbu bez traucējumiem.

Ceturtkārt, organiskās skābes arī dara to pašu - 
reaģē ar neorganiskajām skābēm un arī ar neorganis
kajiem sāļu nogulsnējumiem asinsvados un locītavās, 
kuras tur nosēdušās no vārīta uztura un sāls lietoša
nas. Pazudīs vēnu bumbuļi, hemoroīdi, locītavās un 
skrimšļo snebūs sāļu.

Piektkārt, pektīnvielas, 
kas savāc no asinīm indes, 
vielmaiņas atkritumproduk- 
tus, radioaktīvās vielas, pes
ticīdus, nitrātus utt. un kopā 
ar všķiedrvielām izvada ārā.
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Sestkārt, dzelzi, taču dzelzs nekad 
nav viena pati, bet kopā ar vai visiem 
trejdeviņiem mikroelementiem un C 
vitamīnu. Tikai tādā veidā tie cits caur 
citu organismam ir izmantojami. Har
moniskā, dabiskā proporcijā, nevis iz
dalīti ārā pa vienam sintētiskā veidā.

Septiņkārt - hlorofilu, tātad caur to arī kosmisko 
enerģiju -  bioenerģiju. Hlorofils dod patiesu tonusu (ne
vis tonusa imitāciju, ko saņemam no kafijas uz īsu brīdi). 
Visas Eiropas tautas cieš no hroniska hlorofila bada, jo 
ļoti maz uzturā patērē pat kultūras zaļumus, garšaugus, 
kur nu vēl savvaļas zaļumus, tādēļ šis augu pulveris"Sal- 
veo" ir vienīgais kompensātors, jo tādā veidā cilvēki sa
ņem tādu augu un koku lapas, ko uzturā nelieto pat vis
lielākie entuziasti un tas sedz hlorofila deficītu ērtā veidā 
-  ieberot mutē šo pulveri un uzdzerot ūdeni.

Ko satur otra grupa — koku mizas? Ko tās dod 
mūsu novārgušajam organismam?

Minerālsālus - sevišķi daudz fosforu, kalki un da
biskās želejvielas starpskriemeļu diskiem, kauliem un 
locītavām, tātad restaurē kaulu un saistaudu šūnas: tādā 
veidā šis pulveris ārstē bojātus zobus, osteohondrozi, 
koksartrozi, deformācijas u. c. kaulu, locītavu bojājumus, 
deformācijas, turklāt jebkurā vecumā.

Senais latvietis koku mizas mala pulverī, pievienoja
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miltiem un cepa maizi, pankūkas, vārīj aputras, klimpas, 
lai būtu stiprs skelets ozolu dēliem un liepu meitām, lai 
būtu pareiza stāja, bet padomju laikā mums literatūrā 
mācīja, ka to zemnieks darīja tāpēc, ka tam nabagam to 
miltu maz bija un mēs noticējām.

Koku mizas mums dod arī miecvielas. Kādēļ tās 
mums nepieciešamas? Ja iepriekš par zaļumiem runājot, 
mēs noskaidrojām, ka tie satur šķiedrvielas un pektīnvie- 
las, kas savāc visas indes un izvada tās ārā no zarnu trakta 
un asinīm, arī radioaktīvos nuklīnus (tādējādi šie pulveri 
"Salveo" izārstējuši milzum daudz Černobiļā cietušos no 
radiācijas izraisītām slimībām), bet miecvielas atindē šo 
zarnu traktu uzreiz, tiklīdz pulveris nonāk zarnās, kā arī 
dziedē čūlas kuņģī un zarnu traktā. Tādējādi šo pul
veri var bērt arī uz nedzīstošām brūcēm, apdegumiem, 
pielietot slimu locekļu masāžai, ierīvēt galvas ādā matu 
augšanai, deguna gļotādā haimorītu un frontrītu ārstē
šanai, kāju pirkstu starpās pret sēnīti.

Trešā grupa - savvaļas saknes, kā, piemēram, piene
ņu, dadža, cigoriņu, ālantes, tauk- 
saknes — galvenās vielas, ko satur, 
ir dažādas rūgtvielas (piemēram, 
inulīns, kas atjauno aizkuņģa dzie
dzeri), kuras atjauno kopumā orga
nisma imūnsistēmu, ko noārdījušas 
"baltās nāves" — cukurs un baltie
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milti, sāls. Bet bāziskie minerālsāļi, gu- 
mijvielas, krāsvielas, ko satur saknes, arī 
dara savu darbu - atjauno iekšējo dzie
dzeru darbību, tātad "Salveo" pulveris 
kopumā atjauno visu organismu, nevis 
ārstē to pa daļām. Katrs orgāns paņem 

to, kas tam trūkst un saved sevi kārtībā ar vienu notei
kumu: ja nelietos atkal pūšanas mikrofloras barotni -  cu
kuru, baltos miltus, buljonus, lietos dabisku uzturu, sulas, 
zāļu tējas, piekops citus asinstīrīšanas paņēmienus, kā pirti 
ar sviedrēšanos, un dzers ūdeni vismaz 4 litrus dienā, pie
lietos ārstnieciskās kūres (sevišķi dzērvenes ar ķiplokiem), 
vannas, smaržu terapiju, inhalācijas, un galu galā arī es kā 
ekstrasenss te varu spēcīgi palīdzēt ar biostrāvām. Bet, kā 
redzējāt, tas nebija galvenais un, nedod Dievs, vienīgais 
līdzeklis organisma atjaunošanā. Ekstrasensam jābūt zi
nošam dziedniekam, ja viņš grib vispār dziedēt, ar dziļām 
zināšanām valeoloģijā un tikai tad naturopātijā, kurā ie
tilpst arī fītoterapija, uz ko nu viena daļa arī ir metušies kā 
uz jājamzirdziņu. Palūkosimies, kur šeit atkal ir kļūda!

Ja mēs peļam padomju laiku aprobežoto medicīnu, 
kas ārstēja tikai ar ķīmiskiem līdzekļiem, kad slimnieks 
jāārstē pēc tam no "ārstēšanās", mēs metamies pretēji 
-  tikai fitoterapijā. Nenorādot uz kļūdām, uz slimību ie
mesliem! Gribam atkal novērst sekas, nenovēršot cēlo
ņus, tikai citiem, dabiskākiem līdzekļiem.

142



Asinsvadus, tāpat kā citus orgānus, var glābt kom
pleksa pieeja un tādēļ arī esmu izgudrojusi savu atve
seļošanās kompleksu (AK), kurš sastāv no 25 punktiem 
un pēc kura rīkojoties var atjaunot jebkuru orgānu Taču 
vispirms jātiek galā ar asinsvadiem un asinīm, jo tad la
bas asinis pa labiem asinsvadiem baros iekšējos orgānus 
vai kaulus, locītavas, redzes nervu, endokrīno sistēmu, 
jebko!

Tātad nesatraucieties, ja kāds jums saka: to nevar ār
stēt, piemēram, sklerozi ar visām tās tālejošām sekām, 
sirds aritmiju, glaukomu u. c. - ja nav ķīmisku zāļu šīm 
slimībām, tad nedrīkst slimniekam paziņot, ka viņš nav 
ārstējams, jo dabā ir viss katrai slimībai jebkurā vecumā 
un pakāpē! Tikai nepieciešamas zināšanas un šī grāmati
ņa jums sniegs šīs zināšanas.

Ārstam vajadzētu teikties jūs nevaru ārstēt, jo neesmu 
kompetents dabas dziedniecībā. Та būtu pareizāk, nevis 
tikai likvidēt slimību simptomus un padziļināt stāvokli 
vai finālā izoperēt slimo orgānu, vai, piemēram, izplēst 
slimās vēnas tā vietā, lai tās attīrītu un atjaunotu. Mēs 
uzfilmējām daudzus vēnu slim
niekus pirms un pēc operācijām 
un jautājām: kāds darbs ar jums 
veikts, kā jūs tīrījāt savus asinsva
dus un asinis, un tas nelīdzēja un 
tagad jūs operē? Slimnieki ir izbrī
nā, par ko vispār mēs runājam —
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vai tad šādus asinsvadus var atjaunot? 
Tā ir pirmā dzirdēšana.

Gangrēna - cilvēkiem, kuri slimo 
ar gangrēnu, par šo diagnozi nav ne
kādas saprašanas, viņi domā, ka gal
venais ir aizdziedēt brūces un galīgi

Gadījums no prakses.

nesaprot, ka tas ir organisma vispārējs stāvoklis. Parasti 
šiem cilvēkiem ir jau atkārtoti operētas vēnas. Lielās vē
nas var izplēst, bet ko darīt ar mazajām? Arī artērijas ir 
pārkaļķojušās, arī tur asinsrite ir traucēta, asinis biezas, 
skāba reakcija u, c. - tātad nepieciešami visi iepriekš
minētie asinstīrīšanas paņēmieni pēc AK (atveseļoša
nās kompleksa). Daudziem vēnas nav bijušas varikozas 
un ir gangrēna no endarterīta. Tā kāds vīrs gados man 
lūdz, lai es aizdziedēju ar biostrāvām viņam kājas pirk
stu, kurš nedzīst pēc tam, kad ar kapli uzsitis pa pirkstu. 
Aizdziedēju, bet vienlaikus ieteicu tīrīt asinsvadus, bet 
viņš tiepīgi paliek pie sava, ka kaplis vainīgs un nedara 
neko. Pēc laika brūce atveras atkal, jo cēloņi nav likvi
dēti, mana palīdzība bijusi īslaicīga. Otrreiz es vairs ne
dziedēju ciet, jo nav nozīmes, visa kāja zilgana, skaidri 
redzams, ka neriņķo asinis, niez pēda. Cilvēks nesapra
ta mani un noveda sevi līdz īkšķa amputācijai, pēdas, 
kājas... Tikai tad atsauca mani un izmisis atcerējās visu 
manis teikto un drudžaini pierakstīja katru manu vārdu,
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jo saprata, ka jāglābj otra kāja, kur arī sākās tas pats. Ir 
grūti dzīvot bez kājas, bet daudz grūtāk — bez abām! 
Mēs izglābām otru kāju pusgada laikā. Un reizē ar to arī 
visu organismu. Otram kaimiņam palātā nepaspēja am
putēt kāju, to izglāba infarkts -  nomira ar abām kājām. 
Tā ir liela laime. Pretējā gadījumā var būt tā, kā sievie
tei, kura gulēja citā palātā -  amputētas abas kājas līdz 
gurnu locītavām, viena roka un otra arī jau tirpst, bet 
sirds stipra, nāve vēl nav paredzama, lai kā sieviete to 
vēlējās. Skaudri bija klausīties sievietes teiktajā: "Ja es to 
būtu zinājusi agrāk..." Bet kā pienākums slimniekiem bija 
sniegt šo informāciju, šo patiesību? Ja no bērnības būtu 
mācīta valeoloģija, līdz tādām nelaimēm cilvēki nebūtu 
nonākuši. Holandē, Dānijā, Skandināvijā to māca skolā, 
mums nemaca medicīnas iestādēs -  tas ir vairāk nekā 
kliedzoši, jo mums nav valeologu un mediķis jautā -  kas 
tas ir? Institūtā runā par slimībām, par veselību ne vārda 
un zālē, kur 800 cilvēku sanākuši uz manām lekcijām, 
neviens nevar nosaukt nevienu slimību, ko būtu izārstē
jis. Tauta saprot, ka kaut kas nav kārtībā, ka nav šodien 
neviena vesela bērna, kur nu vēl pieaugušā, par kuru 
varētu teikt — ne reizi nav bijis pie zobārsta, endokrīnā 
sistēma strādā ideāli, asinis tīras, neitrālas, zarnās nav 
pūstošās mikrofloras un tās sintezē В grupas vitamīnus 
(visus 33), aminoskābes, bioaktīvas vielas, fermentus, 
bet galvenais -  pretvēža vielas! Kurš tāds ir -  brauciet
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pie manis! Es ņemšu līdzi lekcijās par uzskates līdzekli 
un maksāšu lielu algu - nenožēlosiet. Un vadāšu līdzi 
dzelzs būrī, lai kāds nenozog.

Daudzi jautā tad - vai tad mani bērni nav tādi? Jā, ir, iz
audzināju 3 bērnus bez slimošanas, bērnu ārsts nezināja, 
kur mēs dzīvojam un pilnīgi tukšas poliklīnikas kartiņas 
ar ierakstiem par potēm nodeva pieaugušo poliklīnikā. 
Visiem nenobrīnīties! Bet par ko brīnāmies? Par normu! 
Pie šīsdienas zināšanām arī ieraksti par potēm nebūtu, 
tās nojauc imūnsistēmu, to mums stāsta imunologi. Kur 
viņi bija agrāk?

Un ko nu tik lielu es esmu darījusi bērnu veselības 
labā -  tikai kā lauvumāte sargājusi no cukura un kondi
torejas izstrādājumiem, buljoniem un līdz skolas vecu
mam viņi nebija redzējuši gaļu, bērnu ārstam par šaus
mām. Kad 7 mēnešus vecam bērnam ārsts lika vārīt 
buljonu ar frikadelēm, es ieteicu bērnam pamēģināt to 
dot no dzimšanas mātes piena vietā, redz, kas sanāk, 
varbūt kāds izdzīvo? Arī mani mazbērni tiek sargāti no 
cukura -  ēd visu dabisku, nav redzējuši buljonus, pretēji 
pediatru biedējumam, ka iznāks debili bērni. Mazmei
tiņa pusotra gada vecumā runāja pilniem teikumiem, 
pat ar palīgteikumiem, 2,5 gadu vecumā varēja izstaš- 
tīt 2-3 pasakas, dzejoļus, risināt problēmas, filozofēt 
un zinātkāri apmierināt bija jālūdz talkā visi ģimenes 
locekļi. Visi četri mazdēli arī 2 gadu vecumā runāja ра
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līgteikumos un spriedelēja, filozofēja. Nez vai viņi tādi 
būtu bijuši, ēdot importa pulverous krāna ūdenī un 
ēdot buljonus ar frikadelēm, cukuru un bīdeļmiltus?

Amputāciju statistika ir vienkārši graujoša un lielāko
ties tie visi ir jauni cilvēki (jo vecos biežāk glābj insults 
un infarkts). Nesen pakārās "Lignumā" kāds jauns zēns, 
jo pēc rokas amputācijas viņš juta, ka ar otru roku sākas 
tas pats. Viņš sacīja:"Jāpakaras, kamēr vēl irviena roka un 
vēl var pakārties." Bet tas varēja nenotikt, ja cilvēks būtu 
zinājis, kā jādzīvo. Uz kā sirdsapziņas tas ir? Tagad zāģē 
locekļus kā nekad!

KAS JĀIEVĒRO TIEVĒJOT?
Jāizslēdz no uztura ogļhidrāti -  graudaugu produkti 

un kartupeļi uz nulli ne tikai kaloriju dēļ, enerģētikas dēļ, 
bet informatīvi! Lai organismā neienāk informācija„ogļ- 
hidrāti"! Neviens kumoss!

Tad, kad organisms sapratīs, ka ogļhidrāti tam netiek 
doti, tas ķersies pie taukiem, citādi -  nekā! Iekodīsiet vie
nu maizes gabaliņu - kaloriju nekā
du, bet CNS saņem informāciju un - 
stop! Gaidām vēl! Neēdam taukus!

Lūk, kā! Pēc katra kumosiņa tā 
būs 3 dienas, un tad atkal informāci
jas nav un tauki „kūst"!

Neceriet, ka tauki pazudīs, ja ne
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dzersiet katrā stundā vienu glāzi ūdens! Ja kādā stundā 
neizdodas iedzert ūdeni, tad nākamajā dzer 2 glāzes vai 
pat 3 glāzes (ja ir nokavētas 2 stundas)! Neko nelikt mutē 
ēdamu, pirms nav iedzerta glāze ūdens!

Ja zarnās notiks pūšanas process (būs disbakterioze), 
tauki nezudīs! Tātad - likvidējiet disbakteriozi un acidozi 
pēc Uansones sistēmas!

Ja aknas un aizkuņģa dziedzeris nedarbosies kaut 
cik normāli - tauki stāvēs, kur stāvējuši! Aknas, aizkuņ
ģa dziedzeris un nieres visvairāk vēlas mārrutkus, rutkus, 
kāļus, rāceņus, seleriju saknes, pētersīļu saknes, puravus, 
cigoriņus, ķirbjus, bietes, redīsus, aptuveni 15 galveno 
ogu veidus, skābus gurķus un kāpostus (bet ne etiķai- 
nus!), skābenes, rabarberus, bērzu sulas, kaņepes, linsēk
las, saulespuķu sēklas, ķirbju sēklas, lazdu riekstus, zirņus 
un pupas, cukurzirņus un cūku pupas vasarā! Arī sēnes! 
Šie produkti arī nebaro, var ēst pilnu vēderu.

Bet katru dienu obligāti jāizdzer 2 litri ūdens, 2 litri 
zāļu tējas (vai 4 litri ūdens), jāuzņem 2 kg šķiedrvielām 
bagāts uzturs (pēc notievēšanas tajā skaitā ietilps arī

pilngraudu maluma miltu biezput
ras - auzu, rudzu, kviešu, miežu un 
putraimu - miežu un griķu).

No rīta pirms brokastīs vispirms 
jānorij rupji sagriezta ķiploka daivi
ņa, uzdzerot 1 glāzi ūdens!
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PAR AUTORI -
DZIEDNIECI ILZI JANSONI

Kaut gan autore 
domā, ka viņa ir tik tau
tā iemīlēta un zināma 
dziedniece, ka nevajag 
rakstīt lieku reizi par vi
ņas darba sasniegu
miem. Bet ir izaugusi 
jauna paaudze pa šiem 
20 gadiem, kurai nav 
zināmi mūsu dziednie
ku darba aizsākumi.
Padomju laikā bija jā
slēpj savas spējas, jo tas draudēja ar iznīcību. Tikai 80. 
gadu sākumā pamazām arī padomju cilvēks drīkstēja zi
nāt kaut ko par bioenerģiju, auru un sensitīvām spējām, 
par paralēlās pasaules eksistenci. Līdz tam Ilze Jansone 
strādāja ar grūti audzināmajiem pusaudžiem, bērnudār
zā par muzikālo audzinātāju, bet vēlāk desmit gadus pa
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sniedza veselīga uztura kursus katrā Latvijas pagastā un 
pilsētā, "pa kluso" mācot tajos arī latvisko dzīvesziņu, da
bisko dziedniecību un valeoloģiju. Paralēli izstrādāja 
programmu savai populārajai Latviskās un veselīgās 
mājturības skolai, kura eksistēja 30 gadus. Lai nakamās 
paaudzes varētu šo darbu turpināt, top grāmata "Latvis
kā mājturība". Skola balstās uz latvisko dzīvesziņu un 
seno baltu gudrībām. 80. un 90.gados augstu vilni sit 
Ilzes Jansones slavenais atveseļošanās klubs "Salveo", 
kurā nepārtraukti desmit gadus dziedniece atveseļoja 
ap 200 kluba biedrus gadā, no kuriem lielākā daļa bija 
tādi, no kuriem medicīna bija atteikusies. Gan klubā, gan 
pēc tam vēlāk, braucot kā Zinību biedrības lektorei pa

visu Padomju Savienību, 
strādājot vienlaikus arī kā 
dziedniecei bioenerģētiķei 
un ekstrasensam, bet pār
svarā kā naturopātei, valeo- 
loģei un zintniecei, Ilze Jan- 
sone pierādīja, kā pēc viņas 
izstrādātās atveseļošanās 
sistēmas (tautā to īsāk sau
ca par Ilzes AK) var atjau
not jebkuru orgānu, mu
gurkaula diskus un locī
tavas. Ilze Jansone 40 ga-
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dus pierāda, ka nav neārstējamu sli
mību, ir neārstējami slimnieki, kuri 
neko nevēlas uzsākt savas veselības 
labā. Ilze Jansone savā sistēmā apvie
no efektīvās un vajadzīgās dabiskās 
dziedniecības metodes un līdzekļus, 
kā ekstrasense un gaišreģe juzdama, 
ko un cik pieprasa katrs orgāns savai uzbūvei un darbī
bai. Pēc šīs sistēmas cilvēkam tiek sastādītas individuālas 
programmas, kuras pamatā sastāv no 25 punktiem. Šie 
punkti visi ir jāpilda, jo viens otru papildina, tā ir vienota 
sistēma. Un tikai komplekss darbs, kas sniedz palīdzību 
katram orgānam vienlaikus, dod rezultātus, nevis sniedz 
īslaicīgu palīdzību, kaut arī to dziedniece neliedz ne klā
tienē, ne no attāluma. Kaut arī cilvēkam nav iespēja sa
ņemt individuālu programmu, arī vispārējie ieteikumi, 
kuri tiek aprakstīti viņas grāmatās, dod daudz -  lai atve
seļotos, bet galvenais -  saglabātu veselību! Pasaulē la
bāku sistēmu diezin vai varēsiet atrast. Pirmkārt, tādēļ, 
ka sistēmu vispār ir maz un japānis Nišī visas ap 1600 ir 
izpētījis un izstrādājis savu, kura arī labi strādā. Faktiski 
tās nav bijušas sistēmas, bet metodes, kuru autori tos 
nepareizi nosaukuši par sistēmu. Ilzes Jansones AK ir 
stipri līdzīga Nišī, jo abiem finālā ir viens skolotājs. Makss 
Birhers-Benners, austriešu dabiskās dziedniecības klīni
kas dibinātājs, kas eksistē jau piektajā paaudzē vēl šo
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dien. Kas to varēja pirms 40 gadiem iedomāties, ka Ilzes 
Jansones sistēma būs vēl pilnīgāka gan par Nišī, gan par 
M.Birhera-Bennera? Dziedniece pati tam nebūtu sāku
mā ticējusi. Viņas sistēma balstās uz savvaļas augiem ik
dienas uzturā un dziedniecībā un uz nacionālā uztura 
pamatprincipiem, darbojas ar Dainu formulām un baltu 
sakrālo ģeometriju. Mūsu senči 90% bijuši svaigēdāji un 
to dziedniece tautai dara zināmu savās grāmatās, TV un 
radioraidījumos, videolekcijās, kursos un mājturības un 
dziedniecības skolās, lektorijos un semināros pašlaik vēl 
visā Baltijā, kur darbojas burtiski kā misionāre, jo Ilze 
Jansone uzskata, ka esam ievesti kopējā purvā un tikai

kopējiem spēkiem va
ram ātrāk no šī purva 
iziet uz lielceļa -  uz sa
vām senču zināšanām, 
uz Gaismas pili, kas ta
gad ceļas augšā, un šis 
process vairs nav aptu
rams. Dziedniece stās
ta patiesību par aiz
mirstajiem dārzeņiem, 
ko kartupelis ir nostū
mis no ēdamgalda - 
kāliem, rāceņiem, 
rutkiem, puraviem -
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spēcīgiem pretvēža līdzekļiem un C vitamīna avo
tiem (jo ilgāk tos uzglabā, jo vairāk tajos pieaug (!) C vi
tamīna daudzums!). Bez šiem dārzeņiem nespēj normāli 
darboties aknas un aizkuņģa dziedzeris, nevar būt 
normāla gļotāda visā organismā un, līdz ar to nav kur 
veidoties imūnvielām, pretvīrusu un pretvēža nūji
ņām. Protams, par šiem dārzeņiem vēl vairāk vajadzīgi 
20 paši svarīgākie savvaļas augi no tiem pāri par simts 
augiem, ko mūsu senči lietojuši ikdienas uzturā. Ilze Jan
sone ir unikālā savvaļas augu pulvera "Salveo"autore, ko 
sen jau tirgo Latvijas aptiekās un Lietuvas veselības vei
kalos un komentārus neprasa. Bez"Salveo"nevar izārstēt 
neko. Palīgā nāk arī augu sulu maisījums "llzīte" un devi
ņu augu dienas un vakara tējas, savvaļas zaļumu sulas, 
salāti un zupas. "Salveo" ir reģistrēts kā uztura bagātinā
tājs, bet tauta labi saprot, ka tas ir pats uzturs! Tie ir ikdie
nā ēdamie paši populārākie augi, kurus mūsu senči ir 
ēduši vēl nesenā pagātnē un Latgalē daudzviet ēd vēl 
šodien. Šie 20 "Salveo" augi dalās 3 grupās - zaļo augu 
(hlorofila efekts un dzelzs koncentrāts), koku mizu (fos
fors, kaļķis, naturālās želejvielas kauliem un skrimšļiem) 
un sakņu grupā. Mūsu senči koku mizas mala pulverī, 
pievienoja rupjā maluma miltiem un tik asprātīgā veidā 
saņēma fosforu un kaļķi, naturālās želejvielas starpskrie- 
meļu diskiem, ceļu bļodiņām, gūžu u.c. locītavu galvi
ņām, vēderplēvei, cīpslām caur klimpām, pankūkām,
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biezputrām, maizi, karašām. Ne
viens sencis nav izrakts ar osteo- 
porozi, koksartrozi, deformētiem 

 ̂ > kauliem, šķībs un greizs, izņemot
vienu greizo kungu, kuru bija ne
vis sagrauzušas gaļas purīnvielas, 
cukurs vai bīdeļmilti (jo tādu vis
pār uzturā vēl nebija!), bet viņš 

bija dabūjis kāvienu no zemniekiem par savu cietsirdību. 
Viņa galvaskausu Ilzes Jansones kolēģis un skolotājs pa- 
leopatologs Vilis Derums nēsāja līdzi portfelī, ko rādīt 
studentiem. Ilzes Jansones Veselības un dziedniecības 
skola dziedniecei bija spēcīgi pasniedzēji. Arī docents, 
endokrinologs un ekstrasenss Valentīns Būmeistars,"Sal- 
veo" kluba krusttēvs un lielākais viņas darba atbalstītājs 
patiesības klāstīšanas darbā par aizkuņģa dziedzeri. V. 
Būmeistars baidījās stāstīt patiesību, jo tas toreiz drau
dēja ar pāris šļircītēm trakonamā, bet Ilze Jansone nebai
dās tautai klāstīt patiesību, ka aizkuņģa dziedzera vidējā 
daļa organismā izstrādā ap 80 hormonu, kuri atbild par 
CNS normu un veselību, par smalkā ķermeņa aizsardzī
bu. Un ka bērnu uzmanības deficīts, agresija, hiperaktivi- 
tāte, gultā čurāšana un dažādi psihes traucējumi, debili- 
tāte un prāta zudums vecumā ir no aizkuņģa dziedzera 
disfunkcijas. Ja aizkuņģa dziedzeris ir vesels, tad nav ie
spējams saslimt ne ar ko, bet, ja tā hormoni sintezējas
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disharmoniski, ir iespēja saslimt ar 150 vainām! Visi 
dziednieces sistēmas punkti rūpējas par aizkuņģa dzie
dzera morfoloģisku atjaunošanu un vēlāk par tā pareizu 
darbību. No tā var saprast ari to, kā viņa ārstē diabētu - 
nekādas mistikas! Nebendē aizkuņģa dziedzeri ar etiķi 
un alkoholu, ko organismā sagādā cukurs, bīdeļmilti un 
sāls un dod to, no kā tas sastāv un aizkuņģa dziedzeris 
sevi savedis kārtībā. Tauta beidzot zinās patiesību, jo en
dokrīnā sistēma ir kā ķēde, kur viss savstarpēji saistīts. It 
kā ceļot augšā vienu no tiem - ceļas visi! Ilzes Jansones 
AK atjauno vairogdziedzeri, olnīcas (cik daudz bērnu ra
dušies no ta, ka olnīcas "pabarotas" ar savvaļas augiem 
un rutkiem). Lielākoties jau no piecām apēstām paciņām 
"Salveo" bērns ir klāt, kur gadiem sieviete ir nerrota ar 
analīzēm un pazemojošām, sāpīgām procedūrām līdz 
pat mākslīgajai apaugļošanai! Tas murgs beidzās ar 5 
"Salveo" paciņām! Tā tiešām ir fantastika! Mūsu augi dara 
brīnumus - atliek tos tikai lietot! Tie ir simtiem atjaunoju
ši prostatas dziedzerus, virsnieres, aknas, vēnas pie vēnu 
mazspējas utt.). Cilvēks priekšlaikus noveco tad, kad de
ģenerējas viņa dziedzeru sistēma. At
jaunojot to, īpaši endokrīno sistēmu, 
atjaunojas arī pats cilvēks. "Salveo" 
klubā uz atveseļošanos dziedniece 
ņēma uz 12 mēnešiem, jo program
mas pēc viņas AK bija 12. Uzsākot dar-
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bu, Ilze Jansone savus pacientus foto
grafēja un uzņēma video, lai pēc gada 
atkal nofotografētu un parādītu star
pību -  kā māte un meita! Bet dažreiz 
radās iespaids, ka pirms gada uzņemts 
vecmāmiņas foto... To redzot, cilvē
kam ir liels gandarījums par padarīto

darbu.
Medicīnas darbinieku namā, kur darbojās "Salveo" 

centrs, vesela istaba bija pilna ar videokasetēm, foto al
bumiem un veselības kartēm, lai šajos materiālos varētu 
ieskatīties iesācēji un viņiem rastos ticība, ka neārstē
jamu slimību vienkārši nav! Ja kaut ko nevar izārstēt ar 
tableti vai nazi, tad grēks cilvēkam būtu stāstīt, ka viņš 
nav ārstējams! Dabā ir viss, lai sakārtotu jebkuru orgā
nu! Vajadzīgas tikai zināšanas! Un Ilze Jansone tās tautai 
sniedz 40 gadus -  līdz šai dienai, veidojot autorraidīju- 
musTV un radio visā Baltijā, bet savā laikā brauca līdz pat 
Čukotkai un Kamčatkai, kur strādāja kā lektore, dzied
niece un ar savu Veselības skolu strādāja 8 gadu garumā 
vienu mēnesi gadā, bet vienu nedēļu mēnesī Ukrainas 
un Baltkrievijas Centrālajos lektorijos, kā arī Černobiļā, 
glābjot cietušos un parādot, kā "Salveo" atjaunoja radi
ācijas saēstos kaulus un nogājušos matus. Par to ukraiņi 
ir uzņēmuši par Ilzi Jansoni filmas un izdevuši 2 grāmatas 
"Ukrainas dziednieki". "Salveo" izmēģināja Ļvovas Medi-
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cīnās institūtā 2 gadus pie žurkām, pierādot, ka tas ārstē 
radiāciju, bet galvenais - paaugstina cilvēku izturību pie 
fiziskām slodzēm, kas ir svarīgi katram, bet īpaši sportis
tiem, lai pēc 5 gadu pārslodzes nebūtu kropļi un invalīdi. 
Ja 10 žurciņas baroja ar"Salveo"un pēc tam tās apstaro
ja ar nāvējošo rentgena devu, nenomira neviena. Bet, ja 
vispirms apstaroja un pēc tam deva "Salveo", nomira ti
kai viena. Un tā 2 gadus! Kaut gan ukraiņu tauta jau sen 
zināja, ka "Salveo" ārstē radiāciju, osteoporozi, osteo- 
hondrozi, sabrukušos diskus un tūkstošiem cilvēkus šis 
pulveris izglābis no mākslīgām gūžām un ceļgaliem. Tos 
nemaz nav iespējams saskaitīt! Visā bijušās PSRS terito
rijā! Ilze Jansone strādāja ciemā, kas atradās 10 km no 
epicentra. Ciems netika evakuēts, lai franču zinātnieki 
varētu pētīt, cik cilvēks var izturēt un kas ar viņu notiek. 
Nenomira neviens, kas ēda "Salveo", bet nelietoja cu
kuru un bīdeļmil- 
tus, kas Černobiļā 
pēkšņi parādījās 
neredzētos dau
dzumos žāvēto 
augļu un riekstu 
vietā. Tie mistiski 
pazuda, tāpat kā 
Čukotkā žāvētos 
dārzeņus nomai-

157



nīja prjaņiki un sausās tortes. Brieža 
gaļu izveda uz Franciju, bet čukčiem 
ieveda no Austrālijas trekno jēra gaļu. 
Kamčadāliem tāpat. Un atkal Ilze Jan- 
sone sludināja - mūsu glābiņš ir zi
nāšanas! Tādēļ arī sarakstītas pāri par 
100 grāmatu, no kurām 85 izdotas. 15 

no tām - lietuviešu valodā, 2 -  igauņu, bet viena -  gal
venā - krievu valodā - "Daba dziedē, daba baro", kurā 
aprakstīti visi AK 25 punkti.

Kāpēc AK var saukt par sistēmu? To apvieno 3 caur
vijas diedziņi. Pirmais -  visi punkti atjauno endokrīno 
sistēmu, otrais -  visi atjauno biolaukus, trešais -  visi at- 
skābē asinis, likvidē disbakteriozi un acidozi - visu sli
mību pamatu! Arī vēža. Nekādas mistikas nav arī vēža 
ārstēšanā -  vispirms pirmajā posmā, kurš ilgst četras 
nedēļas, AK nolikvidē vēža fonu - acidozi, disbakterio
zi, zarnās "Salveo" ataudzē labas zarnu un kuņģa sieni
ņas, lai sāk veidoties pretvēža nūjiņas un tas nevar vairs 
progresēt. Tad sākas otrais posms - progresējošo vēža 
šūnu nobendēšana. Trešajā posmā notiek beigto šūnu 
noārdīšana un izvadīšana un, visbeidzot, ceturtajā pos
mā -  bojātā orgāna atjaunošana jeb kā dziedniece saka 
-  remontdarbi. Protams, ka liela nozīme ir tam, ka viņa 
tomēr ir bioenerģētiķe. Savā laikā viņa skaitījās Baltijas 
spēcīgākā ekstrasense -  bioenerģētiķe, arī Baltijā pir-
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mā ekstrasensu kooperatīva, ko dibināja viņas znots 
Juris Birznieks, idejiskā vadītāja. Abi apvienoja vienīgos 
11 praktizējošos dziedniekus, faktiski daži no tiem ne
maz nebija praktizējuši, tie bija dziednieces audzēkņi. 
Kooperatīvs vadīja arī Medicīnas darbinieku nama lek- 
toriju, Dziednieku skolu un dibināja pirmo latvisko un 
veselīgo ēstuvi "Salveo", kur, lai paēstu, cilvēki ieņēma 
rindu jau iepriekšējā vakarā. Tieši pirms PSRS sabruku
ma, kas izjauca visus plānus, bija iespēja pāriet uz lie
lākām telpām. No 1994. līdz 1996.gadam darbojās arī 
Ilzes Jansones naturālā klīnika "Salveo" un viņas pacienti 
ne tikai ārstējās pēc viņas sistēmas, bet viņa pati viņus 
arī izārstēja, jo pēc vīra nāves glābiņš bija šī klīnika, no 
kuras dziedniece gandrīz neizgāja ne dienu, ne nakti, iz
ārstējot pilnīgi totālus "nāves kandidātus" un uzskatāmi 
parādot sabiedrībai, kā strādā viņas AK un "Salveo".

Savā laikā bulgāru dziedniece Vanga teica, ka kāda
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dziedniece pie Baltijas jūras izgud
ros zāles pret vēzi un "vēzis tiks ie
kalts dzelzs važās". Ilze Jansone visu 
mūžu gaidīja tās zāles, līdz cilvēki 
sāka brīnīties, kā viņa nesaprot, ka 
tās zāles ir "Salveo"! Jo tā pamatā ir 
zaļumu grupa -  īsts dzelzs koncen

trāts! Hlorofils "apēd" vēža šūnu. Nu jau par to runā arī 
zinātnieki, bet cik gadus tas kalpoja farmakoloģijas un 
medtehnikas biznesam, kas ir daudz varenāks par nar
kobiznesu!

Kad dibinājās PSRS ekstrasensu biedrība Taškentā, 
pēc Ilzes Jansones referāta un komisijas atskaites refe
rāta, kurā tika izklāstīti viņas darba rezultāti, viņa tika 
ievēlēta par šīs asociācijas Baltijas reģiona prezidenti. 
Kanādas Etnobotāniķu biedrība uzņem Ilzi Jansoni par 
biedri, kaut gan viņa pēc izglītības nemaz nav botāniķe, 
bet visu mūžu darbojas kā etnobotāniķe, etnogrāfe un 
energozonu pētniece.

Pēc kooperatīvu sistēmas sabrukuma nāk privātbiz- 
nesa laiki, un Ilze Jansone sāk izdot pati savas grāmatas 
un strādāt par dziednieci tikai Baltijā, jo sākas cits periods 
- darbs svētvietās. Kopā ar svētvietu pētnieku Ivaru Vīķu 
viņa atšifrē Pokaiņu būtību un nozīmi, praktizējot Pokai- 
ņu dažādajās zonās, veicot tur globālas un starpplanētu 
darbības, sadzīves zintniecību un dziedniecību. Pēdējie
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15 gadi paiet ekspedīcijās pa Baltijas energozonām, at
klājot to kopīgo tīklojumu pāri visai Baltijai kopā ar Dai
nu formulu un seno baltu sakrālās ģeometrijas pētniecī
bu un pielietojumu, veikti milzu darbi, lai ātrāk beigtos 
šis Tumsas periods un nāktu labāki laiki. Ir sācies 4. gads, 
Tumsas periods ir beidzies 2010. gada 21. decembrī un 
tur ir arī Ilzes Jansones nopelns un - ne mazais. Bet tas 
jau ir cits stāsts. Vēl liels darbalauks priekšā -  Tumsas kal
pi no Zemes vēl nav nozuduši.

Pēc Ilzes Jansones domām, pieaugušajiem viņas grā
matu pietiek, vairāk tās vajadzīgas jauniešiem, ko strā
dājot skolās, kur viņa 20 gadus faktiski mācījusi tautas 
dzīvesziņu, viņa jauniešiem apsolīja, ka rakstīs viņiem, 
maziem bērniem un viņu vecākiem sēriju "Iemāci savam 
bērnam to, ko pats nemāki!", t.i., mācies pats un māci sa
vam bērnam. Vecie deģenerāti, kuri negrib mainīties, lai 
iet uz kosmisko pārstrādi un viņiem nevajag šajā proce
sā traucēt. Jaunieši saka dziedniecei:"Jūs rakstiet mums! 
Mums nav no kā gaidīt ne ģimenē, ne skolā, mēs paši 
darīsim ko sevis un tautas labā!" Pat mazie bērni bērnu
dārzā pēc pārrunām ar dziednieci 
par pareizu uzturu brīnās, kāpēc 
bērnudārzā viņus tik nepareizi 
ēdina! Viņi to nevar saprast, kā var 
dot tādus produktus, no kā no
ārdās orgānu šūnas un kauli, un
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zobi, bet nedod to, no kā sastāv or
gāni -  izejvielas to uzbūvei! Tas ir ap
brīnojami, ka bērnudārzos vēl šodien 
nedod ne kāļus, ne rāceņus, ne pura
vus, ne rutkus, ne pētersīļa un seleri
jas sakni, ne ķirbjus, pat ne ogas un 
rabarberus svaigā veidā! Tikai ķīseļos! 

Savvaļas augi pa nullēm! Bērni nedabūs pat to pašu bur
kānu ar kāpostiem, kas nu vēl žēlīgi ēdienkartē palikuši, 
jo tiem uzlej majonēzi vai citronskābi ar cukuru, vai pat 
etiķi. Bērnudārzos un skolās dod pat marinētus gurķus. 
Dziedniece saka: "Zakuska ir, kur šņabis?" Bērni nedabū 
pat ūdeni. Ūdens nav galdā nevienā bērnu iestādē! Ilze 
Jansone ir arī cīnītāja par ūdens lietošanu ikdienā un 
dziedniecībā, un Kijevas biofīziķi viņas darbu vērtē ļoti 
augstu. 90. gados tur viņa bija Goda biedre tādēļ vien, 
ka viņa savās lekcijās runāja par ūdens īpašību -  atcerē
ties, par to, ka ūdenim ir atmiņa, un par šungita fenome
nu! Bērnu smadzenes ir atūdeņotas un tādēļ art atmiņa 
vāja - nav, kur tai "aizķerties"!

Lai nu kādi panākumi Ilzei Jansonei ir kā dziednie
cei, zintniecei, bioenerģētiķei, eksorcistei, naturopātei, 
valeoloģei (Valeoloģijas fonda prezidentei un Pokaiņu 
fonda prezidentei), tomēr lielākais mūža sasniegums, 
ko nevar atņemt neviens ienaidnieks, ir viņas trīs bērni, 
kuri ir izaudzināti bez slimošanām. Pat ne ar saaukstē-
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šanās slimībām! Viņas bērniem nav bijusi paaugstināta 
temperatūra, un visi trijiem bija veseli zobi, kas kādreiz 
skaitījās norma, bet vēlāk jau brīnums. Žēl, ka naudas 
trūkuma dēļ šī grāmata "Kā izaudzināt bērnu bez sli
mošanas" 20 gadus stāv "iesaldēta". Ilze Jansone visus 
gadus cerēja, ka kāds materiāli situēts cilvēks gribēs iz
audzināt bērnu bez slimošanas un finansēs šādas grā
matas izdošanu, bet diemžēl to veikt gribējuši tikai tādi, 
kuriem nav šādu iespēju. Vēl joprojām bagātie griež 
savus orgānus un locekļus nost un ēd ķīmiju. Kaut nu 
jau arī viņi sāk domāt, ka kaut kas ar to medicīnu nav 
kartībā! Ka var ārstēt sekas, ignorējot cēloņus? Ari dau
dzi dziednieki dara to pašu un ne ar ko neatšķiras no 
skolu medicīnas -  viens ar ķīmiju un nazi ar sekām grib 
tik galā, otrs -  ar bioenerģiju. Tādiem dziedniekiem nav 
ar ko lepoties. Ilze Jansone ir naturopāte un valeoloģe 
- tas ir vienīgais pareizais ceļš, ja gribam izdzīvot kā nā
cija. Un tauta to saprot. Tauta saprot arī, ka "no augšas" 
vēl ilgi nav ko gaidīt, būs tikai tas, ko no "apakšas" paši 
padarīsim, tas arī būs. Un šajā darbā 
talkā nāk Ilzes Jansones grāmatas.

Bet grāmata "Kā izaudzināt bēr
nu bez slimošanas?" tagad ir sada
līta pa nodaļām un tiek izdotas jau 
pirmās -  "Grūtnieces uzturs un uz
vedība" un "Zīdaiņa ideālais uzturs",
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jo zīdaiņu mirstība katastrofāli pie
aug ar diagnozi -  zīdaiņa pēkšņa 
nāve. Tas ir no nepareizā piebaro- 
juma. Kā var iedomāties, ka mātes 
piena vietā dosim bērnam importa 
pulveroto krāna ūdeni un izaugs 
vesels cilvēks? Dabā mākslīga po
pulācija neizdzīvo.

Aptuveni 60 māmiņas pēc Ilzes Jansones parauga ir 
izaudzinājušas veselus bērnus un dažas pašlaik sāk šo 
darbu. Dod, Dievs, viņām izturēt līdz galam! Nebūs vieg
li iet pret straumi, pret pūli! Un bez atbalsta izglītības 
un veselības sistēmās! Bet, ja Ilze Jansone to ir veikusi, 
tad var vēl kāda māmiņa to veikt, ja tikai ir vēlēšanās! Jo 
dziedniece pati audzināja bērnus daudz grūtākos aps
tākļos.

Arī pati dziedniece ir medicīnas upuris -  bijusi gan 
II grupas invalīde, tādēļ bija jānomaina profesija no čel- 
listes uz bērnistabas pedagogu, gan mediķi divas reizes 
saindējuši asinis, un viņa pati sevi izglābusi ne tikai no 
nāves, bet atjaunojusi zaudēto redzi, bojātās nieres, kas 
bija novestas līdz mazspējai, aknas, aizkuņģa dziedze
ri, asinis un asinsvadus, ārsti prognozēja, ka viņa būs
1. grupas invalīde, un kādu laiku vilks, ja ies uz dialīzi. 
Dziedniece atjaunojusi visus orgānus, bet no hormonu 
terapijas reanimācijā pieauga liekais svars, kas skaitās
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pilnīgi neārstējams. Izmēģinātas 
daudz un dažādas diētas un 20 die
nu bada kūres. Arī šī problēma ir atri
sināta tik tikko un ir iznākusi grāma
ta "Nost ar diētām! Ēdīsim nacionāli 
un pilnu vēderu! Jo vairāk ēdīsi, jo 
vairāk tievēsi!" Nevienas tautas na
cionālais uzturs nepieaudzē lieko svaru. Tūlīt uzzināsiet, 
ko mūsu senči lietoja uzturā un ar lieliem vēderiem ne
lepojās. Tā bija kungu -  okupantu privilēģija. Joprojām 
mūs muļķo ar diētām, kuru absurdu uzskatāmi pierādīja 
divi TV šovi, kuru dalībniekiem neļāva ēst pilnu vēderu 
un dzenāja trenažieru un deju zālē. Gandrīz visiem jau 
svars atnācis atpakaļ, un organisms tās šausmas cilvē
kam nepiedos nekad! Nelaimīgi cilvēki uz mūžu! Ilze 
Jansone daudzus no tiem tagad ārstē.Tas varēja nebūt! 
Grāmata tiek izdota īstā laikā, jo tagad vecāki bērniem 
stāsta: "Ēd, ko gribi, bet maz! Un sporto!" Izdzen bērnu 
džudo u.c. sporta veidos, ēst neļauj, un bērns aug fizisks 
un garīgs kroplis, kurš jūtas vainīgs par to, ka grib ēst! 
Vai Dabā kāds dzīvnieks saka bērnam, 
ēdienu atnesis -  re, kur ir, bet neēd 
daudz! Kur tādi joki mežā pieredzēti?
Tūlīt redzēsiet, kas jāēd, lai tievētu un 
lai atkal neaptaukotos! Arī te beidzot 
tauta saņems pareizo informāciju.
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Paldies Dievam un Ilzei Jansonei! 
Cilvēkam ar enciklopēdiskām zi
nāšanām un lielām spējām ne ti
kai dziedniecībā, zintniecībā, bet 
arī darba un ģimenes problēmu 
risināšanā. Dziedniece jums palī
dzēs sakārtot mājas dzīvi, noņems 
dzimtas lāstu sazin kurā paaudzē, 

noņems nolādējumu, skaudumu, ļauno aci, maitājumu, 
melno maģiju, bezlaulības vainagu, bezbērnu prog
rammu, atvērs naudas kanālu, koTumsas spēki aizsituši 
ciet un nogriezuši pavisam nost, atvērs biznesa durvis, 
palīdzēs saprast, vai izredzētais cilvēks visam mūžam 
tiešām ir īstais -  vai ir saderība visos trijos plānos? Tāpat 
arī pēc plāna dziedniece noteiks, vai neguļat uz āderes, 
vai galva ir uz A vai ZA utt.

Sāksim jaunu un skaistu dzīvi uz citiem pamatiem! 
Mums ir mūsu Dainas, kurās apstiprinās viss Ilzes Janso- 
nes teiktais un varam būt droši, ka izvēlētais ceļš ir parei
zais. Viņa nesludina neko tādu, kam Dainās nav apstipri
nājuma!

Tas arī ir galvenais, kāpēc Ilzes Jansones sistēma 
stāv daudz augstāk par citām pasaulē zināmajām un 
arī ne sliktajām sistēmām! Galvenais, ka te nav nekā 
tāda, ko nevar izpildīt! Finālā tas pārvēršas par dzīves
veidu, un cilvēks pēc gada nesaprot, kā viņš varējis
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citādi dzīvot. Ja tikai dažus punktus izslēdz un dažus 
nedaudz pārveido, AK pārvēršas par VK - veselības 
kompleksu.

Lai mums visiem Dievpalīgs, jauno ēru iesākot!
Ej, Dieviņi, tu pa priekšu,
Es tavās pēdiņās!

Tad mēs atkal būsim tāda tauta, par kuru grieķi un 
spāņi savulaik teikuši: "Laimīga un bagāta tauta, kur kat
rā mājā pa zintniekam, pie kuriem var doties pēc pado
ma un palīdzības!"Tātad tas ir tas, ar ko varam atkal iziet 
pasaulē un kļūs bagāti -  nevis ar naftu, bet ar zināšanām 
un spējām un mūsu unikālajiem augiem!

Es piedzimu bez naudiņas, 
Bez gudrā padomiņa; 
Dieviņš manim naudu dod, 
Laima gudru padomiņu.

Valeoloģijas
fonds
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Pašlaik grāmatu bāzēs

"L.GRĀMATA", "J.ROZE" "RĒRIHA GRĀMATNĪCA" un 
veselīgo produktu un dabas dziedniecības līdzekļu 

veikalā "Latvijas brīnumzālītes" (E. Smiļģa ielā 5, tālr. 
67845151)

nopērkamas šādas Ilzes Jansones grāmatas:

1. Dziedniecība un zintniecība pirtī.
2. Latvijas brīnumzālītes. Dziednieces 1000 padomi.
3. Utis un tārpi - kādēļ un ko iesākt? Kā stiprināt imūnsis- 
tēmu?
4. Daba dziedē, daba baro.
5. Patiesība par alerģiju, astmu, psoriāzi, diabētu.
6. Patiesība par vēzi.
7. Kā savest kārtībā kuņģi, zarnas un aizkuņģa dziedzeri.
8. "Salveo"- vienmēr vesels! I.Jansones sistēma.
9. Aizgājējs un palicēji jeb Šīsaule un Aizsaule latviskā izprat
nē (Ko darīt un kā rīkoties palicējiem, tuviniekam aizejot 
Aizsaulē).
10. Dabas līdzekļi akūtās lēkmēs, slimībās un nelaimes ga
dījumos.
11. Bērzs dziedniecībā.
12. Veselīgie konservēšanas paņēmieni. Kā visveseligāk sa
glabāt dārzeņus un ogas ziemai bez cukura, sāls, etiķa un pat 
bez karsēšanas?
13. Baltās nāves gūstā.
14. Ēdīsim pirmos pavasara vitamīnaugus - rabarberus un 
skābenes!
15. C vitamīna noslēpumi. Brīnumainie kāļi, rāceņi, rutki, 
puravi.
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16. Dabas dziedniecība sirds un asinsvadu slimībās.
17. Vīrs dzer! Dēls dzer! Ko darīt?
18. Kā izaudzināt bērnu bez slimošanas. Pareizs uzturs 
zīdainim.
19. Grūtnieces veselības kopšana, uzturs un uzvedība.
20. Kā atjaunot bojātas aknas, nieres un aizkuņģa dziedzeri ar 
dabiskiem līdzekļiem pēc Ilzes Jansones sistēmas.
21 .Graudaugi, pupas un zirņi mūsu nacionālajā uzturā un 
dziedniecībā.
22. Nost ar kruķiem un bleķa locītavām! Muguras un locītavu 
atjaunošana pēc Ilzes Jansones sistēmas.
23. Ēd un tievē!
24. Glābsim savu Tēvzemi!
25. Astma. Celiakija. Diabēts. Psoriāze. Enurēze. Alerģija. 
Ārstēšana pēc Ilzes Jansones sistēmas.
26. Brokastu grāmata.
27. Uzturs, kas uztur!
28. Ogas veselībai.
29. Sauļosimies un ēdīsim SALVEO!
30. Zog! Ko iesākt?
31. Zintnieces pieredze.
32. Ziemassvētku būtība. Zintnieciskās darbības un zīlēšana 
Ziemassvētkos.
33. Grūti dzīstošu brūču ārstēšana.
34. Soda. Slimības no acidozes un disbakteriozes un to likvi
dēšana.

Ja šo grāmatu veikalā pārdošanā nav, 
tad var lūgt, lai darbinieki tās pasūta grāmatu bāzē.



KĀ PALĪDZ ILZE JANSONE?
Individuālajās konsultācijās dziedniece Ilze Jansone diagnos

ticē, stāsta par slim ību cēloņiem , sekām un to kom pensāciju, ārstē
šanu ar Dabas līdzekļiem  un metodem pēc Ilzes Jansones sistēmas. 
Pēc vēlēšanās izstrādā individuālas program m as pa m ēnešiem . 
Programmas ir 13 -  cik vajag, tik pilda līdz galīgai uzvarai. Pēc šīs 
sistēm as var atjaunot jebkuru  orgānu un locekli. Pirms program m as 
sastādīšanas dziedniece pārbauda:

-  vai pacients neguļ (ilgstoši nesēž) uz āderes,
-  vai natsm iera laikā galva atrodas uz Z, A vai ZA,
-  vai nav lāsts, no lādējum s, būrums, skaudum s, kodēšana, zom- 

bēšana, program m ēšana, bezlaulības vainags,
-  vai nav iekšā Velns, ļaunais gars, Dēm ons, paralēlās pasaules 

būtnes u.c.,
-  vai nav negribētais bērns, vai nav kreilis,
-  vai nav iem iesojies m iruša cilvēka gars,
-  vai nav dzim tas lāsts.

Dziedniece sakārto  ģimenes problēmas, pāru attiecības. Mēra 
pāru saderību 3 plānos. Noņem bezlaulības vainagu.

Dziedniece apstrādā pēc foto vai klātienē māju, ja tā pirkta "pa 
vecam", vai tajā kāds ir stipri slimojis, vai miris, vai tajā notikusi var
darbība. Vai nopirkta lietota mašīna.

Iegriež uz veiksm i veikalu , firmu u.c. darbu. Atver naudas un 
veiksm es kanālus. Ievibrē. Izstrādā aizsargzim es cilvēkam , govij, z ir
gam , mājai, mašīnai, uzņēm um am .

Ar Dainu formulu un baltu sakrālās ģeometrijas palīdzību 
p ieslēdz Dieva kanālam , latviskajam  egregoram , lai turpm āk svešas 
reliģ ijas un filozofijas cilvēku nemētā kā niedri vējā.



AUGU SULU MAISĪJUMS "ILZĪTE"
Pie dziednieces Ilzes Jansones var pasūtīt augu sulu maisījumu "II- 

zīte" no deviņiem augiem, ar kuru var ierīvēt sāpošas vietas vai dzert 
profilaktiski rītā un vakarā pa pāris malkiem, bet dziednieciskos nolūkos, 

kā ieteiks dziedniece.
Iekšķīgi lietojot, šis maisījums tīra asinis, šķīdina trombus, regulē 

asinsspiedienu un palīdz "Salveo" pulverim atjaunot mugurkaulu un 
locītavas. No rita ar "llzīti" var izskalot muti un vienu malku norīt rīkles 

un mutes dobuma veselībai. Visi tie bāziskie augi, kas atjauno kaulus 
un skrimšļus, ir ar spēcīgu pretvēža aktivitāti. Vēzis ir džentlmenis, 

tas nekad neuzbrūk pēkšņi, bet par savu atnākšanu brīdina labdabīgu 
jaunveidojumu veidā -  papilomas, kārpas, cistas, miomas, mastopātija, 
limfu dziedzeru palielināšanās, prostatā aug jaunas šūnas, taukaudzēji, 

uz ādas veidojas brūni, balti plankumi, reljefi vai gludi, "llzīti” ierīvējot, 
dzerot vai lietojot kompresēs, organisms pats tiek galā ar šiem jaun

veidojumiem un vēzis nebūs nekad, ko gan nevar teikt par izoperētiem 

jaunveidojumiem.

Ja atkal atsāksiet ēst baltās nāves un pūdēsiet zarnas, tad tur 

nesintezēsies pretvēža vielas un atkal nāks vēzis, pirms tam brīdinot ar 

labdabīgiem jaunveidojumiem. Ja tādu nav -  vēzis nav gaidāms.

Ar "llzīti" var ierīvēt visas sāpošās vietas, tā ne tikai noņem sāpes, 

bet likvidē arī iekaisumus, strutas un trombus. Bet, ja nekur nekas 
nesāp, tad pēc veselības vannām vajadzētu sarīvēt sprandu, redzes 
nervus virs acīm, noglaudīt ar mitriem pirkstiem acis, parīvēt uzkalniņu 

aiz auss (labākai dzirdei) un pēdas. Pēdās ir daudz akupresūras punktu, 

kurus aktivizējot ar "llzītes" augiem, aktivizējas visi orgāni, par kuriem 

šie punkti atbild.



KO VĒL DARA KATRS AUGS 
"ILZĪTES" SASTĀVĀ?

1. Tauksakne -  atjauno kaulu šūnas un reģenerē 
brūces.

2. Pienenes sakne - palīdz sakārtot aknas un aiz
kuņģa dziedzeri, izvada sāļus.

3. Kalmju sakne -  pret sāpēm, pret ļauniem ga
riem, pazemina skābi. Patīk aknām.

4. Kastanis -  ārstē aknas, aizkuņģa dziedzeri, šķīdi
na trombus, ir pretsāpju līdzeklis, var ne tikai dzert, bet 
arī ierīvēt sāpošo vietu.

5. Piparmētra -  palīdz sakārtot aknas un aizkuņģa 
dziedzeri, nervus, pazemina skābes daudzumu kuņģī.

6. Vērmele -  strādā kā vara avots, dod fizisku spē
ku. Kopā ar"Salveo"atjauno gļotādu organismā, lai tur 
veidojas pretvīrusu, pretvēža un citas imūnvielas.

7. Vilkābele -  sirdij, nerviem, zemu asinsspiedienu 
paaugstina, augstu -  pazemina.

8. Strutene - ārstē iekaisumus, strutas, gan labda
bīgus, gan ļaundabīgus jaunveidojumus.

9. Kliņģerīte -  tīra asinis, likvidē strutas un vēzi. īsts 
aknu un aizkuņģa dziedzera "lieldraugs".



"Salveo" var iegādāties visās aptiekās, kā arī Dabas dziedniecības 
līdzekļu veikalā "Latvijas brīnum zālītes "Salveo""

Rīgā, E.Smiļģa ielā 5, tālr. 67845151 ,67432315 , 26019084, 
29547289.

Ja  a p tie k ā  "Sa lveo " p ā rd o ša n ā  nav, tad  jā p a lu d z  a p tie k a s  

d a b in ie k ie m  to  p a sū tīt  v a iru m tirg o tā ja m  va i jā sa z in ā s  a r f ir 

m u "S a lv ija "  pa tā lr ./ fak su  6 7 4 3 2 0 9 0 , la i s a ņ e m tu  "Sa lveo " pa 

p as tu .

"S a lve o " va r ie g ā d ā t ie s  arī:

Rīgā, A .K a ln iņ a  ie lā  1 a, M ed u s v e ik a lā ,

Daugavpilī, M e d u s v e ik a lā , Ģ im n ā z ija s  ie lā  25,

Jēkabpilī, ve ik a lā  "D ārzn ieks",

Klaipēdā, D a u k a n tu  10, un t irg ū , v e ik a lā  "Alejus", 

Krētingā, V ita u tu  3 , ve ik a lā  "A trask  Save",

Vilnā, G a les t irg ū  P ilim o s  g a tv ē , k io skā  Nr. 96 , 

un ve ika lā  "A le jus", Ž u k a u sk a  39 ,

Šauļos, ve ika lā  "Sve ika tas", V iln iu s  120  un  D v a ro  79, 

Paņevežā, R e sp u b lik a s  19, ve ik a lā  "Alejus",

Kaunā, D u jo tik io  26 , ta lr. 6 5 2 2 4 6 4 6 .



AICINĀM APMEKLĒT VEIKALU 
"LATVIJAS BRĪNUMZĀLĪTES "SALVEO "" 

E.SMIĻĢA IELĀ 5, RĪGĀ, tālr. 67845151, 67611520

ŠEIT JŪS GAIDA:

"SALVEO" PULVERIS;
"SALVEO" MEDUS,
"SALVEO" ZIEPES;

"SALVEO"ZIEDE, FIRMAS "SALVIJA"TĒJAS; 
EKOPRODUKTI;

VESELĪGIE NAŠĶI;
DABAS DZIEDNIECĪBAS LĪDZEKĻI; 

EZOTĒRIKAS PRIEKŠMETI (šungits, piramīdas, kristāli, 
svārsti, amuleti, aizsargzīmes mājai un cilvēkiem, veik
smes zīmes, Taro kārtis, maģiskās rotas, akmeņi u.c.); 

VISS PIRTIJ UN MASĀŽĀM;
LITERATŪRA

ASTROLOĢES
LĪGAS JANSONES KONSULTĀCIJAS, 

tālr. 26019084

DZIEDNIECES 
ILZES JANSONES 
KONSULTĀCIJAS, 
tālr. 29547289



iituicra/o uz. I и км:
Baltijas teritorijā dzīvojošie ļaudis bija ļoti veseli, jo lietoja uzturā pāri par 100 

nosaukumiem savvaļas augu. Mes to vairs neprotam. Pagaidām vienīgā izeja ir tos 
uzņemt savvaļas augu maisijuma „SALVEO" veidā.

Uztura bagātinātājs „SALVEO" ir Latvijas energozonu biosaderīgu savvaļas augu 
pulverveida maisījums - tā ir patiesa veselība un tonuss! Šo augu milzīgā bioenerģija 

palielina cilvēka biolaukus, dod spēku un enerģiju! Tadeļ pulveri pirms norīšanas

t nedaudz patur mutē, lai enerģija paspēj uzsūkties.
„SALVEO" pulvera sastāva augi dalās trīs grupās: mizu, sakņu un lapu. 

izu grupa paredzēta kaulu, skrimšļu un cīpslu atjaunošanai (osteohondrozei, 
isteoporozei, koksartrozei), mugurām, locitavam un kuņģim. Lapu grupa ir īsts dzelzs 
oncentrāts asinīm, redzei, endokrīnajai sistēmai. Sakņu grupa - aizkuņģa dziedzera, 
knu, nieru atjaunošanai, imūnsistēmai. Visas grupas kopā atjauno asinsvadu sieniņas no 
lolesterīna, kaļķa un likvidē sašaurinājumus un deformācijas. Katram orgānam Latvijas

(dabā ir viss, lai to savestu kārtībā un šo normu noturētu.„SALVEO"- tie ir dabiskie vitamīni, 
mikroelementi un minerālsāļi! Tas papildina organismā hlorofila, selēna, silīcija, dzelzs, 
nangāna, magnija u.c. minerālvielu, šķiedrvielu un pektinu krājumus. Novērš nogurumu, 
mazasinību, acidozi, iekaisumus, vielmaiņas traucējumus, redzes vājumu, piesārņotību, 
laļu nogulsnējumus, tīra un atskābē asinis, šķīdina trombus. Dziedē čūlas iekšķīgās un 
rejās, jo satur audu reģenerējošas vielas. „Salveo" atjauno aknu, nieru, sirds, aizkuņģa 
ziedzera, vairogdziedzera un citu dziedzeru normālu darbību un morfoloģiski atjauno 
ašus deģenerētos dziedzerus. Likvidē sastrutojumus - ārigus un iekšķīgus. Normalizē 
arnu mikrofloru, jo satur milzum daudz fitoncīdu un miecvielu, kas likvidē pūšanu zarnu 
raktā. Atjauno sklerotiskos asinsvadus, izvada holesterīnu, izšķīdina neorganisko kaļķi, 
ātad jums nedraudēs insults, infarkts, gangrēna. Atjauno mugurkaulu un locītavas, 
ietojot iekšķīgi un masāžās, jo satur daudz kalcija un fosfora, atjauno skrimšļaudus gūžu 
acītavās un kaulu galos, jo satur dabīgos želatīnaugus.

Vitaminizēsim ēdienu bērniem un pieaugušajiem, jo„SALVE0" var pievienot veģetārām 
zupām, salātiem un sautējumiem!


