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„Az itt következő fejezetekben olyan tudásra tehetsz szert 
az agyaddal kapcsolatban, amellyel korábban még sehol  

nem találkoztál. Milyen anyagokkal szennyeződnek 
a neuronjaink, mi okozza a károsodásukat, mi 

akadályozza a működésüket, mi vezet a kiégésükhöz és 
a funkcióvesztésükhöz, honnan származnak ezek a hatások, 
és mindez hogyan magyarázza az egyéni tapasztalatainkat  

és küzdelmeinket? Pontosan mi vezet az agyunk 
gyulladásához, hegesedéséhez vagy sorvadásához,  
és hogyan fenyegetik ezek az állapotok a jóllétünket?  

Minden világossá válik majd, ahogy közelebbről megvizsgáljuk 
az agyat és az idegrendszert. Ezzel a tudással felvértezve 

végre enyhülést találhatsz a tüneteidre.” 
 

Anthony William, a Gyógyító Médium
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ELőSZó

Anthony olyan, mintha a testvérem lenne, 
de egyszerre guru, védőangyal és tehetsé-
ges gyógyító is. Jó ember és remek barát. 
Szeretem Anthonyt. Kölcsönösen támo-
gatjuk egymást, és mindig számíthatok rá. 
Ha figyelmesen olvasol, látni fogod, hogy 
nem csak a  levegőbe beszélek, amikor 
az Együttérzés Szellemét méltatom. Az 
An thony iránti megbecsülésem korábbi 
tapasztalataimból ered, hiszen számtalan 
guruval és gyógyítóval találkoztam már, akik 
közt voltak hitelesek, és voltak sarlatánok. 
A mi generációnknak megadatott, hogy 
egy igazi látó (és értő hallgató) él köztünk: 
a Gyógyító Médium.

Miután 1990-ben megszereztem az or-
vosi diplomám Uruguayban, New Yorkba 
költöztem, hogy belgyógyászatot tanuljak, 
majd a szív- és érrendszeri betegségekre 
specializálódjak. Teljesen felkészületlenül 
ért az ezzel járó gyökeres életmódváltás. 
Négy évvel a  szakorvosi tanulmányaim 
megkezdése után túlsúlyos lettem, irritábilis 
bél szindrómával küzdöttem, és súlyos al-
lergiák gyötörtek. A legnagyobb nehézsé-
get az okozta, hogy mély depresszióba 
süllyedtem. Képtelen voltam a napi felada-
taim ellátására.

Egy gasztroenterológusnál, egy aller-
goló  gusnál és egy pszichiáternél tett láto-
gatás után hét vényre kapható gyógyszerrel 

és három diagnózissal lettem gazdagabb. 
Csak néztem a recepteket, és valami belül 
azt üvöltötte: kell lennie más megoldásnak. 
Úgyhogy nekiálltam megkeresni. Több in-
diai kolostorban is jártam, ahol találkoztam 
napjaink legnagyobb hatású guruival. Annyi 
gyógyítót, terapeutát, orvost, specialistát, 
coachot, sámánt, médiumot és boszorkányt 
ismertem meg, hogy nem is tudom mind 
felidézni. Méregtelenítéssel és a bélrend-
szerem regenerálásával sikerült a gyógyulás 
útjára lépnem. Ismert funkcionális orvos 
lett belőlem. Írtam négy könyvet. Több 
ezer embernek segítettem a gyógyulását 
egyrészt a  saját tudásommal, másrészt 
a megfelelő csapat bevonásával azokon 
a területeken, amelyekhez én nem értek. 
Gyakran elkísérem a pácienseimet, ha más 
szakorvosokkal vagy gyógyítókkal konzul-
tálnak. Szeretném bővíteni a tudásomat és 
a tapasztalataimat, és megérteni, hogy mi 
az, ami működik. Megtanultam már egyet 
s mást a gyógyítás világában. De semmi 
nem hat rám olyan szédítő erővel, mint 
amiket Anthony mond. Elsősorban azért, 
mert olyan elképesztő arányban sikeres.

Amikor több mint tíz évvel ezelőtt először 
találkoztam Anthonyval, még nem jelentek 
meg a Gyógyító Médium-könyvek. Az első 
könyvbemutatómon mutattak be minket 
egymásnak. Egy közös barátunkkal érke-
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zett. A barátunk félrevont, hogy elmondja: 
Anthony hall egy hangot, amely az egész-
ségről és a betegségekről tanítja őt, általá-
nosságban és konkrét emberek kapcsán 
is. Rögtön felkeltette az érdeklődésem, és 
szerettem volna megismerni. Folyton az járt 
az eszemben: Vajon igazat mond? Lehet, 
hogy egyszerű elmebajos, akinek gyógy-
szerre lenne szüksége? Vagy lehet benne 
igazság? Ahogy elkezdtünk beszélgetni, 
kritikusan figyeltem Anthonyt. Nem csak 
arra voltam kíváncsi, amit mondott. Ha-
zudik vagy igazat mond? Tényleg hall egy 
hangot? Honnan jön az a hang? Pontos az, 
amit mond neki? Segít bármit is a hang?

A beszélgetésünk első percében azt 
gondoltam Anthonyról, hogy visszahúzódó. 
Öt perc után rájöttem, hogy erről szó sincs 
– nagyon is eleven társasági ember. Magá-
val ragadó, őszinte stílusban kommunikál, 
és alaposan megválogatja a szavait, amikor 
az egészségről és a betegségekről beszél. 
Nagyon rendszerezett a  gondolkodása. 
Meggyőződéssel és olyan mély megértés-
sel beszélt a betegségekről, mintha képzett 
orvos lenne. De amit elmondott, az akkori-
ban úgy hatott rám, mintha a Csillagok há-
borúja-filmekből származna. Hittem neki. 
Tényleg hall egy hangot. Így már csak az 
volt a kérdés, hogy vajon a hang ért ahhoz, 
amiről beszél? Erről egyrészt úgy bizonyo-
sodhattam meg, ha keresek olyan kutatá-
sokat és vizsgálatokat, amelyek bizonyítják, 
hogy az állításai tudományosan megalapo-
zottak és orvosilag alátámaszthatók. Más-
részt úgy, ha megnézem az elért eredmé-
nyeket. Úgyhogy pontosan ezeket tettem.

A kutatások és a szakirodalom terén so-
káig alig jutottam valamire. Kiderült, hogy 
a tudás mögött álló hang olyan haladó volt, 
hogy sok tudományos cikk le volt marad-
va hozzá képest. Anthony tanításainak az 
egyik alappillére, hogy a legtöbb krónikus 
– és számos akut – betegség kiváltó okát 
a vírusokban kell keresni. Egyes vírusok 
évekig szunnyadó állapotban maradhatnak, 

és csak akkor okoznak gondot, amikor az 
immunrendszerünk legyengül. A vírusok 
egy része régóta ismert, egy részük mutá-
ciók eredményeként jött létre, egy részük 
pedig még felfedezésre vár. Vannak köztük 
olyanok is, amelyek annyi ideje velünk van-
nak, és olyan elterjedtek, hogy már alig vizs-
gáljuk őket a rutin tesztek keretében. Ilyen 
például a herpeszvírus, ami időnként fájó 
sebet hagy az ajkunkon. Ezekkel a vírusok-
kal együtt élünk, és nem félünk tőlük. Egy 
másik fontos példa az Epstein–Barr-vírus 
(EBV), amit Anthony a kezdetektől fogva 
számos tünet és betegség kiváltó okaként 
tart számon. Anthony azt tanítja, hogy 
szinte mindnyájan találkozunk az EBV-vel, 
de az szunnyadó állapotban marad, vagy 
enyhe aktivitást mutat a szerveinkben és 
mirigyeinkben mindaddig, amíg végül meg 
nem támadja a  központi idegrendszert. 
Mindig is úgy tartotta, hogy sokan csecse-
mőként kapjuk el a vírust a szüleinktől, akik 
maguk is a saját szüleiktől kapták el. Az jól 
ismert, hogy az EBV jellemzően a fertőző 
mononukleózisos betegek nyálával terjed. 
Ezért is hívják „csókbetegségnek”, mivel 
néhányan így kapják el.

A kutatásokban találtam itt-ott olyan el-
méleti fejtegetéseket, amelyek szerint egyes 
betegségek – például a rák – összefüggés-
ben lehetnek a vírusokkal. Amikor elkezdtek 
megjelenni a Gyógyító Médium-könyvek, 
az autoimmun betegségekkel foglalkozó 
orvosok elkezdtek arról beszélni, hogy 
a gyakori vírusok szerepet játszhatnak az 
autoimmun betegségek kiváltásában. Majd-
nem egy évtizeddel azután, hogy megírtam 
az első Gyógyító Médium-könyv előszavát, 
most már úgy vélik, hogy az Epstein–Barr-
vírus okozza a szklerózis multiplexet (SM). 
Anthony pontosan ugyanezt állította abban 
a legelső könyvében, vagyis hogy az SM 
valódi kiváltó oka az EBV. Anthony már 
akkor részletesen elmagyarázta, hogyan 
okozza az Epstein–Barr-vírus a szklerózis 
multiplex esetén fellépő fizikai és neurológiai 
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tüneteket. Egyre több és több kutatás lát 
napvilágot, és Anthony olyan állításai, ame-
lyek egy évtizeddel ezelőtt még kételyeket 
ébresztettek bennem, ma vezető hírként 
jelennek meg. A mostanában megjelenő 
cikkek arra utaló jeleket azonosítanak, 
hogy a hosszú-covid összefügg az EBV új-
raaktiválódásával, amit Anthony már szin-
tén azelőtt leírt, hogy más összekapcsolta 
volna a két vírust. És ez csak néhány példa 
arra, hogy Anthony információinak forrása 
meggyőződésem szerint mekkora hozzá-
értés birtokában van, gyakran évtizedekkel 
megelőzve a tudományos bizonyítékokat.

Funkcionális medicinát gyakorló orvos-
ként és kardiológusként sok különböző 
krónikus betegségben szenvedő emberrel 
találkozom, akiknek szeretnék segíteni. 
A pácienseim többségénél felhasználom 
Anthony tanításait valamilyen formában. 
Jobb orvos lettem általuk, hiszen olyan em-
bereknek is tudok segíteni, akiknek azelőtt 

nem tudtam volna. Ezért óriási örömmel 
olvastam Anthony legújabb könyveit, az 
Egészséges agyműködést és a Receptek 
az egészséges agyműködésért című gyűj-
teményt. Az agy az a szervünk, amelyet 
a  legkevésbé értünk, miközben a  legna-
gyobb hatással van az életminőségünkre. 
Nem véletlen, hogy embereket életben lehet 
tartani mesterséges szív, vese, máj, tüdő 
vagy más szervek beültetésével, de ha va-
lakit agyhalottnak nyilvánítanak, akkor nincs 
már remény.

Alig várom, hogy mások is elolvas-
sák ezeket a  könyveket, és megtalálják 
a gyógyuláshoz vezető utat, amelyet már 
oly régóta keresnek.

Nagy szeretettel és tisztelettel:
Dr. Alejandro Junger, a Clean,  

Clean Eats, Clean Gut és CLEAN 7  
című könyvek New York Times  

sikerlistás szerzője



„Sokan kétségbeesetten próbálják visszaállítani  
az egészségüket. Mégis, ha valaki elindul a normális, 
természetes, egészséges életmód felé vezető úton, 

aminek alapvető eleme például a feldolgozott élelmiszerek 
fogyasztásának elhagyása, könnyen belefut a divatos 
irányzatok csapdáiba. Megreked egy olyan világban,  
ahol az egészségügyi vizsgálatai eredményével csak  

annyit ér el, hogy kísérleti nyúlként kénytelen kipróbálni  
egy-egy divatos, téves elméleteken alapuló módszert.  

Ebben az esetben hosszú idő, míg az agy regenerálódik,  
ha egyáltalán regenerálódik.” 

 
Anthony William, a Gyógyító Médium
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A SZERZő SZEMÉLYES 
MEGJEGYZÉSE 

Hogyan lett két könyv az Egészséges 
agyműködésből? 

– Anthony, a könyv jóval ezer oldal felett 
lesz. Ilyen vastag könyvet nem lehet ki-
adni – ezzel hívott fel a kiadóm egy hét-
tel azután, hogy leadtam az Egészséges 
agyműködés kéziratát. Nem mondhatnám, 
hogy meglepetésként ért. Ahogy teltek 
a hónapok, majd az évek, és én írtam az 
„agyas könyvet”, néztem, ahogy az aszta-
lomon egyre magasabb tornyokba gyűltek 
a lapok. Bárki, aki tudta, min dolgozom, azt 
kérdezte: 

– Lassan a végére érsz már, nem?
– Az embereknek válaszokra van szük-

ségük – feleltem, majd visszatértem a mun-
kához.

Nem terveztem ilyen vaskos könyvet írni, 
és tisztában voltam vele, hogy előbb-utóbb 
be kell fejezni ahhoz, hogy a mondanivalóm 
el is jusson az emberekhez. De csak jöttek 
és jöttek az újabb fejezetek. A világ egyre 
gyorsabban változott. Az emberek egyre 
betegebbek lettek. Az Együttérzés Szelle-
me pedig olyan dolgokra figyelmeztetett, 
amelyek az elkövetkező öt-tíz évben vagy 
később fognak bekövetkezni.

Sokszor dolgoztam napi húsz, olykor 
napi huszonkét órát, mert annyira sok 
időt szenteltem az Együttérzés Szelle-
métől kapott információk befogadására. 
Időnként az is megesett, hogy égő lámpa 
mellett elaludtam az irodám padlóján, és 
csak néhány órával később ébredtem fel, 
hogy aztán kezdhessem elölről a napot. 
Ha csak egyetlen dolgot viszel magaddal 
a könyvemből, akkor azt jegyezd meg, hogy 
meggyőződésem szerint mindenkinek fon-
tos lenne odafigyelnie magára, amennyire 
csak lehetséges. Amikor csak tehetik, az 
embereknek megfelelően kellene táplál-
kozniuk, eleget kellene aludniuk, ki kellene 
menniük a napfényre, el kellene menniük 
sétálni és így tovább. Ennek ellenére én is 
elkövettem azt a hibát, hogy nem vettem 
figyelembe a személyes szükségleteimet, 
amíg a Szellem hangját hallgattam, és az 
Isten által kijelölt utat jártam. Gyakran em-
lékeztettem másokat, hogy az élet hamar 
elmúlik, és ha egyszer csak véget ér a földi 
létem, az biztosan azért lesz, mert hatalmas 
nyomás alatt két végéről égetem a gyertyát, 
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miközben sötét külső erők próbálják kiolta-
ni ezt a fényt, hogy a Szellem próféciái ne 
jussanak el a világhoz. Sokszor viccelőd-
tem azzal, hogy annyit ülök a székemen és 
dolgozom a Szellemmel ezen az anyagon, 
hogy lyukat fogok égetni a széken. Mostan-
ra ez a vicc már nem is áll olyan távol a va-
lóságtól. Lehet, hogy eljött a pillanat, amikor 
végre tényleg kidobom az íróasztali széke-
met, annyira szétfoszlott már a kárpitja.

A kezdetektől mesélem, hogy amikor az 
Együttérzés Szelleme információkat oszt 
meg velem, olyankor minden elfehéredik, 
ködös ragyogást látok, és egyfajta hóvak-
ság lesz úrrá rajtam. Érzem, hogy körülvesz 
egy energiaforrás, és úgy érzem, mintha 
máshol lennék, miközben tisztában vagyok 
vele, hogy még mindig ugyanott vagyok, hi-
szen továbbra is teljesen tudatában vagyok 
a pillanatnak. Az Egészséges agyműködés 
nagy részét ebben a fehér felhőben írtam. 
A Szellem így éri el, hogy ne csak lássam 
magam előtt képekben a szavak jelentését, 
amikor hallom őket, hanem át is érezzem 
azt, amin az emberek a szenvedéseik során 
keresztülmennek. A fehér felhő arra szolgál, 
hogy eltávolítson a személyes életemtől, 
a feladataimtól és a tapasztalataimtól, és 
egyedül a nekem átadott információkra és 
mások szenvedésére tudjak koncentrálni. 
Nem egyszerűen annyi történik, hogy infor-
mációkat kapok, amiket azután leírok. Az 
egész tapasztalatnak a részesévé válok, és 
ezt a tapasztalást kapcsolom össze azzal, 
amin mások keresztülmennek a betegség-
gel való küzdelmeik során. Olyan ez, mint 
egy érzelmi hullámvasút: egyszerre vagyok 
szomorú amiatt, amit az embereknek el kell 
szenvedniük, de boldog is, hogy talán ez 
lehet az út, ami elvezeti őket a gyógyulás-
hoz. Miután befogadtam az információkat 
és kapcsolódtam hozzájuk, ugyanúgy meg 
kell tanulnom a Szellemtől kapott tudást, 
mint bárki másnak.

Ahogy telnek az évek, és mindig egy kö-
vetkező könyvön dolgozom az Együttérzés 

Szellemével, feltűnt, hogy míg a hang, amit 
hallok, változatlan, én magam változom. 
Ez a változás abból ered, hogy újra és újra 
rá kell ébrednem: több mint nyolcmilliárd 
ember él a bolygón, akik előbb vagy utóbb 
meg fognak betegedni, és nem mindegyi-
küknek lesz lehetősége valaha is megta-
pasztalni azt, amit a Szellem rám bízott. Ez 
az egyik legnehezebb része az utamnak: 
tudni, hogy bár sokakhoz el fog jutni az 
információ, rengeteg emberhez nem fog-
nak elérni ezek az élő szavak. Gyerekként 
biztos voltam benne, hogy mindenkinek 
lehetősége lesz megpillantani a fentről jövő 
bölcsességet, amikor megromlik az egész-
sége. Ma már idősebb fejjel tudom, hogy 
ez nem feltétlen van így: a fiatalabb énem 
tévedett, amikor szilárdan hitt abban, hogy 
a bolygón élő összes ember rá fog találni 
erre a tudásra. Ez a körvonalazódó felis-
merés minden újabb évvel formál engem. 
Ahogy a Szellem átadja nekem az infor-
mációkat, és én írom a könyveket, sokat 
kérdezem tőle, hogy miért és hogyan lehet 
ennyire nehéz mindnyájunk számára az élet 
ebben a világban.

Az írás folyamata arra is lehetőséget 
kínált, hogy első kézből megtapasztaljam, 
min mennek keresztül az emberek. Amikor 
alig tudtam beszorítani a napomba egy-egy 
zuhanyzást, arcmosást, fogmosást vagy 
átöltözést, arra gondoltam, hogy a króni-
kus betegséggel küzdők számára milyen 
nehézséget jelenthetnek ezek a hétköz-
napi feladatok, amelyeket az egészséges 
emberek a legnagyobb természetességgel 
végeznek. Nekem csak időbeli korlátaim 
voltak, ahogy a  küldetésemet teljesítet-
tem. A fájdalmas vagy korlátozó tünetekkel 
küzdő emberek azonban ezeket a  tevé-
kenységeket egy-egy elébük magasodó 
hegynek láthatják. Mindig azt javaslom, 
hogy az aktuális állapotunktól függetlenül 
mindnyájan próbáljunk meg gondoskodni 
magunkról a gyógyulási folyamat során.

A krónikus betegséggel élőkkel is tud-
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tam azonosulni, ahogy elszigetelődtem 
a számomra fontos emberektől azért, hogy 
írjam az agyról szóló könyvem. Feláldoztam 
a szeretteimmel töltött időt. Általában lelke-
sen figyelem, ahogy az évszakok a szemem 
láttára és a fülem hallatára változnak. Szere-
tem hallgatni a tavaszt jelző békák kórusát. 
Szeretem hallani a szél hangját. Szeretem 
figyelni, ahogy a levelek sárgulnak, és a fű 
színe is megváltozik. Nem rémlik, hogy 
bármi ilyesmit megtapasztaltam vagy akár 
csak észrevettem volna, amíg az Egészsé-
ges agyműködésen dolgoztam. De nem pa-
naszkodom. Ezek nem nagy lemondások. 
Aki krónikusan beteg vagy szenved, annak 
sokkal komolyabb hidakon kell átmennie, 
nagyobb áldozatokat kell hoznia, és súlyo-
sabb veszteségeket kell elviselnie. Mindig 
rájuk gondoltam, ahogy teltek az órák, és 
én még mindig a tanítások lejegyzésével 
voltam elfoglalva, amelyek majd elhozzák 
másoknak fentről a gyógyulást. Az örömnek 
később jön el az ideje, amikor valaki kezébe 
veszi az egyik könyvet, és elindul az úton, 
hogy újjászülessen hamvaiból.

És ezzel vissza is érkeztünk oda, hogy 
hogyan lett két könyv az Egészséges agy-
működésből. Az Együttérzés Szelleme 
fáradhatatlan, felőle akár folyamatosan is 
írhatnék. Nekem kell időnként megálljt pa-
rancsolnom. Eljön az a pont, amikor szü-
netet kell tartanom, hogy eljuttassam a tu-
dást a rászorulókhoz. Szerettem volna, ha 
belefér az anyag egyetlen könyvbe, hogy 
az összes választ egyszerre a kezedben 
tarthasd. De amikor a kiadó felhívott, és 
elmondta a várható terjedelmet, be kellett 
látnom, hogy senki nem akar majd ötkilós 
könyvet olvasni, főleg, ha valaki neurológiai 
tünetekkel küzd.

Tépelődtem, hogy van-e bármi, amit ki 
lehet hagyni. Az nem volt kérdéses, hogy 
a gyógyuláshoz szükséges válaszoknak és 
protokolloknak maradniuk kell. És mi legyen 
azokkal a részekkel, amelyekben elmagya-
rázom, hogy a Gyógyító Médiumként kapott 

információk képezik a krónikus betegségek 
számos új – hivatkozások nélkül ismerte-
tett – orvosi magyarázatának alapját, mint 
például, hogy az Epstein–Barr-vírus okozza 
a szklerózis multiplexet? Mivel végső soron 
ez nem rólam szól, az Együttérzés Szelle-
méhez fordultam. A szándéka egyértelmű 
volt: ha megmutatom az olvasóknak, hogy 
például a hosszú-coviddal kapcsolatos fel-
ismerések a Gyógyító Médiumtól származ-
nak, az önmagában is gyógyító válasz lehet. 
Ha az olvasók látják, hogy a világban kerin-
gő információk eredetileg a Gyógyító Médi-
um tanításain alapulnak, azzal lehetőséget 
kapnak a teljes kép – azaz a gyógyuláshoz 
vezető teljes út – megértésére.

Sokat gondolkodtam, hogyan lehetne le-
rövidíteni a könyvet. Vannak benne olyan ré-
szek, amelyek vitákat fognak szülni. Megéri 
őket benne hagyni? Ami azt illeti, ha leírod 
a krónikus betegségek valódi okát, azzal 
mindig is ki fogod váltani mások ellenke-
zését. Már évek óta beszélek és írok erről 
a témáról. A krónikus betegséggel élőkkel 
az esetek többségében tiszteletlenül bán-
nak, és a szőnyeg alá seprik a problémái-
kat. Ez egy láthatatlan jelenség, ami fel sem 
tűnik, amíg szót nem emelsz a krónikus be-
tegekért, és fel nem feded a szenvedésük 
valódi okát. A sötétség a hatalmába keríti 
azokat az embereket, akiknek félreértelme-
zik a tüneteiket, és nem tudják, hogy merre 
tartsanak, vagy mi okozza a betegségüket. 
A sötétség a hatalmába keríti azokat a kró-
nikus betegeket, akik hatástalan gyógymó-
dokkal próbálkoznak, amelyek csak meg-
nehezítik az életüket. Így a válasz az lett, 
hogy igen: mindennek benne kell maradnia 
a könyvben.

Ekkor döntöttem úgy, hogy megfo-
gadom a  kiadó tanácsát, és az „agyas 
könyv ből” két, egymást kiegészítő kötetet 
csinálok. Így született meg az Egészséges 
agyműködés és a Receptek az egészséges 
agyműködésért. Ezután kidolgoztuk a rész-
leteket. A két könyvet egy időben adjuk ki, 
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„Nem veled van a baj. Nem te vagy gyenge.  
Nem magadnak köszönheted a küszködésed.  

Nem te hoztad létre, találtad ki vagy vonzottad be a tüneteid 
vagy az állapotod. Egyáltalán nem a te hibád, hogy eltévedtél 

és magadra maradtál. De most végre a kezedbe kapod  
azokat a válaszokat, amelyeket megérdemelsz.” 

 
Anthony William, a Gyógyító Médium

hogy az emberek az összes információhoz 
egyszerre hozzájussanak. Mindkét könyv-
ben helyet kapnak a  Gyógyító Médium 
kulcsfontosságú eszközei – a nehézfém-
méregtelenítés, az Agyvédő Shotterápia 
és tizennégy testre szabható Tisztítókúra –, 
amelyeket teljes terjedelmükben ismerte-
tünk. Így ha valaki csak egy könyvnek van 
a birtokában, akkor sem marad le a legfon-
tosabb gyógyító módszerekről.

A Hogyan működik ez a könyv? című 
következő részben részletesebben is ol-
vashatsz arról, hogy mi szerepel ebben 
a  könyvben, és mit találsz a  kiegészítő 
kötetében. Mindkét könyvet úgy terveztük, 
hogy önmagukban is megállják a helyüket, 
hisz mindkettőt színültig töltöttük azonnal 
hasznosítható tudással. Ahogy a két kötet 
születésének történetéből láthatod, a leg-

nagyobb védelemben akkor részesülsz, ha 
mindkettőt elolvasod, amikor időd engedi. 
Ha adhatok egy tanácsot azzal kapcsolat-
ban, hogy hogyan érdemes ezeket a köny-
veket olvasni, akkor a következőt javaslom: 
annyira szerteágazók a bennük található 
módszeresen elrendezett és felülről jövő 
információk, hogy miután a könyvek végére 
értél, érdemes lehet újraolvasni őket, hogy 
legyen lehetősége a lelkednek és a fizikai 
agyadnak is befogadni és elraktározni ezt 
a rengeteg tudást. Ne siess. Ha végeztél, 
olvasd át mindkét könyvet még egyszer. 
Minden újraolvasással további fontos tud-
nivalókra és meglátásokra bukkanhatsz, 
amelyek korábban fel sem tűntek. 

Áldást kívánok az életedre: 
Anthony William, a Gyógyító Médium
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HOGYAN MűKÖDIK 
EZ A KÖNYV?

Ez a könyv túlélési útmutató, amely segít 
eligazodni az életben.

Az agyad állapota című Első részből 
megtudhatod, hogy mik a fő okai annak, 
hogy az agyadnak segítségre van szüksé-
ge. Mi történik az agyunkban és az ideg-
rendszerünkben, amitől ma soha nem látott 
méreteket ölt a küszködés és szenvedés? 
Mit jelent, hogy az agyunk elektrosztati-
kus, fémes vagy vírusos, milyen az érzelmi 
agyunk, mit okoz az agyidegek gyulladása, 
és mikor beszélhetünk kiégett és tápanyag-
hiányos, függő vagy savas agyról? Ha meg-
érted, hogy mely tényezők befolyásolják 
leginkább az agyunkat, és járulnak hozzá 
a  napjainkban járványszerűen terjedő 
mentális, érzelmi és fizikai szenvedéshez, 
akkor végre megtalálhatod a gyógyuláshoz 
vezető utat.

Az Agymosás című Második részben új 
megvilágításban olvashatsz arról, hogyan 
védheted meg saját magad és a  csalá-
dod az egészséggel kapcsolatos divatos 
elméletek csapdáitól és azoktól a makacs 
mítoszoktól, amelyek csak betegebbé és 
elveszettebbé tesznek. Miért nem olyan 
ártalmatlan a „mindent mértékkel” hozzá-
állás, mint amilyennek hangzik? Miért nem 
váltják be a hozzájuk fűzött reményeket 

a mikrodózisú drogok, az alkohol és a kof-
fein? Hogyan lehet tisztán látni a táplálkozá-
si hiedelemrendszerek hatalmas zűrzavará-
ban? Itt minderre választ találsz.

Az Agykárosító anyagok című Harmadik 
rész azokról a mindennapi életünk részét 
képező méreganyagokról és problémás 
összetevőkről tartalmaz fontos tudnivaló-
kat, amelyek a  tudtunkon kívül aláássák 
az agyunk és az idegrendszerünk egész-
ségét. Részletesen megismerheted, hogy 
hogyan és milyen anyagoknak vagyunk 
kitéve. Megtudhatod, hogy ezek az agyká-
rosító anyagok hogyan jutnak át a vér-agy 
gáton, vagy okoznak bajt a szervezet más 
részén, ami aztán hatással van az agyra is. 
A könyvnek ez a része teljesen új védelmi 
vonalat állít a szolgálatodba az egészsége-
det fenyegető, mindenütt jelen lévő veszé-
lyekkel szemben.

A leigázott agy című Negyedik rész fel-
fedi az igazságot azokkal az érthetetlen és 
bonyolult állapotokkal kapcsolatban, ame-
lyek napjainkban a legtöbb ember szen-
vedését okozzák. Bepillantást nyerhetsz 
a  szorongás, a  depresszió, az étkezési 
rendellenességek, az obszesszív-kompulzív 
zavar (kényszerbetegség, OCD), a bipolá-
ris zavar, az Alzheimer-kór és a demencia 




