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»Triindvajset let vodim Hipokra-
tovo zdravstveno sredi{~e in
nekajkrat sem bila pri~a ~u-

de‘nim ozdravitvam “neozdravljivih”
bolezni – ljudje so ozdraveli, ker so
prehrano “popestrili” z jodom. A kdo
sem jaz? Nimam zvene~ega naziva –
sem le izku{ena opazovalka, in le pe{-
~ica zdravnikov upo{teva tako imeno-
vane “subjektivne” informacije.« Tako
med drugim pi{e Elaine Hollingsworth
v svoji knjigi Vzemite zdravje v svoje
roke – ube‘ite industriji bolezni, iz ka-
tere povzemamo gradivo za ta ~lanek.

^e boste svojega zdravnika povpra-
{ali o jodu, njegov odziv najverjetneje ne
bo dober. In ~e bo trdil, da jodirana sol
zadostuje in da dodatnega joda ne po-
trebujete, mu omenite, da {tevilna znan-
stvena poro~ila na to temo dokazujejo
ravno nasprotno. Do resnice se je mogo-
~e dokopati brez te‘av, in ta se glasi: jod
je »univerzalno zdravilo«, ki nam omo-
go~a, da smo sam svoj zdravnik.

KAJ JE TA »PANACEJA«?
Gre za tako imenovano Lugolovo

raztopino, ki vsebuje 5 % joda in 10 %
kalijevega jodida – oboje je raztopljeno
v vodi. Dve kapljici vsebujeta 5 mg joda
in 7,5 mg jodida. Lugolovo raztopino ‘e
dvesto let uporabljajo v zdravstvu, in to
z osupljivim uspehom, poleg tega pa je
zadeva tudi poceni. @al to zdravilo va{e-
mu zdravniku in farmacevtski industriji
od‘ira zaslu‘ek, kar teh ljudi ne veseli.
Ho~ejo, da bi bili prav vsi odvisni od
njihovih zdravil, in to vse ‘ivljenje. Za-
vedajo se, da se lahko za nekaj centov
dnevno »poslovimo« od dragih obiskov
zdravnikov in laboratorijev, obenem pa
se znebimo dosmrtne odvisnosti od nji-
hovih preparatov. Lahko se izognemo
operacijam in letom bolezni.

ALI LUGOLOVA
RAZTOPINA ODPRAVI VSE
ZDRAVSTVENE TE@AVE?

Ni ~ude‘nega zdravila, s katerim bi
odpravili posledice dolgotrajnega u‘i-

vanja hitre in predelane hrane, kajenja,
alkoholizma, nenehnega stresa in kata-
strofalnih zdravstvenih posegov. Po-
trebne so spremembe. ^love{ko telo je
izjemno »prizanesljivo«. Odli~na pre-
hrana v kombinaciji z Lugolovo raztopi-
no ima lahko ~ude‘en u~inek. A za te
spremembe poskrbite bistveno prej, pre-
den vam zdravnik pove, da se vam bli‘a
konec!

Mnogi ljudje, ki so bili bolni, ~eprav
so zase resni~no dobro skrbeli, pravijo,
da je Lugolova raztopina »manjkajo~i
~len«. Tak{ne zgodbe vedno znova sli-
{im od ljudi, ki so »preizkusili vse« – ne-
kateri so to po~eli vse ‘ivljenje. Mno‘ica
zdravnikov jim ni pomagala ali vlila
upanja, in nih~e se ni spomnil, da bi jim
dal izmeriti raven joda.

Se znojite ali pa ostanete nenavadno
suhi, tudi kadar tekate naokrog v vro-
~em, soparnem vremenu? ̂ e se ne zno-
jite, potrebujete ve~ joda kot povpre~en
~lovek, kajti pomanjkanje te snovi pov-
zro~i suho ko‘o, ki se ne more znojiti.
To pomeni, da je va{e zdravje ogro‘eno,
saj se telo z znojem znebi strupov. ̂ e se
ne znojite, lahko te‘avo odpravite ‘e v
nekaj dneh jemanja Lugolove raztopine.

KAK[EN JE PRIPORO^LJIV
ODMEREK?

Mirno si lahko privo{~ite dve kapljici
Lugolove raztopine na dan v kozarcu
vode – to je varen, izjemno »previden«
odmerek. V~asih je treba na za~etku zau-
‘iti neprimerno ve~ joda, da odpravimo
{kodo, ki je nastala v letih pomanjkanja.
Dr. Brownstein v svoji knjigi, ki jo toplo
priporo~am, pravi: »Jod je najvarnej{i od
vseh elementov v sledeh. Je edini, ki ga
lahko varno uporabljamo dalj{e obdob-
je. Velika ve~ina pacientov lahko dnev-

Jod je »univerzalno
zdravilo«, ki nam

omogo~a, da smo sam
svoj zdravnik.

MINERALI

Lugolova raztopina skoraj takoj odpravi blago depresijo

Jod ima ~ude‘en u~inek

Lugolovo raztopino vam pripravijo v Cen-
tralni lekarni v Ljubljani. Deset mililitrov
raztopine, me{anice joda, kalijevega jodida in
vode, v stekleni~ki s kapalnim vlo‘kom, stane
6,47 €. Na njej sicer pi{e »zunanje«, vendar
si lahko brez skrbi privo{~ite {est kapljic na
dan in jih popijete z vodo ali kakim sokom.
^e odganjate bolezen, pa tudi ve~, saj si ne
morete {kodovati.
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no zau‘ije celo do 100.000-kratni pripo-
ro~eni dnevni odmerek.«

Opozorilo: ~e ste prepri~ani, da ste
alergi~ni na jod, kar je izjemno redko,
Lugolove raztopine ne uporabljajte.

KAJ ZMORE LUGOLOVA
RAZTOPINA

Najosupljivej{i napredek, ki sem mu
bila pri~a, je bil o~iten pri ‘rtvah pogub-
ne depresije. Videla sem ljudi, ki so
popolnoma spremenili ‘ivljenje po letih
»bol{~anja v praznino« – no, tako so sa-
mi opisali svoje te‘ave. Vse so po{iljali
k psihiatrom, ki so jih ‘alili, ker niso ho-
teli jemati Prozaca, v resnici pa so potre-
bovali zgolj jod. ^e bi postalo splo{no
znano, da se lahko depresije znebimo s
{tirimi centi na dan, bi to farmacevtsko
industrijo uni~ilo ali jo vsaj hudo priza-
delo. To ne bi koristilo ne psihiatrom ne
splo{nim zdravnikom.

Neka ‘enska mi je povedala, da je
imela dvanajst let te‘ave. Pomo~ je iska-
la povsod in opravila je vse mogo~e
preiskave – le ravni joda ji niso izmerili.
Zapravila je celo premo‘enje in izgubila
dvanajst dragocenih let ‘ivljenja. Po treh
dneh jemanja Lugolove raztopine – vsak
dan je v kozarec vode kanila tri kapljice

te snovi – mi je povedala, da je preroje-
na. Ker ni hotela biti odvisna od zdravil,
je nekajkrat prenehala z jemanjem Lugo-
love raztopine, a je vsaki~ takoj zdrsnila
v hudo depresijo. Ko sva zadnji~ govo-
rili, mi je povedala, da tega ne bo nikoli
ve~ naredila!

Nadomestno jemanje joda skoraj
takoj odpravi blago depresijo, ~ude‘no
pa vpliva tudi na razdra‘ljivost in s tem
pripomore k ohranjanju odnosov. Pogo-
varjala sem se z ljudmi, ki so se znebili

migren, ki so jih pestile dolga leta. Lugo-
lova raztopina osupljivo vpliva na dol-
gotrajne te‘ave z zaprtjem. V kombina-
ciji z magnezijevim kloridom ta raztopi-
na telesu pomaga, da se znebi broma in
{tevilnih drugih strupov.

Odkar so nam iz hrane »pobrali« jod,
se je {tevilo primerov raka potrojilo, rak
dojke pa je srhljiv primer. Mnogi od
zdravnikov, katerih dela sem preu~ila,
so prepri~ani, da je u‘ivanje zadostnih
koli~in joda dale~ najbolj{i na~in prepre-
~evanja kakr{nihkoli simptomov, pove-
zanih z dojkami. Ko se te‘ave pojavijo,

tudi ~e so ‘e poglobljene, jih lahko jod
odpravi. Jod dejansko zdravi – za razli-
ko od drugih zdravstvenih posegov, ki
opusto{ijo telo in pospe{ijo {irjenje ra-
kastih celic.

Lugolova raztopina lahko pripomo-
re, da postanejo menstrualne te‘ave le
slab spomin. Pravzaprav lahko z ustrez-
no koli~ino te snovi prepre~imo in celo
ozdravimo vse »‘enske« te‘ave, vklju~-
no s stra{nim rakom materni~nega vratu.

Huda »megla v mo‘ganih« se razka-
di v nekaj dneh; srhljivo nepravilno utri-
panje srca se stabilizira; te‘ave s {~itnico
in nadledvi~nima ‘lezama se ubla‘ijo;
celo nekaterim ‘rtvam Addisonove bo-
lezni uspe zni‘ati raven hidrokortizona.
Nekateri sladkorni bolniki lahko zmanj-
{ajo koli~ino ali celo opustijo jemanje
inzulina. Vseeno nikar ne spreminjajte
odmerkov, ne da bi se prej posvetovali
z zdravnikom.

Nana{anje Lugolove raztopine na
ciste povzro~i, da se te skr~ijo. ^e jo na-
nesemo na pike ‘u‘elk, prepre~imo za-
plete. Ko‘na znamenja obi~ajno izginejo
po nekaj dneh nana{anja Lugolove raz-
topine. Nekaj strokovnjakov za jod po-
ro~a, da keloidi (nepravilno oblikovane
ko`ne brazgotine) nastanejo le pri lju-
deh, ki imajo v telesu izjemno malo joda.

Te‘ko je verjeti, da lahko tako osup-
ljive izbolj{ave dose‘emo z nekaj kaplji-
cami starodavnega zdravila. A vedite,
da Lugolova raztopina pravzaprav ni
»zdravilo«, ampak »hranilo«, ki je klju~-
no za vse vidike zdravja. Ko je v telesu
dovolj joda, vsi sistemi in organi v njem
bolje delujejo – celo mo‘gani. Brez njega
ne moremo izkoristiti vseh svojih poten-
cialov. Zdravniki so 150 let priporo~ali
Lugolovo raztopino, ki je izjemno us-
pe{no zdravilo in pacientom prav ni~ ne
{kodi.

Elaine Hollingsworth

Knjiga spodbuja odgovornost do samega sebe
in nam pove, kako lahko mnoge bolezni po-
zdravimo brez zdravil.
Dobite jo na www.misteriji.si.

Za spletno prizemljevanje
pojdite na: goo.gl/aE14ta

Lugolova raztopina je
»hranilo«, ki je klju~no za

vse vidike zdravja.
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