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Nem egy világhírű gyógyszer karrierje kezdődött úgy, hogy eleinte – akár évezredekig is
– kisebb körben a népi orvoslás, vagy valamelyik hagyományos keleti orvostudomány al-
kalmazta gyógynövényként,  majd európai  vagy észak-amerikai  betegek, orvosok alka-
lomadtán megismerték, megtapasztalták gyógyító hatását, és sikeres ellenőrző vizsgála-
tok után híressé vált, szélesebb körben került forgalomba.
Többek között így találták meg a malária ellenszerét, a kinint, miután az indiánok egy lá-
zas jezsuitát gyógyítottak meg a chinafa kérgének főzetével. A Rausedyl és hasonló ké-
szítmények a magas vérnyomás gyógyszerei a Rauwolfia alkaloidáját tartalmazzák, és a
Rauwolfia évezredek óta az indiai ajurvédikus orvoslás gyógyszerei közé tartozott, pél-
dául elmebajosok izgatottsága ellen alkalmazták. Jól ismert, gyakran idézett a Digitalis
purpurea,  a  piros  gyűszűvirág  példája.  Withering angol  orvos  egy füvesasszony 17
gyógynövényből álló teakeverékéből különítette el leghatékonyabb szívgyógyszerként. Az
Amni visnagát egy egyiptomi orvosprofesszor emelte ki az egyiptomi népi orvoslásból,
midőn egy osztályán fekvő betegén tapasztalta görcsoldó hatását vesekő  vagy például
szívkoszorúér-görcs esetén.

ARANY YAC CA

Előbbiek  sorába  kívánkozik  újabban  a

Yucca  shidigera története.  Az  indiánok

ezt  a  növényt  az  "Élet  Fája"-ként  emle-

gették.  A  40-féle  különböző  yuccapálma

egyike a  Yucca shidigera. Örökzöld nö-

vény,  a  liliomfélék  családjába  tartozik.

Nehéz  körülmények  között  is  fenntartja

magát a sivatagban, hőséget, nagy hide-

get, szárazságot kibír. De nem csak ten-

gődik, hanem csodálatosan szép fehér és

vajszínű virágot nyit éjszaka, kellemes il-

latot  árasztva.  Az  indiánok  évszázadok

óta e pálma különböző részeinek fogyasz-

tásával növelik életerejüket. Ezért nevezik

az "Élet Fájának".

Klinikai  megfigyelések  és  kutatások  sze-

rint  egészségerősítő,  a testi  jóérzést  nö-

veli, az immunitást, a kórokozókkal szem-

beni ellenálló képességet fokozza, a salak-

anyagok eltávolítását elősegíti, méregtele-

nítő hatása van. Az ember testi és szelle-

mi vitalitását  egyaránt  növeli,  gátolja az

öregedést.  Elősegíti  a  tápanyagok  felszí-

vódását,  javítja az emésztést.  Aktivizálja

és  szabályozza  a  kiválasztási  folyamato-

kat. Helyreállítja a szervezet külső felszí-

nének  védő  flóráját,  valamint  a  belső
(bél-)  flórát.  Az  előállított  gyógyszer,  a

yacca kristálypor neve  „Golden Yacca”,

„Arany Yacca”.

ÖNMÉRGE ZÉ S A BÉLBŐL

A betegségek túlnyomó része szoros kap-

csolatban van a vastagbélből történő mér-

gezéssel,  autointoxikációval.  A  Golden
Yacca ahhoz  segít  hozzá,  hogy  valóban

tisztítórendszer legyen vastagbelünk, a le-

hető  leggyorsabban  megszabaduljunk  a

salakanyagoktól  és  a  mérgektől.  Egész-

ségtelen életmód és táplálkozás mellett itt

erjedésből és rothadásból származó bom-

lástermékek keletkeznek, amelyek a vér-

keringésbe jutnak, és elsősorban az agy,

az  idegrendszer  működését  károsítják.

Depresszió  és  ingerlékenység  is  lehet  a

következmény, hogyha lelki kiváltó ok is

társul az önmérgezéshez.

A  bél  felőli  mérgezettség  további  követ-

kezménye a szívizom károsodása,  amely

leginkább  az  „Altersherz" néven  számon

tartott elváltozáshoz hasonlítható, gyenge

szívműködést  és  vérkeringést  eredmé-

nyez. A tüdő mérgezettségének jele kelle-

metlen szagú lehellet, idült nyálkahártya-

gyulladás,  légúti  hurut.  Az emésztőrend-

szer  mérgezettségéről  görcsös  hasfájdal-

mak,  puffadtság  árulkodik.  A  bőr  fakó,

egészségtelen  színű,  rugalmatlan.  Az  ál-

landó fáradtság is árulkodó jel, de követ-

kezmény a korai öregedés is. Az ízületek

fájdalmasak,  merevebbek.  Az  idegrend-

szeri panaszok állandósulnak.
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Már  Mecsnyikov felismerte  a  vastagbél

felőli  önmérgeződés  jelentőségét  a  korai

öregedés folyamatában, de a  Reckeweg
által  kidolgozott  „Homotoxin-tan”  szerint

is ez alapvető jelentőségű minden beteg-

ség létrejöttében. (Azt sem hagyhatjuk fi-

gyelmen kívül, hogy a vastagbélben jelen-

lévő  rothadásfolyamatok  és  rothadásos

mérgek keletkezése a hús bomlásos folya-

mataiból  származnak,  ez  az  egyik  leglé-

nyegesebb összetevője  ennek az önmér-

gezésnek,  de  más  elemek  is  társulnak

hozzá.) Reckeweg megkülönbözteti (1) a

lerakódási  fázist,  (2)  a méreg sejtbe
hatolásának fázisát, (3) a degeneráci-
ós  fázist a  szervekben,  erekben,  ízüle-

tekben  (reuma,  érelmeszesedés,  infark-

tus, cukorbaj, májzsugorodás stb.), végül

a  (4)  rákfázist is.  Ilyenkor  természete-

sen specifikus rákokozó mérgek is hozzá-

járulnak  a  kórfolyamathoz  a  rákkeltő
gyógyszer-mellékhatásoktól a légszennye-

zettségig.

A Golden Yacca a szervezet anyagcsere-

folyamataiban  mintegy  katalizátorként

elősegíti a hosszú idő alatt felhalmozódott

salakanyagok  és  mérgek  kiürülését.  A

szervezet öngyógyító és önszabályozó ké-

pességét felerősíti, ezáltal krónikus pana-

szok  gyógyulását  teszi  lehetővé  (termé-

szetes gyógyító program keretébe illeszt-

ve). A vastagbélen kívül az általános tisz-

tulást is elősegíti a sejtek közötti kötőszö-

vetben lerakódott salakanyagok felszaba-

dításával és kiválasztásával.

Mindez  nem tűnik  konkrétnak  azok  szá-

mára,  akik  szervi  betegségekben,  ható-

anyaghatás-sémában  gondolkoznak,  és

idegen tőlük a holisztikus gyógyító szem-

lélet,  a  természetgyógyászatban  annyira

elfogadott  felfogás,  amelyet  Romolo
Mantovani  francia  természetgyógyász

úgy fogalmazott meg:

„csak egyetlen betegség van: mérge-
ződés (intoxikáció), mely különböző
formában, tünetekben jelentkezik. A
gyógyítás is egy: a mérgeket, salakot

eltávolítani, és az újak képződését
meggátolni.”

A  mérgek  eltávolítására  és  képződésük

meggátolására öt hatékony módszert  ja-

vasol:

1. természetes (vegetáriánus) étrend,
nyers növényi étrend kúrákkal és
gyümölcskúrákkal;
2. az elemek gyógyhatása vízkúrák,
agyagborítás, légzésgyakorlatok,
nap- és fényfürdők formájában; 
3. gyógyító (pozitív) gondolatok;
4. mozgásgyakorlatok;
5. gyógynövények.

Are  Waerland svéd  természetgyógyász

kiegészíti a betegségokozó intoxikáció el-

méletét:

"Valamennyi betegség két ok valame-
lyikének vagy együttes előfordulásá-

nak tulajdonítható:
1. létfontosságú anyagok valamelyi-

kének hiánya;
2. a szervezet számára felesleges
vagy egyenesen mérgező anyagok

bevitele és elraktározása."

A hiánypótlás szempontjából is hatásos a

Yucca shidigera,  mert  enzimeket,  vita-

minokat, ásványi anyagokat, nyomeleme-

ket tartalmaz, és a kristályos por – kémiai

adalék nélkül – természetes hatását szin-

te  teljesen  megőrizte.  Táplálékkiegészítő
növényként  tartjuk  számon.  Ebben  is

Amerika  indián  őslakói  a  tanítómestere-

ink, akik a növény minden részét táplálé-

kul használták. Magvait nyersen vagy süt-

ve fogyasztották, szárítva télre is eltették,

azután megőrölték és süteményt készítet-

tek belőle.  Ezen kívül lekvárként és ital-

ként is fogyasztották.
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SZTEROID, SZAPONIN

HATÓANY AG  REUMA ELLE N

A  Yucca  shidigera nemcsak  hiánypótló

gyógytáplálék,  valamint  holisztikus  mé-

regtelenítő  hatású  gyógynövény,  hanem

természetes  szteroid  hatóanyagot  is  tar-

talmaz,  ezért  a  reumatikus  betegségek

gyógyítására is alkalmas. A Yucca shidi-
gera növényi  szteroidjai  a  szintetikus

szteroid hormonhoz hasonló hatásúak, de

nincsenek  káros  mellékhatásaik.  A  Gol-
den Yaccát  alkalmazó természetgyógyá-

szok számos reumatikus betegük jelentős
javulásáról számoltak be. Az egyik kórtör-

ténet így hangzik: a nyolcvanéves beteg

merev térdízületei újra mozgékonnyá vál-

tak, nem jelentett többé számára problé-

mát az ülésből felállás, a megindulás vagy

az autóból való kiszállás. Ugyanakkor alsó

végtag ödémája is megszűnt, és visszér-

problémáitól  is megszabadult.  Egy másik

beteg  csak  bal  keze  segítségével  tudta

felemelni jobb karját idült vállízületi gyul-

ladás  miatt.  Szinte  állandó  fájdalom  kí-

nozta,  a  szokásos  gyógyszeres  kezelés

mellett csak rosszabbodott állapota, jófor-

mán  aludni  se  tudott  fájdalmai  miatt.  A

Golden Yacca - kúra folyamán fokozato-

san csökkent fájdalma, alvása is rendező-
dött, a jobb kar mozgása javult. Néhány

hónapos  kúra  után  fájdalmai  teljesen

megszűntek, karját feje fölé tudta emelni,

fiával  labdázni  képes.  Egy harmadik  be-

tegnél  már  bal  térdműtétet  terveztek

térdízületi  mozgáskorlátozottság,  merev-

ség  miatt.  Héthetes  Golden  Yacca-sze-

dés után (napi 4 kapszula) teljesen meg-

szűntek a fájdalmak, térde akadálytalanul

mozog. Közérzete is javult, úgy érzi, na-

gyobb energiával rendelkezik, kevésbé fe-

szült.

Vizsgálatok szerint a  Golden Yacca sza-

ponin hatóanyagai azoknak a szerves sa-

lakanyagoknak  a  lebontását  gyorsítják,

amelyek  az  immunrendszert  támadják

meg, és ízületi gyulladást okoznak. A ter-

mészetes  szteroidok  nemcsak  a  méreg-

anyagokat  szűrik  ki,  hanem a fölösleges

zsírt  is lebontják.  Ennek ismeretében kí-

sérleteket  végeztek,  hogy  megállapítsák,

vajon  a  szaponinok  alkalmazhatók-e  a

magas vérnyomás  és a magas  koleszte-

rintükör (vérszint) csökkentésére. A sza-

ponin hatóanyag a táplálékból származó,

bélben  található  koleszterinnel  oldhatat-

lan,  komplex  molekulát  képez,  így  meg-

akadályozza felszívódását, kiürül a bélsár-

ral.  Alkalmazása  során  normalizálódik  a

vér  koleszterinszintje,  ez  a  szívinfarktus

és az érelmeszesedés megelőzését is je-

lenti.

ELLEN Á LLÓ ERŐ  NÖVELÉ S E,
FERTŐZÉS E K MEGE LŐZÉ S E

A Golden Yacca az immunrendszer akti-

vitását olyan módon fokozza, hogy a spe-

ciális védő fehérvérsejtek, az úgynevezett

T-limfociták érését biztosítja, hatékonysá-

gukat fokozza. Ez az érés a csecsemőmi-

rigyben, a timuszban következik be (ezért

T-limfocita a neve), a  Golden Yacca pe-

dig a csecsemőmirigy tevékenységét segí-

ti elő.

Ismét hangsúlyozom, hogy nem elég egy

betegségben,  egy  kóros  állapotban  sem

csak egyféle hatásra hagyatkozni, legyen

az akár  a legjobb gyógynövény is,  vagy

más szelíd módszer. Az immunitás gyen-

gülése, sőt blokkírozódása lelki stresszha-

tásoknak tulajdonítható: negatív gondola-

tok, reménytelenség, szorongás stb. Talá-

ló az a megállapítás, hogy „az immunitás

a  fejben  kezdődik”.  Tehát  az  immunitás

erősítése  szükséges  lelki  feszültségoldó

relaxációval,  pozitív  gondolkodással  és

más lelki módszerekkel is. 

Az  immunitás  gyengülése  miatti  gyakori

bakteriális  és  vírusfertőzés  (meghűlések,

mandulagyulladások,  légúti  hurutok,

húgyúti  hurutok  stb.)  komplex  immuni-

tás-erősítő, természetes módszerrel szün-

tethetőek meg. Ezek közé tartozik a vege-

táriánus  étrend  is,  a  vitaminkúrákon  és

más módszereken kívül.

Amerikai  kutatók  állapították  meg,  hogy

szaponintartalmú gyógynövények (a Yuc-
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ca shidigera is) a kórokozó gombák és a

baktériumok szaporodását gátolják a bir-

kákban.  Kanadai  tudósok  mutatták  ki,

hogy ha szaponinokkal kezelt egereket ol-

tanak be veszettség vírusával, akkor azok

szignifikánsan nagyobb számban élik túl a

vírus-fertőzést,  mint  a  kezelésben  nem

részesült  kontrollcsoportba  tartozó  ege-

rek. Megállapították, hogy több, fertőzés-

sel  szemben  védő  T-  és  N-limfocita  (fe-

hérvérsejt) képződik.

(Azzal a megjegyzéssel közlöm ennek az
állatkísérletnek  az  eredményét,  hogy
ilyen  állatkísérleteket  nem szabadna  vé-
gezni.  Több szervezet  is  küzd az állatkí-
sérletek ellen: Berliner Arbeitskreis gegen
Tierversuche e. V., Bundesverband der Ti-
erversuchsgegner e. V., Bund gegen den
Missbrauch der Tiere e. V. stb. Nálunk az
„Erőszakellenes Fórum” vállalja ezt a küz-
delmet  is,  mely  a  természetgyógyászat
szelleméhez szorosan kapcsolódik. A Rao-
ul  Wallenberg  Egyesület  címén,  Farkas
Henrik,  1082  Budapest,  Baross  u.  61.  -
1992-es adat – a szerk.)

SZEMB EN A RÁ KKA L

Az immunrendszert támogatni kell a rák-

kal szembeni küzdelemben. Több amerikai

egyetemen  folynak  kutatások  a  Golden
Yacca jótékony  hatásának  bizonyítására

a rák  ellen.  Japán  kutatók  megállapítot-

ták, hogy a szaponinok, tehát a  Golden
Yacca hatóanyagának hatására  a testen

kívül tenyésztett májdaganat-sejtek meg-

közelítően  normális  sejtekké  alakulnak

vissza. A szaponinok tehát a rák megelő-
zését  képesek  elősegíteni  oly  módon,

hogy  a  szinte  folytonosan  képződő  elfa-

jult, rákos sejteket segít elpusztítani rafi-

nált  védőmechanizmusok révén.  A kiala-

kult  daganatos  betegségek  csak  szapo-

ninokkal nem gyógyíthatók.

Mivel az immunitás a fejben kezdődik, az

sem közömbös, hogy a  Golden Yacca a

jobb és bal agyfélteke harmonikus, szink-

ronizált működéséhez vezet. Európai em-

bernél a bal agyfélteke uralma, dominan-

ciája  áll  fenn,  ez  túlzott  racionalizmust,

elvont értelmi beállítódást jelent az érzel-

mek  elfojtásával.  A  jobb  agyfélteke  a

“művészagy”, az érzelem, a képzelet leté-

teményese,  a  bal  agyfélteke  a  “tudós

agy”,  az  elvont  gondolkodás  fészke.  A

Golden Yacca javítja  a gondolkodást,  a

koncentrálóképességet, az érzékelést – a

ginszenghez  hasonlóan  –,  általában  a

szellemi működést.

A jó immunitás a májműködésnek is függ-

vénye. Egy olasz tanulmány szerint a sza-

poninok - ismeretlen mechanizmus útján -

az  idült,  toxikus  májbetegségeket  gyó-

gyítják, a még működő sejtek méregtele-

nítő képességét fokozzák, a májműködést

általában javítják.

ÉLETR EFORM ÉS TERMÉ S ZETE S

GYÓGYÍTÓ PROGRAM

A  Yucca shidigerának e kedvező  meg-

előző és gyógyító hatásai egy természetes

életreform-  és  gyógyító  program kereté-

ben  érvényesülnek  a  leghatásosabban  –

megfelelő méregtelenítő módszerek (gyü-

mölcskúrák, szauna és más izzasztókúra,

vértisztító  teák),  vegetáriánus  étrend,

mozgásgyakorlatok,  masszázs,  talp-

masszázs,  jóga,  relaxációs  gyakorlatok,

pozitív gondolkodás, bioenergia-kúra kísé-

retében, melynek során kémiai szerek he-

lyett gyógynövényeket alkalmaznak, köz-

te Golden Yaccát.

A kéthetes kúra menete: első héten este

egy kapszula és egy mokkáskanálnyi por,

második  héten  reggel  és  este  egy-egy

kapszula,  egy-egy  mokkáskanálnyi  por.

Súlyosabb betegség esetén dupla adag.
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