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OLAJ AZ EGÉSZSÉGÉRT 

 
Keserűsót és langyos olajat kortyolgatni, illetve olajjal szájat öblögeti bizony első hallásra bizarr 
ötletnek tűnik, pedig ezek a valóságban csodákra képes, és rendkívül sokféle betegség 
gyógyítására alkalmas módszerek.  
 
MÁJMÉREGTELENÍTÉS 
Hozzávalók:  
30 g keserű só (+ 2 kk keserű só) 
1 nagyobb grapefruit 
2 dl olaj 
 
1. nap  
A 30 g keserű sót reggel, egy hajtásra meginni, napközben 3 liter folyadékot (frissen 
facsart gyümölcsöket, zöldségeket), gyógyteát, vizet fogyasztani. 
2. nap 
1 kávéskanál keserű sót reggel meginni, napközben 3 liter folyadékot (frissen facsart 
gyümölcsöket, zöldségeket), gyógyteát, vizet fogyasztani. 
3. nap 
1 kávéskanál keserű sót reggel meginni, napközben 3 liter folyadékot (frissen facsart 
gyümölcsöket, zöldségeket), gyógyteát, vizet fogyasztani. 
Este 9 órakor 2 dl olajat meglangyosítunk, és egy szuszra megiszunk. Rögtön utána 
egy fél citrom levét vagy egy grapefruit levét megisszuk, majd lefekszünk. Fontos, 
hogy reggelig már ne mozogjunk, lehetőség szerint próbáljunk elaludni. 
4.  
A reggeli székelés meghozza a várt eredményt, zöldes – lilás golyócskák fognak úszni a 
víz tetején. Ezek száma meghaladhatja a több százat is! A golyócskák mikroszkópos 
vizsgálata során megfigyelték, hogy belsejükben megannyi parazitáknak ideális 
fészket biztosító labirintus található. Ezen a napon csak nagyon könnyű, gyorsan 
emészthető ételt, erőlevest, teát fogyasszunk. 
A világhálón és a különféle magazinokban számos tisztítókúrával találkozhatunk. Ezúttal két 
témával, az Olajterápiával és a Májméregtelenítéssel foglalkozunk. Előbbi a szájüreg, a nyelv 
és az íny megtisztítása által csökkenti a szervezetben felgyülemlett méreganyagokat, utóbbi pedig 
a májban megtelepedő parazitákat és salakanyagokat takarítja ki hatékonyan. De vajon milyen 
hatással van a langyos olaj a májunkra? Hogyan segít a keserűsó és a léböjt a méreganyagok 
kitakarításában? Mi történik a szájüregben zubogtatott olaj hatására? Egyáltalán, miért van 
szükség minderre? 
A terápiákkal kapcsolatban leggyakrabban felmerült kérdéseink megválaszolásához Dr. Liska 
Mariann belgyógyász, klinikai onkológus, természetgyógyász életmód tanácsadó és terapeuta 
segítségét vettük igénybe, aki 1996 óta foglalkozik böjtterápiával és rendszeresen vezet 
csoportokat. 
- Milyen anyagok segítségével tisztítják a májat? 
- A böjtkúrák kapcsán végzünk májméregtelenítést. Ezzel kapcsolatosan két anyag kerül szóba 
(mint erős májméregtelenítő anyag): a szorbit és az olaj. A szorbit egy diszacharid, amely nem 
cukorként funkcionál a szervezetben, és amely a receptorokon keresztül a máj illetve az epehólyag 
simaizomzatát húzza össze. Ezáltal az epe-utakban lévő epeváladék a patkóbélbe, majd azon 
keresztül a külvilágba ürül.  
Az olaj ugyanilyen hatású. A májméregtelenítő olajivás előtt azonban ajánlott egy 3 napos léböjtöt 
tartani. Ez idő alatt a máj termeli az epét és az epe összetétele megváltozik. A böjtkúra minden 
emésztőenzimre befolyással van, csökken a gyomorsav, a bélnedvek, a nyál mennyisége, és így a 
termelődő epe mennyisége és minősége is. Ez az átállás szükséges ahhoz, hogy az erős inger, ami 
az olaj hatására létrejön, ne egy elviselhetetlen epeköves vagy egy epés jellegű görcsrohamban 
végződjön, hanem egy sokkal oldottabb, rugalmasabb és fájdalommentes tisztulás legyen.  



2. oldal 

 
-Az olaj simaizom görcsöt okoz? 
- Igen. A simaizmok összehúzódnak, és az epehomok vagy sűrűsödés, vagy a 8 mm-t meg nem 
haladó kisebb konkrét epekövek is eltávozhatnak erre az erős összehúzódásra. Ezért az olajivást a 
természetgyógyászatban kés nélküli operációnak nevezik.  
- A 3 napos léböjt miből áll? 
- Az első nap 30 g keserűsóval csinálunk egy béltisztítást, utána (2-3 liter / nap) nyersen préselt 
leveket, teákat, vizet fogyasztunk 3 napon át. 
- Mindegy milyen gyümölcsleveket iszunk? 
- Nem mindegy. Természetesen a legjobbak a nyersen préselt, frissen elkészített alma, cékla és 
répa-centrifugátumok. Kényszerű helyzetben fogyaszthatunk 100%-os rostos gyümölcslevet 
duplájára felhígítva vagy paradicsomlevet, de nem ezek a legjobbak. Ha nem akarunk otthon 
préselgetni, akkor vásárolhatunk különféle biottaleveket. Ellenkező esetben előre is elkészíthetjük 
ezeket az italokat. 
- Hány részletben kell meginni a keserű sót? 
- Egyszerre. 30 g keserű sót 2 dl langyos vízben feloldani, egyszerre (gyorsan) lenyelni és ráinni 
valamit. Ettől kezdve megnyomtunk egy gombot és a szervezet elkezd tisztulni.  
- 3 napig minden reggel meg kell inni ezt a 30 grammot? 
- Nem,  csak az első reggel. Utána, a második és a harmadik reggel egy-egy kávéskanálnyi keserű 
sóval kell egy kis székletet biztosítani és minél több folyadékot inni.  
- És a 3. nap este jöhet az olaj… 
- Igen. Este 9 órakor elő kell venni a bögrét, beletenni 2 dl olajat (nincs jelentősége, hogy olíva 
vagy napraforgó olaj) és meglangyítani. Közben elő kell készíteni egy melegvizes palackot, a 
májtájékra helyezni, majd gyorsan meginni az olajat és amint lehet, lefeküdni. Ettől kezdve 
tanácsos nem nagyon mozogni. 
- Nehéz meginni 2 dl olajat? Nem okoz hányingert? 
- De, éppen ezért gyorsan kell meginni. Utána ráiszunk 0,5 dl citromlevet, hogy feloldja ezt az 
olajos, kellemetlen ízt. S aztán lefekszünk.  
- Miért pont este 9-kor kell meginni az olajat? 
- Mivel a kínai szervóra szerint este 11-től van a máj, majd az epehólyag szervmaximuma. Ezért 
este kell meginni, nem pedig délelőtt 9-kor. Utána a folyamat halad a maga útján. Reggel 5 és 7 
óra között a vastagbél zónája van, akkor ürül a széklet.  
- Mi lesz a végeredmény? 
- Az olaj és az epesavak apró, zöldes, golyó-alakú képződményeket adnak, amelyekről sokáig azt 
gondolták, hogy epekövek. Ennyi epekő azonban nincs egy emberben sem, hanem valószínűleg 
elszappanosodnak, úgy távoznak a szervezetből. Néha sötétzöld, néha smaragdzöld, néha 
kátrányos színűek. Gyönyörű hatásuk van, és élmény a páciensnek, hogy a kúra hatásos volt. 
- Májméregtelenítés kapcsán az olaj mellett beszéltünk a szorbitról. Hogy működik? 
- Míg az olaj a hólyagepét titsztítja jobban, addig a szorbit a máj epeútjait takarítja ki.  
- Könnyebben lehet a szorbittal bánni? 
- Igen, mert nincsenek előzetes feltételek. Egy rizsnapot tartunk, aznap zöldséget, rizst eszünk 
párolva, főzve. És aztán jöhet a szorbit. 
- Barátságosabban hangzik, mint az olajterápia… 
- …de az olaj mélyrehatóbb. Akinek mondjuk epekő nélkül nyom az epéje, tehát vannak epés 
panaszai, de kimutatott epeköve nincs, annak jobb az olajivás, és azzal teljesen meg is tud válni a 
panaszaitól.  
- Kinek nem ajánlott a májméregtelenítés? 
- Azoknak, akiknek 1 cm átmérőjű epekövük van. Ha nagyobb, akkor nem fog beszorulni, ha 
kisebb, akkor kijön. Akinek epés panaszai vannak, annak érdemes megnézetnie magát. Beállított 
vérnyomással és szívbetegséggel a kúra elvégezhető. 
- Rosszulléttel számolhatunk a kúrák során? 
- Ha előtte valaki megcsinálja a 3 napos böjtkúrát, akkor nem.  
 
- A tisztításnak van mérhető eredménye? 

http://mindmegette.hu/zoldseggyumolcs/index.php?apps=leiras&id=1&elem=30
http://mindmegette.hu/zoldseggyumolcs/index.php?apps=leiras&id=1&elem=10


3. oldal 

- Igen. Ha van UH lelete, ami előtte kimutatta a besűrűsödött epét, homokot, és utána ez a 
leülepedés nem látszik, akkor nyilván, van kimutatható eredménye. Vagy ha előtte volt 
kimutatható epeköve és a kúra után megszűnt. 
- Milyen sűrűn tanácsos elvégezni ezeket a tisztító kúrákat? 
- Ha nincs különösebb panaszunk, akkor a májméregtelenítést elég az őszi-tavaszi böjthöz 
igazítani, ami ajánlott betegség-megelőzés céljából. Ha jól csinálja valaki a májméregtelenítést, 
akkor évente elég egyszer megcsinálni. Ha nem igazán hozza azt az eredményt, amiről most 
beszéltünk, akkor érdemes egy hónap múlva megismételni, hátha akkor más csillagállásban, szervi 
állapotban vagyunk.  
- Ettől is függ? 
- Igen, mert méregteleníteni eleve fogyó Holdnál ideális, a kettes és a négyes ciklusban, mert 
akkor minden kifelé áramlik. Ha a Hold növekszik, akkor a folyamatok is befelé 
áramlanak. Mindenképpen ajánlatos a méregtelenítő kúrát a négyesben, a fogyó Hold 
legcsücskében csinálnunk. 
- A beöntést el lehet hagyni? 
- Ha valakinek nincs gyakorlata, akkor nem muszáj elvégezni, mert egy rosszul elvégzett beöntés 
és annak élménye rosszabb lehet, mintha nem csinált volna semmit. A beöntés amúgy nagyon jó. 
Vízzel az elpangott flórát, bélsarat és a gombákat ki lehet takarítani a bélből. Célszerű először 
megtanulni a beöntést. 
- Meddig tart a májtisztítás és a böjt hatása? 
- Legalább fél évig biztosan. Figyelni kell a szervezetünkre, ami olyan, mint egy lakás, ahol 
tavasszal-ősszel nagytakarítást tartunk. Ha jobban figyelünk a tisztaságra, akkor sokáig tart. Ha 
össze-vissza eszik az ember, és utána nem hagyja pihenni az emésztőrendszerét, akkor hamarabb 
elmúlik a hatás.  
 
OLAJTERÁPIA 
A kúrát, reggel, éhgyomorra végezzük!  
Vegyünk a szánkba 1 evőkanál olajat, és csukott szájjal öblögessük a szájüreget 
erőteljesen, szívjuk az olajat előre-hátra a fogaink között. 15 perc elteltével köpjük ki 
és egy falapocska segítségével kotorjuk le a nyelv felületén megjelenő váladékot. A 
kiköpött folyadéknak fehérnek kell lennie. A szájüreget öblítsük ki, és mossunk fogat. 
Semmi esetre sem szabad lenyelni belőle, mert mérgező!  
Ha rendszeresen végezzük az öblögetést, laza fogaink megszilárdulnak, megszűnik az 
ínyvérzés, a fogaink kifehérednek. 
Az olajterápia időtartama egyéntől függ, 3 héttől több hónapig terjedhet. Akkor kell 
abbahagyni, amikor reggelente nem vagyunk fáradtak, frissnek, energikusnak érezzük 
magunkat, jól alszunk, megfelelő az emésztésünk, és szellemileg is rendben vagyunk. 
A terápia naponta 2-3 alkalommal végezhető, mindig étkezés előtt. 
A kúra megkezdését követő napokban romolhat az állapotunk, de ez a gyógyulás jele, 
ne hagyjuk abba! 
Gyógyítható vele: gyakori fejfájás, bronchitis, fogfájás, trombózis, ekcéma, 
gyomordaganat, gyomorbetegségek, szív- és vesebántalmak, női betegségek, 
májbántalmak, idegbetegségek, krónikus álmatlanság. 
- Hogy működik az olajterápia? 
- Egy evőkanálnyi olajjal öblögetünk, majd a nyelvet falapoccal vagy műanyag 
kanállal levonjuk. A a nyál, máj, bél-enzimek illetve izzadságmirigyek, és maga a széklet is kifelé 
vezeti a méreganyagokat. Az emésztőenzimek ilyenkor leadnak. Rajtuk keresztül is kiáramlik a 
méreganyag, ez a nyelven jól megfigyelhető vastag, fehér lepedék formájában. Ezért kell ezt 
reggelente levonni. A nyálmirigyen keresztüli méregtelenítést úgy lehet fokozni, hogy a szájba vett 
olajat - miközben ingerli a nyálmirigyeket - zubogtatjuk a fogak között.  
- Milyen hatása van? 
- Kettős hatása van, részben a nyáltermelés és a méreganyag-leadás, illetve az olajnak az íny, a 
fogak és a nyelven keresztüli reflexes masszázsa. Ez is egy méregtelenítési technika. Sokan 
használják, és van, aki nagyon meg is kedveli.  
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- Beszélhetünk optimális böjtölési-hónapról vagy ezeket a tisztítókúrákat bárki 
bármikor elkezdheti? 
- A holdciklustól függetlenül a szervezet méregtelenítésének a tavasz és az ősz az ideális időszaka. 
Télen a test fázékony. Tavasszal alapvetően megújul minden. Ősszel ahogy beáll a hideg, nem süt 
már a Nap, az ember tartalékol, zsírt gyűjt és a télre készül.  
- Mennyit lehet fogyni egy egyhetes böjt alatt? 
- A fogyás 4-5 kiló is lehet egy hét alatt, attól függően, hogy mennyi tartalékkal fogott hozzá 
valaki, de mindnyájan, akik először fogyás céljából kerestek fel, utána átpártolnak a valódi böjtre, 
amelytől sokkal többet kapnak testi-lelki-szellemi szinten, mint a puszta súlyveszteséget. 
- Mire jó a böjt és a tisztítókúrák? 
Alapvető funkciója ideális esetben a megelőzés. A fölösleges anyagok hátráltatják a szervezet 
egészséges működését. Ez lehet alapvetően a zsír, mint felesleges anyag, és az a rengeteg 
élelmiszeradalék és vegyi anyag, amelyekkel elkerülhetetlenül találkozunk. Sajnos a mai világban 
nem oldható meg a káros anyagok teljes elhagyása. Bizonyos mértékben tartózkodhatunk ugyan 
tőlük, és megválogathatjuk, mit eszünk, de fontos lenne időnként rászánni magunkat arra, hogy 
ezeket kiürítsük a szervezetünkből. Ezzel megerősítjük az immunkrendszert. 
És vannak olyan, zömmel táplálkozásfüggő betegségek: elhízás, vérzsír, köszvény, bélproblémák, 
amelyeknél elsődlegesen választható böjtkúra, valamint  mérsékelten táplálkozásfüggő 
betegségek: reuma, szívkoszorúér-elmeszesedés, amelyeknél szintén jó eredményeket lehet elérni.  
- Ki böjtölhet és ki nem? 
- Mindenki böjtölhet, aki egészséges. Nem böjtölhetnek, akik súlyos soványságban, senyvesztő 
betegségben (rák, TBC), depresszióban szenvednek, vagy erős stressz-szituáció esetén (pl. 
vizsgaidőszakban, bevalláskor stb.). Nem szabad munka mellett böjtölni, hanem el kell vonulni. 
Nem, vagy csak orvosi felügyelet mellett böjtölhetnek továbbá a cukorbetegek vagy akik 
rendszeresen gyógyszert szednek pl. magas vérnyomásra. Ilyen esetekben szakembernek kell 
megmondania, hogy mi az, amit el kell hagyni, és mi az, amit nem kell elhagyni. (pl. egy 
pajzsmirigyes gyógyszert tilos elhagyni.) Terhes nő hosszat nem böjtölhet a terhesség és a laktáció 
alatt sem. Ha már korábban rendszeresen böjtölgetett, természetesen annak ritmusa szerint 
beillesztheti az életébe.  
- Otthon vagy böjttáborban hatékonyabb a kúra? 
- Ideálisabb az, hogy ha elvonulunk egy táborba, és csoportban, valakivel közösen, vezetéssel 
csináljuk. A közös programban a torna, a masszázs, a séták, az előadások és a sport leköti az 
agyat. Viszünk könyveket, olvasunk, lepihenünk. Ezt nem tehetjük meg munka mellett. Ráadásul 
vannak a napnak bizonyos pontjai, amikor jól esik leülni. Ez az ebéd utáni, amúgy is mínuszos 
energiaszint, és ha akkor kell órára mennünk vagy vendéget fogadnunk vagy bármilyen 
megterhelő feladatot elvégeznünk…mindig vagy krízispont az első, második napon, amin át kell 
lendülni. Csoportosan ez könyebben megy, és aztán már könnyen tartható a böjt. Sőt, hatalmába 
kerít egy mérhetetlen erős, energikus "kiforgatom a világot a sarkaiból"- érzés. Persze ez sem 
állandó. Később, ha elég ügyesek vagyunk, otthon is elvégezhetjük. 
További információ www.ambriel.hu 
Az olíva szó szerint tetőtől talpig hat.  
- Óvja a szívet és az érrendszert 
- Csökkenti a magas vérnyomást és a vér zsírtartalmát 
- Csökkenti a koleszterinszintet 
- Segíti az emésztést 
- Óvja a gyomornyálkahártyát, semlegesíti a fölösleges gyomorsavat 
- Javítja az epe működését, megakadályozza a kövek kialakulását 
- Erősíti és védi a májat 
- E-vitamin-tartalma óvja az agyat és az idegeket a korai öregedéstől 
- Javítja a csontsűrűséget, felnőttkorban is 
- Csökkenti az ízületi fájdalmakat, antireumatikus hatása bizonyított 
- Csökkenti a bőr gyulladásra való hajlamát 
- Gyógyítja és fertőtleníti a sebeket 
- Erősíti az izomzatot 

http://www.ambriel.hu/

