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Bu kitap, Kerri Rivera’nın Türkçeye kazandırılmış Otizm Olarak Bilinen Belirtilerinden Kurtulmak başlıklı
kitabında çizilen çerçevede perhiz ve klordioksit kullanımı yaparken birikmiş tecrübe araştırma sonuçlarının
kayıt altına alınması ve bu programı (yahut herhangi başka bir arınma programını) uygulamak isteyenlere ışık
tutması maksadıyla, yardımcı materyal olarak hazırlandı. Yurtiçi ve dışında yaşayan yetişkin Türk nüfusla
2019 yılı içerisinde uyguladığımız yine Kerri Rivera’nın protokolü bazlı arınma programında kullandığımız
şema ve ürünleri burada okurla paylaşarak, bireysel ihtiyaca göre uyarlamanın nasıl yapılabileceğine dair
örnek sağlanmaya çalışıldı. Klordioksit alımı, hazırlanışı, dozlaması gibi konular Kerri Rivera’nın kitabında
tüm ayrıntılarıyla açıklandığından burada yalnızca ana esaslar aktarılarak, daha ziyade neyi niçin
yaptığımızın anlaşılabilmesi için açıklama getirilmeye çalışıldı.
Bu tür programlarla hedeﬁmiz, toplamda altı ila yedi ay olarak düşünebileceğimiz bir arınma süreciyle sağlık
ve beslenmede daha iyi tercihlerde bulunabilmek için denenmiş ve güvenilir araçlarla son derece yavaş ve
kontrollü bir şekilde vücudun toksin yükünü azaltmaya çalışmak, ek toksin maruziyetini azaltıp vücut
sıvılarını (kan/lenf) çok yavaş ve vücuda zarar vermeyecek şekilde temizlemek, vücuda gerekli hammaddeyi
(mineraller) vererek doku ve organların yenilenmesini ve yeniden çalışabilir hale gelmesini sağlamak.
Bunun için a) Toksin maruziyetini azaltıyor, b) Mineral takviyesi ile birlikte temiz ve sade bir diyete geçiyor, c)
Mümkün olan en küçük dozdan başlayarak klordioksit içimine başlıyor, d) Lavmanlarla kalınbağırsak ve
karaciğeri desteklerken kanın toksinlerden çok daha etkin bir şekilde kurtulmasını ve toksinlerin vücutta
yeniden dolaşıma girerek bizi zehirlemesini engelliyor, e) Parazit protokolü ile vücuttaki ana patojen yükünü
alıyor, f) Arınmadan çıkıp yeniden yapılanma sürecinde mineral takviyelerimizi alıp (yine temiz/GDOsuz ve
glifosatsız olmak kaydıyla) diyeti yavaş yavaş çeşitlendirip mevsimlik düzeni yakalıyoruz.
Geleneksel olarak mevsim geçişini simgeleyen aylar arınma için ideal olduğundan, yaz boyunca program için
gerekli malzemeler toplanıp, Eylül ayı itibariyle programa başlandığı ve önden karaciğerimizi sürece
hazırlayacak kahve lavmanları, hint yağı sargıları ve bitter besin tüketimi gibi çarelere başvurulduğu (ve safra
akışkanlığı sağlandığı) takdirde, kış ayları hiç aksama olmadan arınma için değerlendirebilir ve ilkbahara
enerjimiz yükselmiş, metabolizmamız rayına oturmuş bir şekilde merhaba diyebiliriz.

Aylara göre çerçeve plan
Eylül / Ekim: Mevsimine uygun ve karaciğer ile safrakesesini rahatlatacak malzeme ve tariﬂerle beslenme odaklı
hazırlık ayları.
Kasım / Aralık: Mineral yüklemesi, eksiksiz perhiz ve klordioksitte maksimum doza ulaşma ile ocak ayında
başlayacak parazit protokolüne hazırlık.
Ocak / Şubat / Mart: Peşpeşe 3 parazit protokolü ile programın sona erişi.

Program için gerekli temel malzemeler:
Klordioksit hazırlama seti - Türkiye’den temin edilebiliyor
Mineral/Maden suyu, yahut takviyesi
Lavman kiti
Binder (toksin bağlayıcı) - Aktif Kömür Türkiye’den temin edilebiliyor, imkanı olanlar yurtdışında
önereceğimiz ürünlere de yönelebilir.
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TAM PERHİZ
Glütenli/glütensiz SIFIR
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Başladık
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ARALIK

TAM PERHİZ

Günde 3 defaya çıkılabilir

Tolere edebildiğimiz

Haftada en az 3 lavman

maksimum KD

şeklinde devam ediyoruz

konsantrasyonundayız

Yaş küçük, kilo az ise dileyenler Aralık ayındaki yeniay yahut dolunayı yakalayıp parazit temizliğine başlayabilir.

OCAK

TAM PERHİZ

Günde mutlaka 3 doz
mineral

KD maksimum

PP’’ler esnasında ilaç
aldığımız hergün lavman
yapıyoruz, yoğun dökülme
yaşayanlar günde 2 kere
yapıyor.

