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Ker je Klepet ob kavi pred leti investiral v kvantno bioresonančno magnetno
napravo, sem imela priložnost videti na stotine poročil o zdravstvenem stanju
telesa na več kot 100 straneh. In nekje na 60. strani je ponavadi poročilo o
prisotnosti težkih kovin. Pred tem pa so podatki o tem, kaj draži telo (alergeni), kaj
se dogaja z ožiljem, srcem, adrenalnimi žlezami in drugimi faktorji.

In ponavadi sem lahko že na 60. strani predvidela, katere težke kovine točno so
problematične, saj je telo res zemljevid. In kadar so prisotne težke kovine, je telo
občutljivo, vse se ga ''prime'';, vse ga draži. 

In v Sloveniji imamo kar velik izziv s težkimi kovinami, problematična sta predvsem
svinec in živo srebro, vsekakor pa tudi aluminij pri generaciji, stari 40+ let. Ste že
slišali za študijo, kjer so delali obdukcijo umrlih za demenco in ugotovili, da so imeli
vsi nekajkrat preveč aluminija, kot je normalno. Pa poglejte, kako rapidno narašča
statistika ljudi z Alzheimerjem, Parkinsonovo boleznijo in drugimi oblikami
nevroloških bolezni.

Veliko pove dejstvo, da vse prestižne zasebne medicinske ustanove po svetu pri
vseh pacientih začenjajo najprej z izločanjem težkih kovin. Tema o težkih kovinah je
morda nenavadna za mnoge, saj o njih ne slišimo v masovnih medijih, zlahka bi jo
povezali s teorijami zarote, skupaj s kemtrailsi in čipi, ki nam jih vstavljajo
nezemljani. 

Katerakoli teorija na tem svetu pa na spletu zdrži. Splet je kot zajčja luknja in njegov
namen ni, da najdete prave informacije, temveč da prejemate potrditve, da je tako,
kot mislite, da je. Menite, da je zemlja ravna plošča? Na spletu boste dobili
potrditev. No, pri težkih kovinah ne gre za to zgodbo. 

Vpliv toksičnih kovin na možgane (MRI,
uporabljen kontrastni agent).



Celica je neki osnovni gradnik našega telesa in če so težke kovine prisotne, potem
je celica zadušena in ne more opravljati svoje funkcije, saj jo težke kovine zadušijo.
In kaj nastane iz tega? Lahko so to drobni simptomi, kot so pogosti prehladi,
glavoboli, lahko samo ne moreš shujšati ali pa si res zelo utrujen ... Pa vse tja do
težkih, konkretnih težav s kožo, alergijami, ščitnico, onkološkimi boleznimi, tumorji,
ni da ni. In res, nešteto je vseh stanj, imenovalec pa je isti, skrit globoko v naših
celicah, da niti ne pomislimo na to.

Tudi sama nisem razmišljala o tem, ko sem doživela spontani splav. Takrat sem si
pač razlagala, da mi ni namenjeno, da še ni čas. In saj je bilo res tako, a danes mi je
bolj jasno ozadje tega. Splav je detoks telesa, na plod gredo namreč vse nezaželene
zadeve in ko je tega preveč, se splav zgodi spontano in telo je bolj pripravljeno na
naslednjo zanositev. Čez nekaj let po spontani zanositvi sem bila znova pripravljena
in tokrat sem se priprave telesa lotila resno, kar dve leti je trajal moj protokol, da
sem telo spravila do varne točke. Ne samo varne pred splavom, ampak da sem s
tem prispevala tudi k temu, da otrok ne bi imel kožnih težav, alergijskih težav, s
katerimi se danes sooča zelo veliko mamic, pa jim morda sploh nihče noče
povedati, da se ukvarjajo s posledicami lastne zastrupljenosti telesa, ki so se
prenesle na zarodek, na otroka, ki se mora zdaj ukvarjati z vsemi temi toksini, ki bi
morali iz telesa že prej. Ne krivim mamic, ne krivim zdravstva, to smo si pač pridelali
sami in gre za kolektivno odgovornost. Je pa na nas vsekakor, da ozavestimo vse te
stvari in se jih lotimo z zavedanjem, da rezultatov ne bo v enem tednu in tudi v
enem mesecu ne. Pri nekaterih bo pač trajalo tudi 2 leti, ampak spremembe se
vendarle bodo začele kazati že prej, v počutju zagotovo, pa samozavesti tudi.



Izločanje težkih kovin ni preprosto, to je treba priznati. Veliko lažje je narediti
remont črevesja, si pomagati s probiotiki, z zelenjem, vlakninami in se uredi ... Pa še
to traja vsaj 3 mesece. Kovine pa se zažrejo globoko v nas in tam tudi ostanejo, če
jih s strateškim načrtom, ki ga ponuja ta priročnik, ne odstranimo.

Verjamem, da bo za mnoge to preveč. Morda so pripravljeni kupiti prehranska
dopolnila, vendar nič storiti pri navadah in prehrani. In žal vam niti tukaj denar ne
bo prinesel zdravja, potreben je celosten, holistični pristop, ki vključuje tako
prehrano, navade in tudi dopolnila, ki so pomemben del zgodbe. To je investicija –
finančna, časovna, mentalna in psihična. A povem vam, ena najboljših, kar jo boste
v življenju naredili, če se je boste lotili resno. A žal je človeška psiha zelo zaostala v
eksponentnem razmišljanju skozi čas, zato redko vztrajamo in najdemo dovolj
potrpežljivosti, da načrtu sledimo. In potem se takšnih stvari lotijo ljudje, ki so že v
takšnem peklu, da morda drugih možnosti niti nimajo več. Osebno vam želim, da
zadevo sami pri sebi začutite in se je takrat lotite zares. Če boste samo kupili
dopolnila, to ne bo to. Treba je dobiti nekaj znanja, razumeti in se potem zares
odločiti in biti potrpežljiv. Skakanje z enega na drugi protokol izločanja vam bo
povzročilo zmedo ali pa celo še več težav (Hexheimerjev sindrom), zato je ta
protokol sestavljen tako, da bo prav vsako telo zmožno sprocesirati in izločiti težke
kovine, ki se nabirajo že desetletja.

V skladu z veljavno zakonodajo EU ne morete najti dejstev oziroma trditev o učinkih, ki bi lahko
vzbujale vtis, da imajo izdelki, ki jih priporočamo, kakršen koli zdravilni učinek. Prav tako ne
moremo omeniti nobenih učinkov, ki jih potrjujejo sodobne znanstvene študije. Kljub temu
zaupamo v zdrav razum ljudi. Podrobne informacije o vključenih dopolnilih lahko poiščete na
spletu v javno dostopnih virih. Protokol Težke kovine – program izločanja tudi ni zamenjava za
zdravljenje bolezni. Za terapije in diagnoze se obrnite na zdravnika.

Jasmina Kandorfer

dipl. del. ter. Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani



Večina težkih kovin se je nalagala v našem telesu postopoma in dolga leta. Zaužili
smo jih s hrano, z zdravili, s cepivi, izlužili so se iz amalgamskih zalivk, vdihujemo jih
s hlapi s sodobnega pohištva, dišavami in čistili, v prometu, nahajajo se celo v pitni
vodi in v zraku. Ne glede na to, kateri sodobni zdravstveni center ali biološko
bolnico oz. druge holistične ustanove boste obiskali, povsod bodo najprej začeli s
čiščenjem težkih kovin in razstrupljanjem telesa. Razlog za to pa je povsem fizičen.
Razlog je v celici. Celica ima membrano. Če so pod njo težke kovine, propada.

Zakaj?
V telo začne spuščati ''smeti'' (prosti radikali) in celica ne more sprejeti hranil, ne
glede na to, kako kakovostno ekološko hrano uživate. Zato bomo izločanje težkih
kovin podprli v prvi fazi s klorofilom (blokatorji nalaganja), potem pa tudi z močnimi
antioksidanti (ti so policaji za proste radikale).

TEŽKE KOVINE - PROGRAM
IZLOČANJA

Kakšne spremembe boste opazili?

Ne bo vam zrasla dodatna roka ali noga. Ne boste opazili, da imate daljše
trepalnice. Boste pa opazili veliko spremembo v fizičnem in psihičnem počutju, nivo
energije bo šel bistveno navzgor, spremembe bodo celo v razmišljanju. Telo se bo
osvobodilo in s tem se bo uredilo cel kup procesov v telesu, ki jih morda sploh ne
pričakujete. Odvrgli boste težka mašila, telo bo zadihalo in pridobilo svojo polno
moč samozdravljenja in samoregulacije.

normalna
celica

prosti radikali
napadejo celico (ni

dovolj antioksidantov)

celica z
oksidativnim

stresom



FAZE                                                                                      TRAJANJE

Kje začeti, da ni to larifari?
Težava s težkimi kovinami je v tem, da so podobne trdovratnim plevelom. Izrinejo
koristne snovi iz celic, zasedejo prostor in jih je precej težko odstraniti. Telo jih je
sprva prekladalo sem in tja, nazadnje pa so se končno naložile v celice, živčevje,
možgane …

ZATO JE PRVI KORAK, DA POLOVIMO TISTE TEŽKE KOVINE, KI SE ŠE NISO
ZASIDRALE, in seveda naredimo strategijo, kako zmanjšati vnos težkih kovin z
življenjskim slogom. Potem pa bomo lahko začeli vplivati tudi na izločanje
zasidranih kovin.

Kako dolgo traja?
Trajanje je seveda odvisno od količine in vrste težkih kovin, zato navajamo
povprečen čas glede na stanje v Sloveniji, kjer sta največji izziv predvsem svinec pa
tudi živo srebro.

Skupaj lahko pridemo od 3 do 9 mesecev razstrupljanja težkih kovin v najboljšem
primeru, lahko pa tudi do skupno dveh let osvobajanja, ki pa vam bo vsekakor
dodalo mnogo let kvalitetnega življenja. Zavedam se, da je za nekatere to preveč,
saj vendarle živimo v instant svetu. A vsak se sam odloča na podlagi prioritet v
življenju. Sama sem se na zanositev pripravljala nekje dve leti življenja in mi ni žal.
Pa nisem živela samo za to – sem tudi živela svoje življenje zraven, samo določene
stvari v dnevu sem spremenila, prilagodila … In konkretno se mi je obrestovalo! Jaz
sem imela v glavi “kar je treba, ni težko”. Pa tudi jasno sem si razjasnila, zakaj to
počnem in kakšna je moja motivacija zadaj. Na to odločitev moraš biti pripravljen
predvsem mentalno, potem pa vse lepo steče.

3 mesece

nadaljnje 3 mesece (6
mesecev protokola)

po 6 do 12 mesecih (1
leto protokola)

1. faza KRI: Polovimo nezasidrane težke kovine -
izločanje težkih kovin iz krvi (obtoka)

2. faza TKIVA: Izrinemo zasidrane težke kovine -
izločanje težkih kovin iz tkiv

3. faza MOŽGANI, ŽIVČEVJE, KOSTNI MOZEG:
izrinemo zasidrane težke kovine iz možganov,
živčevja in kostnega mozga (največ živega srebra)



Ekološki fitokompleks rjavih morskih alg (Nočno popravilo) – 1 kapsula zvečer

1 vrečka Eko zelenja na dan

RJAVE MORSKE ALGE
47,25€ (nočno popravilo)

 

Najbolj idealno = ekološko, sezonsko, lokalno
Izbirajte čimbolj alkalno hrano (seznam najdete tukaj)
Vsak dan porcija zelenolistnate zelenjave
Uporabljajte ekološka zelišča, kot sta origano in
rožmarin
Pri receptih uporabljajte kapre ter čemaž (recepti
spodaj)
To je osnova in ta osnova velja vse mesece naprej v
nadaljnjih fazah čiščenja.

1. FAZA: IZLOČANJE TEŽKIH KOVIN
IZ KRVI

Trajanje:
3 mesece

PREHRANA

DOPOLNILA

EKO ZELENJE
36,40€



Ekološki fitokompleks rjavih morskih alg (Nočno popravilo) – 2 kapsuli zvečer

1 vrečka na dan, dni ko zaužijete premalo klorofila (zelenolistnate zelenjave) lahko 2
vrečki.

Čaga v prahu – 1 žlička vsako jutro (minimalno 1 mesec)

RJAVE MORSKE ALGE
47,25€ (nočno popravilo)

 

2. FAZA: IZLOČANJE TEŽKIH KOVIN
IZ TKIV

Dodajte hrano, ki ima ogromno antioksidantov (acai
jagode, goji jagode, borovnice, granatno jabolko, robide …) Trajanje:

nadaljnje 3 mesece
(6 mesecev
protokola)

PREHRANA

DOPOLNILA

EKO ZELENJE
36,40€

ČAGA V PRAHU
76,00€



Trajanje:
po 6 do 12

mesecih (1 leto
protokola)

Ekološki fitokompleks rjavih morskih alg (Nočno popravilo)

1 vrečka na dan, dni ko zaužijete premalo klorofila
(zelenolistnate zelenjave)

1 žlička čage ponovno 2 meseca kure v tretji fazi

Nujno vsak večer 2 kapsuli Omega-3 iz alg (zaradi
možganov). Zelo dobrodošlo je, da v vseh fazah uživate
omega-3, vendar izključno iz alg, sicer nalagate nove težke
kovine v svoje telo.

RJAVE MORSKE ALGE
47,25€ (nočno popravilo)

 

3. FAZA: IZLOČANJE TEŽKIH KOVIN IZ
MOŽGANOV, ŽIVČEVJA, KOSTNEGA
MOZGA

EKO ZELENJE
36,40€

ČAGA V PRAHU
76,00€

DOPOLNILA

OMEGA 3 IZ
MIKROALG

76,00€



Vse začimbe zamenjajte z ekološkimi (konvencionalna so lahko polna težkih
kovin in jih boste še dodajali).
Zamenjajte navadna čistila z ekološkimi ali doma narejenimi (kis, voda, sol, soda
bikarbona).
Ne kupujte novih oblačil, uporabljajte rabljena; če že nova oblačila, naj bodo ta
iz ekoloških materialov.
Po vodo hodite na preverjen izvir in jo pijte čez dan (vikend sprehod ali izlet do
izvira je super aktivnost).
Ne kupujte novega trendi in poceni pohištva, če pa že, naj bo to masiva ali
rabljeno pohištvo, ki je že ''odhlapelo''.
Ne uporabljajte parfumov in drugih dišav za zrak, dobra alternativa so kakšni
pripravki iz ekoloških eteričnih olj.
Konvencionalno kozmetiko zamenjajte z ekološko in certificirano (samo
naravno je premalo, mora biti certificirana ekološka, prevar je tukaj veliko).
Priporočljivo je redno savnanje.
Vikend pohodi v hribe so odlična aktivnost z veliko prednostmi.
Naučite se dihalnih tehnik in meditacije.
Pričnite gojiti svojo mikrozelenjavo na okenski polici.

Spremembe uvajajte počasi in nežno do sebe, da to ne bo neka muha, ki vas bo
hitro minila. Življenjski slog se živi, z njim se ne ukvarjamo posebej. Dovolite, da
nove aktivnosti zares postajajo navade in novi življenjski standardi.

Tukaj so konkretni predlogi, kaj lahko naredite:

NAVADE IN ŽIVLJENJSKI SLOG V
ČASU RAZSTRUPLJANJA,
IZLOČANJA TEŽKIH KOVIN



z neekološko, procesirano in predelano hrano
z zdravili
s cepivi
iz amalgamskih zalivk
prek hlapov iz sodobnega pohištva, dišav in čistil, osvežilcev zraka, mehčalcev …
prek mas, lepil, barv …
prek kozmetike, deodorantov, ličil, šamponov …
iz zraka
iz zemlje (pesticidi, herbicidi, gnojila …)
iz pitne vode (svinčene cevi)
plastike
igrač
oblačil
aluminijastih folij in posod
morske hrane
cigaret …

Težke kovine so kratki stik, ki pa se ne zgodi čez noč. Gre za dolgoročne učinke
nalaganja težkih kovin v telesu. Dobili smo jih

OD KOD TEŽKE KOVINE SPLOH
PRIDEJO V TELO?

koža       pljuča      ledvice       kosti     tr. slinavka    kri        možgani   reprod. sis.     oči           trebuh          srce     prebavni sis.     jetra

Živo srebro

Svinec

Arsenic

Kadmij

Krom



... izgleda kot kalcij,
zato gre v kosti.

SVINEC
Viri kontaminacije so ...

voda (tudi zaradi svinčenih
vodovodnih cevi), divjačina, ribja
moka kot krmilo (kokošja jajca),
različne barve, svinčene uteži,
svinčeni krožniki, vrčki, baterije ...

... je videti kot
magnezij, zato gre v
mišice in možgane.

Pločevinke, alu folija, ponve, anti-
perspiranti, higienski izdelki za
ženske, kravje in sojino mleko ...

ALUMINIJ
Viri kontaminacije so ...

... je videti kot selen,
zato gre v ščitnico in

podobno.

termometri, varčne žarnice, ribe,
amalgamske zalivke, baterije,
uporabljeno kot konzervans.

ŽIVO SREBRO
Viri kontaminacije so ...

cigareti, s fosfati škropljena
zelenjava, sipe, lignji, hobotnice,
raki, krompir, korenje, redkvica ...
Verjetnost kontaminacije s
kadmijem povečuje morebitna
bližina sežigalnice odpadkov ali
industrijskih obratov, kjer se
sežiga premog.

... je videti kot cink,
zato gre v možgane,

oči in prostato.

KADMIJ
Viri kontaminacije so ...



Cvetačo narežemo na cvetke in jo kuhamo v vreli vodi 5—10 minut. Skuhamo lečo.
Narežemo peteršilj, drobnjak in kapre. Pripravimo preliv iz limoninega soka, gorčice
in olivnega olja. Popražimo semena. V večji posodi zmešamo vse sestavine, solimo,
prelijemo s prelivom in posujemo s semeni

RECEPTI

1 cvetača
1 čebula (drobno nasekljano)
drobnjak (drobno nasekljan)
peteršilj (nasekljan)
pest mešanice semen (npr. sončnična,
sezamova, lanena …)
½ skodelice rdeče leče (po izbiri)
sol, poper
1 žlica kaper
2 jušni žlici limoninega soka
1 jušna žlica gorčice
2 jušni žlici olivnega olja

SOLATA IZ CVETAČE
Sestavine (za 4 osebe)

divje zelenje iz gozda (čemaž,
pljučnik, smrekovi vršički …)
krompir v kosih
olivno olje
sol in poper

SMUKAVC IZ ČEMAŽA
Sestavine:

Krompir olupimo, narežemo na kose in
skuhamo. Na grobo nasekljamo gozdne
rastline in jih postavimo v skledo.
Dodamo olje, sol, poper in vroč krompir.
Zmešamo in postrežemo.



ena čebula
tretjina/polovica hokaido buče (odvisno od velikosti)
dva srednje velika krompirja
en korenček
skodelica čičerike (kuhane ali iz konzerve)
steblo zelene
pol skodelice graha
olje
koriander
rožmarin
kari
suhi česen
poper
sol
sok pol limone
dve do tri skodelice vode

PISANA ENOLONČNICA
Sestavine:

Najprej na dveh žličkah olja popražimo čebulo, potem dodamo ostale sestavine:
bučo, krompir, čičeriko, zeleno, korenček in začimbe. Ko sta krompir in buča
kuhana (za to rabimo nekje od 20 do 30 minut, odvisno od velikosti kosov),
dodamo še grah. Če pa uporabljate sušenega, gre lahko v lonec prej. Na koncu
dodate tudi limonin sok.

1 mango
1 ½ skodelice ananasa
1 skodelica borovnic
1-2 žlici svežega
koriandra

KORIANDROV NAPITEK
Sestavine:

Vse sestavine zmešajte
zmogljivem blenderju.



1 šopek svežega koriandra, opranega in
posušenega
2 žlici svežega origana
½ skodelice limoninega soka
¾ skodelice olivnega olja
¼ skodelice kaper
½ skodelice pinjol
2 stroka česna, nasekljana
½ čajne žličke morske soli
¼ čajne žličke svežega popra
3 žlice kvasnih kosmičev

PRELIV ZA SOLATE “LOVILEC TOKSINOV”

Vse sestavine zmešajte. Shranjujte v steklenem
kozarcu v hladilniku (uporabno 2-3 tedne).

1-2 skodelici kokosove vode
2 skodelici zamrznjenih borovnic
(ali drugega jagodičevja)
1 žlička spiruline, klorele ali
pšenične trave
1 skodelica svežega koriandra
½ skodelice špinače, blitve, rukole,
kodrolistnatega ohrovta (ali
kombinacije teh živil)
2 banani
1 pomaranča

PREČIŠČEVALNI SMUTI (bogat z
antioksidanti in zelenjem)
Sestavine:

Vse sestavine zmešajte zmogljivem
blenderju.



Težke kovine so kratki stik! Tako jih izločite! Jasmina Kandorfer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdaj bomo dojeli, da je treba najprej odstraniti težke kovine?! Dominik
Golenhofen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Težke kovine – kemično orožje za sterilizacijo človeka; Sabina Grošelj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POVEZANE VSEBINE
VIDEOPOSNETKI



Zakaj in kako zmanjšati izpostavljenost aluminiju? Sanja Lončar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To je 5 nepoznanih nevarnosti v slovenskih kuhinjah; Sanja Lončar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanja Lončar pove, kako pripravljati morsko hrano, da bi zmanjšali
tveganje za vnos težkih kovin

 
 
 



Nevarne kemikalije v izdelkih za otroke; Anton Komat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skrita nevarnost: čistila; Duška Grahovac, Tomaž Ogrin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ali lahko zmanjšamo možnosti za spontani splav? Jelena Dimitrijević



Članek Če bi vedeli, kaj jeste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Članek Otroci dobijo do 5. leta prek oblačil, ki niso organska, 35 %
življenjskega odmerka kancerogenih pesticidov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Članek Rešite se predpotopnih amalgamskih plomb – ne le zaradi videza,
ampak tudi zaradi zdravja!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POVEZANE VSEBINE
ČLANKI



Članek Pomislite na to, preden naslednjič naročite ribe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Članek Seznam prepovedanega! Če želite živeti zdravo, potem se izogibajte
temu seznamu ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Članek Spontani splav – ali ga lahko preprečimo?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdravnik Montanari je odkril presunljivo dejstvo o splavih in degeneracijah
plodov – splav je dejansko najmočnejše razstrupljanje. Preden se odločimo
za kreacijo novega življenja bi bilo torej priporočljivo opraviti konkreten
detoks težkih kovin in drugih hormonskih motilcev. Več o tem tudi v
zgornjem članku.



Če ste se odločili, da greste na protokol nam lahko
to spročite in nas tudi kaj vprašate. Na voljo smo
vam za moralno in psihično podporo, pa tudi pri
vseh vprašanjih, ki se porajajo. Delite z nami svoj
napredek, kajti zelo radi to opazimo ter tudi
dodatno nagradimo in vas s tem še bolj
spodbudimo!

02 6200 230
info@klepetobkavi.si


