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YAZARLA İLGİLİ YASAL UYARI

Bu kitap yalnızca eğitim amaçlıdır. Ne yazar ne de yayın-
cı bireysel okura mesleki tavsiyeler ya da hizmetler sunmayı 
amaçlamamaktadır. Bu kitap, bir doktor ya da lisanslı bir sağ-
lık hizmeti uzmanı tarafından danışma, tanı ya da tedavi al-
ternatifi değildir ve bu yönde değerlendirilmemelidir. Herhan-
gi bir diyete, reçetesiz takviyeler almaya ya da yeni bir sağlık 
tedavisine başlamadan önce lütfen doktorunuza danışın. Bu 
kitabın amacı yalnızca müşterek sağlık arayışınızda doktoru-
nuzla işbirliği yapmanıza yardımcı olacak bilgiler sunmaktır. 
Ne yazar ne de yayıncı bu kitaptaki herhangi bir bilgi ya da 
öneriden kaynaklandığı öne sürülen herhangi bir hasar ya da 
kayıptan sorumlu tutulmayacaktır. 

DR. MORSE’un VİDEOLARIYLA İLGİLİ 
YASAL UYARI

 
Bu videolarda Dr. Morse tarafından verilen bilgiler kesin 
olarak ve yalnızca eğitim amaçlıdır. Videolar hastalıkların 
iyileşmesine yönelik teşhis, tedavi ya da şifalı reçeteleri içer-
mez. Bu kayıtlarda yer alan tavsiyeler, konsültasyon ya da 
tavsiye edilen bireysel protokollerin yerine geçmez. Dr. Mor-
se üzerinden bireysel konsültasyon ve protokoller, yalnız-
ca kliniğiyle irtibat kurularak alınacak randevularla verilir.  
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TEŞEKKÜR 

Yüzyılı aşkın bir süredir nasıl sağlıklı olacağımıza dair ya-
lanlarla kuşatılmış durumdaydık ama bu uykudan uyanmak 
üzereyiz. Bu kitap küçük olabilir ancak içindeki bilgiler ina-
nılmaz derecede etkileyici ve büyük olasılıkla önceden oku-
duklarınızın hiçbirine benzemiyor. Kolayca okunacak ve basit-
çe anlaşılacak biçimde kısa ve öz yazıldı. Sağlık üzerine çığır 
açan bu anlayışın arkasındaki isim Dr. Robert Morse, her za-
man ‘basitlikten ayrılmamayı’ önerir bize. Sağlık hakkındaki 
bu bilgiler, güçlü gerçeğin kendisi olmakla beraber inanmaya 
yönlendirildiğimiz şeylere de aykırı. Bugün toplumumuzdaki 
rahatsızlık ve hastalıkların çoğunun arkasında yatan neden, 
günümüzün inançları ve yemek yeme tarzıdır.

Hiçbir hastalık durumunun bir muamma olmadığını çün-
kü her birinin mantıksal bir nedeni bulunduğunu öğrenecek-
siniz. Oysa alopatik* ve farmasötik çevreler tarafından bize 
öğretilen hastalık kavramları kafa karıştırıcıdır ve sağlık hak-
kındaki gerçeği anlatmazlar. Anlamadığımız yetmiyormuş gibi 
bir de, hastalığın nedenine değil yalnızca geçici bir süreliğine 
bulguları (semptom) üzerine giden tedavi yöntemlerinden 
muazzam paralar kazanmak üzere karmaşık bir hâle getirildik-
leri için de kafa karıştırıcıdırlar. Bu, bir sağlık hizmeti değildir. 
Bu, tıp ve ilaç endüstrilerini besleyen bir hastalık bulgu yöne-
timidir ve bizler de onların pazarıyız.

Dr. Morse’un öğretilerini dinlemek, tüm hayatımın en he-
yecanlı ve ödüllendirici keşfi oldu. Çünkü bunca zaman ara-
dıktan sonra nihayet gerçeği öğrenmekten daha tatmin edici 
bir şey yoktur. Onun öğrencisi olmaktan son derece gururlu-
yum. Keşke uzun yıllar önce akıl hocam olsaydı. Fakat her za-
manki gibi; geç olsun güç olmasın!

*  Ç.N. Batılı ya da modern tıp.
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Ben 20 yıldan uzun bir süredir doğal sağlık üzerine çalışı-
yorum hatta öğrendiklerim hakkında kitaplar yazdım. Bu ki-
taplar hayati önem taşıyan ‘bedenini temizle ve besle’ prensi-
bine dayanıyordu. Binlerce insana yardımcı olmalarına karşın, 
ne yazık ki tam bir kavrayıştan yoksunlardı. Özellikle, beden-
deki lenf sisteminin doğal işleme biçimi, bitkisel ve glandüler 
takviyelerin, doğal olarak dengeli olmaları nedeniyle bedenin 
kabul ettiği yegane takviyeler oluşu eksikti.

İnsan bedeninin çalışma biçimiyle ilgili temel gerçekleri 
Dr. Morse’un ifşa etmiş olduğu hâliyle tamamını keşfedebil-
miş değildim. ‘İfşa etmek’ten söz ediyorum çünkü bu konuda 
konuşan hatta bunları bilen başka hiç kimse yok, buna alopa-
tik ve natüropatik* doktorlar da dahil. Tam da bu yüzden bir 
sır gibi görünüyor. Fakat artık Dr. Morse sayesinde bu sır ol-
maktan çıktı ve hayatımızı hem değiştirecek hem de kurtara-
cak bir nitelik kazandı. İnsanlığa ne büyük bir armağan!

Hastalık kovalayan zihniyet ve tıbbi tedavilerin çoğu gerek-
siz ve aslında uzun vadede geri tepiyor. Azıcık bir bilgi ve ge-
rekliyse rehberlikle, keyfini sürmeniz gereken mükemmel bir 
sağlık durumunu geri kazanabilir ve koruyabilirsiniz.

Dr. Morse parıldayan bir ışık ve zamanımızın en parlak şi-
facılarından biri. O, bitki uzmanlarının, eğitmenlerin üstadı. 
Kendini insanların gerçeği öğrenip sağlıklı olmasına adamış 
maneviyatı yüksek, şefkatli ve cömert bir adam. Hastalık ya-
nılgısını kırıp geçerek hayatının geri kalanını, birikimini ‘ücret 
talep etmeksizin’ başkalarıyla paylaşmaya adamış biri o. Bunla-
rın tümüne Youtube’dan ulaşabilirsiniz. O, yaşam dolu insan 
vücudunun, sağlığını korumak için nasıl çalıştığına dair basit 
gerçekleri keşfetti ve şimdi bunları öğretiyor.

Takip eden sayfalar Dr. Morse’un kitabında ve video su-
numlarında derlediği öğretilerinin özetini içeriyor. Anlatım 

* Ç.N: Doğal sağaltım yollarına dayalı.
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çoğunlukla bana ait olsa da burada sunulan bilgi ve birikim 
temelde kendisine aittir. Bunu yazarken amacım, sağlık hak-
kındaki gerçeği, daha önce farkında olmayan veya bu malzeme 
üzerinde yapmış olduğum gibi derinlemesine çalışmaya zama-
nı olmayan kişiler tarafından tekrar tekrar atıfta bulunulabile-
cek, anlaşılması kolay bir formatta yaymaya yardımcı bir elçi 
gibi hareket etmektir.

Bu bilgi, sahip olduğu gerçeklik ve sağlık özgürlüğü po-
tansiyeli nedeniyle paha biçilmezdir. Kasıtlı olarak, özellikle 
dijital versiyonunda, mümkün olduğunca çok sayıda insanın 
erişimini sağlayacak düşük bir ücretle fiyatlandırılmıştır ve 
umarım okuduktan sonra siz de mesajının yayılmasına yar-
dımcı olursunuz. 

Bu kitaptaki bilgiler dolayısıyla tüm minnettarlığımı, övgü 
ve yürekten teşekkürlerimi Dr. Robert Morse’a sunarım. O, 
hayatımı sonsuza dek değiştirdi.

Ron Garner
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ÖNSÖZ 

Merhaba biricik okurlarım.
Ron adına bu önsözü yazmaktan onur duyuyorum çünkü 

hayatının ikinci yarısını sağlık, yaşama gücü ve maneviyatla il-
gili cevapları arayarak geçirdiğini biliyorum. 

Bugün birçok insan, gerçeğin ve sağlıklı yaşamın peşinde. 
Hayatın bu basit gerçeklerine ulaşmamızı engelleyenlerden 
biri de zihin. Günümüz dünyası cevapların bilim insanlarında 
ve düşüncede olduğuna inanıyor ama şu da var: Düşünce ve 
bellek bütün gerçekliği kucaklamıyor. Zihin bir bilgisayardan 
başka bir şey değildir. Yalnızca kendisine programlananı bile-
bilir. Bizse düşüncenin koşullu hâllerinin ötesine, saf farkın-
dalık dünyasına ya da adına bilinç dediğimiz, bütün yaşamın 
başladığı yere doğru adım atmalıyız. Hayatınızı daima basit 
tutun ve şimdi de öyle olun.

Basitçe söylemek gerekirse Ron, fiziksel dünyadaki yaşamın 
kimyanın iki ayağı üzerine kurulu olduğunu keşfetti: Bazlar -al-
kali- ve asitler. Yaşam sadece enerji ve kimyanın bu iki zıt kutbu 
üzerinde ilerler ve tümü de sonsuzmuş gibi görünen frekanslar, 
pH değerleri, biçimler, etkiler ve tepkilere neden olur. 

Kimyanın bu her iki yanının etkilerini öğrenmek semptoma-
tolojiyi anlamanıza yardım edecektir. Basitçe söylemek gerekirse 
asitler su kaybına yol açar ve aşındırıcıdır, yaşamı tüketir; bazlar 
ise tazeleyicidir -elektrolitler- ve yaşamı yeniden inşa ederler. 

Ron ayrıca yiyecekleri kimyanın bu iki tarafına göre bölebi-
leceğinizi size gösteriyor. Bir, asit oluşturucu -kül- gıdalar, bir 
de alkali -elektrolit- kül etkisi yaratan gıdalar vardır. Asit külü 
bırakan yiyecekler beden üzerinde aşındırıcı bir etkiye yol 
açarken, alkali külü bırakan yiyecekler bedeni yeniden onara-
bilir.

Buna bedenin bir yiyecek -kimya- işlemcisi olduğunu ve 
kimya metabolizmasının her zaman bedenden -hücrelerden- 
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atılması gereken yan ürünler bırakacağı gerçeğini ekleyin; aksi 
hâlde iltihaba neden olan, aşındırıcı bir etki yaşanacaktır.

Ron’un ileri sürdüğü üçüncü temel anlayışsa, fiziksel bede-
nin basit bir biçimde kabaca 100 trilyon hücreden ve iki temel 
sıvıdan -kan ve lenf- oluştuğudur. Esas olarak bu iki sıvı, kim-
yanın her iki tarafıyla da alışverişte bulunur. Kan -mutfak- hüc-
relere kimyanın alkali -elektrolit- yanını ulaştırır, lenf sıvılarıysa 
metabolizmaya ait asitleri -hücre atıkları- bedenden atar.

Ron benim yaklaşık 50 yıl önceki keşfime -büyük Lenfa-
tik ‘Kanalizasyon/Bağışıklık’ Sistemi’nin eleyici organlarının 
böbrekler ve cilt olduğuna- ulaşmıştır. Eleyici organlarınız ele-
yemediğinde, hücresel, metabolik ve sindirici asitler dokularda 
birikmeye başlayarak vücutta iltihap adı verilen bir bağışıklık 
tepkisine yol açar. Ağrı ve şişmeleri hücrelerin parçalanması ta-
kip eder. Tıp dünyası yukarıda anlatılanların basitliğini anlamı-
yor ve bu nedenle asitlerin dokularda alıkoyulmasıyla yaşanan 
bulgulara odaklanıyor. Bu yüksek asit seviyesi semptomları, ge-
nellikle her yıl tüm dünyada milyonlarca ölüme yola açan asit-
li ilaçlarla tedavi edilir. Oysa kimya, asitlerin etkisizleştirilmesi 
-nötralize edilmesi- için bazlara ihtiyaç olduğunu söyler. 

Son olarak, hiçbir hayvan yemeden önce yemeğini pişir-
mez, peki insanlar bunu neden yapar?

Ron’un paylaştığı sağlık sırrı size sağlık ve yaşam gücü dün-
yasının anahtarlarını verecek. Sağlıklı yaşama giden bu eğlen-
celi ve olağanüstü yolculukta, dinamik enerjinin doğal bir yan 
etkisiyle manevi olarak da gelişeceksiniz.

Gerçeğe sonsuz adanmışlığın için teşekkürler Ron Garner. 

Dr. Robert Morse
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GİRİŞ
 

Hayatta korkulacak hiçbir şey yoktur; sadece anlaşılacak 
şeyler vardır. Daha az korkmak için daha fazla anlamanın 

zamanıdır şimdi. 
Marie Curie

Bu Kitabı Neden Yazdım?

Tüm hayatım boyunca sağlık sorunlarıyla boğuştum, niha-
yet başa çıkıp, sağlık ve hastalıklar hakkındaki gerçeği keşfet-
tim. Şimdi de bu paha biçilmez bilgiyi siz okurla paylaşmak 
istedim. Tıbbi ve natüropatik sistemlere güvenmek, defalarca 
doktorlara gitmek ve tedaviler, ilaçlar, takviyeler için servet 
harcamak bana kalıcı bir çare getirmedi. İyi niyetli olmadıkları 
için değil ama hastalık bulgularını tedavi etmenin, doktorların 
ve çoğu sağlık çalışanının işi, geçim kaynağı olduğunu sonun-
da anladım. Ama vücudumu nasıl iyileştireceğim konusunda 
bir kez bile tavsiye almadım çünkü insan vücudunun nasıl ça-
lıştığını tam olarak anlamıyorlar. Bu kitaptan öğrenmek üzere 
olduğunuz şey budur.

Bu kitap sağlığınızın kontrolünü elinize almanızı sağlamak 
üzere gerçek sağlık kavramları hakkında eksiksiz bilgi edinme-
niz için ‘hemen sadede gelen’, okunması kolay ve anlaşılır bir 
başvuru kaynağı olacak şekilde yazılmıştır.

Referanslar Hakkında Bir Not

Bu belgenin ana metni boyunca, Dr. Robert Mor-
se’un YouTube Soru-Cevap Videosu oturumlarında yaptı-
ğı açıklamalara kolaylık ve basitlik sağlamak amacıyla ya-
pılan referansları kısalttım. Örneğin, “Morse, Robert, ND, 
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Video Soru&Cevap 180” şeklindeki bir referans (180) ola-
rak not edildi ya da “Morse, Robert, ND, Video Soru&Ce-
vap 42 Bölüm 2”, (42 Bölüm 2) olarak. Bunların not edile-
bilecek tek referans yerleri olmayabileceğini ve Dr. Morse 
videolarında belirli konuların tartışıldığı birkaç başka kay-
nak olabileceğini de lütfen unutmayın. Referanslar için 
benzer bir format Referans Bölümü’nde kullanılmaktadır. 

Doktorların Bilmedikleri

Sağlığın sırrını ve hastalık gerçeğini açıklamadan önce, bu 
kitabın başlığıyla ne kastedildiğini açıklamama izin verin. Ya-
zar olarak, doktorları aşağılamak gibi bir arzum ya da niyetim 
yok çünkü eminim ki çoğu, insanlara yardım etme arzusunda 
iyi niyetli ve samimi. Alopatik travma bakımı mükemmel olsa 
bile rahatsızlık ve hastalık durumları için gerçek sağlık bakımı 
bambaşka bir konudur.

Akademik hayatları boyunca tüm doktorlar ders çalışmak 
ve çok fazla miktarlarda bilgiyi öğrenmek için yıllarını verirler. 
Bununla birlikte ne okulları tarafından öngörülen sınırların dı-
şındaki konuları takip etmekte, ne de mezun olduktan sonra, 
tıp birlikleri tarafından onaylanmayan tedavi yöntemlerini kul-
lanmakta özgürdürler. Kurallara uymak üzere yetiştirilmişlerdir. 
Ancak insan vücudunun kendini doğal olarak iyileştirmesine 
nasıl yardımcı olacakları konusunda eğitim almamış olabilirler.

Tıp fakültelerindeki doktorların eğitimi, büyük meblağlar 
kazanan bir endüstriyi desteklemek üzere tasarlanmıştır. Dok-
torlar kâr amacı güden bir sistemde çalışır. Hedeflenen, bir 
sağlık sorununun nedenini gidererek hastalıkların kalıcı olarak 
iyileştirilmesi değil, hastalık bulgularının ilaçla geçici olarak 
dindirilmesi, doktor ve uzmanlara takip ziyaretlerinin artması-
dır. Beslenme veya zehirden arınma konusunda neredeyse hiç-
bir eğitimleri yoktur.
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Sağlık için kritik olan, hem alopatik hem de natüropatik 
çoğu doktorun anlamadığı veya uygulamadığı iki ana bileşen 
vardır:

1. Hastalığın temel nedenini bilmiyorlar. Bir doktorun 
PDR’sinde (Physician’s Desk Reference - Doktorun Masaüstü 
Kılavuzu)* belirli hastalık durumlarını okuduğunuzda, genel-
likle şu ifadeye rastlarsınız: “Nedeni bilinmiyor.” Bir sorunun 
nedenini bilmiyorsanız, onu nasıl çözebilirsiniz? Bütün sağlık 
sorunlarının bu kitapta öğreneceğiniz sadece iki temel nedeni 
vardır.

2. Doktorlara insan vücudunun nasıl çalıştığı tam olarak 
öğretilmemiştir. Özellikle, vücudun hücresel atıklarının kap-
samlı lenfatik kanalizasyon sistemi tarafından nasıl ortadan 
kaldırıldığını öğrenmemişlerdir. Bir doktor, sizinle bu sistemin 
vücudunuzda verimli çalışmasını nasıl sağlayacağınız hakkın-
da konuştu mu hiç? Doktorlar hastaları düzenli olarak kan 
testlerine gönderirler ancak hiç lenf sıvısını test ettiren birini 
duydunuz mu? Bu kitabı daha fazla okudukça bunun ne kadar 
önemli olabileceğini anlayacaksınız.

Bir Benzetme

Doktorlar kan analizine odaklanmak için eğitim alırlar an-
cak lenfatik sistemi tamamen görmezden gelirler. Bu, arabasını 
sürekli yıkayıp benzin deposunu dolu tutan ama yağı veya filt-
releri asla değiştirmeyen kişilerin araba bakımına benzer. Ya-
kıtın yanmasından kaynaklanan atık ürünler sonunda birike-
rek otomobilin motorunda sorunlara neden olur. Tortulaşmış 
yağ, kaçınılmaz zararı verir. Aynı şey insan vücudunda da olur. 

* Ç.N: İlk olarak 1947’de yayınlanan, ilaçlar hakkında bilgi veren ve ilaç 
üreticileri tarafından sürekli güncellenen bir kaynak kitaptır. Günümüzde 
internet sitesi ve mobil uygulaması da vardır.




