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UVOD

Za žvrkljanje olja sem izvedela povsem naključno, 
ko sem prišla na dom iskat prijateljico, da bi šli 
sku paj v hribe. Vrata mi je odprla njena mama –  
s polnimi usti. Kakšnih deset minut sem sedela 
v njihovi kuhinji. Prijateljica se je oblačila, mama 
pa žvrkljala. Kaj, mi je razložila kasneje. Hladno 
stiskano oljčno olje.

Žvrkljanje olja ubija viruse, glivice, bakterije, 
skratka vse, kar imamo škodljivega v ustih.  
To izpljunemo, telo pa se začne zdraviti samo. 
Če smo dovolj vztrajni, in žvrkljamo redno, lahko 
odpravimo kronična vnetja ter celo hujše bolezni.

Navdušena nad učinki žvrkljanja olja sem začela 
tudi sama raziskovati. V glavnem po sple tu. Po na
ključju sem naletela na knjigo Oil Pulling Therapy 
dr. Brucea Fifea, certificiranega prehranskega stro
kovnjaka in naturopata, ki je izpopolnil terapijo 
žvrkljanja olja. V omenjeni knjigi je prikazal, kaj 
se zgodi, če slabo skrbimo za zdravje naših zob.

V prvem delu Žvrkljanja olja povzemam ugoto
vitve raziskovalcev, v glavnem zobozdravnikov, 
ki so bolezni ustne votline povezali s številnimi 
sistemskimi in kroničnimi boleznimi, v drugem 
delu pa opisujem zdravljenje z žvrkljanjem olja.

Žvrkljanje olja očisti usta bolje kot katerakoli 
zobna ščetka. Poleg tega telo zaščiti pred tem,  
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da bi se mikroorganizmi iz ust razpasli po telesu. 
Vse lepo in prav, teorija je eno, praksa pa drugo.  
Ob pisanju te knjige sem še sama preizkusila 
vse, o čemer so pisali izkušeni zdravniki in zobo
zdravniki. Že po treh dneh sem opazila prve 
učinke. Prepričana sem, da jih lahko pripišem le 
učinku žvrkljanja olja.

Začelo se je pred približno pol leta. Z bolečinami 
v čeljusti levo zgoraj. Prišle so in izginile. Zobje  
niso bili občutljivi na hladno ali toplo, prisotna 
je bila le neznosna bolečina. Pojavljala se je ob 
različnih urah dneva, ponoči nikoli. Tri ali štiri dni 
sem trpela, potem pa sem se vendarle opogumila in 
po iskala pomoč. Naj povem, da se je to zgodilo med 
službeno potjo v tujini, in ker sem morala tam ostati 
še najmanj teden dni, mi ni preostalo drugega, 
kot da me tam nekdo odreši strahotnih bolečin. 
Zobozdravnici pojasnim in pokažem, kje me najbolj 
boli. Hitri pregled ustne votline ni pokazal ničesar, 
niti najmanjšega kariesa, pa so mi takoj naredili še 
rentgensko slikanje. Tudi to ni pokazalo ničesar. 
Niti globinske zobne gnilobe niti zobnega kamna, 
ničesar, kar bi mi takrat zobozdravnica lahko 
popravila oziroma zdravila. Svetovala mi je, naj si 
kupim posebni zobni pasti, eno za čez dan, drugo 
za ponoči. Če se mi stanje poslabša, naj pridem 
nazaj. V tem primeru bo treba zdraviti korenino.  
Po nekaj dnevih čiščenja z novima zobnima 
pastama me je bistveno manj bolelo.
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Bolečine so se pojavljale le še tu in tam. Sčasoma 
sem na ta zob pozabila. Na štirico zgoraj. Vse 
do začetka novembra, ko se je na dlesni, med 
omenjenim in še enim zobom naredila bula, ki 
me je kar malo prestrašila. Takrat sem namreč 
že raziskala toliko stvari, do katerih lahko pride 
zaradi ognojka, da sem se po hitrem postopku 
naročila na pregled. Tokrat me je zob ob dotiku 
bolel; na koncu koreninskega kanala se je naredil 
ognojek, in potrebno je bilo zdravljenje. Dobila 
sem prvo zdravilo. Prejemala naj bi ga ves mesec, 
do izboljšanja.

Seveda sem si rekla, da bom poleg temeljitega 
čiščenja zob začela žvrkljati še olje, da bodo zo 
bje čim prej v boljšem stanju. Žvrkljala sem samo 
enkrat dnevno. Na tešče. Med prhanjem, oblače
njem in pospravljanjem sobe je bilo dovolj časa, da 
bakterije v ustih zvabim na kup in jih izpljunem, 
preden gredo naprej v telo. Kar sledi, je bistvo,  
ki me je prepričalo, da žvrkljanje olja res deluje. 
Kakor številne druge s podobnimi izkušnjami.

Že po nekaj minutah žvrkljanja se mi je iz sinusov 
začela ulivati sluz. Tista, ki se je nisem mogla rešiti 
leta in zaradi katere sem imela težave pozimi  
in poleti. Ker me je pri žvrkljanju ovirala, sem 
morala na začetku žvrkljanje prekinjati. Če sem 
kako jutro pozabila na ta svoj novi obred, je sluz 
začela kljub temu odtekati, in to ob isti uri, kot sem 
sicer izvajala terapijo. Po kakšnih desetih dneh so 
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me začela neznosno boleti kolena. Še zdaj ne vem, 
ali zato, ker so se bakterije iz okuženega dela dlesni 
preselile tja (kar je tudi možno, a krvne slike, ki bi 
pokazala prisotnost bakterij v telesu, nisem delala), 
ali pa je šlo za hudo reakcijo. Kakorkoli, kakšen 
teden sem komaj hodila, potem pa so bolečine tako 
nenadoma izginile, kot so se pojavile. Med terapijo 
sem postala izjemno utrujena, zaspana, žejna in ne 
vem, kaj še vse. Vse sem pripisala močni čistilni 
reakciji. Prvi teden sem brez vsakršne telovadbe 
shujšala dobra dva kilograma. No, v mesecu dni je 
to lahko osem kilogramov, kar me je tudi najbolj 
spodbudilo. Pa ne le to. Sedaj se počutim nekako 
čistejšo, bolj umirjeno. Morda le zato, ker vem, da 
so moja usta veliko bolj čista.

Če jih ne bi opazila pri sebi, bi težko verjela, 
da so učinki te preproste terapije tako izjemni. 
Priporočam jo vsakomur, ki si želi telo očistiti 
strupov in pospešiti samozdravljenje ali le poskr
beti za preventivo; predvsem pa, če mora poskrbeti 
za kurativo (zdravljenje). Sliši se klišejsko, a mi
slim, da z žvrkljanjem olja ne bom prenehala 
nikoli (ob koncu knjige boste razumeli, zakaj).  
V nadaljevanju si preberite, kako se izvaja in zakaj 
ga je vredno preizkusiti …
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1. del

VSE BOLEZNI  
SE ZAČNEJO V USTIH

Kakor so oči zrcalo duše, tako so usta okno v telo. 
Ko pogledamo nekomu v usta, lahko ugotovimo, 
ali je zdrav ali ne. Spremenjena barva zob, otekle, 
odmaknjene, krvaveče in vnete dlesni, zobne 
obloge, slab zadah, manjkajoči zobje itd. Vse to 
odraža človekovo zdravstveno stanje. Usta so 
začetek prebavnega trakta. »Ko pogledamo v usta, 
vidimo, v kakšnem stanju je črevesje. Če so usta 
zdrava, je črevesje zdravo; če imamo okvarjene zobe 
in dlesni, potem slabi in propada tudi preostalo 
telo. Usta lahko razkrijejo številne bolezni: aids, 
bulimijo, levkemijo, sladkorno bolezen, sindrom 
razdražljivega črevesja, sifilis, raka, zgago in druge 
bolezni,« v knjigi opisuje dr. Bruce Fife.

Vsi imamo edinstven nabor mikroorganizmov. 
Dejavnikov, ki vplivajo nanj, je ogromno. Naša usta 
odsevajo, kaj jemo, dihamo, kako živimo. Odsevajo 
hrano, ki jo uživamo, zrak, ki ga dihamo, okolje, 
v katerem živimo (ne le v fizičnem, ampak tudi 
v duhovnem smislu; zastrupljajo nas lahko tudi 
odnosi). Brez hrane lahko živimo mesece, brez 
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kisika ne bi šlo. Zrak je čedalje bolj onesnažen, in na 
zdravje vpliva v številnih pogledih. Kar pomislimo: 
strupeni hlapi (iz industrije, razpršilcev za lase, …) 
in tobačni dim, cvetni prah, mikrobi v zraku. Na 
zdravje močno vpliva tudi, kar damo v usta; hrana, 
ki ji primanjkuje hranil, in slabe prehranske navade. 
Oboje lahko povzroči podhranjenost in poveča 
tveganje za razvoj degenerativnih bolezni. Tudi 
preveč hrane, hranljive ali prazne, lahko privede 
do debelosti in cele vrste drugih težav.

Velik vpliv na ustno floro imata tudi spol in ge
netika. Mikrobi se močno povečajo, kadar smo pod 
stresom, saj ta slabi imunski sistem. Raven hormo
nov na primer prav tako vpliva na rast določenih 
organizmov. Potem so tu še nezadosten vnos vode 
ali preveč kave in alkohola, ki lahko povzročijo akut
no ali kronično dehidracijo. Če smo subklinično 
(stanje, ko še ni potrebno zdravljenje) dehidrirani, 
imamo v ustih manj sline, kar spet vpliva na število 
mikrobov. Poveča jih, seveda. Zdravila, naravno 
prisotni strupi v živilih, strupi v okolju, ostanki 
pesticidov, kemični dodatki v živilih, žarka olja 
in industrijski onesnaževalci, prav vsi vstopajo  
v telo skozi usta. Kar jemo in pijemo, pa tudi, 
kar vdihavamo in kako mislimo, vse to vpliva na 
imunski sistem. Bodisi ga krepi ali slabi. Ko je 
oslabljen, je možnosti, da zbolimo (za nalezljivimi 
in kroničnimi boleznimi) veliko več. Močan imunski 
sistem lahko premaga celo grozeče resne okužbe.
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Bakterije, virusi, glivice in paraziti vstopajo v telo  
skozi usta vsak dan, vsako uro, vsako sekundo. 
In še kako vplivajo na zdravje. Na stotine milijard 
mikroskopskih organizmov naseljuje sluznice ust, 
jezika, grla in prebavil. Ga ni človeka, ki ne bi imel 
v sebi mikrobov. Težava nastane, če jih je preveč. 
Nekateri so koristni, drugi ne. Vsi pa so potencialno 
škodljivi. Tudi koristni organizmi lahko postanejo 
smrtonosni, če pridejo v krvni obtok – skozi odprte 
rane ali vneto tkivo. Naselijo se v druge telesne 
dele in povzročijo neizmerno škodo; pogosto 
so razlog za sistemske in lokalizirane okužbe ali 
kronično vnetje. Sprožijo lahko avtoimunski odziv 
z ogromno zdravstvenih težav: od sklepnega vnetja 
(artritisa), raka, do bolezni srca. Zdravje ustne 
votline lahko torej vpliva na zdravje celega telesa. 
Obstajajo številne raziskave, ki so to dokazale.

Usta in nos so vrata v telo. Skozi usta se hra
nimo, skozi nos vdihavamo zrak. Gre za dve, 
za naš obstoj najpomembnejši stvari. In ta 
ista vrata odpirajo telo strupom in klicam,  
ki prihajajo od zunaj ali s hrano, in povzročijo 
bolezen.


