ELOGIOS A ANTHONY WILLIAM
“O suco de aipo está dominando o mundo inteiro. É impressionante o fato de Anthony ter criado
esse movimento e restaurado a saúde de incontáveis pessoas pelo mundo afora.”
— SYLVESTER STALLONE
“O conhecimento que Anthony tem dos alimentos, de suas vibrações e de como eles interagem
com o corpo nunca deixa de me impressionar. Sem nenhum esforço, ele explica, de maneira que
qualquer pessoa possa compreender, de que modo nossas escolhas podem ser harmônicas ou
desarmônicas. Ele tem um dom. Faça um favor a seu corpo e se trate.”
– PHARRELL WILLIAMS, artista e produtor, ganhador de 12 prêmios Grammy
“Há seis meses que tomo suco de aipo toda manhã e estou me sentindo ótima! Notei uma
diferença imensa no meu nível de energia e no meu sistema digestório. Hoje em dia, levo minha
juicer até nas minhas viagens para não perder meu suco de cada dia!”
— MIRANDA KERR, supermodelo internacional, fundadora e CEO da KORA Organics
“Anthony mudou muitas vidas para melhor com os poderes de cura de seu suco de aipo.”
— NOVAK DJOKOVIC, campeão de tênis e número um no ranking mundial
“Todos os grandes dons são distribuídos com humildade. Anthony é humilde. E, como todos os
remédios que funcionam, os seus são intuitivos, naturais e equilibrados. Essas duas coisas se
combinam de maneira poderosa e eficaz.”
— JOHN DONOVAN, CEO da AT&T Communications
“Anthony é uma das fontes em que nossa família confia. O trabalho que ele faz no mundo é uma
luz que já conduziu muitas pessoas à segurança. Ele é muito importante para nós.”
— ROBERT DE NIRO e GRACE HIGHTOWER DE NIRO
“Embora seu trabalho tenha, de fato, um elemento de mistério sobrenatural, boa parte do que
Anthony William destaca – particularmente no que se refere às doenças autoimunes – parece
intrinsecamente correto e verdadeiro. O melhor é que os protocolos que ele recomenda são
naturais, acessíveis e fáceis de pôr em prática.”
— GWYNETH PALTROW, atriz ganhadora do Oscar, campeã de vendas do ranking do
New York Times, fundadora e CEO da GOOP.com
“Anthony William é realmente dedicado a partilhar seu conhecimento e sua experiência para que
a palavra de cura chegue a todos. Sua compaixão e seu desejo de alcançar o maior número
possível de pessoas para ajudá-las a se curar são inspiradores e revigorantes. Hoje em dia, em um
mundo obcecado pelos remédios vendidos em farmácia, é alentador saber que existem opções
alternativas que realmente funcionam e podem abrir uma nova porta para a saúde.”
— LIV TYLER, atriz de Harlots, da trilogia O Senhor dos Anéis, Empire Records
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“O conhecimento de Anthony sobre os alimentos que consumimos e os efeitos que eles têm em
nosso corpo e nosso bem-estar geral mudou minha vida!”
— JENNA DEWAN, atriz de World of Dance e de Ela Dança, Eu Danço
“Anthony é uma pessoa maravilhosa. Identificou em mim alguns problemas de saúde muito
antigos e sabia de quais suplementos eu precisava. Imediatamente passei a me sentir melhor.”
— RASHIDA JONES, diretora de Quincy e ganhadora do Grammy por esse documentário, produtora
e protagonista de Angie Tribeca e atriz das séries Parks and Recreation e The Office
“A ressonância e o empoderamento pessoal são coisas poderosas na nossa vida. De modo
supreendente, Anthony William, seus livros e sua chamada ao consumo de suco de aipo
provocaram essas duas coisas em mim. O fato de ele enfatizar que nosso corpo é capaz de se
curar e voltar a seu estado normal é uma mensagem extremamente necessária. Estou
acostumado a procurar soluções rápidas que acabam produzindo mais problemas. A verdadeira
nutrição é o melhor remédio, e Anthony nos inspira a alimentar o corpo, a mente e o espírito com
os dons da natureza; é uma medicina poderosa, que vem direto da Fonte.”
— KARRI WALSH JENNINGS, jogadora de vôlei da equipe americana, ganhadora de três medalhas de
ouro e uma medalha de bronze olímpicas
“Anthony é um mágico que cuida de todos os artistas que gravam no meu selo. Se fosse um
disco, seria muito superior a Thriller. Suas capacidades são profundas, notáveis, extraordinárias e
arrebatadoras. Ele é um farol cujos livros estão cheios de profecias. Esse é o futuro da medicina.”
— CRAIG KALLMAN, presidente e CEO da Atlantic Records
“Consulto constantemente os livros de Anthony William e encontro neles a sabedoria e as
receitas de que preciso para recuperar a energia e a boa saúde. Interesso-me pelas qualidades
únicas e poderosas de cada um dos alimentos que ele descreve e inspiro-me para pensar em
como aperfeiçoar a cada dia o ritual de cozinhar e comer, tendo em vista meu bem-estar.”
— ALEXIS BLEDEL, ganhadora do Emmy e atriz de O Conto da Aia, Gilmore Girls e
Quatro Amigas e um jeans Viajante
“Os livros de Anthony são, ao mesmo tempo, revolucionários e práticos. Quem quer que esteja
frustrado com os limites atuais da medicina ocidental deve dedicar tempo e atenção a este livro.”
— JAMES VAN DER BEEK, criador, produtor executivo e ator de What Would Diplo Do? e ator de
Pose e de Dawson’s Creek; e Kimberly Van Der Beek, palestrante e ativista
“Anthony é um grande homem. Seu conhecimento é fascinante e foi muito útil para mim. O suco
de aipo, em si e por si, é capaz de mudar vidas!”
— CALVIN HARRIS, produtor, DJ e artista ganhador do Grammy
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“Sou extremamente grata a Anthony. Depois de introduzir em minha rotina diária seu protocolo
do suco de aipo, notei uma melhora marcante em todos os aspectos da minha saúde.”
— DEBRA MESSING, ganhadora do Emmy e atriz de Will & Grace
“Meus familiares e amigos foram alvos do inspirado dom de cura de Anthony, e todos nós
nos beneficiamos, mais do que as palavras podem expressar, com o rejuvenescimento
de nossa saúde física e mental.”
— SCOTT BAKULA, produtor e ator de NCIS: New Orleans, ator e ganhador do Globo de Ouro da
série Quantum Leap e ator de Star Trek: Enterprise
“Anthony dedicou sua vida a ajudar os outros a encontrar as respostas de que
precisam para viver da maneira mais saudável possível. E o suco de aipo é o modo
mais acessível de entrar nesse caminho!”
— COURTENEY COX, atriz de Cougar Town e Friends
“Anthony não é apenas um agente de cura caloroso e compassivo.
Também é autêntico e extremamente preciso nas capacidades que Deus lhe deu.
Foi uma bênção imensa na minha vida.”
— NAOMI CAMPBELL, modelo, atriz e ativista
“O imenso conhecimento e a profunda intuição de Anthony desmistificam até os mais complexos
problemas de saúde. Ele mostrou um caminho claro para que eu me sinta o melhor possível –
suas orientações são indispensáveis para mim.”
— TAYLOR SCHILLING, atriz de Orange is the New Black
“Somos extremamente gratos a Anthony e à apaixonada dedicação com que prega a palavra da
cura por meio da alimentação. Anthony tem um dom realmente especial. Suas práticas mudaram
por completo nossa perspectiva sobre o alimento e, no fim das contas, sobre nosso estilo de
vida. O suco de aipo, em si e por si, transformou completamente o modo como nos sentimos e,
a partir de agora, sempre fará parte da nossa rotina matinal.”
— HUNTER MAHAN, golfista hexacampeão da PGA
“Anthony William está mudando e salvando a vida de pessoas pelo mundo afora com seu dom
único. Sua dedicação constante e a grande quantidade de informações avançadas que fornece
derrubaram os obstáculos que costumam impedir tantas pessoas de acolher verdades
desesperadamente necessárias, as quais a ciência e as pesquisas científicas ainda não
descobriram. No âmbito pessoal, ele ajudou a mim e a minhas filhas, dando-nos suportes para a
saúde que realmente funcionam. Hoje em dia, o suco de aipo faz parte da nossa rotina!”
— LISA RINNA, atriz de The Real Housewives of Beverly Hills e de Days of Our Lives, campeã de
vendas do ranking do New York Times e designer da Lisa Rinna Collection
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“Anthony é uma pessoa realmente generosa, dotado de uma intuição e um conhecimento
afiados em matéria de saúde. Vi em primeira mão as transformações que ele provoca na
qualidade de vida das pessoas.”
— CARLA GUGINO, atriz de The Haunting of Hill House, Watchmen, Entourage e Pequenos Espiões
“Faz algum tempo que venho seguindo Anthony e sempre fico contente (mas não surpresa) com
as histórias de sucesso das pessoas que seguem seus protocolos… Faz muitos anos que estou
em meu próprio caminho de cura, pulando de médico em médico e de especialista em
especialista. Anthony é de verdade. Confio nele e em seu vasto conhecimento sobre como a
tireoide funciona e sobre os efeitos dos alimentos em nosso corpo. Já indiquei Anthony a um
número incontável de amigos, familiares e seguidores, pois acredito mesmo que ele possui um
conhecimento que nenhum médico tem. Eu acredito, estou agora a caminho da cura e
é uma honra para mim ter conhecido tanto ele quanto seu trabalho.
Todos os endocrinologistas deveriam ler seu livro sobre a tireoide!”
— MARCELA VALLADOLID, chef, escritora e apresentadora de televisão
“Já pensou se alguém pudesse simplesmente encostar em você e saber qual é o seu problema?
Bem-vindo às mãos curativas de Anthony William – um alquimista dos tempos modernos que,
muito provavelmente, tem nas mãos a chave da longevidade. Seus conselhos salvadores
irromperam no meu mundo como um furacão de cura, que deixou atrás de si um rastro de amor
e luz. Anthony é, sem a menor sombra de dúvida, a nona maravilha do mundo.”
— LISA GREGORISCH-DEMPSEY, produtora executiva sênior da revista Extra
“O dom de cura de Anthony William foi dado por Deus e não é nada menos que milagroso.”
— DAVID JAMES ELLIOTT, ator de Impulse, Trumbo, Mad Men e CSI: NY;
estrelou a série JAG durante dez anos
“Sou filha de médico e sempre usei a medicina ocidental para tratar até as menores queixas.
As ideias de Anthony abriram meus olhos para o poder curativo do alimento e para o modo
como uma abordagem mais holística da questão da saúde pode mudar a nossa vida.”
— JENNY MOLLEN, atriz e autora de I Like You Just the Way I Am, campeão de vendas no
ranking do New York Times
“Anthony William é um dom para a humanidade. Seu trabalho incrível ajudou milhões de pessoas
a se curar de doenças para as quais a medicina convencional não tinha respostas. Sua paixão
genuína e sua dedicação a ajudar as pessoas não têm igual, e sou grata por ter podido partilhar
uma pequena parte de sua poderosa mensagem em Heal.”
— KELLY NOONAN GORES, roteirista, diretora e produtora do documentário Heal
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“Anthony William é um daqueles indivíduos raros que usam seus dons para ajudar as pessoas a
desenvolverem todo o seu potencial e a se tornarem elas mesmas as maiores defensoras de sua
própria saúde… Testemunhei em primeira mão a grandeza de Anthony quando fui a um de seus
eletrizantes eventos ao vivo. Comparo a exatidão de suas leituras com o ato de uma cantora
alcançar notas extremamente agudas. No entanto, além das notas agudas, foi a alma compassiva
de Anthony que cativou o público. Anthony William é uma pessoa que, hoje, tenho o orgulho de
chamar de amigo, e posso lhe dizer que a pessoa que fala nos podcasts e cujas palavras enchem
as páginas de best-sellers é a mesma que telefona para uma pessoa amada para lhe dar apoio.
Não é teatro! Anthony William é autêntico, e as informações que ele partilha por meio do Espírito
não têm preço; são fortalecedoras e extremamente necessárias hoje em dia!”
— DEBBIE GIBSON, atriz, cantora e compositora da Broadway
“Tive o prazer de trabalhar com Anthony William quando ele veio a Los Angeles e partilhou sua
história na revista Extra. Que entrevista fascinante! Ele deixou o público querendo saber mais…
todos iam à loucura! Sua personalidade calorosa e seu coração grande são evidentes.
Anthony dedicou sua vida a ajudar as pessoas por meio do conhecimento que recebe do Espírito
e partilha todas essas informações em sua série de livros O Médium Médico, os quais mudam a
vida dos leitores. Anthony William é sui generis!”
— SHARON LEVIN, produtora sênior da revista Extra
“Anthony William tem um dom inestimável! Sempre serei grata a ele por descobrir a causa que
estava por trás de diversos problemas de saúde que vinham me incomodando há anos.
Com o generoso apoio que ele me dá, vejo melhoras todos os dias.
Penso que ele é um recurso fabuloso!”
— MORGAN FAIRCHILD, atriz, autora, palestrante
“Depois de falar comigo por três minutos, Anthony identificou com precisão meu problema de
saúde! Esse agente de cura sabe do que está falando. As capacidades dos livros da série
O Médium Médico são únicas e fascinantes.”
— ALEJANDRO JUNGER, médico, autor campeão de vendas no ranking do New York Times dos livros
Clean, Clean Eats e Clean Gut e fundador do aclamado Clean Program
“O dom de Anthony o transformou em um conduto para informações que estão anos-luz à frente
de onde a ciência está hoje.”
— CHRISTIANE NORTHRUP, médica e autora campeã de vendas no ranking do New York Times dos
livros Goddesses Never Age, The Wisdom of Menopause e Women’s Bodies, Women’s Wisdom
“Depois de ler Médium Médico e Tireoide Saudável, ampliei minha abordagem e meus
tratamentos das doenças da tireoide e estou vendo o enorme valor que isso tem para os
pacientes. Os resultados são compensadores e gratificantes.”
— PRUDENCE HALL, médica, fundadora e diretora do The Hall Center
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“Como nos comovemos e nos beneficiamos ao descobrir Anthony e ao descobrir o Espírito da
Compaixão, que nos alcança com sua sabedoria de cura por meio do gênio sensível e da
carinhosa mediunidade de Anthony! Seu livro é verdadeiramente uma ‘sabedoria do futuro’,
de modo que já agora, milagrosamente, temos uma explicação clara e precisa das muitas
doenças misteriosas cujo surgimento os textos médicos do budismo já previam para esta nossa
era, em que pessoas inteligentes demais para seu próprio bem perturbaram os elementos
da vida em sua busca por lucro.”
— ROBERT THURMAN, Professor da Cátedra Jey Tsong Khapa de Estudos Budistas Indo-Tibetanos da
Universidade Colúmbia; presidente da Tibet House US; autor campeão de vendas dos livros Love
Your Enemies e Inner Revolution; apresentador do Bob Thurman Podcast
“Anthony William é o prendado Médium Médico, que tem soluções reais e nada radicais para as
misteriosas doenças que nos afligem no mundo moderno. Estou mais que entusiasmado por
conhecê-lo pessoalmente e poder contar com ele como um recurso valioso para meus protocolos
de saúde e os de toda a minha família.”
— ANNABETH GISH, atriz de Arquivo X, Scandal, The West Wing e Mystic Pizza
“Anthony William dedicou a vida a ajudar as pessoas por meio de informações que realmente
fizeram uma diferença substancial na vida de muitas.”
— AMANDA DE CADENET, fundadora e CEO do The Conversation e do The Girlgaze Project;
autora de It’s Messy e #girlgaze
“Adoro Anthony William! Minhas filhas Sophia e Laura me deram um livro dele de aniversário, e
não consegui parar de ler. A série O Médium Médico me ajudou a juntar os pontinhos na minha
busca pela melhor saúde possível. Por meio da obra de Anthony, percebi que os vírus de
Epstein-Barr que sobraram de uma doença de infância estavam sabotando minha saúde
anos depois. O Médium Médico mudou minha vida.”
— CATHERINE BACH, atriz de The Young and the Restless e de The Dukes of Hazzard
“Eu vinha me recuperando lenta e gradativamente de uma crise espinhal traumática que tive
anos atrás, mas ainda sentia fraqueza muscular e esgotamento nervoso e estava com excesso de
peso. Um amigo querido me ligou uma noite e recomendou vigorosamente que eu lesse o livro
Médium Médico, de Anthony William. Tantas informações do livro ressoaram em mim que
comecei a incorporar algumas ideias e, depois, busquei uma consulta e tive a sorte de conseguir.
A leitura foi tão exata que levou meu processo de cura a um nível de saúde mais profundo e mais
rico do que eu jamais tinha imaginado. Cheguei a um peso saudável, posso andar de bicicleta e
fazer yoga, estou de volta à academia, tenho uma energia constante e durmo profundamente.
Toda manhã, ao seguir meus protocolos, sorrio e digo: ‘Uau, Anthony William!
Obrigado por seu dom de restauração… Sim!’”
— ROBERT WISDOM, ator de O Alienista, Flaked, Rosewood, Nashville, A Escuta e Ray
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“Neste mundo cheio de confusão, com um ruído constante na área de saúde e bem-estar, confio
na profunda autenticidade de Anthony. Seu dom milagroso e verdadeiro chega acima de
tudo e alcança um lugar de claridade.”
— PATTI STANGER, apresentadora de Million Dollar Matchmaker
“Confio em Anthony William para manter minha saúde e a de minha família. Mesmo quando os
médicos não sabem o que fazer, Anthony sempre sabe qual é o problema e o caminho da cura.”
— CHELSEA FIELD, atriz de NCIS: New Orleans, Secrets and Lies,
Without a Trace e The Last Boy Scout
“Anthony William traz à medicina uma dimensão que expande profundamente nosso
conhecimento do corpo e de nós mesmos. Seu trabalho faz parte de uma nova fronteira da cura e
é feito com compaixão e amor.”
— MARIANNE WILLIAMSON, campeã de vendas no ranking do New York Times e autora dos livros
Healing the Soul of America, The Age of Miracles e A Return to Love
“Anthony William é um guia generoso e compassivo.
Dedicou a vida a apoiar as pessoas em seu caminho de cura.”
— GABRIELLE BERNSTEIN, campeã de vendas no ranking do New York Times e autora dos livros
The Universe Has Your Back, Judgement Detox e Miracles Now
“Informação que FUNCIONA. É isso que me vem à cabeça quando penso em Anthony William e
nas profundas contribuições que ele deu ao mundo. Nada tornou esse fato tão claro para mim
quanto o ver trabalhar com uma velha amiga que há anos vinha sofrendo de doenças, confusão
mental e fadiga. Ela fora a inúmeros médicos e agentes de cura e se submetera a múltiplos
protocolos. Nada havia funcionado – até que Anthony conversou com ela.
A partir de então, os resultados foram incríveis. Recomendo enfaticamente seus livros,
suas palestras e consultas. Não perca esta oportunidade de cura!”
— NICK ORTNER, campeão de vendas no ranking do New York Times e autor dos livros
The Tapping Solution for Manifesting Your Greatest Self e The Tapping Solution
“O talento esotérico só é um dom completo quando vem acompanhado de integridade moral e
amor. Anthony William é uma combinação divina de cura, talento e ética. É um agente de cura de
verdade que faz a lição de casa e a partilha em um espírito de serviço ao mundo.”
— DANIELLE LAPORTE, campeã de vendas e autora dos livros White Hot Truth e The Desire Map
“Anthony é um vidente e um sábio do bem-estar. Seu dom é notável. Com sua orientação, fui
capaz de identificar e tratar um problema de saúde que me assediava havia anos.”
— KRIS CARR, campeã de vendas no ranking do New York Times e autora dos livros
Crazy Sexy Juice, Crazy Sexy Kitchen e Crazy Sexy Diet
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“Doze horas depois de receber uma dose maciça de autoconfiança administrada com maestria
por Anthony, o zumbido persistente nos ouvidos que eu já tinha havia um ano… começou a
melhorar. Estou atônito, grato e feliz pelas ideias que ele me deu sobre como seguir em frente.”
— MIKE DOOLEY, campeão de vendas no ranking do New York Times, autor do livro Infinite
Possibilities e psicógrafo de Notes from the Universe
“Sempre que Anthony William recomenda um modo natural de melhorar a saúde, ele funciona.
Vi isso no caso da minha filha, e a melhora foi impressionante. Sua abordagem,
de usar ingredientes naturais, é um método de cura mais eficaz.”
— MARTIN D. SHAFIROFF, consultor financeiro, primeiro colocado no ranking “Broker in America” da
WealthManagement.com e do ranking “Wealth Advisor” da Barron’s
“Os preciosos conselhos de Anthony William sobre a prevenção e o combate às doenças estão
anos à frente do que se encontra disponível em qualquer outro lugar.”
— RICHARD SOLLAZZO, médico oncologista, hematologista, nutricionista e geriatra certificado pelo
Conselho Regional de Medicina de Nova York e autor de Balance Your Health
“Anthony William é o Edgar Cayce da nossa época e lê o corpo com uma precisão e um insight
extraordinários. Anthony identifica as causas subjacentes de doenças que costumam deixar perplexos
até os mais astutos profissionais de saúde convencionais e alternativos. Os conselhos práticos e
profundos de Anthony o tornam um dos agentes de cura mais poderosos e eficazes do século XXI.”
— ANN LOUISE GITTLEMAN, campeã de vendas no ranking do New York Times, autora de mais de
30 livros sobre saúde e cura e criadora da dieta e do plano de desintoxicação Fat Flush
“Como sou empresária em Hollywood, sei reconhecer uma coisa de valor.
Alguns dos clientes de Anthony gastaram mais de 1 milhão de dólares buscando
resolver sua ‘doença misteriosa’ até que finalmente o encontraram.”
— NANCI CHAMBERS, atriz de JAG, produtora de Hollywood e empresária
“Fiz uma leitura de saúde com Anthony, e ele me revelou, com precisão, coisas do meu corpo
que só eu conhecia. Esse homem bondoso, doce, engraçado, humilde e generoso –
e tão ‘sobrenatural’ e dotado de um talento tão extraordinário, com uma habilidade que
desafia o nosso modo de ver o mundo – surpreendeu até a mim, que sou médium!
É o Edgar Cayce da nossa época, e é uma bênção imensa tê-lo conosco.
Anthony William prova que somos mais do que imaginamos ser.”
— COLETTE BARON-REID, campeã de vendas, autora de Uncharted e apresentadora do
programa de TV Messages from Spirit
“Qualquer físico quântico poderá dizer que, no universo, há certas coisas que ainda não
entendemos. Acredito que Anthony conhece algumas delas. Ele tem o dom incrível de descobrir
intuitivamente os métodos mais eficazes de cura.”
— CAROLINE LEAVITT, campeã de vendas no ranking do New York Times e autora dos livros
The Kids’ Family Tree Book, Cruel Beautiful World, Is This Tomorrow e Pictures of You

Suco de Aipo.indd 8

22/11/19 16:24

––––– O MÉDIUM MÉDICO –––––

SUCO DE AIPO

Suco de Aipo.indd 9

22/11/19 16:24

Suco de Aipo.indd 10

22/11/19 16:24
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SUCO DE AIPO
A BEBIDA MILAGROSA QUE ATUALMENTE ESTÁ CURANDO
MILHÕES DE PESSOAS NO MUNDO INTEIRO

––––– Anthony William –––––
Tradução
Marcelo Brandão Cipolla
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Às bilhões de pessoas em todo o mundo que vêm sofrendo de
qualquer tipo de problema de saúde: este livro pertence
a vocês. É direito de vocês serem ouvidas, serem levadas a
sério e terem liberdade para se curar.
— ANTHONY WILLIAM, o Médium Médico
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“O suco de aipo é um farol de luz oferecido para nós aqui na
Terra, uma resposta para aqueles que perderam a esperança
de encontrar respostas.”
— ANTHONY WILLIAM, o Médium Médico
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“O maior especialista na sua saúde é você mesmo, e sua
história de cura tem valor. Ela vale mais do que você imagina.
Por isso, força. Há alguém, em algum lugar, agora mesmo,
esperando ouvir sua história de cura para descobrir esse
remédio capaz de mudar vidas.”
— ANTHONY WILLIAM, o Médium Médico
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CAPÍTULO 1

Por Que o Suco de Aipo?

brilho, o suco de aipo é uma resposta às
suas orações. Durante todo esse tempo,
tive o privilégio de vê-lo transformar a vida
de muita gente.
Com a publicação de Médium Médico,
meu primeiro livro de saúde, comecei a
partilhar com o mundo a boa-nova do
suco de aipo. Falei dele nos três livros que
escrevi de lá para cá, pois ele é tão versátil
que não perdeu sua aplicabilidade. A comunidade O Médium Médico me surpreendeu ao levar a sério essa informação.
Depois de descobrirem, por si mesmos,
que o suco de aipo realmente funciona, os
membros dessa comunidade, nos quatro
cantos do mundo, começaram a divulgar
essa mensagem e a partilhar seus testemunhos. Às dezenas de milhares, postaram
fotos de antes e depois – mostrando a pele
mais limpa, os olhos mais brilhantes, o corpo mais forte, a vitalidade renovada – que
o deixariam impressionado. As histórias por

O suco de aipo vem ajudando milhões
de pessoas a se curar.
Mesmo? Suco de aipo? Se você ainda
não tinha ouvido falar do assunto, ou mesmo que já tenha ouvido, talvez esses pensamentos passem por sua cabeça.
Isso mesmo. Suco de aipo.
Aquele legume que está murchando na
minha geladeira?
O próprio. Aquela erva (sim, é uma erva)
esquecida, subestimada, subutilizada que
você come de vez em quando na salada de
atum, em um recheio ou no salpicão de
frango é muito mais poderosa do que se
imagina – desde que saibamos utilizá-la em
nossa vida.
Há décadas venho recomendando o
suco de aipo como um elixir de cura sem
paralelo. Quer você esteja em busca de alívio para um problema específico de saúde,
quer esteja à procura de um tônico secreto
que o ajude a recuperar a energia e o
17
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trás dessas fotos, algumas das quais falam
de como o suco de aipo literalmente salvou
a vida dessas pessoas, são ainda mais extraordinárias. Gente que antes vivia com dificuldade e agora encontrou o bem-estar
serviu de estímulo para amigos e desconhecidos. Começamos um movimento.
Com toda a atenção que vem sendo
dada ao suco de aipo, ele talvez pareça
uma tendência que chegou hoje e desaparecerá amanhã. Mas fique tranquilo: ele
não é uma moda passageira. Não começou
com uma grande injeção de dinheiro, como
é costume entre as tendências de saúde.
Começou porque as pessoas estão mesmo
encontrando a cura. O suco de aipo é ainda
mais útil hoje do que era há muitos anos,
quando comecei a recomendá-lo. Se você
deixar este livro de lado e só tornar a lê-lo
daqui a alguns anos, ele ainda conterá a
verdade de que você precisa para sua cura.
Não será superado por novas teorias dietéticas e nutricionais; o consumo de suco de
aipo continuará sendo uma ação crucial
que você poderá incorporar à sua vida para
melhorar a saúde e aumentar a vitalidade a
qualquer tempo. Outras tendências de saúde vêm e vão, porque nunca chegaram a
oferecer respostas verdadeiras. Esta é diferente: é verdadeira e duradoura.

para reduzir a inflamação das costas de
uma familiar depois que ela caiu de uma
escada. Naquela época, ninguém tinha
ouvido falar desse suco. Também me lembro de sugeri-lo em 1977 para ajudar um
amigo da família que sofria de um refluxo
gástrico severo.
Entre meus 13 e 14 anos de idade, eu
trabalhava como estoquista no supermercado local. Ali, fazia consultas para as pessoas que me pediam e as levava ao balcão
de hortaliças para pegar aquilo de que elas
precisavam para seus sintomas e suas
doenças. Meu chefe me perguntou o que
mais era necessário para ajudar a todos.
Respondi: “Preciso de uma centrífuga”.
Então, ele comprou uma.
Sempre que a situação de um cliente o
exigia – quando alguém tinha artrite, gota,
diabetes, problemas gastrointestinais ou
outros sintomas e doenças –, eu pegava um
maço de aipo do balcão de hortaliças, lavava-o, passava-o pela centrífuga e levava-lhe
um copo de suco de aipo puro. Geralmente
eu procurava fazer a quantidade mágica,
exata, de 480 ml, e pedia aos clientes que
bebessem esse remédio fitoterápico ali
mesmo, no corredor do supermercado.
Quando se tratava de alguém com o estômago sensível, eu pedia que bebesse alguns goles ali, continuasse bebendo aos
poucos enquanto terminava as compras e
terminasse de beber no carro ou em casa.
Meu chefe cobrava apenas o aipo e instruía
os caixas a cobrar dos clientes um maço de

AS ORIGENS DO SUCO DE AIPO
A primeira vez que Deus me inspirou a
recomendar o suco de aipo foi em 1975,
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aipo por suco. Na hora em que saíam da
loja, alguns clientes já se sentiam aliviados
de seus vários males.
Eu ouvia sempre a mesma pergunta:
“Não tem nada para adoçá-lo?”. Naquela
época, muita gente sequer havia ouvido falar de suco de hortaliças, de modo que o
conceito de um suco de hortaliças frescas,
sobretudo de aipo, era completamente
desconhecido. Aqueles que haviam ouvido
falar de suco de hortaliças queriam que eu
acrescentasse cenoura, maçã ou beterraba
para melhorar o sabor. Eu sempre dizia:
“Com isso, o suco perde a utilidade. O
acréscimo prejudica o mecanismo de cura,
que são os sais aglomerados de sódio”.
(Logo mais irei falar mais a respeito deles.)
Às vezes os pais davam o suco a seus
filhos pequenos. Se a criança estava com
tosse, eu fazia um pouco de suco de aipo,
e a mãe dava para a criança beber. Os pais
confiavam em mim porque viam que aquilo
funcionava. O suco de aipo era um remédio
tão poderoso que, quando uma criança
chorava ou gritava depois de comer doces
demais no supermercado, eu levava um
pouco de suco para que a mãe o oferecesse
à criança, e ela ficava, de repente, calma e
feliz. O suco tinha o incrível poder de estabilizar os altos e baixos da glicose no sangue.
Eu ia e vinha constantemente à centrífuga para poder limpá-la e fazer mais suco de
aipo. Somando-se a isso o tempo que
eu passava dando breves consultas aos

clientes, o que aconteceu foi que meu chefe teve de chamar outro funcionário para
fazer a tarefa de que eu originalmente fora
incumbido: pôr as mercadorias nas prateleiras. Ele era muito generoso. Disse que
nunca havia encomendado tanto aipo para
a seção de hortaliças em toda a sua vida.
À medida que fui ficando mais velho,
comecei a dar palestras em lojas de produtos naturais em diferentes regiões dos
Estados Unidos. Em pé diante de um público que variava de 50 a 500 pessoas, eu falava sobre os poderosos benefícios curativos
do suco de aipo puro. Isso foi na década de
1990. Pouquíssima gente tinha uma centrífuga em casa; então eu mostrava como fazer suco de aipo em um liquidificador,
batendo o aipo picado e, depois, coando-o.
Quando alguém não tinha nem centrífuga
nem liquidificador, eu dizia para mastigar
pedaços de aipo cru e cuspir fora a polpa.
Não era a mesma coisa – ninguém consegue mastigar tanto aipo –, mas era algo.
Para que o cliente não ficasse com a mandíbula cansada, eu recomendava mastigar
porções de aipo ao longo do dia.
Quando eu falava do suco de aipo, via as
pessoas se espantarem. Não era um ingrediente muito usado para se fazer suco. Na
época, ainda se fazia suco com beterraba,
cenoura e maçã, às vezes com um pouco de
pepino e, se tivéssemos sorte, um ou outro
talo de aipo. Ninguém via sentido em tomar
suco de aipo puro. Sequer era gostoso.
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antes que estragasse. Além disso, provavelmente acrescentava ao suco algumas
cenouras ou uma maçã.
Assim, quando eu recomendava suco de
aipo, me deparava com uma boa dose de
ceticismo. A pergunta que eu mais ouvia
era: “Aipo, tudo bem, mas… suco?”. Todos
estavam tão convictos de que o aipo deveria ser usado em talos para mergulhar no
molho, no meio de muitos outros ingredientes, que às vezes me parecia quase impossível persuadi-los de que o suco simples
de aipo tinha um poder curativo tão grande. Médicos e outros profissionais de saúde descartavam a ideia logo de saída.
Enquanto isso, os resultados que eu via
naqueles que me levavam a sério eram marcantes. Eu viajava para cá e para lá e continuava mostrando como fazer suco de aipo,
em mercadinhos de produtos naturais, lojas
maiores, pequenos auditórios e até nos
porões de igrejas, divulgando a mensagem
de seu poder curativo para todas e quaisquer
doenças, bem como outras informações que
partilho nos livros da série O Médium Médico.
Na década de 1990, depois de uma
apresentação em que demonstrei como
bater aipo no liquidificador e coar a mistura
para obter suco e dissertei sobre os poderes dessa bebida, uma jovem de quase 30
anos veio falar comigo.
“Meu problema é o vício”, disse-me.
“Vício em tudo e em todos. Tenho uma personalidade que cai facilmente em qualquer
tipo de dependência.”

Pelo menos os clientes conseguiam
aceitar a ideia de que o aipo era saudável,
pois já tinham ouvido falar que ele era usado em saladas e sopas. Alguns falavam de
um caldo de aipo e cenoura que suas avós
faziam. Outros sabiam até que o aipo tinha
uma história antiga na medicina – embora
se deva observar que, quando ouvimos falar do uso histórico do aipo nas diferentes
culturas, as referências geralmente têm por
objeto a raiz de aipo, que é uma planta totalmente diferente do aipo cujos ramos são
comestíveis. Isso mesmo: a raiz de aipo e os
talos de aipo vêm de duas plantas diferentes da mesma família. A raiz de aipo, cuja
aparência lembra muito a do nabo, não serve para fazer suco, pois o único processo
pelo qual é possível obter nutrientes utilizáveis dessa planta é o cozimento. Crua, a
raiz de aipo não é fácil de digerir. E, mesmo
cozida, ela não nos dá aquilo que o aipo ou
seu suco podem dar.
Mesmo levando em conta as diversas
ideias que surgiam sobre o aipo em si – e,
convenhamos, ninguém pensava muito em
aipo naquela época –, a ideia de um suco
de aipo era completamente nova quando
comecei a falar dela. O aipo e o suco de
aipo são dois conceitos diferentes, com diferentes significados. O suco de aipo fresco
jamais fora usado na medicina, muito menos na dosagem que eu recomendava.
Quando alguém usava um maço de aipo
para fazer suco, era porque tinha encontrado um no congelador e precisava usá-lo
20
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“Então, quero que você beba 960 ml de
suco de aipo uma vez por dia”, eu lhe disse.
Um mês depois, voltei à mesma loja de
produtos naturais para dar outra palestra.
Entre as 80 ou 90 pessoas presentes, a jovem veio de novo falar comigo. “Lembra-se
de mim?”, perguntou.
“Você tinha problemas de dependência”, eu disse. “Como está?”
“Você me curou da dependência”, ela
respondeu.
“Mesmo?”
“Sim”, respondeu a jovem. “Mandou-me beber suco de aipo. Desde quando era
menina, eu nunca tinha passado um mês
inteiro sem ter problemas. Nunca mais vou
parar de bebê-lo.”
Ao longo dos anos, descobri que o suco
de aipo tem a capacidade especial de cortar os ciclos de dependência. Qualquer
que seja o objeto da dependência – alimentos como bolos, bolachas e salgadinhos, comer demais, drogas recreativas,
remédios, raiva, tabaco ou qualquer outra
coisa –, a pessoa em geral sofre de depressão ou ansiedade antes de cair na dependência propriamente dita. E, mesmo que
não estivesse deprimida ou ansiosa, a dependência poderia levá-la a esse estado. O
padrão de pensamentos e sentimentos que
acabava produzindo certos comportamentos e os comportamentos que produziam
certos pensamentos e sentimentos formavam um ciclo no qual o indivíduo poderia
se sentir preso para sempre. O suco de

aipo cortava esse ciclo e oferecia alívio em
relação à dependência, à ansiedade e à
depressão de uma vez só, ajudando-o a
pôr-se novamente em pé.
Mesmo assim, sempre havia quem duvidasse. Naquelas palestras, as expressões
que eu via no rosto das pessoas me diziam:
Aipo? Como é possível? Aipo não serve para
nada. Às vezes, o público ria. (Ainda riem,
embora esteja se tornando cada vez mais
difícil ridicularizar o suco de aipo à medida
que um número cada vez maior de indivíduos publica suas histórias de cura.) Certas
pessoas que frequentavam minhas palestras
ou vinham ao meu consultório não tinham o
menor desejo de deixar de lado o suco de
cenoura ou os remédios de laboratório.
Outras, porém, se abriam. Diziam: “Estou
doente. Tenho vivido no inferno e mal consegui chegar até aqui hoje. Estou tão mal
que quase não consigo ficar em pé à sua
frente”. Uma coisa não mudou em todos
estes anos: quando alguém está mal, chega a experimentar coisas que de outro
modo jamais experimentaria.
“O que você já experimentou em matéria de remédios?”, eu perguntava.
“Tudo. Nada funcionou. Estou disposto
a tentar qualquer coisa.”
Era então que eu sugeria o suco de aipo.
“Pois é isso mesmo que vou tomar”, respondiam essas almas corajosas. “Embora
não pareça que vá funcionar e embora eu
provavelmente não vá gostar do sabor, vou
fazer uma tentativa.”
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