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Oven på sin succesbog Den medicinske seer er forfatteren og mediet Anthony William tilbage med en
anderledes kostguide for at hjælpe sine mange tusinde læsere yderligere til et bedre helbred og større

velbefindende. I sin nye bog præsenterer han overraskende dyb åndelig indsigt og ernæringsmæssig viden om
fordelene ved at spise grønt og påviser, hvordan især visse frugter, grøntsager, urter og krydderier er yderst

potente, når det kommer til at forebygge og behandle sygdomme. Han kommer bl.a. ind på, hvilke grøntsager,
der kan reparere vores DNA, booste vores immunforsvar, styrke vores mentale klarhed og hjælpe os med

følelsesmæssige problemer. Og han giver instruktioner i, hvilke fødevarer, der er bedst at spise for at slippe af
med specifikke problemer som f.eks. galdesten, forhøjet blodtryk, mental uklarhed, kronisk træthed, angst,
søvnløshed, skjoldbruskkirtel sygdomme, migræne og en lang række andre symptomer og sygdomme. Bogen
er fuld af indbydende opskrifter og konkrete råd til, hvordan vi får det bedste ud af planternes healende kraft.
Som Williams første bog vil Den medicinske seers kostguide have stor interesse for både syge og raske, der

ønsker at styrke deres helbred, samt alle alternative behandlere.
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