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ALTERNATIVE ANTICANCER 

 

DEMONSTRATE 

 

EFICIENTE SI SIGURE 

 

Pentru o lume mai buna 
 

“Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga 

vouă” 

Adaug aceste cuvinte CRUCIALE acum , dupa mai bine de 2 ani de la plecarea sufletului 

mamei de pe aceasta lume si le adaug pentru ca experienta de viata personala imi arata ca au 

IMPORTANTA VITALA.  

Desi acesta aceasta carte nu a avut nimic in comun cu ortodoxia initial(de care nu vroiam 

sa aud- initial am incercat pe cat posibil ca TOTUL sa fie sustinut DOAR de DOVEZI si STUDII 

STIINTIFICE si CAZURI CLINICE), insa experienta proprie si a bolnavilor imi arata ca fara 

Dumnezeu NIMIC nu e posibil si mai ales, prin DUMNEZEU ADEVARAT (SFANTA 

TREIME,asa cum o defineste CREZUL ORTODOX) ,  TOATE SUNT POSIBILE si SE POT 

REALIZA. 

“ fără Mine nu puteţi face nimic.” si  

“Aveţi credinţă în Dumnezeu. 

23. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: Ridică-te şi te aruncă în mare, şi nu 

se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fi-va lui orice va zice. 

24. De aceea vă zic vouă: Toate câte cereţi, rugându-vă, să credeţi că le-aţi primit şi le veţi 

avea. 

25. Iar când staţi de vă rugaţi, iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, ca şi Tatăl vostru Cel din 

ceruri să vă ierte vouă greşealele voastre. 

26. Că de nu iertaţi voi, nici Tatăl vostru Cel din ceruri nu vă va ierta vouă greşealele 

voastre.”  

Am scris aceasta carte la doar 3 luni de la decesul mamei , pentru ca efectiv nu mai 

suportam ce se intampla in jur . Nu mai suportam sa ma uit cum sunt inselati , chinuiti si mor 

oamenii pe capete. Mai multi prieteni de ai mei au trecut prin situatie similara (au pierdut un 

parinte in urma ‘tratamentelor’ cancer  alopate) in aceeasi perioada, peste tot se vorbea de ‘criza 

citostaticelor’ si nevoia de e subventiona medicamentele care ‘prelungesc’ viata bolnavilor 

cancer. Iar picatura care a umplut paharul a fost cazul unei fetite de doar 6 ani pentru care 

parintii cereau bani la KanalD sa ii poata face citostatice in Franta. Desi erau niste necunoscuti, 

im dadeau lacrimile-plangeam. Plangeam pentru ca stiam prin ce durere au trecut si mai ales ce 

durere ii asteapta. 
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In durerea si confuzia mea, la 3 luni de la plecarea sufletului mamei dintre noi (pentru 

mine acea perioada fiind foarte confuza si lipsita de sens - sens al tratamentelor , al vietii si  mai 

ales, lipsita  de Dumnezeu - cea mai mare durere si MARE GRESEALA! ) , sufletul meu si 

constiinta mea … mila sau (daca imi este permisa exprimarea) dragostea fata de omul care 

urmeaza sa treaca prin aceeasi suferinta mi-au spus: “AJUTA-I!” si  CEVA mi-a spus , intr-o 

duminica dimineata, in limba engleza: “write a book/scrie o carte!”   

Asa a pornit totul.                                               

Si apoi, pas cu pas, prin rabdare, munca, cercetare…implicare si mai ales prin dorinta de 

a face bine, au (re)venit  toate: de la vindecari de la cei bolnavi pina sensul vietii si Dumnezeu. 

              Sunt multe de spus si acum (si recitind cele scrise mai sus imi dau seama cum le-as fi 

privit atunci la plecarea mamei dintre noi - cu cat sceticism sau chiar sarcasm) la mai bine de 3 

ani dupa ce am scris prima versiune a cartii, ani in care am acumulat putina experienta,  

relationand si cu cazuri care s-au vindecat, ani in care s-au intamplat multe ce nu pot fi 

ingramadite in doar cateva pagini.Pina la urma credinta rezulta din experienta de viata, din traire 

si abia apoi din carti si scrieri de sfinti-iar eu cu siguranta nu sunt sfant sa va pot vorbi cum 

trebuie de bunul Dumnezeu. Insa doresc sa va transmit din experienta mea si a celor vindecati ca, 

inainte de fizic, SUFLETUL e cel ce are nevoie de alinare / vindecare si mai ales:  

“Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga 

vouă”(desi citatul se refera la cele materiale ,experienta imi spune ca e foarte posibil sa se 

poata extrapola la toate cele necesare intr-u fiinta) 

Prin DUMNEZEU ADEVARAT(SFANTA TREIME: TATAL, IISUS si SFANTUL DUH), 

TOATE SUNT POSIBILE. 

”Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, 

ca a dat pe singurul Lui Fiu, 

pentru ca oricine crede in El sa nu piara, 

ci sa aiba viata vesnica.” 

  Sunt constient ca NU poti insufla credinte personale peste noapte (nici macar celor 

apropiati).  E greu sa determini un om sa faca o ‘cea mai mica ‘ schimbare oricat de 

JUSTIFICATA si ARGUMENTATA ar fi. Cu toate acestea, doresc sa am constiinta impacata 

ca, prin aceste cuvinte introductive , v-am transmis ce consider a fi esential, nu atat pentru a va 

ajuta fizic (desi influenteaza enorm si acest aspect-si sanatatea tot de la Dumnezeu e) , ci pentru 

a realiza ca de fapt cat traim pe aceasta lume si cat de sanatosi suntem este IRELEVANT. 

Sufletul oricum va parasi trupul la un moment dat (stiut NUMAI de DUMNEZEU dar poate 

influentat de noi prin felul in care traim si iubim pe cei din jur si pe Domnul).  

Aveti grija in primul rand de sufletele dvs.Aveti grija cum traiti fiecare zi, fiecare clipa. 

Fiti oameni buni si iubiti: iubiti alte suflete, iubiti pe Dumnezeu, iubiti ALTRUIST! 

Iubiti pentru ca asa alege inima dvs, nu pentru ca vi se spune,nu ca asa va spun eu. Incercati sa 

fiti sfinti, indiferent cum sunt cei din jur. O lume mai buna incepe cu fiecare din noi-si noi tot din 

lume facem parte. 

 

Pentru credinciosi si NEcredinciosi, pentru cei ce au pierdut pe cineva drag , adica pentru TOTI: 
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- DUMNEZEU EXISTA si NE IUBESTE! despre trup suflet, duh dpdv stiintific si nu 

numai: https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2016/01/24/lamuriri/ 

Va trebui sa cititi si dvs macar Biblia cat si din vietile Sfintilor sa va lamuriti despre ce e vorba; 

eu am pornit  de la o negare (poate chiar de la hula! ) a lui Dumnezeu cand a plecat mama si am 

ajuns de la necredinta, la convingerea ca exista cu siguranta suflet care poate exista si in afara 

trupului si Dumnezeu(cercetarile de mai sus o arata) ,insa care Dumnezeu e cel  ADEVARAT si 

care e CALEA spre mantuirea  sufletului dupa moarte, doar cu mila lui Dumnezeu s-a 

realizat:foarte tentat si invrajbit de fel de fel de erezii aparute recent am fost pina m-am convins 

ca de fapt, ortodoxia noastra cu care ne nastem , e cea mai aproape de adevarul original -

lamuritor in acest sens: http://www.odaiadesus.ro/traditia.html (daca vreti si cercetati istoric, 

ganditi-va ca nimeni nu contesta existenta lui IISUS HRISTOS si TOT /TOATE MINUNILE 

FACUTE DE ACESTA - nici evreii, nici musulmanii, nici hindusii;ramane doar sa alegeti daca 

sa credeti daca IISUS, cel fara de pacat, a spus sau nu ADEVARUL ) 

Dupa confuzia in care nu mai credeam in nimic, fara a mai fi influentat de confuzie, 

durere, biserica si altele, judecand la rece si cu scepticism va marturisesc clar: DUMNEZEU(cel 

definit de crezul CRESTIN ORTODOX) EXISTA si NE IUBESTE PE TOTI.  

De aceea l-a trimis pe FIUL SAU in lume, Dumnezeu care S-a intrupat si singurul om fara de 

pacat ce, de la SINE a pus sufletul sau pentru oile sale. de la SINE vointa S-a lasat batojocorit si 

umilit si sacrificat, ca prin jertfa SA sa ni se ierte noua pacatosilor,celor ce intr-un final alegem 

sa credem in si sa iubim acest om fara de pacat , ascultand de invatatura sa(IUBIREA 

ALTRUISTA), TOATE PACATELE si sa nu mai fie necesare alte jerte pentru pacatele noastre . 

Dupa ce nu L-am ascultat pe Dumenzeu cat am fost in rai ci am ascultat de cel necurat care ne-a 

inselat,(nu am avut incredere /crezut in Dumnezeu noi, ci in diavol) acum la fel, DUMNEZEU ne 

spune sa ascultam iar de EL si sa credem in FIUL SAU-IISUS HRISTOS si de imvatatura SA - 

IUBIREA ALTRUISTA(iubire fata de toti oamenii si de Dumnezeu). 

Atat ne cere pentru viata vesnica-iubire alruista. 

Sa credem in FIUL SAU IISUS HRISTOS, sa ne iubim semenii(chiar si dusmanii!!!) si sa IL 

iubim caci si EL ne iubeste neconditionat. El este TATAL NOSTRU, AL TUTUROR - EL A 

FACUT si NE-A DAT TOT (inclusiv pe NOI). 

Si doar EL, prin MILA SA  ne poate darui si viata vesnica de ascultam de/avem credinta in  EL 

Este alegerea NOASTRA, A  FIECARUIA,  daca IL iubim inapoi si vrem sa traim cu EL in iubire 

vesnica . 

Cine nu il vrea pe Dumnezeu si IISUS in viata sa, care s-a jertfit pentru ca noi sa avem viata 

vesnica, nu va fi fortat sa petreaca eternitatea cu Dumnezeu. 

Dumnezeu este IUBIRE si iubirea nu se face fortat. 
Insa cine va avea un bob de credinta cat o seminta de mustar, aceasta, prin staruinta si mila 

Domnului se a face arbore si va observa (ca si mine si multi altii de altfel) ca, de la un punct, 

credinta bate stiinta - experienta o confirma: 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2016/02/19/viata-si-minunile-sfantului-nectarie/ 
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2016/02/08/minuni-savarsite-de-dumnezeu-prin-

icoana-maicii-domnului-pantanassa-vindecatoarea-de-cancer/ 
 

http://www.odaiadesus.ro/traditia.html
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Ar fi multe de spus insa va rebui ca aceasta alegere si apropiere de Dumnezeu sa o faceti dvs cu 

INIMA DVS, nu ca va spun eu sau altcineva. Asta fiecare o face pentru ca simte sau nu astfel. 

Dumnezeu chiama pe toti la mantuire si nu vrea moartea pacatosului ci sa fie viu si la cunostiinta 

adevarului sa ajunga.Dar trebuie sa facem si noi un prim pas cu inima curata pentru a ne 

apropioa de EL ca Dumnezeu sa faca o mie. Eu cel mult ma pot ruga pentru dvs sa va ajute 

Dumnezeu si Maica Domnului cum m-au ajutat si pe mine si sa faceti cele crestineti , inclusiv 

cele pentru trup: https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2016/02/05/vindecare-cancer-alte-

boli-trupesti-si-sufletesti-prin-sfantul-maslu/ . 

 

Daca si dvs va veti apropia si va veti ruga pentru mine bunului Dumnezeu si la Maica Domnului 

multumire mai mare nu as putea avea. 

 

Doamne ,Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2016/02/05/vindecare-cancer-alte-boli-trupesti-si-sufletesti-prin-sfantul-maslu/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2016/02/05/vindecare-cancer-alte-boli-trupesti-si-sufletesti-prin-sfantul-maslu/
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DISCLAIMER- ACT DE DECLINARE 
 

Inainte de a citi această carte, deoarece nu sunt doctor si nu am voie din punct de vedere legal sa ofer 
sfaturi de natura medicala legea ma obligă să vă dau următorul avertisment și act de declinare 

, numit si “disclaimer”: 
Această carte detaliază experiențele personale ale autorului și opiniile lui despre cancer. 
Autorul și editorii furnizează această carte și conținutul său pe principiul "așa cum este" ,asa 
cum este si rezulta din experienta proprie și nu fac reprezentări sau garanții de orice fel cu 
privire la această carte sau conținutul acesteia. 
Autorul și editorii declină toate reprezentările și garanțiile, inclusiv ,spre exemplu, garanțiile de 
vandabilitate și asistență medicală pentru un anumit scop. 
În plus, autorul și editorii nu reprezintă sau garantează că informațiile accesibile prin această carte sunt 
exacte, complete sau actuale(exista multe  cercetari ce nu pot fi reproduse de mine acasa pe care doar 
experienta practica pe bolnavi le confirma sau infirma). 
 
Declarațiile făcute cu privire la produsele și serviciile nu au fost evaluate de catre agentiile si unitatile 
medicale avizate.Ele nu sunt destinate pentru a diagnostica, trata, vindeca sau preveni orice conditie 
sau o boală. Vă rugăm(conform legii) să consultați cu medicul dumneavoastră sau cautati asistență 
medicală de specialitate cu privire la sugestiile și recomandările făcute în această carte. 
 

Nici autorul si nici editorii, și nici alti autori, contribuitori, sau alți reprezentanți nu vor fi răspunzători 

pentru eventualele daune care pot decurge din sau în legătură cu utilizarea informatiilor  acestei cărți. 

Aceasta este o limitare cuprinzătoare a răspunderii care se aplică pentru toate daunele de orice fel, 

inclusiv (fără limitare) compensatorii si compensatii; daune directe, indirecte sau consecutive; pierderi 

de date, venit sau profit, pierderea sau deteriorare de proprietate și pretenții ale unor terți, decese ( 

care in mod firesc vor avea loc in destule cazuri cand vorbim de cancer) si orice alte eventuale daune. 

 

Înțelegeți că această carte nu este concepută ca un substitut pentru o consultare cu un medic licențiat, 

cum ar fi doctorul dvs.de familie. Înainte de a începe orice program de asistență medicală, sau 

schimbarea stilului dvs. de viață în orice mod, consultati-va cu medicul dumneavoastră sau alt medic 

licențiat de asistență medicală pentru a vă asigura că sunteti sanatosi si că exemplele cuprinse în această 

carte nu va vor afecta sanatatea. 

Această carte oferă conținut referitor la subiecte privind conditia fizică și / sau sanatate mintală. 
Ca atare, folosirea acestei cărti presupune acceptarea dumneavoastră. a acestui “disclaimer”. 
 
Autorul acestei cărți este un cercetător .Faptele și opiniile prezentate în următoarele pagini sunt oferite 

doar ca informații, nu ca sfaturi sau practica medicala. Scopul lor este de a crea baza pentru 

consimțământul în cunoștință de cauză si pentru a va ajuta sa luati o decizie optima referitor la 

modalitatea de tratare in timp util. Deși există multe lucruri pe care fiecare dintre dvs. puteți face pentru 

prevenirea si auto-tratamentul pentru cancer, nu stiu daca am dreptul sa va recomand acest lucru, ca 

urmare nu recomand acest lucru. Ce pot eu face este sa va prezint date si rezultate a studii stiintifice si 

cazuri clince si informatii ce rezulta in mod direct din acestea (fara interpretari personale/ subiective) 

precum si experienta personala pentru a va usura decizia dvs. Administrarea tratamentului pentru 

aceasta boala, inclusiv terapie nutrițională, (ar) trebui(e) si ar fi normal să fie sub supravegherea 

personalului medico-sanitar care sunt specialiști în domeniile lor. 
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COMENTARIU: 
Trebuie sa intelegeti ca aceasta declinare nu afecteaza cu nimic autenticitatea, credibilitatea si 

valabilitatea stiintifica si practica a informatiilor prezentate in aceasta carte ci pentru ca NU sunt 

medic, probabil NU sunt “autorizat” legal pentru practica medicala, ca urmare, cele din aceasta carte 

NU constituie practica medicala si trebuie privite cu scop pur informational. Va prezint informatiile 

OBIECTIV, cu argumente stiintifice,cazuri clinice, insa metoda de tratare este total alegerea 

dumneavoastra .Eu cred cu tarie in cele din aceasta carte, datorita Premiilor Nobel si mai ales datorita 

dovezilor stiintifice, cazurilor clinice si a multiplelor vindecari confirmate(unii vindecati au depus 

marturie in justitie) , etc., insa acestea nu trebuie sa va influenteze alegerile dvs Este viata 

dumneavoastra, sunt deciziile dumneavoastra si nimeni nu ar trebui sa ia aceste decizii in locul dvs. 

Totusi, pentru cei care se indoiesc de cele prezentate in aceasta carte sau pur si simplu nu stiu ce 

metoda de tratare sa aleaga, recomand sa citeasca pagina “Despre mine”, 

(http://tratamenteanticancer.wordpress.com) unde am incercat sa prezint obiectiv, cu avantaje si 

dezavantaje si rate de succes ambele abordari(alopata si alternativa). Nu voi relua informatiile 

aici din lipsa de spatiu 

 Pentru studii despre tratamentele CONVENTIONALE(operatie+ chimio/radio): 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/07/26/tratamente-conventionale-cancer/ 

Studii CHIMIOTERAPIE: http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/12/de-ce-

chimioterapia-citostatice-nu-da-rezultate/ ; STATISTICI oficiale chimioterapie: 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/05/official-statistics-of-chemo-therapy-2/ 

Studii RADIOTERAPIE si radiatii( Raze X, mamografie , CT, etc.): 
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/07/12/razele-xradiografii-ct-radioterapia-sursa-
majora-de-cancer/187253 
Studii stiintifice referitor la METODELE PROMOVATE DE ACEAST CARTE SI SITE: 
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/03/scientific-studies-database-page-1/ 

DEMONSTRATIE si MARTURII IN JUSTITIE ca Tratamentele alternative functioneaza si sunt 

persecutate: http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/26/tratementele-cancer-

alternative-functioneaza-burzinski-antineoplastoni/ 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/07/13/tratamentele-alternative-funtioneaza-si-

cancere-mortale-sunt-curabile-demonstratie-partea-ii/ 

Daca mi-am facut datoria legala, imi fac si cea morala si ce imi spune constiinta si va spun ca aceasta 

carte si site au aparut pentru ca efectiv, m-am saturat sa privesc in jur si sa vad cum ne mor copii , 

fratii si parintii de tineri. Iar daca altii pot doar sa priveasca si sa mearga mai departe , personal, efectiv 

, nu pot ramane indiferent. Prin aceasta carte imi doresc sa va pun la dispozitie toate “armele “ 

necesare de a lupta si invinge boala (prin acestea ma refer la lucruri si tratamente cu puternic 

fundament stiintific, demonstrate si confirmate pe cazuri clinice, care au dat si ofera in continuare 

sanse inclusiv celor foarte bolnavi/in stadii avansate(lucruri concrete, palpabile, care sa va ofere 

incredere suplimentara oferita de lucruri papabile, pe langa credinta in Dumnezeu care ar trebui sa fie 

suficienta incat sa stiti ca , cu ajutor de la Dumnezeu puteti si dvs, la fel ca multi altii, invinge aceasta 

boala), NU pareri (pareri care sunt si subiective si impartite si care mai mult incurca, sporind confuzia) ). 

In conseciinta sper foarte mult ca dvs cu ajutorul lui Dumnezeu sa fiti capabili sa faceti alegerile 

optime pentru sanatatea dvs pentru a nu avea aceeasi soarta pe care atat mama cat si multi altii au 

avuto (de fapt, marea majoritate). 
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Daca garantii nu exista, SANSE exista.Exista pentru toata lumea, inclusiv pentru cei in cazuri critice si 
sunt destul de mari(veti gasi rezultate si statistici a cazuri clinice in acest volum). Bazati-va pe lucruri 
concrete, NU va lasati influentati de pareri pentru ca , prin pareri , ajungeti in bataia vantului si vantul 
s-ar putea sa nu bata din directia portrivita… Lucrurile nu vor fi mai bine daca noi ca societate nu le 
vom schimba, multa lume va suferi si deceda in continuare, insa imi doresc ca macar copii nostrii sa 
aiba parte de o soarta mai buna! 
 

LUPTATI pentru viata dvs si in special pentru copii dvs.:AVETI si DE CE si CU CE! 
 

De asemenea, desi am ales sa nu ofer sfaturi si pareri pentru a ramane impartial si obiectiv, totusi, ca de 
la om la om, doresc sa transmit un gand care, din punctul meu de vedere, este mai important decat orice 
tratament de cancer(valabil atat pentru cei bolnavi cat si pentru cei dragi lor, care tin la ei): 
 

As dori ca, in ciuda situatiei in care va aflati dvs acum(situatie deloc placuta), sa va bucurati de cei dragi 

dvs, sa ii intelegi si sa ii sustineti in drumul lor in viata, sa le aratati ca ii iubiti si ca sunteti alaturi de ei. 

Vietile dvs si a celor dragi dvs sunt legate si se influenteaza in mare masura(fie ca va place sau nu). Imi 

doresc sa puteti trece peste neintelegeri (mai mici sau mai mari) onmniprezente (in viata fiecaruia) si ca 

omenia, intelegerea, mila ,blandetea , smerenia, iertarea, compasiunea, si mai presus de toate, iubirea 

(atat fata de cei apropiati cat si fata de cei mai putin apropiati, inclusiv fata de cei ce ne fac rau - 

indiferent de specie, rasa, sex, religie, culoare) sa fie lucrul care sa guverneze viata dvs( cu totii suntem 

trecatori in aceasta lume materiala, iar eu as fi cel mai fericit daca dvs veti intelege “substanta” si 

importanta sentimentelor descrise mai sus.Haideti sa ne vedem in primul rand greselile si limitarile 

noastre , sa-I intelegem si pe ceilalti si sa traim in iubire nefatarnica cu ei. Si mai ales sa fim sensibili si la 

nevoile altora, in special a celor defavorizati. Daca dvs veti intelege aceste lucruri(aparent simple) , eu 

unul as fi mai implinit decat oricate cazuri de remisii si vindecari mi-ati semnala dvs(poate aceste cuvinte 

introductive nu se potrivesc cu aceasta carte(al carei continut este mai stiintific) insa mama a murit in 

chinuri in spital si eu nu am mai apucat sa ii spun inca o data cat de mult o iubesc…)!) 

 

Doamne ajuta tuturor! 
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Prefată 
In loc de prefata , sa invatam de la sfintii Parinti despre: 

1 Bolile TRUPESTI 

Boala este si rea, si buna 

Din punct de vedere spiritual, sanatatea, potrivit multor Parinti, face parte dintre lucrurile "de mijloc", 

adica cele care in sine nu sunt nici bune, nici rele, ci, "dupa dispozitia celui care se foloseste de ele, 

pot fi intrebuintate si spre bine, si spre rau" (Sfantul Ioan Casian). 

Sanatatea fizica, este adevarat, corespunde starii originare si normale a naturii umane, cea a 

conditiei sale paradiziace, si poate fi socotita, din aceasta pricina, un bine in sine, arata Sfantul 

Maxim Marturisitorul, insa, pe de alta parte, ea nu slujeste la nimic omului si nu constituie pentru el 

un bun adevarat daca nu este bine folosita, adica daca nu este pusa in slujba binelui, prin implinirea 

poruncilor lui Hristos si spre slava lui Dumnezeu. 

In aceasta perspectiva, Sfantul Vasile cel Mare scrie: "Sanatatea, ca una care, in sine, nu-i face buni 

pe cei care au parte de ea, nu se numara printre lucrurile bune prin insasi natura lor". Ba, chiar ea 

poate fi un rau daca-i slujeste omului ca sa pacatuiasca sau ca sa se dedea patimilor celor rele. 

In aceeasi ordine de idei, Parintii socotesc boala un rau, ea fiind o urmare a pacatului lui Adam si a 

lucrarii diavolesti in lumea supusa pacatului, si deci opusa ordinii voite de Dumnezeu atunci cand a 

creat lumea si pe om. insa ea nu este un rau decat pe planul naturii fizice, al trupului.  Daca omul nu 

se deda pacatului la vremea bolii si nu se departeaza de Dumnezeu din pricina ei, atunci, din punct 

de vedere spiritual, ea nu poate fi socotita un rau pentru el. "Daca sufletul este sanatos, boala 

trupeasca nu-i poate pricinui omului nici o paguba", scrie Sfantul Ioan Gura de Aur. Ea nu este deci 

un rau - spune el impreuna cu alti Parinti - decat in aparenta; ea poate fi chiar un bine pentru om, in 

masura in care, folosindu-se cu intelepciune de ea, poate sa dobandeasca foloase duhovnicesti, 

schimband intr-un instrument de mantuire ceea ce, initial, a fost semnul pierzarii sale(aparente, 

trupesti-pierzania necredinciosuslui). De aceea, Sfantul Grigorie de Nazianz indeamna: "Sa nu 

laudam orice fel de sanatate, nici sa nu uram orice boala".In anumite cazuri, privita din perspectiva a 

ceea ce este bine din punct de vedere spiritual, boala poate fi considerata, paradoxal, drept un bine 

mai mare decat sanatatea si vrednica de dorit, dupa cum spune fara nici o ezitare Sfantul 

Varsanufie. Sfantul Grigorie de Nazianz, in ceea ce-l priveste, spune ca scopul tratamentului 

medical "este insanatosirea si starea buna a trupului; iar, o data aflate, pastrarea lor". "Insa nu este 

limpede, adauga el, daca dobandirea acestora este intotdeauna de folos. Pentru ca adesea starile 

potrivnice le aduc mai mult castig celor ce le indura". 

http://www.crestinortodox.ro/acatiste/67205-acatistul-sfantului-ioan-casian-daco-romanul
http://www.crestinortodox.ro/diverse/69567-problema-naturii-umane-in-raport-cu-evenimentul-invierii
http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68484-cuvinte-pentru-o-buna-vietuire-sfantul-maxim-marturisitorul
http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68484-cuvinte-pentru-o-buna-vietuire-sfantul-maxim-marturisitorul
http://www.crestinortodox.ro/acatiste/67142-acatistul-sfantului-vasile-cel-mare
http://www.crestinortodox.ro/acatiste/67056-acatistul-sfantului-ioan-gura-de-aur
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Foloasele bolii 

O asemenea atitudine presupune sa i se recunoasca bolii un sens si o finalitate care transcend 

planul fizic. Daca se are in vedere doar boala in sine, inevitabil se ajunge la o viziune negativa si 

sterila, care favorizeaza iruperea de patimi: frica, angoasa, manie, akedie, revolta, deznadejde. 

Asemenea stari sufletesti nu usureaza cu nimic durerea trupului, ba chiar, dupa cum arata Sfantul 

Ioan Gura de Aur, adesea ii sporesc suferinta, imbolnavind pe deasupra si sufletul. Astfel primita, 

boala devine "o suferinta zadarnica". De aceea Sfantul Ioan isi indeamna ascultatorii sa fie cu luare-

aminte la vremea bolii.           

 Sfantul Maxim Marturisitorul, la randul sau, sfatuieste ca atunci cand vine incercarea, sa-i 

cercetam intelesul, pentru a afla calea de a ne folosi de ea duhovniceste. De aceea, cand se iveste 

suferinta, sa nu ne lasam doborati de ea si sa ne straduim sa iesim din stramtorarea care ne 

cuprinde sufletul, intreaga fiinta si insasi existenta noastra. in aceasta dubla perspectiva, Sfantul 

Grigorie de Nazianz il sfatuieste astfel pe un prieten bolnav: "Nu vreau si nici nu ti se cuvine tie, cel 

atat de instruit in lucrurile dumnezeiesti, sa ai aceleasi simtiri ca omul de rand, sa te lasi incovoiat de 

trup si sa gemi din pricina suferintei tale ca si cum n-ar avea leac; dimpotriva, se cuvine ca ea sa-ti 

fie prilej de filosofare, sa te desprinzi din lanturile ei si s-o socotesti cale mai inalta spre binele ce te 

asteapta".           

 A face din boala si suferinta prilej de filosofare inseamna mai intai de toate a lua aminte la 

ceea ele ne descopera referitor la conditia umana.Or, in neputinta si suferinta trupului, omului i se 

fac simtite si vadite slabiciunea fapturii sale pamantesti, caracterul efemer al existentei sale in 

aceasta lume si, in general, fragilitatea, relativitatea, limitele si intreaga sa nevolnicie, spune Sfantul 

Ioan Gura de Aur. Pentru aceasta, boala si suferinta, dupa cum constata Sfantul Ioan Gura de Aur si 

Ioan Scararul, sunt leacuri ale mandriei si prilej de smerire. Sfantul Nichita Stimatul, in ceea ce-l 

priveste, spune ca ele "subtiaza simtirea pamanteasca a sufletului", adica il scot din alipirea si 

impovararea cu cele pamantesti, ridicandu-l la o existenta mai inalta. 

Astfel inteleasa si traita, boala nu-l mai zdrobeste pe om sub povara acestui "trup al mortii" in care-i 

este dat sa vietuiasca (Rom. 7, 24), ci, dimpotriva, il intoarce si-l apropie de Dumnezeu. "Dumnezeu 

ingaduie boala nu ca sa ne injoseasca - spune Sfantul Ioan Gura de Aur - ci pentru a ne face mai 

buni, mai intelepti si deplin supusi voii Sale, caci acestea sunt temeiurile mantuirii noastre". 

Boala ca manifestare a Proniei dumnezeiesti 

De aici se vede ca prin boala lucreaza Pronia divina, si a face din ea prilej de filosofare inseamna de 

asemenea a dori sa afli ce vrea Dumnezeu de la noi. 

 

http://www.crestinortodox.ro/alte-articole/68926-izvoare-ale-iconografiei-in-scrierile-parintilor-dionisie-areopagitul-maxim-marturisitorul-si-gherman-patriarhul
http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68445-sfantul-ioan-scararul-despre-bucuria-plansului
http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68445-sfantul-ioan-scararul-despre-bucuria-plansului
http://www.crestinortodox.ro/editoriale/70139-idealul-apropierii-de-dumnezeu-prin-monahism


Copyright © 2013 CRISTIAN GOLOGAN                                                                                                  Page  

In orice boala, Dumnezeu ii vorbeste omului despre mantuirea sa si-Si arata voia de a-l ajuta s-o 

dobandeasca, in boala, subliniaza Avva Varsanufie si Avva Ioan de Gaza, se manifesta pedagogia 

dumnezeiasca. Ea este, spun ei in acelasi duh, o corectie, pe care Dumnezeu i-o aplica omului 

pentru pacatele sale. Termenul "corectie" nu are aici conotatie negativa, de pedeapsa sau de 

condamnare, ci mai curand de indreptare, de schimbare, de imbunatatire(sufleteasca). 

In aceasta perspectiva, boala apare ca voita, sau cel putin ingaduita si folosita de Dumnezeu pentru 

binele omului, pentru a indrepta ceea ce a strambat, a schimonosit si a stricat in el pacatul. Astfel, 

paradoxal, boala trupului devine, prin Pronia dumnezeiasca, un remediu pentru tamaduirea 

sufletului. Avva Isaac Sirul, adresandu-se celui "coplesit de boli si suferinte trupesti", ii da acest sfat: 

"Ia aminte la tine si vezi leacurile cele multe aduse de Doctorul cel adevarat pentru sanatatea omului 

celui din launtru"; "caci bolile le aduce Dumnezeu pentru sanatatea sufletului". 

De aceea sa socotim supararea, suferinta si durerea pricinuite de boala ca amareala unui 

medicament, cu gust rau si neplacut, dar care ne este de folos. Or, spune Sfantul Ioan Gura de Aur, 

de vreme ce leacurile de la doctori le primim cu bucurie, cu atat mai mult se cuvine sa le primim de 

la Dumnezeu, Care ne tamaduieste temeinic, ca Unul Care voieste sa ne mantuim si sa ne unim cu 

El. Sfantul Ioan Casian remarca in acelasi sens ca durerile bolii sunt ca cele produse de unele 

remedii, care dor si ustura si pe care le simtim ca rele, dar care ne fac bine. 

Dumnezeu, spun Sfantul Ioan Gura de Aur si Avva Varsanufie, stie mai bine decat noi de ce anume 

avem nevoie si da fiecaruia ceea ce-i este duhovniceste de folos. El il tamaduieste si-l mantuieste 

pe fiecare om intr-un anume fel, pe potriva firii, starii si situatiei lui speciale, spune Sfantul Maxim 

Marturisitorul. Si daca uneori se foloseste de boala spre binele nostru, o face pentru ca prin insasi 

natura ei boala este un mijloc foarte potrivit pentru a-l trezi pe om din lancezeala pacatului, ducandu-

l prin raul suferit cu trupul la simtirea raului ascuns care-i macina nevazut sufletul si pe care altfel nu 

l-ar simti sau abia daca i-ar da atentie, spune Sfantul Ioan Gura de Aur. Ca si Avva Isaac Sirul, 

Sfantul Ioan Gura de Aur subliniaza in alt loc puterea pe care o are boala de a-l face pe om activ si 

treaz din punct de vedere spiritual. 

Boala - prilej de sporire duhovniceasca 

Multi Parinti (printre care Sfantul Grigorie de Nazianz, Sfantul Ioan Gura de Aur, Avva Varsanufie, 

Avva Ioan Scararul, Avva Isaac Sirul, Sfantul Maxim Marturisitorul) vad in boala un mijloc de curatire 

de pacate, daruit omului de Dumnezeu, ceea ce corespunde invataturii Apostolului Petru, care 

spune: "Cine a suferit cu trupul a ispravit cu pacatul" (1 Pt. 4, 1). 

 

http://www.crestinortodox.ro/editoriale/70130-viata-crestina-dupa-sfantul-isaac-sirul
http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68708-lupta-omului-cu-dumnezeu
http://www.crestinortodox.ro/biserica-in-lume/67769-biserica-sfintii-apostoli-petru-si-pavel
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Prin harul lui Hristos, boala trupului poate sluji drept leac pentru relele sufletului si ceea ce a fost la 

inceput urmare a caderii poate deveni unealta a mantuirii. Astfel, Sfantul Maxim Marturisitorul arata 

felul in care Hristos, prin patima Sa cea de bunavoie, a modificat sensul suferintei: fiind fara pacat si 

indurand o suferinta cu totul nedreapta, pe cea care era odinioara dreapta osanda a pacatului a 

schimbat-o pentru noi in mijloc de zdrobire a pacatului si de pasire spre viata dumnezeiasca. La 

Botez, omul se face prin har partas al patimilor, mortii si invierii lui Hristos si primeste de la Duhul 

Sfant puterea de a infaptui el insusi in propria sa existenta aceasta transfigurare a suferintei. 

Boala si suferintele aduse de ea fac parte din nenumaratele necazuri prin care omul trebuie sa 

treaca pentru a intra in imparatia lui Dumnezeu (Fapte 14, 22); ele sunt in parte crucea pe care 

trebuie s-o luam si s-o purtam ca sa fim vrednici de Hristos, ca sa-L urmam pe calea mantuirii pe 

care El ne-a deschis-o (cf. Mt. 10, 38; 16, 24; Mc. 8, 34; Lc. 9, 23; 14, 27), ca sa ne insusim deplin 

harul primit la Botez si sa vietuim ca fii ai harului, ca sa fim una cu El, sa suferim si sa murim cu El, 

ca sa inviem si sa vietuim impreuna cu El (2 Cor. 4, 10-12). 

Sfantul Macarie Egipteanul invata astfel: "Cel ce vrea sa se faca urmator lui Hristos, ca sa se poata 

numi si el fiu al lui Dumnezeu, nascut din Duh, se cuvine mai intai de toate sa poarte necazurile ce-i 

vin, sau bolile trupesti.. cu curaj si cu rabdare". "De nu va gusta sufletul din patimile lui Hristos intru 

cunostinta, nu poate avea partasie cu El", spune, la randul lui, Avva Isaac Sirul. 

Pentru ca boala si suferintele sale inmoaie invartosa-rea carnii si sting patimile omului celui vechi, 

Parintii (mai cu seama Sfantul Ioan Gura de Aur, Avva Varsanufie, Sfantul Ioan Damaschin) le 

asaza in randul nevo-i intelor prin care se urmareste mai ales mortificarea trupului (cum sunt postul, 

vegherile, feluritele osteneli trupesti); de aceea ele tin locul acestor nevointe, de care bolnavii se pot 

lipsi, dupa cum arata Maica Sinclitichia. 

Prin boala, Dumnezeu ii da omului nu numai curatire de pacatele si patimile sale, ci-i da sa afle din 

nou calea virtutilor si sa umble pe ea, arata Avva Isaac Sirul. "Cu cat Dumnezeu ne trimite mai multe 

incercari, cu atat mai desavarsiti ne face", spune la randul sau Sfantul Ioan Gura de Aur. Pentru 

Avva Isaac, boala si suferinta, alaturi de celelalte necazuri, sunt chiar conditia insasi a dobandirii 

virtutilor si a unei vietuiri crestinesti. 

Sfantul Ciprian al Cartaginei subliniaza si el ca omul virtuos afla in boala prilej bun de a-si 

arata si intari credinta. 

 De asemenea, dupa cum arata Sfantul Grigorie de Nazianz si Sfantul Ioan Gura de Aur, 

http://www.crestinortodox.ro/editoriale/70284-asimilati-mortii-si-invierii-lui-hristos
http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68452-cunoasterea-lui-hristos-in-duhul-sfant
http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68452-cunoasterea-lui-hristos-in-duhul-sfant
http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68668-omul-imparatiei-lui-dumnezeu
http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68603-calea-mantuirii-sfantul-teofan-zavoratul
http://www.crestinortodox.ro/vietile-sfintilor/72995-cuviosii-nostri-parinti-macarie-egipteanul-si-macarie-alexandrinul
http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68458-sfantul-ioan-damaschin-despre-om
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boala este pentru om prilej de dobandire a unei virtuti capitale, rabdarea, si chiar de a urca pe cea 

mai inalta treapta a ei, dupa cum subliniaza cel din urma. intr-adevar, precizeaza el, "daca indeobste 

rabdarea intrece celelalte virtuti, rabdarea durerii intrece toate celelalte soiuri de rabdare", caci "de 

vreme ce boala este cel mai greu de indurat dintre toate relele, mai ales atunci cand o suporti pe ea 

dai cu adevarat dovada de rabdare". Iar din rabdarea astfel dobandita izvorasc nenumarate bunuri 

duhovnicesti, spun Sfantul loan Gura de Aur si Avva Varsanufie.   La randul lor, Sfintii loan 

Gura de Aur, Diadoh al Foticeei, loan Scararul, Simeon Noul Teolog si Nichita Stithatul vad boala ca 

izvor de smerenie, mai cu seama pentru cei care n-au atins culmile vietii duhovnicesti. Suferinta care 

insoteste boala, dupa Sfantul loan Gura de Aur, conduce inca si la pocainta, iar dupa Sfantul 

Grigorie Palama, inlesneste strapungerea inimii si pleaca sufletul spre rugaciune.   

Trebuie sa ne fie insa limpede ca purificarea de patimi si dobandirea virtutilor si a altor bunuri 

duhovnicesti la vremea bolii nu sunt un efect al bolii ori al suferintelor, ci daruri ale lui Dumnezeu; iar 

ca sa se bucure de ele, omul trebuie sa aiba o atitudine cuvenita: sa fie gata sa le primeasca, 

intorcandu-se la Dumnezeu si deschizandu-se harului Sau(trebuie sa primim cu bucurie si bune si 

rele, si sa ne rugam constant cu increderea ca Dumnezeu ne poate vindeca trupeste si , mai ales, 

indrepta sufleteste). 

Boala este de fapt o incercare, spun Sfantul Macarie, Avva Varsanufie si Avva Isaac Sirul; cel lovit 

de ea este asemenea lui Iov, dupa cum arata Sfantul Grigorie de Nazianz si Avva Varsanufie; el 

este ispitit de diavol sa-L huleasca pe Dumnezeu sau macar sa se desprinda si sa se indeparteze 

de El, inchizandu-se in sine cu mandrie sau lasandu-se in voia feluritelor patimi care il ispitesc mai 

cu seama atunci. 

Ajutorul lui Dumnezeu si stradania omului 

Pentru a iesi biruitor din aceasta incercare si pentru a se bucura de roadele izbandei sale, omul 

trebuie in primul rand sa nu ramana pasiv in boala, sa nu se lase stapanit, inlantuit si doborat de ea, 

ci, dimpotriva, sa se pastreze intr-un dinamism treaz, asteptand ajutorul dumnezeiesc. "Omul trebuie 

sa lupte ca sa nu se moleseasca, si va fi ajutat", indeamna Avva Varsanufie. 

Omul trebuie sa stie ca impreuna cu incercarea Dumnezeu ii da si puterea de a o indura si 

scaparea. Iar daca ajutorul Lui intarzie sa se arate, dupa cum spune Avva Varsanufie, sa ne gandim 

ca orice incercare are un sfarsit si ca Dumnezeu nu-l lipseste niciodata pe om de ajutorul Sau. Iar 

daca uneori El adasta, spune acelasi Sfant Parinte, o face numai pentru ca sa ne dea prilejul de a 

ne intari si mai mult in credinta, nadejde, rabdare si in toate celelalte virtuti trebuincioase la vreme de 

necaz. 

http://www.crestinortodox.ro/acatiste/67167-acatistul-sfantului-simeon-noul-teolog
http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68489-cuviosul-nichita-stithatul-fuga-de-lume
http://www.crestinortodox.ro/dreapta-credinta/69860-pocainta-neintrerupta-sursa-a-vietii-duhovnicesti-autentice
http://www.crestinortodox.ro/acatiste/67057-acatistul-sfantului-grigorie-palama
http://www.crestinortodox.ro/acatiste/67057-acatistul-sfantului-grigorie-palama
http://www.crestinortodox.ro/biserica-in-lume/67716-manastirea-sfantul-macarie-cel-mare
http://www.crestinortodox.ro/diverse/69363-despre-pacatul-impotriva-duhului-sfant-parintele-constantin-galeriu


Copyright © 2013 CRISTIAN GOLOGAN                                                                                                  Page  

Slabiciunea pe care ne-o aduce boala nu trebuie sa fie prilej de deznadejde; ea nu ne impiedica sa 

ducem lupta cea duhovniceasca, ci, dimpotriva, ne este de folos, caci, dupa cum ne aminteste Avva 

Varsanufie, puterea lui Dumnezeu in slabiciune se arata (2 Cor. 12, 9).  

 Dumnezeu insusi vegheaza asupra celui bolnav, il pazeste si-l ajuta ca Unul care-i stie 

suferinta si necazul, spune Avva Isaac Sirul; de aceea, sa nu se ingrijoreze, ci sa priveasca "la 

sfanta putere a lui Dumnezeu, care vine de sus" si sa se lase cu deplina credinta in seama ei. "O 

data ce ai pe Dumnezeu, nu te teme, ci arunca toata grija ta asupra Lui si El va purta grija de tine", 

indeamna Sfantul Varsanufie.          

 Rostul rabdarii si al rugaciunii        

 Mai mult decat suferinta in sine, ceea ce-l macina pe om este durata bolii si multimea 

necazurilor aduse de ea. Ele strecoara in suflet ganduri negre, deznadejde, tristete, akedie, 

nerabdarea, iritare, revolta.  

De aceea Parintii - mai ales Avva Varsanufie si Avva Ioan din Gaza - indeamna la rabdare si 

indelunga rabdare, tarie si curaj, referindu-se la numeroasele invataturi ale lui Hristos si ale 

Apostolilor pe aceasta tema. 

La vreme de boala, mai ales prin rugaciune poate omul sa se indrepte spre Dumnezeu ca sa-I ceara 

ajutorul si, prin buna asezare a sufletului, sa primeasca sprijin de sus si comoara darurilor 

duhovnicesti. 

"Rugaciunea, scrie Avva Isaac Sirul, este ajutor in ascutisul bolilor". Dumnezeu raspunde 

intotdeauna rugaciunii si se face partas la suferinta celui ce-L cheama, arata acelasi Sfant Parinte. 

Stiind ce-i este duhovniceste de folos, El nu da intotdeauna vindecare bolii si alinare durerii; pentru 

ca uneori e buna intoarcerea sanatatii, alteori lungimea bolii da prilej de un si mai mare bine. Astfel, 

barbatii cei duhovnicesti luminati de har - ca Avva Serid, de pilda, ucenic al lui Avva Varsanufie - cer 

de la Dumnezeu in rugaciunile lor cand usurare sau tamaduire de boala, cand virtutile prin care s-o 

poata indura. Sfantul Ioan Gura de Aur spune in nenumarate randuri ca neimplinirea pe data a 

rugaciunilor noastre este un semn al purtarii de grija si al bunavointei lui Dumnezeu, Care ne da 

prilejul sa ne vadim in vremea asteptarii marimea virtutilor. Sfantul Parinte ne atrage luarea-aminte 

asupra textului din Evanghelia dupa Matei (15, 21-32), unde vedem ca Hristos adasta sa 

implineasca rugaciunea canaaneencei pentru fiica sa bolnava - ca si cea a Apostolilor, care 

mijloceau pentru ea - dar vindeca pe data, fara sa se lase rugat, multime de neputinciosi, aruncati la 

picioarele Sale. 

 

http://www.crestinortodox.ro/diverse/69340-persoana-si-invatatura-lui-hristos-in-gandirea-indiana
http://www.crestinortodox.ro/diverse/69298-evanghelia-dupa-matei
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Sfantul Ioan Gura de Aur da o talcuire minunata felului paradoxal in care a lucrat Hristos: "Ai vazut 

ca pe fiica canaaneencei a vindecat-o cu atata zabava, pe cand pe acestia indata? Nu pentru ca 

acestia erau mai buni decat canaaneeanca, ci pentru ca femeia aceea era mai credincioasa decat 

ei. Pe femeie o amana, zaboveste, ca sa scoata la lumina taria credintei ei".In rugaciune omul se 

uneste cu Dumnezeu, se deschide harului pe care El neincetat il revarsa si primeste de la El tot 

ajutorul, toata taria si tot binele de care are nevoie. De aceea, bolnavul trebuie mai cu seama sa se 

roage. Atunci cand afla ca ucenicul sau Dositei este bolnav, Avva Dorotei de Gaza atat vrea sa stie, 

daca staruie in rugaciune.La vremea bolii insa rugaciunea nu trebuie sa fie numai de cerere, ci si de 

multumire. Mai ales la aceasta indeamna cel mai adesea Parintii - indeosebi Avva Varsanufie, Avva 

Ioan de Gaza, Avva Isaac Sirul - intemeindu-se pe indemnul Apostolului Pavel: "Dati multumita 

pentru toate, caci aceasta este voia lui Dumnezeu, intru Hristos Iisus, pentru voi" (1 Tes. 5, 18), si pe 

cuvintele lui Hristos, Care a spus despre boala lui Lazar: "Aceasta boala nu este spre moarte, ci 

spre slava lui Dumnezeu, ca prin ea Fiul lui Dumnezeu sa se slaveasca" (In. 11,4). 

Prin inaltarea gandului la Dumnezeu, omul se poate inalta deasupra suferintei sale, ajungand 

adeseori sa nici n-o mai simta, dupa cum spun Parintii. insa lucrul acesta este ceva cu totul 

exceptional. Soarta duhovniceasca obsteasca, chiar a celor mai multi sfinti, este asumarea suferintei 

in numele lui Dumnezeu. 

Uneori insa durerea pe care o are de indurat omul este atat de mare, incat ii secatuiestc toate 

puterile. Atunci cand, zacand pe patul sau de boala, el nu mai poate ingenunchea la rugaciune, nu-i 

mai ramane decat sa-si indrepte gandul spre Dumnezeu si sa se incredinteze milei Sale intr-o 

rugaciune fara cuvinte, binestiind ca El este de fata, dupa cum ii spune Avva Dorotei ucenicului sau 

Dositei, vlaguit cu totul de boala. 

Boala - Cale de sfintenie 

Prin rabdarea ei cu multumire adusa lui Dumnezeu, boala poate fi una din cele din cele mai mari 

nevointe si o adevarata cale duhovniceasca. "Marea nevointa inseamna a rabda bolile si a aduce 

cantari de multumire lui Dumnezeu", spune Maica Sinclitichia. Parintii lauda rand pe rand aceste 

doua virtuti, aratand ca ele au puterea de a-l inalta pe bolnav pe cele mai inalte culmi ale vietii 

duhovnicesti si de a-i darui mantuirea. 

Sfantul Ioan Casian si Sfantul Ioan Gura de Aur arata si unul si altul ca, potrivit pildei din Evanghelie, 

saracul Lazar s-a invrednicit de salasluirea in sanul lui Avraam doar prin aceasta singura virtute: 

rabdarea cu care si-a indurat saracia si boala. La randul sau, Sfantul Macarie Egipteanul spune ca 

cei ce indura suferinte din pricina bolilor trupesti, "daca le poarta cu rabdare pana la sfarsit, 

http://www.crestinortodox.ro/diverse/69305-epistola-sfantului-apostol-pavel-catre-romani
http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68677-despre-boala-si-bolnav
http://www.crestinortodox.ro/reportaj/72380-cu-gandul-la-dumnezeu-in-lumea-tacerii
http://www.crestinortodox.ro/povestiri-cu-talc/71543-sa-nu-iei-numele-lui-dumnezeu-in-desert
http://www.crestinortodox.ro/predici-la-duminicile-de-peste-an/71634-bogatul-nemilostiv-si-saracul-lazar
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dobandesc aceleasi cununi ca si mucenicii si au aceeasi indraznire ca si ei". Acelasi lucru il spun 

Diadoh al Foticeei si Avva Pimen despre cei care primesc cu multumire supararile bolilor.A se vedea 

si cum a indurat sfantul Paisie Aghioratul sfarsitul provocat de cancer si tratamente alopate-  cand 

nu  mai putut suporta radioterapia a rugat doctorul sa-l lase sa moara asa…ca un mucenic.A se 

vedea si moartea parintele Iustin Parvu tot datorita cancerului si tratarii alopate – sfintii primesc cu 

multumire mucenicia.De aceea, Sfantul Grigorie de Nazianz ne indeamna sa-i cinstim si sa-i pretuim 

pe bolnavi, pentru ca unii , dintre ei prin astfel de incercari si necazuri au ajuns la sfintenie: "Sa 

cinstim boala insotita de sfintenie si sa-i slavim pe cei pe care suferintele i-au dus la biruinta, ca nu 

stim daca nu cumva printre ei nu se afla vreunul ca Iov."Jean-Claude Larchet 

http://www.crestinortodox.ro/sanatate-stiinta/bolile-trupesti-72680.html 

2. Bolile sufletesti           

 „Trupul e slujitorul sufletului, iar sufletul este imparatul: drept aceea, adeseori se 

intampla, prin milostivirea lui Dumnezeu, si ca trupul sa fie ros de boli; ca urmare, patimile 

slabesc, iar omul isi vine intru sine; de altfel, insasi boala trupeasca se naste cateodata din 

patimi. Alunga pacatul, si boli nu vor mai fi, caci ele se intampla in noi de pe urma 

pacatului, cum zice Sfantul Vasile cel Mare. «De unde este boala ? De unde sunt vatamarile 

trupesti ? Domnul a zidit trupul, nu boala; sufletul, nu pacatul». Care este lucrul cel mai 

folositor si mai trebuincios? Unirea cu Dumnezeu si impartasirea cu El prin mijlocirea 

dragostei. Pierzand aceasta dragoste, cadem de la El; cazand, ne supunem multelor si 

feluritelor boli. Cine indura boala cu rabdare si cu recunostinta, aceluia i se socoteste intru 

nevointa sau chiar mai mult.Un Batran suferind de hidropica le spunea fratilor care veneau 

la el cu dorinta de a-l doftorici: «Parintilor, rugati-va sa nu fie supus unei boli ca aceasta 

omul meu cel launtric; iar cat priveste patimirea trupeasca, eu rog pe Dumnezeu sa nu ma 

sloboada dintr-o data de ea – caci pe cat se strica omul nostru cel dinafara, pe atat cel din-

launtru se innoieste» (2 Cor. 4, 16)”.  (Din povetele scrise ale Cuviosului Serafim din Sarov)                             

„in vremea bolii simtim ca viata omeneasca este asemenea unei flori care se ofileste 

aproape indata ce isi desface petalele si unui nor care se risipeste fara sa lase urme; ca 

zilele noastre pier ca umbra; ca trupul nostru se usuca aidoma florii campului, ca viata celui 

mai tare om este numai o adiere, ca ea se scurteaza cu fiece rasuflare si ca bataia pulsului il 

apropie, ca bataile unui ceasornic, de ceasul cel din urma, care aproape intotdeauna bate 

tocmai in clipa cand omul crede ca pana la ea mai e multa vreme. 

http://www.crestinortodox.ro/diverse/69615-cartea-iov-demonologie-ispita-suferinta-si-biruinta
http://www.crestinortodox.ro/sanatate-stiinta/bolile-trupesti-72680.html
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O, boala, doctorie amara, dar aducatoare de sanatate! Cum fereste sarea pestele sau 

carnea de putrezire, asa si orice boala pazeste duhul nostru de putreziciunea si de 

stricaciunea pacatului, neingaduind patimilor – viermilor sufletesti – sa se zamisleasca in 

noi. Prin nerabdare nu scapam de suferinta pe care ne-a randuit-o Pronia lui Dumnezeu; 

dintr-insa nu urmeaza altceva, fara numai vatamare si pierzare. Prin rabdare orice suferinta 

se usureaza. Uita-te la cei aflati in boala de multa vreme sau care sed mult timp in temnita: 

asa s-au obisnuit cu nenorocirea lor prin rabdare, ca parca n-ar simti-o. Ca necazul rabdare 

lucreaza (Rom. 5, 3). Dimpotriva, prin nerabdare durerea se inmulteste…”(Sfantul Tihon de 

Zadonsk) 

„Temerea pentru trup este atat de puternica in oameni, ca din pricina ei nu rareori ajung 

neinstare a savarsi vreun lucru vrednic de slava si cinste. Dar cand asupra temerii pentru 

trup vine temerea pentru suflet, temerea trupeasca se face neputincioasa in fata temerii 

pentru suflet, ca ceara de puterea focului care arde tot. Si cand te afli intru boala, zi: 

«Fericit cela ce s-a invrednicit a fi pus de Domnul la incercare intru cele pentru care 

mostenim viata vesnica». Caci Dumnezeu trimite bolile spre sanatatea sufletului”. (Sfantul 

Isaac Sirul) 

„Rogu-te, fiule, rabda si da multumita pentru stramtorarile care ti se intampla in boala, 

dupa cuvantul celui care a zis: Tot ce se va intampla tie, primeste (Sir. 2, 4), ca planul 

Proniei sa se implineasca asupra ta, fiul meu, asa cum este placut inaintea ei. Deci fii 

barbat, intareste-te intru Domnul si nadajduieste in purtarea Lui de grija pentru 

tine.Dumnezeu sa fie cu tine!” (Din scrisorile Avvei Dorothei) 

„Boala este trimisa uneori spre curatirea de pacate, alteori pentru a smeri mandria”. 

(Sfantul Ioan Scararul) 

„Totul e de la Dumnezeu: si bolile, si sanatatea, iar tot ce e de la Dumnezeu ni se da spre a 

noastra mantuire. Deci primeste si tu boala ta si da multumita Domnului ca Se ingrijeste de 

mantuirea ta. Cum anume slujeste la mantuire ceea ce trimite Dumnezeu, poti sa nu cercetezi, caci 

poate nici nu vei afla. Dumnezeu trimite unele spre pedeapsa, ca pe o epitimie, altele spre invatatura de 

minte, ca omul sa-si vina in fire, altele ca omul sa scape de un necaz in care ar fi picat daca ar fi fost 

sanatos, altele ca omul sa dovedeasca rabdare si prin aceasta sa merite mai mare plata, altele ca sa il 

curateasca de toata patima, ca si din alte pricini… Iar tu, cand iti amintesti de pacatele tale, zi:  
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   «Slava ̃ie, Doamne, ca ai pus asupra mea epitimie spre pedepsire!» Cand iti amintesti ca 

inainte nu-ti aduceai aminte intotdeauna de Dumnezeu, zi: «Slava Tie, Doamne, ca mi-ai dat prilej si 

invatatura sa-mi amintesc mai des de Tine!» Cand iti vine gandul ca, daca ai fi fost sanatoasa, ai fi facut 

rautati, zi: «Slava Tie, Doamne, ca nu ingadui sa pacatuiesc!», si asa mai departe… Asadar, sa fii cu 

inima buna !… 

Pentru toate dati multumita lui Dumnezeu; si pentru boala dati multumita. Stiu, mie imi 

vine usor sa vorbesc asa, dar dumneavoastra poate ca nu va vine usor sa simtiti asa. 

Oricum, vorbind despre rabdare eu ma rog ca Domnul sa va dea sa rabdati cu inima buna 

boala si sa trageti din ea o invatatura. Cine stie de ce v-a legat Domnul? Neindoielnic e insa 

faptul ca lucrul acesta s-a intamplat in ajutorul vietuirii pe care v-ati ales-o si in care va 

straduiti sa ramaneti macar cat de cat. Din aceasta latura, puteti sa nici nu mai iscoditi 

rosturile bolii dumneavoastra. In clipele cand suferinta este mai grea, cautati barbatie spre 

rabdare cu inima buna si in amintirea patimirilor cu care au patimit toti sfintii, mai ales 

mucenicii. Cat si cum au rabdat ?! E greu si sa ne inchipuim. De altfel, tuturor prin multe 

necazuri se cade noua a intra intru imparatia Cerurilor (Fapte 14, 22). 

Si ceea ce ne-a fagaduit Domnul se numeste «cununa». De ce? Fiindca acolo nu se poate 

intra fara patimiri. Un singur drum duce intr-acolo: crucea de voie sau fara voie. 

Ingerul Pazitor sa va aduca mangaiere si inima buna! De faptul ca zgomotul din cap nu va 

lasa sa va adunati gandurile sa nu va plangeti. Dumnezeu judeca sufletul dupa ceea ce 

depinde de el, nu dupa cele asupra caruia n-are stapanire. In inima sa pastrati hotararea de 

a nu va departa de Domnul, si El va primi aceasta. 

Acum trebuie sa lasati randuiala de postire de dinainte. O sa recuperati pe urma, daca va 

placea inaintea lui Dumnezeu sa va ridice din boala; dar acum, cat sunteti bolnava, puteti 

manca orice spre intremare, la sfatul medicului. 

Exista boli asupra vindecarii carora Domnul pune opreliste cand vede ca boala e mai de 

trebuinta pentru mantuire ca sanatatea”. (Din scrisorile Sfantului Ierarh Teofan Zavoratul) 

„Boala este invatatura de minte pentru noi de la Dumnezeu si slujeste spre sporirea 

noa111stra, daca vom da multumita lui Dumnezeu. Oare n-a fost Iov prieten credincios al 

lui Dumnezeu ? Dar ce nu a rabdat, multumind lui Dumnezeu si slavoslovindu-L ? Si 

rabdarea l-a dus in cele din urma la negraita slava.       
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  Rabda si tu putin (in boala) si vei vedea slava lui Dumnezeu (In. 11, 40). Iar 

cat priveste faptul ca nu poti posti (acum, cand esti bolnav), nu te necaji. Dumnezeu nu 

cere de la nimeni osteneli peste putere. In plus, ce alta este postul decat smerire a trupului 

sanatos spre a-l face neputincios pentru patimi, dupa cuvantul Apostolului: Cand sunt slab, 

atunci sunt tare (2 Cor. 12, 10). Iar boala se socoate in loc de post, si chiar mai mult decat 

acesta are pret. Cine o indura cu rabdare, dand multumita lui Dumnezeu, acela va primi prin 

rabdare rodul mantuirii sale. In loc ca puterea trupului sa slabeasca prin postire, ea este de 

pe acum slabita de boala. Asadar, da multumita lui Dumnezeu ca te-ai slobozit de osteneala 

postirii. Chiar daca vei ajunge sa mananci de zece ori in zi, nu te intrista; nu vei fi osandit 

pentru ca faci asa, daca nu este spre a face pe plac poftelor. 

(Catre un bolnav descurajat) Imbratiseaza patimirile Mantuitorului nostru, ca si cum 

dimpreuna cu Dansul ai rabda ocari, rani, defaimari, jignirea prin scuipare, porfira cea de 

batjocura, rusinea cununii de spini, otetul amestecat cu fiere, durerea piroanelor, 

strapungerea cu lancea, revarsarea de apa si de sange – si ia de aici bucurie pentru durerile 

tale. Domnul nu va lasa sa fie in desert osteneala ta. El a ingaduit ca tu sa suferi o mica 

boala ca sa nu fii strain de sfinti cand ii vei vedea in ceasul acela purtand roadele rabdarii 

necazurilor si proslaviti, ci sa fii partas al lor si al lui Iisus, avand indraznire dinaintea Lui 

dimpreuna cu sfintii. Deci nu te intrista; Dumnezeu nu te-a uitat, ci se ingrijeste de tine ca 

de un fiu al Sau adevarat, nu ca de unul din curvie (Evr. 12, 8)”. (Sfintii Varsanufie si Ioan) 

Articol preluat din volumul „Cand sufeltul este bolnav„, Ed. Sophia 

 

 

 

 

 

Cristian Gologan 
 

In amintirea mamei mele, Rodica Gologan! 
 

 

 

 

 
 
 

http://carti.crestinortodox.ro/psihologie/psihoterapie/cand-sufletul-este-bolnav_G5giv5tsPq34
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In aceste volume sunt prezentate acele alternative care sunt confirmate de unii fosti bolnavi  a 
functiona  in mod  sigur pentru organism in cele mai multe si avansate cazuri. 
 
TOT CE AM INCLUS ESTE EXPLICAT DIN PUNCT DE VEDERE STIINTIFIC!4Totul este fondat pe si 
confirmat de stiinta si cazuri clinice. Daca in aceasta carte am citat DOAR cateva studii(datorita 
spatiului redus) RECOMAND SA CONSULTATI BAZA DE DATE STUDII STIINTIFICE DE PE SITE, pentru MII 
de studii stiintifice referitoare la cele din aceasta carte si cancer: 
 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/03/scientific-studies-database-page-1/ 
 

CONSIDER CA TOT CE AM INCLUS IN ACEST PRIM VOLUM ESTE FOARTE IMPORTANT, PENTRU ORICE 

PACIENT CU CANCER. DE ACEEA VA ROG, CU RABDARE,SA CITITI TOT.DACA VETI FACE ACEST LUCRU CRED 

CA VETI INTELEGE CUM SE POATE TRATA SI INVINGE EFICIENT CANCERUL, PE TOATE PLANURILE. 
 

Este foarte important sa aveti rabadare sa CITITI TOT, inclusiv ANEXELE. 
Cartea e structurata logic,iar daca sariti "parti" posibil obositoare sau considerate neinteresante, nu 
veti intelege sau veti sari peste informatie ce se poate dovedi VITALA sau chiar FATALA(detoxifierea 
FICATULUI,CASEXIE,etc) 
 

CITITI SI RECITITI TOATE DETALIILE.UNELE SE POT DEVEDI VITALE!!CITITI SI RECITITI! 
 

Pentru ajutorul celor in stare critica,in acest prim volum voi incerca sa prezint in special acele 
(combinatii de) alternative eficiente care: 
 

“Obtin timp” (PRELUNGESC VIATA) prin energizarea celulelor non-canceroase 
 Incetinesc sau impiedică răspândirea cancerului 
Tratează si /sau previn CASEXIA(cașexia) 
Distrug în siguranță pentru organism și cu ușuriintă celule canceroase 

 

In volumul secund voi dezbate alte alternative, pe larg(pentru ce tipuri de cancer sunt recomandate, 
pentru ce etapa,cum actioneaza –d.p.d.v. stiitific) mai putin eficiente dar foarte utile. 
 

Voi dezbate deasemnea cum sa te asiguri ca odata disparut acesta nu revine. 
Prioritar in prima faza(pentru acest volum) este combaterea si REMISIA cancerului 
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Ganduri de la voi: 
 

Catalin Prichici 
 

“Felicitari Cristi pentru initiativa! Intradevar de apreciat si sunt convins ca aceasta carte este una foarte 
documentata avand in vedere perioada “nefasta” petrecuta pentru a face cercetare in acest domeniu. 
 

Stiu un caz care a devenit medic dupa pierderea unei fiinte dragi. Intamplator a devenit cel mai bun 

medic pe domeniul lui pentru ca si-a facut job-ul cu speranta de a ajuta cat mai multi oameni si impins in 

acelasi timp de gandul, ca nu a putut salva persoana iubita, care l-a urmarit toata viata! 

 

In concluzie lucrurile facute din pasiune dainuiesc si numai asa poti schimba o perceptie din temelii.” 
 

“Sunt convinsa ca documentarile tale sunt cat se poate de valabile! Pe ele si-au pus amprenta durerea, 

umilinta si neputinta din care a iesit cu greu iubirea, iubirea de a ajuta pe altii si chiar pe tine! E un lucru 

bun! Nu intotdeauna ce e rau duce la rau ci poate duce si la bine; nimic nu e intamplator, chiar daca este 

extrem de dureros!Ai grija de tine si mergi mai departe cu tot ceea ce iti propui, nu uita ca cineva acolo 

sus are grija indiferent de incercarea la care te supune!” dr Marcu Raluca 

 

Liliana Atomulese(tatal trecut de 70 ani, cu cancer colon metastazat, in CASEXIE) 

„Buna , nu pot decat sa-i multumesc din suflet d-lui Cristi pt ajutorul absolut lipsit de alte 

interese pe care il acorda tuturor. Site-ul este complet ca practic poti din prima zi sa incepi 

tratamentul doar cu ce scrie aici .Evident , daca vrei mai mult , trebuie sa cumperi cartea 

,pentru ca acolo vei gasi exact doze, lucruri specifice pt fiecare tip de cancer, si pt mine 

personal a fost mai usor de utilizat decat un calculator, cu care nu sunt prea obisnuita. 

Oricum chiar daca vei cumpara si cartea si leacurile recomandate tot nu vei cheltui foarte 

multi bani. Toate sunt accesibile, usor de procurat, desi la inceput eram complet panicata, si 

l-am innebunit de cap pe bietul domn Cristi. Dar saracul de el a avut o rabdare de inger, a 

cautat si el pt mine unele lucruri, m-a sfatuit in legatura cu altele, si sa stiti ca lucrurile 

merg inspre bine. Tatal meu, nu mai putea manca absolut nimic, practic nu mai 

putea sa inghita nimic, slabise teribil, a fost diagnosticat cu cancer la stomac si 

trimis acasa fara nici o recomandare, adica oricum dupa parerea lor era inutil orice 

efort. Sansa mi-a scos in cale , cred ca in aceeasi zi , acest site, de a doua zi am inceput 

administarea de tot ce am gasit mai repede, apoi pe parcurs am mai cumparat altele,iar 

fiecare zi ce trece ne da mai multa speranta. a inceput sa manance, a prins putere, 

dupa cum va spuneam a meritat fiecare secunda petrecute pe acest site. „ 

Liliana Atomulese. Pentru date de contact doamna Liliana , va rog sa ma contactati! 
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Bloj Vasile(mama de 89 ani bolnava de cancer pulmonar cu metastaze hepatice, probabila 

CASEXIE): 

„Mama mea (89 ani), anul trecut prin luna mai a fost internata deoarece avea mari dureri 

abdominale. In radiografie asa arata (cel putin asa sustinea medicul) ca are mai multe 

formatiuni tumorale in jurul plamanilor si un chist gigant (10 – 12 cm.) la ficat. A 

spus medicul ca mai are de trait cateva zile…sau poate saptamani. A fost dureros sa 

auzi asa ceva, mai ales ca acel cineva era chiar un “specialist”, era medic. Am fost foarte 

demoralizati, m-am apucat sa caut pe net am dat peste acest site, am formulat intrebari, 

am primit raspunsuri de la cristigologan, mi-a dat surse de inspiratie. Le-am urmat pe toate 

dar nu m-am rezumat numai la atata. M-am inspirat si din alte parti (va dati seama, cand 

auzi ca mama ta urmeaza sa moara faci orice numai sa o mai tii in viata chiar si numai 

pentru cateva zile), i-am facut o reteta (dieta) cu regim alimentar pe doua pagini. I-am 

facut i-am dat “reteta Tatoiu” etc.M-am dus apoi la un medic naturist cu rezultatele de la 

iesirea din spital, care are un magazin din asta de medicamente naturiste, care i-a prescris 

un tratament cu astfel de medicamente pe o perioada de 3 luni (ma gandeam eu ca oare 

apuca 3 luni ?). Cum, cum nu, nu stiu, numai Bunul Dumnezeu stie, dar mama se simtea 

din ce in ce mai bine. I-am facut de vre-o 4 luni o alta radiografie si chistul ala 

“gigant” nu mai era gigant, nu mai avea decat vre-o 2 cm. Si cica nici nu e sigur ca 

e chist sau altceva. Si “formatiunile alea tumorale” sunt mai putin vizibile si nici 

nu e sigur ca sunt sau nu sunt formatiuni tumorale. N-am mai vrut s-o chinuim sa i se 

faca biopsie pentru a se constata care-i treaba cu chistul si cu formatiunile tumorale. Cert e 

ca mama in prezent se simte f. bine si daca ajuta Bunul Dumnezeu, anul acesta in 

august va implini 90 de ani. De aceea zic sa nu disperati niciodata, eu sunt de parere ca 

daca te zbati si faci tot ce iti sta in putinta ca sa tii pe cineva in viata si Dumnezeu 

iti ajuta. Dumnezeu te ajuta dar nu-ti baga in gura. Daca ai pus jos armele, lupta e 

pierduta. Trebuie sa luptati pana in ultima clipa. Dumnezeu ne iubeste pe toti ca 

toti suntem copiii lui si nu ne lasa singur niciodata. Doamne ajuta la toata lumea.” 
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Gratiela Valentina(tatal cu tumori la  prostata si colon si oase, CASEXIE): 

Buna ziua! 

Scriu aceste randuri pentru toti oamenii care sufera de cancer.Tatal meu a reusit cu multa 

staruinta , dupa 2 ani sa culeaga roadele muncii. Pe scurt, operat de cancer de colon 

acum 7 ani, dupa 5 ani recidiva +metastaze osoase. Dupa aflarea diagnosticului a 

inceput tratamentul la un medic naturist. Un an cancerul a stat pe loc, iar apoi tumorile au 

inceput usor sa creasca. Era prin aprilie cand am avut sansa sa gasesc acest site. Eram 

intr-o situatie foarte disperata. Cu ajutorul d-lui Cristian am luat totul de la zero si acum 

dupa aproape 6 luni , tatalui meu i-au disparut metastazele osoase si i-a mai ramas 

dintr-o tumora 30mm, tumora care avea 46mm. Acum a scapat de dureri, are 

energie si de cand a facut RMN este foarte fericit. Multumesc lui D-zeu ca am avut 

onoarea sa intru in dialog scris cu d-nul Cristian, iar dansul ne-a dat VIATA.Va multumesc 

din tot sufletul domnule Cristian si daca este cazul pot posta rezultatele RMN-ului.Am invatat 

ca daca vrei din tot sufletul sa invingi cancerul, vei reusi. La noi a fost faza 

terminala, in aprilie intrase in casexie. 

Sanatate multa tuturor si DOAMNE AJUTA! 

Aceasta persoana a dorit sa va trimita si RMNurile comparative sa fie dovada si mai solida a 

vindecarii/drumului spre vindecare/ le gasiti(RMNurile semnate de doctori) pe site, alaturi 

de alte marturii :https://tratamenteanticancer.wordpress.com/vindec-cancer/ 

Pentru date contact ale Valentinei , rog sa ma contactati 

Cristian Gologan(va citez raspunsul dat ei sa fie rugaminte si pentru dvs): 

in numele celor bolnavi de mai sus si a celor de mai jos multumesc ca va spuneti marturia, 

Cu toate acestea, desi altadata m-as fi simtit magulit, acum imi ‘ permit ‘sa va corectez si 

sa va spun ca TOATE CELE BUNE de la DUMNEZEU VIN.Nu va inclinati in fata mea si nu ma 

preaslaviti, caci pina nu demult numai voia lui Dumnezeu nu o faceam. Multumiti-I lui 

Dumnezeu si pentru VINDECARE si PENTRU VIATA(caci EL v-a dat viata prin DUHUL SFANT 

si EL o va lua), rugati-L sa ma ierte(daca vreti sa imi faceti un bine;sa va rugati pentru TOTI 

oamenii) 
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Multumesc ca ati reusit /considerat de bun simt sa puneti un comentariu undeva sa stie 

lumea ca exista o speranta in tratamentele naturiste (natura lasata de Dumnezeu sa ii fie 

aliment si medicament omului) si MAI ALES IN DUMNEZEU (MEREU ESTE!-SA VA RUGATI IN 

CONTINUARE CU CREDINTA LA SFANTA TREIME,  ORICE S-AR INTAMPLA IN VIATA!) 

DOAMNE AJUTA! 

„In urma unei termografii facuta la Bucuresti, tatalui meu i s-a spus ca are hernie de disc 

lombosacrata. Avem si un CT facut acum o luna de zile pentru ca problema este mai 

complicata fiind si un cancer de prostata la mijloc in toata povestea. Pentru caincepuse 

sa si slabeasca a facut analize si intr-un final a fost diagosticat cu cancer de prostata 

cu extindere la oase. A urmat in luna iulie renuntarea la testicole apoi doze lunare de 

zometa pentru intarirea oaselor. In paralel am mers pe ceaiuri naturiste antitumorale. 

Satrea de sanatate se imbunatatise , luase din nou in greutate  

In luna noiembrie 2012 au inceput durerile la oase, la membrele inferioare…gambe, femur . 

In luna aprilie 2013 pentru ca durerile erau aproape de nesuportat am inceput o dieta 

puternic alcalina cu bai de bicarbonat cu sare, vitamine in doze mari ( magneziu, vitamina 

C, Co Q10, calciu vitamina A, D, ) , alimentatie stricta …intr-un cuvant terapia cu cesium 

(descrisa in carte) . Durerile de oase au incetat in totalitate iar la CT-ul din iunie s-au vazut 

oasele ciupite acolo unde fusese cancer la os iar prostata revenise la dimensiuni normale. 

La termografie nu s-a depistat nicio zona activa de cancer.tumoarea care a fost 

depistata la CT a fost declarata fara viata la termografie.Doctorul a fost surprins 

dupa cate i-am spus si a zis sa continuam ce am inceput „ 

Cristian Stanescu. Pentru date de contact doamnul Cristian , va rog sa ma contactati! 

„Am citit cele scrise pe site cat si cartea si trebuie sa va multumesc pentru enorma cantitate 

de informatie si sotutie pe care ni-o oferiti prin munca dumneavoastra. 

Intr-adevar este rezumatul multor ani de munca de cautare si cercetare. 

Cei mai multi oameni suferinzi in aceasta maladie nu au la dispozitie nici timpul si nici 

puterea necesara pentru a gasi individual aceste informatii. 

De multi ani citeam si cautam o solutie de vindecare documentata stiintific si acum trebuie 

sa zic ca am aflat-o in cartea dumneavoastra. 
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Eu am cumparat cartea cand un prieten drag incepuse sa piarda lupta cu un cancer cerebral 

agresiv, dupa o operatie complicata si multe sedinte de radio si chimioterapie. Ca sa nu se 

inteleaga gresit ca atribui aceasta remisie a cancerului pe nedrept celor scrise in carte 

specific ca medicina alopata nu i-a dat NICI O SANSA DE VINDECARE bolnavului numai 

prelungirea vietii cu cateva luni, 1 an prin radio-,chimioterapie. 

Ajunse bolnavul dupa atatea radiatii si chimioterapie ca sa nu mai poata purta o discutie cu 

cei din jur, ajunse piele si oase ca in cele din urma sa nu se poata nici hrani. 

Imediat ce am procurat cartea a inceput cele descrise in carte, si ciuperca specificata in 

carte lasandu-se de chimioterapie. 

Efectele benefice au inceput sa se simta din primele zile, a inceput sa manance din a doua zi 

de tratament si a inceput sa-si recapete abilitatea intelectuala de a comunica cu cei din jur. 

Acum dupa 2 luni de tratament RMN-ul confirma o remisie a cancerului prin micsosarea 

considerabila a tumorii si analize de sange inbunatatite. 

Ii multumim lui Dumnezeu in primul rand si in al doilea rand la dumneavoastra, domnule 

Cristian pentru toata informatia si sprijinul acordat pana acum. 

Indemn pe toti cei aflati in situatii similare sa nu mai perceapa aceasta boala ca si sentinta 

la moarte in fata careia trebuie sa asistam neputiinciosi, ci sa luptam pentru viata ca nu 

este in zadar, si vindecarea miilor de oameni o demonstreaza.” Nemes Emese 

 

nu stiu cum dar bunicul,(cancer pulmonar terminal , caruia doctorii nu i-au dat nici o sansa) se simte mai 

bine. nu a facut decat sa urmeze cat de cat un regim pt cancer asa cum am citit eu pe site dvs.multumesc 

mult. sarbatori fericite Dana 

 

Nota « : dupa doar 3 zile – Tata zice ca are scaun regulat si normal dupa un an de chinuri cand constipat , 

cand cu diaree; de asemenea , acuza ca este foame si are pofta de mancare de cand a inceput 

tratamentul; Dorin Fodor 

 
Si multe altele pe care le gasiti aici:https://tratamenteanticancer.wordpress.com/vindec-cancer/Puteti 
intra in contact cu oricare din oamenii de aici si mult ialtii vindecati de cancer-cred ca veti descoperi 
uimiti si printre cei din  imprejurul/orasul dvs astfel de oameni.Doamne ajuta! 
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Cateva cuvinte pe care VA ROG de asemenea, sa le CITITI: 
 

 

Desi stiu foarte bine cum sa-mi protejez informatia impotriva copierii si redistribuirii 

ilegale, atat din punct de vedere tehnic cat si juridic acest lucru ar insemna implicit si aspecte ce 

pot fi in detrimentul dumneavoastra. Desi oricat de mult as incerca sa protejez, informatiile pot fi 

eventual copiate ilegal.. Eu pot sa imi aloc resurse suplimentare(in special timp) pentru protectie sau 

gasirea si tragerea la raspundere a celor vinovati insa nu acesta este obiectivul meu. 

 

Totusi, din punctul meu de vedere, dumneavoastra ca suferinzi de cancer sunteti prioritari. 
 

Aveti o conditie care va pune in pericol VIATA! 
 

Prefer sa-mi aloc timpul si resursele pentru a incerca sa va ajut in loc sa-l irosesc pentru a cauta 
“infractori” .In acest sens sper ca ma bazez pe bun simt si din partea dumneavoastra si , daca 

veti considera utile informatiile din aceasta carte si doriti sa le redistribuiti NU veti 

modifica continutul si eventual, imi veti cere si acordul prealabil. 

 

Multumesc frumos pentru intelegere si sper sa pot conta pe suportul si bunul dumneavoastra simt in 

acest sens! 

 

 

 

Voi publica ce voi considera ca merita fie pe site, fie in alta parte(cei ce au ales sa fie INFORMAT 

/FOLLOW vor fi instiintati automat prin email). 

 

Astept si sugestiile dumneavoastra pe BLOG, la PAGINA DUMNEAVOASTRA ( daca sunt probleme, 

cazuri sau subiecte speciale, legate de cancer , pe care doriti sa le dezbat sau despre care sa incerc sa ma 

documentez - mentionez ca, colaborez cu unele din cele mai bine cotate site-uri si persoane international 

in acest domeniu deci informatia "ar trebui sa fie" destul de buna, calitativ!) 

 

De asemenea: 
 

CITITI DE PE SITE TOT CE AM SCRIS LEGAT DE TIPUL DUMNEAVOASTRA DE CANCER: 
EXISTA PE SITE CATE O RUBRICA DEDICATA FIECARUI TIP DE CANCER IN PARTE , CE 
POATE FI ACCESAT DIN MENIU-> TIPURI DE CANCER.Va explica ce probleme specifice 
pune fiecare tip de cancer/ la ce sa aveti grija si solutii la acestea. 
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MOTIVATIA de a TRAI, SUSTINEREA EMOTIONALA ,CREDINTA 
 

Inainte de a trece la detalii si alternative de tratamente concrete , vreau sa dezbat pe scurt importanta 

deosebita a PACII INTERIOARE cat si unei atitudini mentale si emotionale pline de CREDINTA,NADEJDE 

si DRAGOSTE, increzatoare in puterea si dragostea lui Dumnezeu cat si in tratamentele lasate de EL  

prin creatie -  natura in invingerea cancerului.Ati vazut ce spuneau Sfintii Parinti referitor rabdare si 

staruinta in credinta si ajutorul lui Dumnezeu nu va intarzia sa apara.Dumnezeu vrea sa il apropie si sa il 

desavarseasca pe om; vrea sa il invete pe om sa se ridice mai presus de contrangerile de orice 

natura(trupeasca, sufeteasca), sa il invete sa fie un om bun, iubitor , desavarsit , nu sa il chinuie sau sa isi 

bata joc de el. Nu uitati ca nu Dumnezeu e responsabil pentru ca sunteti dvs bolnav(a) de cancer ci noi 

oamenii prin mediul creat in care traim si stilul de viata promovat si inteles astazi ca normal cat si dvs 

direct  prin eventuala indiferenta si nepasare aratate fata de cele anterior mentionate. Asta este. Noi 

suntem cei pacatosi nu Dumnezeu e un tiran-daca vreti sa stiti cum e Dumnezeu uitati-va la HRISTOS. 

Dumnezeu ne reabda si iarta multe- prea multe-doar cine nu isi vede pacatele facute in fiecare zi poate 

spune ca nu e asa  . Trebuie sa ne vedem in primul rand BARNA din ochiul nostru inainte sa cautam  

paiul din ochiul fratelui si vinovati in jur .Ca Dumnezeu permite neplaceri pentru ca ne-a dat LIBER 

ARBITRU sa alegem facem ce vrem in aceasta viata(fie sa ne facem bine sau rau noua si unii altora) si ca 

ar fi cazul sa IL si rugam cu credinta, nadejde si dragoste ca sa ne ajute cand ne e greu si cand ne e bine,  

nu numai sa pretindem de la EL ajutor neconditionat ca si cand ar fi EL ‘robul nostru, creat de noi’ si nu 

invers,  e altceva.  Nu uitati ca desi EL ne-a facut si ar fi putut face orice cu noi ,avem un NEPRETUIT 

avantaj ca Dumnezeu este IUBIRE, PACE, LUMINA, ADEVAR, DREPTATE si TOATE CELE BUNE la modul 

ABSOLUT. Nu uitati de asemenea ca Dumnezeu este de asemenea MILOSTIV, ajutorul SAU va veni la 

momentul oportun  si ca Dumnezeu nu da omului mai mult decat acesta poate duce.Deci primiti cu 

bucurie boala,acceptati-o ca pe greseala dvs pe care o puteti indrepta si  ca un prilej sa va apropiati si sa 

va desavarsiti sufleteste, sa realizati cat de fragila si trecatoare este aceasta viata pe pamant(un vis) si 

mai ales, sa realizati puterea lui Dumnezeu de vindecare trupeasca si de indreptare sufleteasca 

(dragostea SA si dorinta ca fiecare din noi sa ne mantuim) Deschid acest subiect aici, la inceput ,pentru 

ca stiu cum procedeaza lumea care nu are rabdare si poate trece cu vederea informatie ce poate fi 

VITALA! VA ROG SA CITITI TOATE CAPITOLELE, INCLUSIV ANEXELE! 

 

De asemenea, pentru ca aveti boala , mergeti IN PRIMUL RAND si va SPOVEDITI SI VA IMPARTASITI! 

 

De asemenea, DORINTA/MOTIVATIA DE A TRAI si a IUBI LUMEA ESTE ESENTIALA!!! 
Daca omul s-a saturat si nu mai vrea pe aceasta lume, este imposibila vindecare daca omul nu vrea asta. 
Si poate este egoist caci TREBUIE SA AVETI IN VEDERE ca NU LUPTATI NUMAI PENTRU VIATA DVS, caci 
NU sunteti singuri pe pamant ci aveti si oameni dragi care tin la dvs si va vor inca langa ei. Ganditi-va si la 
acestia.Ganditi-va de asemenea ca nu suntem sfinti sa fim siguri de mantuire.Crucea data in aceasta 
viata trebuie dusa cu rabdare si credinta , nadejde si dragoste. 
 

De asemenea, pentru ca se vor discuta terapii alternative tin sa fac si un AVERTISMENT referitor 
diverse terapii psihospirituale alternative ce circula acum si pot oferi  aparenta vindecare trupeasca dar 
in schimbul ducerii pe cai gresite a sufletului.Traim intr-o lume unde ce e standard, alopat,farmaceutic 
este de multe ori conceput dupa cati bani scoate si unde, intr-o lume alternativa(ce include si natura) 
ce se zbate sa aduca lucruri care pot ajuta intra-adevar trupul se strecoara diversi cu diverse invataturi 
psihospirituale care pot oferi vindecare trupeasca  pe moment dar duc pe cai gresite  omul sufleteste 
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Caci, ce nu ar face omul cand e grav bolnav pentru alinare trupeasca si cat de usor este sa inseli un 
astfel de om disperat, gata sa se agate de orice?!   
Aveti grija ce psihoterapii, spirite , falsi hritosi si ce falsi dumnezei imbratisati!!!Dumnezeu este unul 
singur(TATAL,FIUL SI SFANTUL DUH asa cum il marturisim prin crezul crestin ortodox) si NU e acelasi 
in toate religiile; nu voi mai insista insa doresc sa fie cunoscut ca exista practicieni alternativi care 
aparent fac bine ce fac dar subtil induc in eroare si spre spirite malefice cu “energii meditative kundalini 
sau yoghine”, religii universale (exemplu NEW AGE) care nu cred in nimic definit, etc ).si cu cata 
nonsalanta si usurinta vorbesc astfel de practicieni de Dumnezeu, IISUS , extrase din Biblie si iubire si 
apoi il deviaza pe cel cu fundament subred intr-un mod foarte subtil pe care necunoscatorul nu il 
sesizeaza…’cercetati scripturile’  
Acolo unde se vorbeste de/se pune accent pe regasirea EUlui, iubirea DE SINE, puterea omului de a-si 
modela si controla universul in care traieste, omul ca parte din Dumnezeu sau omul care ar putea fi 
eventual zeu prin fortele proprii, fugiti ca acolo NU e Dumnezeu, ci necuratul cu acelasi pacat al sau 
pentru care a fost alungat din cer (egocentrismul, mandria, dorinta de a fi Dumnezeu) si cu care 
incearca de la inceput sa ne insele.si necuratul are puteri si poate face minuni-ATENTIE! 
Biblia avertizeaza ca vor veni hristosi mincinosi si vor face minuni capabile sa inselesi pe cei alesi(daca 
nu ar fi Dumnezeu sa aiba grija de cei alesi’credinciosi’). 
 
Trec peste acesti bioenergeticieni, practicanti de silva, reiki, yoga, meditatie, kundalini, etc - toti acesti 
oameni inselati (pentru care trebuie sa ne rugam sa revina pe cai bune sa nu mai insele si pe altii). 
Puteti citi cateva marturii ale unor oameni insleati si ajunsi chair posedati de duhurile necurate : 
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=marturii+yoga 
 
Mai mult de atat, tin sa precizez ca, asa cum nu sunt doctor,  NU sunt nici duhovnic,nici sfant nici macar 
sfintit ci un pacatos mare. Totusi, eu va pot relata experienta mea de viata si a altor oameni inselati (ca 
si mine). Imi doresc cu adevarat a a ajut totusi nu cu pretul sufletului dvs. Nu va pot spune sa mergeti sa 
faceti yoga, meditatii, hipnoza  etc, pentru ca unii relateaza ca au fost ajutati de astfel de tehnici care 
deviaza de la DREPTA CREDINTA ORTODOXA si am constiinta impacata.Caci smintelile trebuie sa vina 
dar vai de sufletul celor prin care vor veni.punct. 
  
 

Daca VREI SA FII SANATOS ( ai asta ca OBIECTIV CLAR ), ai o MOTIVATIE JUSTIFICATA si INCREDERE IN 

SFANTA TREIME ,  ai si un tratament justificat si dovedit pe altii, care sa ajute intr-adevar si NU esti 

sceptic referitor la acesta(nu iti suprimi singur imunitatea ), sunt toate premisele sa te faci bine. 

 
Un studiu de 400 cazuri de cancer, care au intrat in remisie spontană care au avut puține în comun: 
Unii oameni beau suc de struguri sau de înghit doze masive de vitamina C,.. Altii s-au rugat, au luat 

remedii pe bază de plante, sau pur și simplu s-au inveselit.    

 Acesti foarte diversi pacienții au avut un lucru în comun: la un moment dat in boala lor, ei 

știau brusc, cu certitudine completă, că se vor face bine, ca și cum boala a fost doar un miraj, iar 

pacientul a trecut brusc dincolo de ea intr-un spatiu in care frica si disperarea si orice boală erau 

inexistente. " http://www.paksearch.com/globe/1999/April/HIGHER.html 

Ce credeti dvs ca a dus la aceasta certitudine, al aceasta PACE INTERIOARA ca totul poate fi bine 

INDIFERENT de obstacole (poate controla perena, nesemnificativa si firava fiinta umana lucrurile din jur 

astfel incat sa aiba aceasta certitudine , de una singura?Poate crede in nebunia sa, dar poate?sau 

poate...CONSTIENTIZAREA EXISTENTEI si PUTERII DIVINE?!!!)  

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/?s=marturii+yoga


Copyright © 2013 CRISTIAN GOLOGAN                                                                                                  Page  

ATITUDINEA BOLNAVULUI FATA DE VIATA si MOTIVATIA SA DE A TRAI /IUBIREA 

VIS A VIS DE OAMENII DIN ACEASTA LUME, SUPORTUL EMOTIONAL A CELOR DIN 

JUR, INCREDEREA IN SANSELE SALE DATE DE  DUMNEZEU AU ROL CRITIC: 

revedeti acele marturii ale bolnavilor de cancer vindecati si cata incredere in Dumnezeu au avut 

DUMNEZEU va da PUTEREA NECESARA celor ce SE ROAGA(CER) si CRED fara sa 

se indoiasca de puterea SA!  

Este atat de simplu, insa bolnavul trebuie sa VREA , sa CEARA si sa CREADA! 

”7 . Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. 

 8. Că oricine cere ia, cel care caută află, şi celui ce bate i se va deschide.” 

IISUS le-a zis:Aveti credinta in DUMNEZEU 

  

23. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: Ridică-te şi te 

aruncă în mare, şi nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea 

ce spune se va face, fi-va lui orice va zice. 

24. De aceea vă zic vouă: Toate câte cereţi, rugându-vă, să credeţi că 

le-aţi primit şi le veţi avea. 

25. Iar când staţi de vă rugaţi, iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, ca şi 

Tatăl vostru Cel din ceruri să vă ierte vouă greşealele voastre. 

26. Că de nu iertaţi voi, nici Tatăl vostru Cel din ceruri nu vă va ierta 

vouă greşealele voastre. 

 

Daca este ceva din trecut peste care nu ati reusit sa treceti inca,care va macina pe interior,  e 

cazul sa puneti lucrurile in ordine.Impacati-va cu toti oamenii, cereti scuze celor care le-ati gresit 

si iertati pe cei care v-au gresit. Iertati din inima. Pur si simplu iertati fara sa va mai ganditi la 

trecut. Iertati si cereti iertare.Va veti face un bine de neimaginat. Lasati traumele si dezamagirile 

trecutului in urma si cele ale prezentului si orice alte griji in voia lui Dumnezeu. Grija lumeasca 

lepadati-o! 

Indoiala, teama de moarte (inteleasa ca sfarsitul definitive al existentei) NU au ce cauta, pentru 

ca oricum NU murim . Poate sunteti la current cu relarile celor ce au trecut prin moarte clinica: 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2016/01/24/lamuriri/ 

 

Desi acesti oameni nu sunt/nu au fost dpdv tehnic morti, totusi personal NU pot spune daca 

ceea ce relateaza ei este de la Dumnezeu sau de la diavol ce pretinde a fi Dumnezeu si apoi, 

la fel ca multe alte psihoterapii spirituale intalnite des astazi (yoga, kundalini, bioenergii, 

silva ,etc), deviaza si invata prost pe cel slab in credinta. 
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Ba chiar as fi inclinat sa spun ca exact asta fac pentru ca , conform siteului nderf.org 

(http://www.nderf.org/NDERF/Research/religion_spirituality.htm ), muta omul de la religie 

la spirtualitate si „integrare universala”, unora li se dau puteri oculte si alte lucruri descrise 

in biblie ca vor veni odata cu falsii/mincinosii hristosi care vor face minuni si vor insela chiar 

si pe cei alesi (daca Dumnezeu ar permite). 

Spus simplu, personal NU recomand sa luati de bun ce spun oamenii din acel documentar, 

desi ceea ce au experimentat cel probabil este cat se poate de real si atragator, tare mult 

am senzatia ca este tot o inselatorie a necuratului, care ii da omului ce ar vrea sa auda si il 

minte la un moment dat 

Totusi, am dat aceste exemple, special pentru cei NEcredinciosi intr-ucat, de la 

oricine ar veni acestea relatate mai sus, arata destul de evident ca avem si suflet, 

NU doar trup. 

Ce alegeti sa faceti cu acest suflet – sa fiti smeriti si sa va puneti toata increderea in 

SFANTA TREIME( IISUS HRISTOS fiind singurul DUMNEZEU de care cunosc care s-a intrupat 

si a murit pentru iertarea pacatelor noastre) , Maica Domnului si sfintii ortodocsiei si sa 

aveti sansa dvs la viata vesnica in RAI prin felul in care ati trait si iubit si prin mila cea mare 

a Domnuluui, sau sa fiti MANDRII si sa credeti ca suntem/putem fi si noi zei prin puterea 

noastra(desi nu cunosc/nu am auzit de NICI un om care a devenit zeu de la sine precum nu 

cunosc/nu am auzit de NICI UN alt zeu care s-ar fi intrupat si savarsit ce  savarsit 

MANTUITORUL IISUS), este alegerea dvs.  

Ce as vrea sa retineti este ca avem un suflet care poate exista si in afara trupului, nu doar 

trup; ASTA RELATEAZA PESTE 20 MILIOANE DE OAMENI DIN EUROPA SI SUA ASTAZI 

personal consider ca acesta este cel de care trebuie sa ne ingrijim in primul rand.si consider 

ca nu trebuie sa fim lacomi. Clar sufletul, nu moare. Dar prin lacomie si mandrie si dorinta 

de a fi si noi zei (pacatele pentru care diavolul a fost alungat din rai) putem pierde locul in 

RAI. 

Mie unul imi ajunge faptul ca avem un Dumnezeu bun , milostiv si iubitor de oameni …asa 

de iubitor ca S-a jertift El pentru mantuirea noastra incat nu imi pot dori si inchipui alt 

Dumnezeu mai bun.Mai bun imi doresc sa fiu eu pentru ca problema mea aici e.  Daca dvs 

inca nu L-ati cunoscut pe bunul Dumnezeu, poate ca e cazul sa incepeti sa va rugati, sa va 

apropiati de biserica ca prim pas si cu siguranta ca si Dumnezeu se va apropia de fiecare 

dintre dvs in mod particular, daca inima dvs e deschisa si vrea sa se curateasca spre a-L 

cunoaste pe bunul Dumnezeu.In inima si prin iubire altruista IL cunoasteti pe Dumnezeu   

http://www.nderf.org/NDERF/Research/religion_spirituality.htm
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Va rog nu neglijati importanta PACII INTERIOARE , a constientizarii faptului ca toate sunt dupa voia lui 
Dumnezeu dar si a CREDINTEI,NADEJDII, DRAGOSTEI si a SUPORTULUI CELOR APROPIATI si a dorintei 
dumneavoastra de a fi din nou sanatosi si de a invinge aceasta “slabiciune”! 
O atitudine plina de credinta nadejde si mai ales iubire(unde nu se strecoara indoiala, deznadejde, 
negare,  ura , frica si altele de gen) creeaza si un mediu alcalin,cu PH RIDICAT, in care, CANCERUL 
MOARE! 
 
Familia și prietenii trebuie să fie INTOTDEAUNA un pol de energie pozitiva. 
Acestia ar trebui să încurajeze întotdeauna pacientului, FARA a fi superficiali în încurajarea lor 
Suportul din partea familiei si a celor dragi are un rol considerabil. BOLNAVUL trebuie sa se simta 

APRECIAT, IUBIT si sa inteleaga aceste lucruri si ca inca este NECESARA, DORITA si APRECIATA 

prezenta sa pe ACESTA LUME. 

ESTE RESPONSABILITATEA NUMARUL 1 a celor din JURUL BOLNAVULUI sa il sustina din punct de 

vedere emotional si sa isi MANIFESTE IUBIREA (implicit si grija) si APRECIEREA fata de persoana 

bolnava. 

Daca bolnavul isi pierde dorinta e a trai, lupta pentru vindecare trupeasca este pierduta inca de 
la inceput. 
Deznadejdea, inchiderea in sine, frica, ura…toate starile de stress prelungit constituie 
SUPRESORUL IMUNITAR NUMARUL 1 
 

AVERTISMENT NR 1 (pentru cei din jurul bolnavului): 
SA NU LASATI BOLNAVUL SA SE SIMTA NEiubit, NEincurajat , NEsustinut sau NEdorit atfel il veti avea 
in mare masura pe constiinta. Sa va rugati mereu pentru el si sa il si AJUTATI PRACTIC 
Lucruri precum chimio si radio ‘ terapia’ vor afecta si schimba comportamentul si psihicul bolnavului in 

mod NEGATIV. NU veti realiza in prima faza / la inceput ce se intampla,. de ce nu va mai intelegeti cu 

el/ea, de ce nu mai are pofta de viata, insa va spun sa fiti constienti de aceste lucruri ANTICIPAT pentru a 

putea intelege ce se intampla cu bolnavul , pentru a- l intelege(desi se poate ca la un moment dat sa 

purtati discutii fara logica cu cel bolnav ce urmeaza tratamente cancer alopate ) si a face tot ce va sta in 

putere sa il sustineti, sa ii ridicati moralul, sa ii aratati ca este dorit si apreciat- SA IL IUBITI! 

 

Simptome de detoxifiere, "simptome supărătoare"(mici ameteli, mirosuri neplacute) ar putea apare in 

unele cazuri.Acest lucru va necesita, de asemenea, sprijin din partea familiei și a prietenilor. 

 

Cei care sufera de cancer nu trebuie sa stea izolati si sa-si planga de mila ci trebuie incurajati sa duca o 
viata activa, implicata alaturi de prieteni. In nici un caz nu trebuie evitati! 
 
Vedeti si impactul suportului EMOTIONAL din partea celor dragi: 
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/03/09/emotions-cancer-healing/ 
 
REPET: EVITATI EMOTIILE NEGATIVE(DEZNADEJDE, FRICA,NEGARE, URA, MANIA, etc).... STRESUL!( pe 
cat posibil… ) STRESSUL prelungit e SUPRESORUL IMUNITAR NR 1.: 
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/11/10/how-stress-causes-cancer-2/ 
 
Supararile , emotiile negative, stresul pot creea mult rau prin ACIDITATE si prin SUPRIMAREA 
IMUNITATIi si nu numai. 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/03/09/emotions-cancer-healing/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/03/09/emotions-cancer-healing/
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 Intr-un mediu acid,unde nic imunitate pentru control nu e,  CANCERUL E REGE ! 
 In multe cazuri e picatura care umple paharul si declanseaza cancerul. 
 

Multe cazuri de cancer apar pe fond emotional(in special cel de san) .Si multe s-au vindecat la fel de 
usor cum au aparut. 
Desi este inevitabil sa le excludem, facand parte din viata de zi cu zi, fiecare zi cu noile ei 
provocari, stresuri si suparari, incercati sa vedeti si jumatatea plina a paharului. 
 

Amintiti-va ca, aveti un obiectiv mai important pentru care luptati, VIATA si MANTUIREA  
DUMNEAVOASTRA cat si pentru CEI DRAGI. 
 

NU lasati “nimicurile” sa va afecteze in mod foarte negativ! Luptati pentru viata dumneavoastra! 
 

Daca doctorii va spun ca nu mai au ce sa faca pentru dumneavoastra, NU DISPERATI si NU ABANDONATI! 

MARE ESTE PUTEREA LUI DUMNEZEU Exista intotdeauna sanse.Cu Dumnezeu, TOTUL este posibil.  

In plus, trebuie mereu sa vedeti partea buna: cel putin nu va mai torturati si intoxicati organismul cu 

radio si chimio ‘’terapii’’ . Si daca vreti, intrebati-va si intrebati-i ce au facut pina acum benefic pentru 

dumneavoastra, daca de acum nu mai pot continua?... 

 

Au existat multe rapoarte de remisii spontane dupa ce pacientii si-au rezolvat problemele emotionale 
si stressul. 
 

“Remisiile cancerelor "terminale"ale pacienților au un singur lucru în comun: o schimbare majora 
de atitudine sau de constiinta.” - Deepak Chopra MD în Vindecarea Quantum 
 

“... peste 400 de rapoarte de remitere spontană de cancer au fost examinate și analizate. Pacienții înșiși 

au atribuit vindecarea lor unei game largi de cauze, dar numai un singur factor a fost comun pentru 

toate cazurile - o schimbare spre o mai mare speranță și o atitudine pozitivă.” - Dr. Paul McGhee, 

 

Citez chiar de pe brave-souls.org, la finalul paginii cu marturii: 
 

“Pacientii cu cancer abia aștepta studii și rezultatele, care pot apare peste zeci de ani, cu toate acestea, 

ei pot aplica tratamentul cel mai ieftin dintre toate tratamente pentru cancer, care este,o atitudine 

optimistă și un spirit de luptător pentru boala de cancer.Ceea ce aveti nevoie este mai multa 

informatie, iar informatia este putere, puterea de a câștiga războiul impotriva cancerului.” 

În cazul în care exista atât de multi supravietuitorii sau invingatori de cancer din aceaste 1000 

marturii, care au fost abandonati de către medicina traditionala,ce au invins boala 

si dumneavoastra, PRIN PUTEREA SI AJUTORUL LUI DUMNEZEU,  puteti. 
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Intelegerea tratării cancerului 

 

Vă rog cititi cu atentie acest capitol intru-cat voi incerca sa dezbat cele necesare pentru a supraviețui 
cancerului! Desi banuiesc ca doriti sa trec direct alternative, insist asupra importantei acestui capitol. 
 

Odata inteles ce este si ce cauzeaza cancerul va va fi mult mai usor sa-l combateti si sa-l invingeti. 
Veti putea sa alegeti singuri tratamente cancer pt. cazul dvs. si sa le evaluati.Putina atentie va rog! 
Vă rog CITITI-L atent, apoi RECITITI-L! Odata inteles cancerul, va va fi mult mai usor sa-l combateti. 
Au fost studiate mii de mărturii de la pacienti cu cancer care s-au vindecat sau de la cei ce au vindecat -unele 

datează incă din 1920, insă cele mai multe sunt mai recente, dupa 1990. 

 

Parte din ei au folosit un singur tratament, cum ar fi sucul de morcovi cu sfeclă rosie,struguri 
negrii, samburi de caise (vitamina B17-“laetrile”) sau altele 
 

Desi pe unii i-a vindecat,in majoritatea cazurilor de cancer din marea explozie a timpurilor actuale un 
singur tratament individual nu are nici un efect semnificativ. 
 

Desi multe substanțe naturale pot vindeca cancere in STADII INCIPIENTE, cu creștere lentă, care nu s-au 

răspândit foarte mult, iar pacientul este diagnosticat recent și nu a suferit interventii chirurgicale (care 

determina o raspandire si mai mare a tumorilor prin “ruperea tesutului ce le inconjoara”), nici intoxicare 

si distrugere imunitara cu chimioterapie sau radioterapie , astfel de pacienți cu cancer sunt rari azi! 

Pacientul cu cancer tipic de acum, a avut parte cel mai probabil atat de operatie cat si de 
chimioterapie sau radiatii inainte să caute alte alternative care ii pot oferi intr-adevar o sansa de 
vindecare cancer. 
 

Cancerul e raspandit deja in mod semnificativ, se răspândește rapid, sistemul lor imunitar e la pămant 
din mai multe motive, si altele(ficatul si sangele pline de microbi, acid lactic in sange in exces, etc. ). 
 

Suferindul de cancer tipic zilelor noastre mai are un strop pina se umple paharul. 
Dupa credintei, nadejdii si dragostei dpdv sufletesc. dpv fizic  alegerea unui singur tratament de 
cancer este greseala comuna făcută de pacienți cu cancer 
Ei au nevoie de o combinatie sinergica de tratamente cancer (care sa interactioneze in mod 

contructiv si sa actioneaze pe “planuri diferite”) astfel incat puterea și viteza cumulata a acestora să 

fie mai mare decât puterea și viteza de raspandire si vatamare asupra organismului a cancerului. 

Multe tratamente de cancer alternative pot fi combinate, pentru a fi sinergice sau pt a face diferite 

sarcini. Pentru a fi foarte eficiente, fiecare din tratamentele cancer  individuale (din combinatie) ar 

trebui să aibă “un renume” (confirmare de fosti bolnavi cancer) in tratarea cancerului! 
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CAUZELE DEMONSTRATE - CUNOSCUTE ALE CANCERULUI 
 

Dr. Otto Warburg, Laureat/CASTIGATOR al Premiului NOBEL 1931: 
 

“Dar astăzi nimeni nu poate spune că nu se știe ce este cancerul si care e cauza sa primară. Dimpotrivă, nu există 

nici o boală al cărei prim motiv este mai bine cunoscut, astfel că ignoranța astăzi nu mai este o scuză ca nu se 

poate face mai mult pentru prevenirea sa Această prevenire a cancerului va. veni nu există nici o îndoială, pentru ca 

omul dorește să supraviețuiască. 

 

Dar cât timp va fi evitata prevenirea depinde de cât de mult timp proorocii agnosticismul vor reuși în inhibarea 

aplicarii cunoștințelor științifice în domeniul cancerului. Între timp , milioane de oameni trebuie să moară de 

cancer inutil. ” – 30 iunie 1966 

 

Premiul Nobel i-a fost acordat Dr. Otto Warburg pentru descoperirea CAUZEI PRIMARE A CANCERULUI si 
dovedirea ca celulele canceroase sunt anaerobe si cancerul nu se poate dezvolta într-un mediu cu oxigen maxim 
 

El afirmă: 
“ Cancerul, mai presus de toate bolile, are nenumărate cauze secundare, dar există o singură cauză primara:. 
Cauza primara a cancerului este înlocuirea respirației normale de oxigen a celulelor organismului prin respiratie 
anaeroba “. 
 

Cu alte cuvinte, lipsa de oxigen. 
 

Extrase din Cauza primara și prevenirea cancerului: 
 

Discursul tinut de Dr. Otto Warburg laureaților premiului Nobel pe, 30 iunie 1966 la Lindau, Lacul Constance, 
Germania: 
 

“Există cauze principale și secundare ale bolilor. De exemplu, cauza primara a ciumei este bacilul ciuma, dar cauzele 

secundare ale ciumei sunt mizeria, șobolanii, si puricii care transferă bacilul ciuma de la sobolani la om. 
 

Prin cauza primara a unei boli, vreau să spun care este intalnita în fiecare caz de boala. 
 

Cancerul, mai presus de toate celelalte boli, are numeroase cauze secundare. Aproape orice poate cauza cancer. 

Dar, chiar și pentru cancer, există o singura primara cauză. Cauza primara a cancerului este inlocuirea respiratiei 

de oxigen (oxidarea de zahăr/glucide) în celulele normale ale corpului prin fermentarea de zahăr. 
Toate celulele corpului normale isi satisfac nevoile lor de energie prin respirația de oxigen, în timp ce celulele 
canceroase isi satisfac nevoile lor de energie, în mare parte prin fermentație.  
Toate celulele normale ale corpului sunt obligatoriu aerobe, în timp ce toate celulele canceroase sunt 
anaerobe parțial. 
Din punctul de vedere al fizicii si chimiei vietii, această diferență între celulele normale și canceroase este atât 
de mare incat cu greu se poate imagina o diferență mai mare. 
Gazul de oxigen, donatorul de energie din plante și animale, este detronat în celulele canceroase și inlocuit cu 
reacția energie ce rezulta in cele mai mici forme de viață, și anume fermentarea zahărului. 

 

//comentariu: retineti afirmatia : înlocuit cu reacția energie ce rezulta in cele mai mici forme de viață-
fermentarea zaharului- despre aceste forme mici de viata se va discuta si mai jos! 
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In orice caz, în timpul dezvoltării cancerului, respirația de oxigen cade întotdeauna, apare fermentarea, iar celulele 

foarte diferentiate sunt transformate în anaerobe de fermentare, care și-au pierdut toate funcțiile corpului lor și 

păstrează numai proprietatea acum inutil de creștere economică și de replicare. 
 

Astfel, atunci când respirația dispare, viața nu dispare, dar sensul vieții dispare, iar ceea ce rămâne sunt mașini care 

distrug organismul în care acestea cresc tot mai mari. Toti cancerigenii au afectata respirația, direct sau indirect, 

deranjând circulația capilară, o declarație în care se dovedește prin faptul că nu există o celulă canceroasă fără a 

prezenta tulburări ale respirației. 

 

Desigur, respirația nu pot fi reparata dacă este afectată, în același timp de către un 
agent cancerigen .  //comentariu – se va discuta mai jos! 
 

De aceea , pentru a preveni cancerul de aceea, se propune : 
 

în primul rând pentru a menține viteza sângelui atât de mare încât sângele venos conține încă suficient oxigen 
 

în al doilea rând, pentru a menține ridicată concentrația de hemoglobină din sânge 
 

//comentariu: 
hemoglobina -proteina continuta in globulele rosii, carora le confera culoarea, care vehiculeaza oxigenul in 

sange. Chimioterapia si radiatiile distrug celulele rosii din sange deci implicit hemoglobina este distrusa de 

chimio/radioterapie . 
 

în al treilea rând, pentru a adăuga întotdeauna la produsele alimentare, chiar de oameni sănătoși, grupurile 

active ale enzimelor respiratorii(vitamina C si altele 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/03/14/tratament-cancer-natur-remed-vindec-vitamina-c-

prelungire-viata-avram-hoffer-linus-pauling/); și pentru a crește dozele de aceste grupuri, dacă o stare 

precanceroasă s-a dezvoltat deja. 
 

Dacă, în același timp, carcinogenii exogeni (din exterior) sunt exclusi în mod riguros, atunci o mare parte din 
cancerele endogene pot fi prevenite azi. 
 

Aceste propuneri sunt în nici un fel utopice. Dimpotrivă, ele pot fi realizate de către oricine, oriunde, la orice 

ora.Spre deosebire de prevenire a multor alte boli, prevenirea cancerului nu necesită ajutor de stat, și nici  multi 

bani. 

Mulți experți sunt de acord că s-ar putea reduce cu aproximativ 80% din toate cazurile de cancer la om, în cazul în 
care s-ar putea ține departe cancerigenii cunoscuti de celulele normale din organism .Dar cum se pot restul de 20%, 
așa-numitele tipuri de cancer spontane, fi prevenite? Este incontestabil că toate cancerele ar putea fi prevenite 
dacă respirația celulelor corpului s-ar pastra intacta. “ www.alkalizeforhealth.net/Loxygen2.htm 
 

Pentru descoperirea de natura și modul de acțiune al enzimei respiratorii/pentru descoperirea faptului că, spre 
deosebire de toate celelalte celule din corpul uman, celulele canceroase nu respira oxigen, Premiul Nobel a fost 
acordat lui Otto Warburg în 1931. 
 

Aceasta descoperire a deschis noi căi în domeniul metabolismului celular și respirației celulare. 
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El a arătat, printre altele, că celulele canceroase pot trăi și se pot  dezvolta, chiar în absența oxigenului. 
Celulele canceroase sunt anaerobe, ceea ce înseamnă că ele derivă energia lor, fără a avea nevoie de oxigen. 
Otto Warburg, a câștigat primul său Premiul Nobel în 1931 si al doilea Premiul Nobel în 1944 pentru descoperirea 
enzimei transfer hidrogen .Descoperirile sale sunt cotate … după cum urmează: 
 

“Dar, chiar și pentru cancer, există o singură cauză primară. Rezumata în câteva cuvinte, cauza a cancerului este 
inlocuirea respiratiei oxigenului in celulele normale ale corpului de o fermentare de zahăr/glucide. 
Deoarece nu există celule de cancer, unde respirația celulare este intacta, nu poate fi contestat faptul că , cancerul 

ar putea fi prevenit dacă respirația celulelor corpului va fi păstrata intacta. 

“http://www.prostate90.com/sci_papers/warburg.html 
 

Cercetarile Otto Wartburg a arătat că, atunci când o celulă nu va primi 60% din nevoile sale normale de oxigen, se 
trece la un mecanism de fermentație a glucidelor și creștere necontrolată. 
http://www.internethealthlibrary.com/Therapies/OxygenTherapy.htm 
 

Multi oameni de stiinta au confirmat descoperirea Dr. Otto Wartburg , folosind diferite metode și tehnici științifice 
(de la Gaston Naessens utilizând somatoscop pina la studii recente, în 2012): 
lipsa de oxigen în celule pe termen lung este factorul cheie de crestere a cancerului. 
consultati baza de date studii stiintifice pentru mai multe detalii : 
(https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/03/scientific-studies-database-page-1/)  
 

Retineti: 
1. Cancerul (in celula) apare datorita lipsei de oxigen/ incapacitatii celulei de a respira / de a utiliza 
oxigenul pentru a arde glucoza sa-si produca energia necesara supravietuirii. 
Respiratia celulara sau Oxidarea(“arderea” cu ajutorul oxigenului) glucozei este modul primar prin care o celula 

normala realizeaza energie metabolica si are loc in mitocondrii, care sunt mici ”centrale energetice” in interiorul 

celulei; procesul necesita si utilizeaza oxigen, (asa cum sugereaza si numele) 
De aceea cand respiram, inima bate sa “pompeze” oxigenul in organism . 
Piruvat este necesar pentru oxidarea glucozei. Există o enzimă (piruvat dehidrogenaza kinaza, sau PDK), care 

acționează ca portar pentru a reglementa fluxul piruvatului în mitocondrie. 

 Dacă PDK este inactiv, piruvat este impins în mitocondrii, chiar dacă nivelul oxigen este scăzut. 
 

2. Pentru a supravietui (lipsei de oxigen) si a-si produce energie, celula se adapteaza(devine 

canceroasa) si recurge la un mecanism de fermentare a glucozei (glicoliza). 

 

Fermentarea glucozei sau Glicoliza are loc in citoplasma si nu necesita oxigen; Glicoliza este mai puțin eficienta 

pentru celulele normale, dar este modul preferat de celulele de cancer pentru metabolismului energetic, și 

depinde de disponibilitatea de zahăr/glucide. 
 

Dacă PDK este activ, se suprimă transportul piruvatului în mitocondrii, și celula este forțata să se bazeze pe 
glicoliza, chiar dacă oxigenul este disponibil. 
 

Spre deosebire de celulele normale, celulele canceroase au PDK foarte activ. Un mod de a face o celula de cancer 

“nefericita” este prin suprimarea PDK, fortand celula de a utiliza oxidarea glucozei, în loc de glicoliza. Aceasta se 

numește teoria Warburg de cancer, sau ipoteza Warburg 
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Retineti de asemenea, ca mai sus am prezentat/discutat despre cauza primara a cancerului, insemnand care este 

intalnita in FIECARE  CELULA de cancer. Aceasta cauza a cancerului la nivel de fiecare celula este lipsa de oxigen in 

celula(inplicand sii PH celular scazut sau aciditate celulara), care forteaza celula sa se adapteze si sa fermenteze 

glucoza pentru a-si produce energie pentru a supravietui. 

 

Nota: 
 

Un mediu de oxigen scazut este un mediu cu valori scăzute ale pH-ului. 
 

Termenul PH se referă la concentrația de protoni hidrogen. Sau, unii vor pretinde procent de hidrogen. Există și alte 

definiții, inclusiv echilibrul acid / alcalin. În chimie general, compușii acizi au tendinta de a expulza oxigen, în timp ce 

compușii sau bazele alcaline (opuse acizilor) absorb oxigenul. Un pahar de oțet și apă nu va absorbi oxigenul din aer, in 

timp ce un pahar de bicarbonat de sodiu în apă tinde să facă asta. Deci, pH pune un număr pe gradul de aciditate 

 

Dar fiecare om are celule de cancer in organism, insa nu toti au cancer la nivel de organism (nu toti sunt 

diagnosticati cu cancer). Lucrul care face diferenta si tine numarul de celule de cancer sub control(le omoara 

inainte ca acestea sa se dezvolte necontrolat) este SISTEMUL IMUNITAR  si va fi discutat si el mai jos, alaturi de 

multe altele.https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/11/10/how-stress-causes-cancer-2/ 

 

Nota: Poate este obositor dar va rog rabdare. Repet informatia deoarece: 
Este important să cititi si să cunoasteti lucrurile acestea pentru a intelege cum actionează un tratament cancer 
– de ce (e bine să) il luati!. 

Odată ce o persoană înțelege ceea ce cauzează cancerul va intelege de ce poate fi atât de ușor a vindeca un 
pacient cu cancer nou diagnosticat. 
 
TOTI pacienții cu cancer beneficiaza de pe urma unei înțelegeri clare a ceea ce cauzează cancer.  

Voi dezbate mai jos de ce si cum se extinde cancerul in organism( in ce conditii + cateva cauze 

indirecte/secundare( numiti factorii de stress in articolul anterior referitor la stress prelungit si cancer ) 

mai importante care creeaza aceste conditii favorabile extinderii cancerului in tot organismul) , cat si mai 

multe alte detalii importante (inclusiv despre acele microorgansime pleomorfice 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/11/16/alkalinity-cancer-mcrorbes-advanced-cancer-

theory/  (numite mai jos si microbi)) 

 

Voi face legatura cu ce s-a discutat: 
La nivel celular: o celulă normală devine canceroasă cand nivelul de oxigen din celula este redus-celula nu 

primeste destul oxigen sa il poata folosi la oxidarea glucoziei pentru a-si produce energia ATP si este nevoita sa 

recurga la alt mecanism (fermentare a glucozei, flicoliza,care NU necesita oxigen) pentru a -si produce energie 

necesara pentru a supravietui. 
Celulele canceroase sunt cunoscute a fi anaerobe, ceea ce înseamnă că fermenteaza glucoza pentru energie ATP 

in loc sa o “arda” oxigen . Când nivelul de oxigen care ajunge într-o celulă normală devine prea mic (sub 60% din 

normal ), sau numărul de molecule ATP scade prea mult, o celula normală se va converti în a deveni anaerobă (se 

va adapta ca sa supravietuiasca), adică va deveni (pre)canceroasă. 
Într-o celulă normală, molecule numite ATP furnizează energie a celulei. Molecule ATP sunt create în interiorul 
mitocondriilor, cu ajutorul piruvatului din interiorul fiecarei celule umane. Există mii de mitocondrii in interiorul 
fiecărei celule umane. 
 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/11/16/alkalinity-cancer-mcrorbes-advanced-cancer-theory/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/11/16/alkalinity-cancer-mcrorbes-advanced-cancer-theory/
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Am incercat cu FONT INGROSAT/”BOLD” sa rezum cele de mai jos! 
 

Procesul de creare a moleculelor de ATP intr-o celula normala este aceasta (foarte simplificat): 
 

1) Glucoză intră in interiorul celulei,  
2) O parte din glucoză este transformată in piruvat,  
3) Piruvatul intră interiorul mitocondriilor,  

             4)Odata ajuns in mitocondriilor piruvatul, este la începutul a două reacții chimice secvențiale (ciclul acidului 

citric Krebs și apoi lanțul de transport de electroni (ETC – Electron Transport Chain), cu “spin-off ” la aproximativ 

jumătatea ciclului acidului citric).  
Aceste două cicluri creează cele mai multe molecule ATP în celulă. 
PE SCURT: mare parte din GLUCOZA e transformata in molecule ATP (energie pentru celulă). 
Pe de alta parte , celulele canceroase , pentru ca nu au oxigen destul nu isi pot produce energie ATP necesara 

supravieturii ca mai sus . Ele sunt” înfometatate ” dupa molecule ATP (dupa energie) si recurg la fermentație 

(care are loc fara oxigen) pentru a crea molecule mici ATP . 
 
Celulele canceroase consumă glucoză de 15 -17 ori mai mult decat o celulă normală. 
Cu glucoză multă ar trebui să existe o abundență de molecule ATP! Ar fi de așteptat ca o celulă canceroasă să 
creeze de 15-17 ori mai multe moleculele ATP decat o celulă normală. 
Insa,productia de molecule ATP a celulelor canceroase este practic zero! 
De ce desi celulele canceroase consumă de 15-17 ori mai multă glucoză totuși să nu sunt în măsură să 
creeze molecule ATP in mod normal? 

Lucrul care blochează producția de molecule ATP este un microorgansim / un microb – o bacterie foarte 
specială , “pleomorfică” (cu forme si dimensiuni diferite; 16 sa fiu mai precis). 
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/11/16/alkalinity-cancer-mcrorbes-advanced-cancer-
theory/ 
 

Mulți oameni cred că este un virus sau ciupercă care cauzeaza cancer, dar este de fapt un perete celular cu 
deficit (slabit, vulnerabil), cu microorganisme/ bacterii extrem de pleomorfice. 
 

V-am atentionat sa retineti ca fermentarea de glucoza este caracteristica formelor de viata interioare, asa cum este 

aceast microorganism; Aceste microorganisme/forme inferioare de viata NU se pot dezvolta in medii bogate in 

oxigen si nici cand imunitatea este activa.ele ttraiesc in medii anaerobe(acide) si lipsite de imunitate 

 

Acest microorgansim este pleomorf : are 16 forme si marimi așa cum a descoperit profesorul Gaston Naessens. 
Este intalnit si in persoanele sanatoase( care au sistemul imunitar puternic) insa, NUMAI in 3 
forme inofensive(somatide, spori, spori dubli)  Alte forme daunatoare sunt omorate de sistemul 
imunitar. 
Cand imunitatea scade, acest microb poate lua si alte 13 forme daunatoare , in FUNCTIE DE 
ALCALINITATEA MEDIULUI (click aici pentru a citi mai multe: 
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/11/16/alkalinity-cancer-mcrorbes-advanced-cancer-theory/) 
Se dezvolta in medii acide(PH CELULAR scazut/ nivel oxigen  CELULAR scazut ) , eventual bogate in glucoza,and 
IMUNITATEA E SCAZUTA  si moare sau se conserva in cele 3 forme inofensive in medii alcaline si /sau IMUNITATE 
BUNA.. 
Acest microb poate fi mai mic decat un virus si a fost identificat de mai multi cercetatori in mod independent 
unul de altul, folosind tehnici si mijloace diferite( de aceea su si fost numiti diferit ; pentru mai multe 
detalii : https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/11/08/cancer-fungus-the-link-between-the-microbe-
and-cancer/) insa punct de referinta ramane profesorul Naesens.  
Cartea:”Persecuția și Procesul lui Gaston Naessens“descrie cele 16 etape ale microbului cancerului. 
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Într-unul dintre starile sale mai mici, aceasta este de dimensiunea unui virus și poate intra în interiorul nucleului 

celulei. Ca un virus, care intră în interiorul nucleului, ADN-ul microbului cancerului poate interacționa cu ADN-ul 

din interiorul nucleului celulei si schimba structura ADN-ului a celulei. 
“Mai important,”Dillers” au arătat că germenii cancer *adică microbii au fost capabili să-si câștige intrarea nu doar în 
celule [non-canceroase](intra-celular), dar de asemenea,în nucleul celulei. Această invazie intra-nucleara a 
însemnat că microbii de cancer ar putea avea acces la genele conținute în nucleul însine.” 
Dr. Alan Cantwell pe, MD,  “Patru femei impotriva cancerului”, Pagina 47 
Dillers au făcut parte din echipa de cercetatori MD din Livingston Virginia. 
 
Oamenii de stiinta percep deteriorarea ADN-ului cauzat de acesti microbi și susțin că este deteriorarea ADN-ului 
care cauzeaza cancer. 
Acest lucru este ca și cum spune că fumul este cauza incendiului. Este o presupunere bună, dar falsă. 
 
Deteriorarea ADN-ului unei celule canceroase este cauzata de aceleași bacterii pleomorfice care au blocat  
productia de molecule ATP 
 
Astfel, afirmatiile cercetatorilor de cancer (care sunt finanțate de către industria farmaceutică), in care 
deteriorarea ADN-ului cauzeaza cancer este greșită. 
 

De fapt, această bacterie/microb/parazit ,CARE IA FORME NOCIVE IN LIPSA OXIGENULUI CELULAR /MEDIU ACID 

si pe fondul SCADERII IMUNITATII face multe alte lucruri pentru a crea celule canceroase, a mentine celulele 

canceroase ( a le impiedica sa revina la normal daca nivelul de oxigen creste), a le proteja de sistemul imunitar si 

pentru răspandirea cancerului( se va discuta mai jos)! 

 

Multi cercetatori sunt de parere că bacteria este Helicobacter pylori ( H. pylori)(de fapt sunt mai multe tipuri de 
microrganisme asociate specific cu  fiecare tip de cancer in parte).Sa luam exemplul H pylori 
 

În timp ce toată lumea are H.pylori în corpul lor (în general, în tractul digestiv ), cum patrunde H.pylori  
in interiorul unei celule sănătoase? 
 

Daca imunitatea este ridica si/ sau nivelurile de oxigen in celule sunt ridicate( PHul celulei este ridicat/celula 
este alcalina), NU patrunde. 
 

Dar, în cazul in care mediul (celulele) este unul acid (celule acide – PH celular scazut – nivel oxigen celular 

scazut) de exemplu datorita unei alimentatii acide si/sau apa acida  si /sau a unor emotii negative puternice 

care creeaza aciditatea organismului cat si suprimarea imunitatii(stressul prelungit),se creeaza un mediu 

propice favorabil acestor microorganisme pleomorfice care, in conditiile in care si imunitatea este scazuta 

pot lua 13 forme daunatoare si pot invada aceste medii acide (cu niveluri scazute de oxigen) . se pot 

dezvolta si extinde in alte celule acide. 

 

Nivelul oxigen celular scazut (implicit pH celular scazut sau aciditatea celulara ) - discutat anterior: 
 

1.este rezultatul cumulat a mai multor factori , dintre care prezinta importanta deosebita alimentatia 

acida/alcalina, apa/bautura acida/ alcalina, psihicul/emotiile negative/ pozitive .Pe langa acestea, au un impact 

major in procesul de alcalinizare (crestere a PHului celular ) minerale precum CESIU dar si Calciu ( mai ales daca 

e luat in combinatie cu enzime proteolitice- se va discuta mai jos); 
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2.constituie un mediu favorabil (un nivel redus de oxigen ) microorgansimelor pleomorfice discutate anterior; 

de aceea, cancerul se raspandeste rapid intr-un mediu cu PH scazut , “microbii de cancer” devin si mai 

“agresivi” – practic ei profita de acest mediu favorabil si se dezvolta(se inmultesc, migreaza , etc) INSA cancerul 

moare in mediu cu PH ridicat (alcalin)/nivel oxigen ridicat in CELULA pentru ca nu este un mediu in care aceste 

microorganisme pot supravietui, decat sub cele 3 forme inofensive : somatide, spori ,spori dubli. 

 

3. ALCALINIZAREA organismului (ridicare PHului CELULAR/ ridicarea nivelului de oxigen celular)este VITALA 

pentru impiedicarea raspandirii si combaterea cancerului.Alcalinzarea se face prin : pace interioara si evitarea 

grijilor / stressului(credinta), emotii pozitive date de cei din jur, alimentatie alcalina, apa alcalina, suplimentarea 

cu minerale alcaline(Cesiu , Calciu),etc.Rol la fel de important are si CRESTEREA/ECHILIBRAREA IMUNITATII 
 
Keiichi Morishita, în cartea sa, “ Adevărul ascuns al Cancerului”, sustine ca atunci când sângele începe să devină 

acid, depoziteaza substanțele acide (si toxinele) în celule pentru ca sângele să rămână alcalin.Acest lucru face ca 

celulele sa devina mai acide și toxice, ceea ce duce la o scădere a nivelului de oxigen , deteriorare ADN și  
dăunează enzimelor respiratorii.Unele celule mor si se transforma in acizi.Insa unele dintre aceste celule 

acidifiate se pot adapta la acest mediu acid, devenind celule anormale, maligne.  
Celulele maligne nu corespund cu funcția creierului, nici cu propriul nostru ADN.Prin urmare, celulele maligne 

cresc nelimitat și necontrolat. Acesta este cancerul.Cu cat mai acide sunt celulele dumneavoastra , cu atat 

mai putin oxigenate vor fi.  
Pentru a face lucrurile si mai rele, celulele canceroase folosesc procesul de fermentare a gluczei 
pentru a produce energie si creează acid lactic, crescand aciditatea în continuare deci și reducerea nivelului de 

oxigen. 
 
Shang Whang, in cartea sa “Reverse Aging”: 
”În general, bolile degenerative sunt rezultatul acumularilor de deșeuri acide în noi. Când ne naștem, avem cea 

mai mare concentrație de minerale alcaline și, de asemenea, pH-ul organismului este cel mai ridicat Din acel 

moment, procesul normal de viață este acela de a se acidifia treptat. Acesta este motivul pentru care aceste boli 

degenerative nu apar atunci când sunt tineri 
“Reintinerirea” necesită două etape distincte: chimica și fizica Primul pas este de a reduce aciditatea din 

organism, astfel încât să poată elimina deșeuri acide în sange si fluide celulare în condiții de siguranță și cu 

ușurință. al doilea pas este de a trage fizic din deșeuri vechi stocate în fluxul de sânge, astfel încât acestea să poată 

fi evacuate din organism. “ 

IMPORTANT :Legatura alcalinitate, imunitate si microorganisme/ microbi /paraziti si cancer: 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/11/16/alkalinity-cancer-mcrorbes-advanced-cancer-

theory/ 
Cauzele care fac celula vulnerabila si ajuta acest microorganism sa intre in celula sunt multiple. 
 

Cum blochează acest microorganism producerea de molecule ATP și intrarea oxigenului in celula, 
transformand, astfel, o celulă in canceroasă, după ce a ajuns în interiorul celulei? 
 

Microorganismul/Bacteria blochează productia ATP in doua moduri diferite: 
În primul rând, bacteriile mănâncă glucoză, astfel încât bacteriile prolifereaza in interiorul celulei (apropo, o 

bacterie este aproximativ de aceeași mărime ca o mitocondrie) interceptand tot mai multa glucoza .Acest lucru 
înseamnă mai puțin și mai puțin piruvat produs, deci nici ATP->vezi pasul 2 mai sus. 
 

În al doilea rând, microbii elimina micotoxine, care sunt molecule extrem de acide și lipsite de valoare. 
Deci, mitocondriile, înoată într-o mare de micotoxine in loc de piruvat ( piruvatul este necesar pentru oxidarea 

glucozei/ producerea de energie din glucoza + oxigen in loc de fermentare)! 
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Aceasta blochează mitocondriile de la obținerea de orice piruvat și, astfel, blocheaza, atât ciclul acidului citric 

Krebs cat și lanțul de transport de electroni, deci blochează producția de ATP în mitocondrii deci, implicit, 

blocheaza celula sa isi reia mecanismul normal de productie ATP prin oxidare si sa revina celula normala cand 

primeste oxigen. 

 

In orice caz, din cauza lipsei de energie in celulele canceroase (de exemplu din cauza lipsei de molecule ATP), 
celulele canceroase sunt foarte slabite. 
Dar, pentru că celulele canceroase fură glucoză din organism, celulele non-canceroase au glucoză si mai puțină și 
sunt foarte bolnave(nu au din ce sa isi produca energie!)! Ele sunt bolnave din si din alte motive 
 
Odata instalate in celulele acide(cu niveluri joase de oxigen) aceste microorganisme care prospera in acest mediu 
acid, bogat in zahăr, incep să se hrănească cu glucoza, impiedica celula sa-si produca energie ATP prin oxidarea de 
glucoza in prezenta oxigenului (deci o impiedica sa redevina celula normala cu metabolism normal)  
Si vor face multe lucruri pentru a se proteja si dezvolata , inclusiv vor fura energie de la celule, secreta un strat de 
proteine în jurul celulei gazda (adică in jurul celulei canceroase), care le va proteja de sistemul imunitar și va 
intercepta mai multa glucoză și va impiedica oxigenul sa intre in celula, secreta micotoxine care fac celula 
canceroasa (deja acida) si mai acida, etc. 
 

Mai jos sunt cateva detalii : 
 

1) Datorită o membranei celulare slăbite, care poate fi cauzată de un agent cancerigen sau multe alte lucruri, un 

astfel de microb este capabil de a intra într-o celulă normală ( Dr. Young a afirmat, microbul este pleomorfic și 

aceasta poate ajuta microbul sa  pătrunda in celula care este încă normală în acest punct), 

 

(Notă: microbul poate intra, de asemenea, în interiorul unei celule în timpul diviziunii celulare a unei celule de 

cancer De exemplu, atunci când o celulă de cancer, care conține deja microbi, se divide, va fi probabil sa avem 

microbi în ambele celule rezultate din diviziunea celulara.) 

 

2) Microbul, odată instalat în interiorul celulei, intercepteaza glucoza ce intră în celule (cei mai multi microbi 

‘mânanca’ glucoză) ;asa cum a spus si Wartburg, fermentarea glucozei este caracteristica formelor de viata 

inferioare  
 

3) Microbul excreta “micotoxine”, hormoni periculosi și, probabil, un noroi gros (micotoxine sunt excrementele 
normale/tipice de microbi),  
 

4) Deoarece micotoxinele sunt foarte, foarte acide, interiorul celulei devine foarte acid, (SI MAI ACID, desi erau 
acide ca si caracteristică a tuturor celulelor canceroase )  
 
5) mitocondriile celulelor (care transforma glucoza in energie) devin lipsite de glucoză, deoarece microbul a 
interceptat cea mai mare parte de glucoza,  
 

6)In mitocondriile celulei se obține o mulțime de micotoxine și alte gunoaie dăunătoare, care nu se pot transforma 
în energie,  
7)Nivelul de energie ale mitocondriilor (ATP-ul furnizează energia cheie a unei celule, dar ATP este creat de ciclul 

Krebs și ETC), a scăzut, pentru că trăiește într-o mare de mizerii/micotoxine in loc de piruvat, ceea ce înseamnă 

putina energie ATP, cat si impiedicarea celulei sa-si reia metabolismul normal de oxidarea glucozei in prezenta 

oxigenului (datorita lipsei de piruvat) si sa revina la normal.  
8)Semnalele sunt trimise la receptorii de insulina si receptorii de glucoza pe membranele celulare pentru a primi 
mai multa glucoza,  
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9)De aceea mai multa glucoza intră în celulă (de aproximativ 15 ori la 17 de ori mai multa), dar cea mai multa 

glucoza este interceptată de microb (care se poate înmulți) și mitocondriile sunt scăldate într-o mare din ce în ce 

mai mare de micotoxine, hormoni periculosi și, eventual, noroi. Din punct de vedere tehnic, glucoza este convertita 

în mod normal în piruvat și este piruvatul care intra in mitocondriile, dar fără glucoză(consumata de aceste 

microorganisme) este mai puțin piruvat.  
10)Pentru că există o limită a cât de mare poate deveni activitătea acestor două tipuri de receptori nu există nici 
un fel de mitocondrii (și, astfel,nici ATP), pentru a obține suficienta glucoza / piruvat și energie,  
 

11) Celula este acum oficial canceroasa, deoarece nivelul său de energie scade (nivelurile de energie ATP pot fi 
comparate cu treptele unei scări) și este definită ca fiind anaeroba.  
 

În acest proces, două lucruri esentiale se întâmplă: 
 

În primul rând, din cauza ca microbul intrerupe ciclul Krebs și ETC(productia de energie ATP) datorita 

micotoxinelor si lipsei de piruvat , CAT TIMP microbul e în interiorul celulei, CELULA NU POATE REVENI LA 

NORMAL. 
 

Voi repeta: 
 

Mitocondriile, în loc sa înoate într-o mare de piruvat (care este facut din glucoză) necesar la respiratia 

celulara, deci in loc sa is reia metabolismul normal de ardere a glucozei cu oxigen , înoata într-o mare de 

micotoxine extrem de acide, deoarece microbii nu numai cat fura glucoza (și, astfel, piruvat) din 

mitocondrii,dar ei elimina si micotoxine extrem de acide. 
 

Țesuturile și celulele corpului devin extrem de acide (pH scăzut) datorită micotoxinelor eliberate de 
microb/microorganism. 
 

Astfel, productia ATP in mitocondrii scade la aproape nimic. Celula este forțata să supraviețuiască 

folosind fermentare (a glucozei), care creează o cantitate foarte mică de energie ATP. 
 

Supra-acidificarea corpului se produce, de asemenea, ca urmare a secretarii de hormoni de stres in exces din 

organism, dieta săracă (alimente cu valoare scăzut pH-ului) , apa acida și lipsa de exercițiu detoxifiant .(Virusuri, 

bacterii, drojdie, mucegai, ciuperci, Candida și celulele canceroase să prospere într-un mediu acid cu pH scăzut.) 
 

În al doilea rând, fiecare celulă de cancer bolnava conține microbi foarte sănătosi care trăiesc în interiorul 

ei! Deoarece microbii sunt sănătosi, iar celula este bolnava, este foarte dificil sa omori microbi fără a ucide 

celula. 
Microbii modifica, de asemenea, ADN-ul celulelei și de secreta/ creeaza un strat gros de proteine pe partea 

exterioara a peretelui celulelor care le protejeaza de sistemul imunitar, atrage glucoza si impiedica oxigenul sa 

intre in celula(detalii mai jos). 
 

Celulele canceroase crează cantități mari de acid lactic deoarece prelucrează cantități mari de glucoză. 
Acidul lactic merge în fluxul sanguin și ajunge la ficat. Ficatul transformă acidul lactic înapoi in glucoză. 
Aceast ciclu ( celulele canceroase transformă glucoza în acid lactic și ficatul transformă acidul lactic în 
glucoză), se numește “ciclul de acid lactic” sau“ciclu de casexie.“ 
Acest ciclu UCIDE aproximativ jumatate din pacientii cu cancer, atât de multă energie este consumată la ambele 
capete ale ciclului. 
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De aceea trebuie interzise glucide precum zaharul si faina (cereale rafinate) precum si produse derivate cu si din 
acestea(mamaliga, paine, paste, orez, prajituri,compoturi, dulceturi, etc)  bolnavilor de cancer!!! 
 
Mulți cercetători , înca din anii 1890, au izolat cauza cancerului a fi microbii (la nivel celular-click aici): 
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/11/08/cancer-fungus-the-link-between-the-microbe-
and-cancer/ 
De exemplu: 
“În 1890 distinsul patologul William Russell (1852-1940) a raportat primul “parazit” în țesut de cancer, care a fost 

special colorat cu carbol fucsina, un colorant roșu. “Parazitul” a fost găsit în interiorul și în afara celulelor.Cele mai 

mici forme erau abia vizibile la microscop, și cele mai mari au fost la fel de mari ca celulele rosii din sange.”.Dr. Alan 

Cantwell pe, MD,”Patru femei impotriva cancerului”, paginile 53-54 
 

Microbul cancerului secreta, de asemenea, niste proteine ce formeaza un strat exterior din proteine 

caracteristic celulelor canceroase. Acest strat de proteine blochează sistemul imunitar de la identificarea 

celulelor canceroase ca fiind celulele canceroase, impiedica oxigenul sa intre in celula si atrage glucoza! 
 

A fost descoperit de asemenea, în jurul anului 1950, ca enzimele pancreatice( făcute de pancreas) naturale, 
enzime proteolitice (protease; care dizolva proteine:tripsina, chemotripsina, inclusiv de origine vegetala: 
bromelaina (din ananas, papaian (din papaia), serapataza, etc) ar putea dizolva acest strat de proteine, astfel 
sistemul imunitar ar putea identifica si, astfel, ucide celulele canceroase. 
 

Această descoperire la rândul său, a condus la sfatul ca ar trebui evitat/interzis de pacientii cu cancer, consumul 

de carne sau alte alimente care folosesc enzimele pancreatice la digestie. Aceste alimente impiedica enzimele 

pancreatice de a ajunge la celulele canceroase, deoarece acestea sunt “folosite” în stomac la digestie (de carne sau 

alte alimente care au nevoie de enzimele pancreasului) 

 

Dizolvarea acestui strat de proteine va ajuta atat sistemul imunitar sa atace cancerul cat si tratamente cancer 
pe baza de oxigen sa actioneze mai bine ( terapii cu ozon, calciu) 
 

Dr. Matthias Rath a descoperit că acesti microbi excretă enzime care “taie o cale” de-a lungul țesutului astfel încât 

cancerul se poate raspandi mai usor de-a lungul tesutului. Desigur, Dr Rath a propus si o solutie pentru intariea 

tesuturilor de colagen pentru a impiedica acest lucru (am descris si in carte solutia Rath). 
 

Cancerul ”la nivel celular” , caracterizat de fermentarea glucozei datorita privarii de oxigen , este cauzat de un 
microorganism comun tuturor. 
 

Dacă omorati toti microbii din interiorul celulelor canceroase acestea vor redeveni celulele normale pentru ca 
nimic nu va impiedica celulele sa isi reia productia de energie ATP (desigur, daca primesc oxigen suficient) .  
 

Dacă ați face microbii letargici( prin alcalinitate) , acesti microbi nu se vor extinde in medii alcaline 
deci și răspândirea cancerului va încetini, oferindu-vă mai mult timp pentru a vindeca cancerul. 
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Care este cauza cancerului la nivel sistemic – al intregului organism? 
Fiecare fiintă are celule canceroase in corp! 
 

Si fiecare om are acele microorgansime in corp, dar in 3 forme inofensive; formele daunatoare sunt omorate de 
sistemul imunitar. 
 

Cu toate acestea, corpurile noastre au un sistem imunitar foarte sofisticat conceput, printre altele, să identifice si 

sa ucidă celulele canceroase în condiții de siguranță si care lupta cu virusi, bacterii, infectii, inclusiv cu acele 

microorganisme pleomorfice . 
 

Atunci când o persoană este “diagnosticata” cu cancer înseamnă că există un”dezechilibru” în corpul lor 
între “puterea sistemului lor imunitar”și ”numărul de celule canceroase”din corpul lor. 
 

Ceva a deteriorat  sau dezechilibrat puternic sistemul imunitar și/sau a cauzat formarea unui număr mare de 
celule canceroase. 
 

Sistemul imunitar slab nu mai poate elimina celulele canceroase si nici microorganismele si acestea cresc/ se 
inmultesc intr-un număr anormal de mare. 
 

Numărul de celule canceroase crește necontrolat, pot apare tumorile și, eventual, persoana poate fi 
diagnosticată cu cancer. 
 

Mai mult decat o “boală“, cancerul este o”reacție” sau un simptom - a aparut datorita si indica o slabiciune a 

Sistemului Imunitar: fie o nemultumire sau un soc puternic care a dus la o stare de stress prelungit. fie  o reacție 

la stilul de viață, la alegerile pe care le-ați făcut sau ce sa întâmplat cu dvs. peste ani sau alt neajuns ce v-a adus la 

stadiul actual de slăbiciune al organsimului si IMUNITATII pe care cancerul a speculato si in care “se simte bine”. 

 

Exista multe lucruri ce pot cauza slabiciuni in intregul organism si in sistemul imunitar, pe care cancerul le poate 

specula , numite si cauze indirecte sau asa numiti factori de stress favorizanti, adica orice slabeste organismul si 

in special sistemul imunitar, inclusiv grave dereglari ale florei intestinale ce duc la dereglari hormonale si apoi 

imunitare,  lipsa somnului pe timp de noapte (lipsa melatoninei,alta dereglare hormonala), factori 
psihologici ( stress prelungit sau traume care induc stress prelungit cu secretie de hormoni de stress in exces) 
fumat, alcool, hormoni,vaccinuri, medicamente(de exemplu citostatice), radiatii ionizate( in special radioterapia) (a se 
vedea inclusiv pe sfatulmedicului.ro: http://www.sfatulmedicului.ro/Leucemii-si-

limfoame/leucemia_794#Factori_de_risc) , obezitatea si lipsa de miscare in aer curat (ceea ce duce la tesut care 
nu se oxigeneaza corespunzator,toxine care nu se elimina), organe interne slabite, etc. 
 

Cativa factori de stress mai importanti(exista multi altii):  

- lipsa de vitamina D si a luminii zilei 

- lipsa odihnei pe timp de noapte  - adica lipsa de melatonina ce duce la dereglare hormonala si apoi imunitara(se poate si 

datorita tramelor psihologice    / a hormonilor de stress in exces datorati  starilor de stress prelungit“) 

-flora intestinala proasta ce duce la dereglare hormonala si apoi imunitara 

-hormoni si vaccinuri si antibiotice  

http://www.sfatulmedicului.ro/Leucemii-si-
http://www.sfatulmedicului.ro/Leucemii-si-
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-radicalii liberi(inclusiv din chimio/radioterapie) afecteaza respiratia celulara. Pot fi combatuti cu antioxidanti din 

fructe si legume colorate intens, coenzima Q10,glutation, alge marine, ceai verde, etc. ), 

Radiatii ionizate, inclusiv radioterapie: se vedea pe sfatulmedicului.ro: http://www.sfatulmedicului.ro/Leucemii-si-

limfoame/leucemia_794#Factori_de_rischttp://www.sfatulmedicului.ro/Cancerul-mamar/cancerul-

mamar_777#Factori_de_risc 

http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/cancer-bronhopulmonar_634 
http://www.sfatulmedicului.ro/Cancer-colorectal-si-anal/cancerul-de-colon_6340#Factori_de_risc) care slabesc 

sistemul imunitar + induc radicali liberi , slabesc celulele si le fac vulnerabile la microbi dar modifica si ADNul, apar 

mutatii celulare si schimba si functia de respiratie celulara. 
 

96 – 97% sunt cauzate de un esec de comunicare (inter)celulară 
 

Un lucru comun pentru toate tipurile de cancer este de deteriorare a ADN-ului, în nucleului celulei. 
 

Acest ADN este dublat cu fiecare diviziune celulară. 
 

Un adult are 75 de trilioane de celule din corpul lor.75.000.000.000.000 celule.99% din celulele din corpul nostru 

sunt numite “somatice” – toate celulele, cu excepția celulelor creierului și nervoase Acestea sunt înlocuite de mii 

sau sute de mii de ori în timpul vieții noastre. In fiecare zi aproximativ 300 miliarde celulele sunt înlocuite în corpul 

nostru. 

 

Atunci cand o celula se divide, ADN-ul este copiat si in noua celula. Dar ADN-ul, în orice celulă poate deveni 
deteriorat. 
 

Experții nu sunt de acord cu privire la motivul exact pentru acest esec de comunicare (inter)celular. 
 

Este bine de precizat aici o cauza de cancer intalnită si la noi –CERNOBIL: 
 

radiatia ionizată, afectează cromozomii ADN. Celule se divid “eronat”- apare “altceva” in loc de ce era “programat” 
in mod natural. Noua celulă nu e asa cum trebuia sa fie si poate avea respiratia celulara afectata: 
Ganditi-va, spre exemplu, ca in loc de un “telefon” aveti o “telecomandă” cu care sa da-ti telefoane sau, un telefon 

fara tastatură sau…”altceva” – intelegeti idea sper -noile celule pot avea respiratia modificata, deci pot deveni 

canceroase. 
Radiatia ionizata poate provoca cancer in 2 moduri:fie prin slabirea sistemului imunitar, fie prin mutatii in celule si 
apar celule ce nu pot respira, deci devin canceroase 
Ne putem proteja si detoxifia inclusiv de radiatii(alge marine, vitamina C, glutation, ceai verde, MISO, click aici: 
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/16/detox-radiatie-radioterapie-glutation-vitamina-c-e-
acid-alfa-lipoic-alge-ceai-caroten-tratament-cancer/ 
-o scădere de “tensiune”(a energiei electronice) celulară - celulele devin vulnerabile la microbi. 
 Putem reenergiza celulele d.p.d.v. electronic.detalii la diesta Budwig in carte 
Asa cum am spus, exista multe alte cauze indirecte sau asa numiti factori favorizanti, adica orice slabeste 

sistemul imunitar, inclusiv fumat, alcool, hormoni, medicamente( citostatice), radiatii ionizate( radioterapia) 

inclusiv inaintarea in varsta( organismul si imunitatea slabesc, aciditatea creste), TRAUME PSIHICE sau stari 

precum frica de moarte, socuri majore,deznadejde, ura,manie si multe altele. 
RETINETI TOTUSI: 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/16/detox-radiatie-radioterapie-glutation-vitamina-c-e-acid-alfa-lipoic-alge-ceai-caroten-tratament-cancer/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/16/detox-radiatie-radioterapie-glutation-vitamina-c-e-acid-alfa-lipoic-alge-ceai-caroten-tratament-cancer/
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Dacă SISTEMUL IMUNITAR – cel care lupta cu bolile este destul de puternic pentru a lupta si impotriva 

cancerului, adica rezista cauzelor ce il slabesc ( toxinelor introduse sau deja prezente, radiatie, stress, etc.), nu 

apare “reacția” numită cancer. 
 
In general, sistemul imunitar este slab datorita (in ordine aleatorie): 
 

1) Stari de stress prelungit generate de sentimente negative aplicate termen lung (care 
provoaca aciditate si afecteaza atat sistemul imunitar cat si absorbtia nutrientilor);  

2) Aciditatii si toxicitatii celulare din contactul cu substante cancerigene( fumat, fumuri, 
poluare, toxine, chimicale, etc) din aer, apa, mancare si prin piele;  

 

3) Deficiente nutritionale ( zaharuri si fainuri rafinate, produse animale si grasimi rele ce 

cauzeaza aciditate, afecteaza functia de respiratie celulara (explic in carte), scadere energetica, 

radicali liberi, obezitate-tesut cu circulatie slaba, etc.);  

 

4) deficiente/dereglari flora intestinala si  apoi dereglari hormonale 

 

5) alte cauze precum organe interne slabite, vaccinuri, antibiotice, lipsa de miscare in aer curat ceea 
ce duce la tesut care nu se oxigeneaza corespunzator si nu se detoxifica, etc.  

 

În rezumat, cancerul la nivel de organism este cauzat de dezechilibrul dintre puterea sistemului imunitar și 
numărul de celule canceroase. 
 

La nivel sistemic multe, multe lucruri pot cauza dezechilibru – VULNERABILITATE care duc la cancer, mai ales 

lucruri care slabesc SISTEMUL IMUNITAR(oxigenare slaba/ aciditate, traume psihice si stress prelungit, lipsa 

somn noaptea, si multe altele: fumat, alcool, radiatii, etc). 

 

O persoană cu SISTEM IMUNITAR puternic nu ar fi diagnosticată cu cancer niciodata in timpul vietii. Motivul este 

că există un echilibru destul de puternic între sistemul lor imunitar și numărul de celule canceroase prin care 

celulele canceroase nu scapă de sub control. 
 

Majoritatea nu inteleg cat de sofisticat si puternic este sistemul imunitar în cazul în care este pe deplin 

funcțional. Insa foarte rar sistemul imunitar este pe deplin funcțional astazi (spre exemplu.:studii recente au 

demonstrat ca viata in orasele moderne, cu toate implicatiile, dauneaza mai mult per total sanatatii decat 

accidentele nucleare – incredibil dar real! Nu mai pun ca multa lume ignora total sfaturi de bun simt referitor la 

sanatate…). 

 

Multe lucruri din stilul de viata modern slabesc sistemul imunitar si am putea preveni toate acestea prin simpla 

educare si informare( am detaliat cateva aspecte comune la PREVENTIE)Iata, de exemplu, simpla expunere la 

soare poate preveni MINIM 77% cancere: 
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/16/tratament-cancer-vitamin-d-soare-reduce-

riscul-de-cancer/ 

Si multi nu inteleg ca prin DEZNADEJDE, MANIE, SUPARARI si EMOTII NEGATIVE- STRESS PRELUNGIT si LIPSA 

MOTIVATIEI DE A TRAI se SUPRIMA IMUNITATEA. 
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Multe alternative naturale propun, in general: 
 

În primul rând, schimbarea de emotii, apa , dieta și intreg stilul de viață al persoanei pentru a schimba “mediul 

interior” pentru a face organismul ostil cancerului (de exemplu, trecerea la sentimente pozitive si apa si 

alimentatie alcaline, expunere la lumina solara a zilei ,miscare moderata , odihna adecvata noaptea,magnetism ), 

ai impiedica raspandirea, pentru a energiza, proteja si intari celulele sanatoase si REechilibra organismul(inclusiv 

eliminarea factorilor de stress care au creat acele slabiciuni pe care cancerul le-a speculat) 
În al doilea rând, protejarea și energizarea celulelor non-canceroase (distruse si de tratamente alopate.) 
În al treilea rând, utilizarea de tratamente cancer foarte blânde, care să vizeze să omoare celulele canceroase în 
condiții de siguranță pt organism. 
SIMULTAN, să consolideze sistemul imunitar cu nutrienti naturali precum ciuperci imunomodulatoare sau alte 
tehnici emotionale sau electromedicale, vaccinuri imunomodulatoare, terapii ozon, etc. 
 

Desigur, în multe cazuri, alte lucruri sunt necesare, dar acestea sunt aspectele cele mai comune ale unei 
combinatii de tratamente alternative cancer. 
 

Prin acestea echilibrul (dintre sistemul imunitar și numărul de celule canceroase) este restaurant si 
suferindul,VINDECAT 
 
Abordarea medicinii clasice alopate, cu toate acestea, este de a deteriora grav sistemul imunitar cu 

chimioterapie, radiatii facand organsimul si mai vulnerabil la cancer, si, mai rau decat atat, provocand daune de 

multe ori iremediabile organelor interne care afecteaza grav capacitatea organismului de a se reface (implicit 

afecteaza si eficienta tratamentelor alternative) 

 

Operatia poate sparge tesutul ce tine tumorile “la un loc”,DAR poate fi utila cand viata e in pericol IMEDIAT (risc 
ocluzie intestinala sau respiratorie, etc) 
 

Chimioterapia otraveste toate celulele si poate afecta ADN-ul celulelor sanatoase, poate stimula cresterea 

tumorilor,etc. http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/news/archive/cancernews/2012-08-03-Healthy-

cells-around-tumours-help-fuel-chemotherapy-resistance 
 

Radioterapia si radiatiile ionizate provoca de asemenea daune tuturor celulelor si sunt de asemenea extrem 
cancerigene 
 

Tratamentele cancer  alopateucid, de asemenea, mai multe celule sanătoase si pot produce leziuni grave ale 
organelor. 
In loc sa corecteze acele conditi ce au dus la aparitia cancerului si sa energizeze ,intareasca si 
reechlibreze organismul si sistemul imunitar ,ele au efect contrar, adaugand la daunele deja existente. 
 
Mai e surprinzatoare rata de success incomparabilă a alternativelor de cancer, fata de cea a medicinii alopate? 
Chiar și când medicina alopata pune cancerul cuiva în “remisie” aparenta (pacientul pare vindecat caci’ au scazut 
tumorile’), datorita raului cauzat organelor interne si sistemului imunitar este aproape sigur ca boala-cancerul va 
reveni si va fi mult mai greu de stapanit! 
Acum este cazul sa cititi articolul cu exemple referitor la cum apare si se dezvolta cancerul intr-o 

perioada indelungata(24 luni): http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/11/10/how-stress-

causes-cancer-2/ 
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Cum utilizăm aceste informații, în combaterea cancerului 
 

Reiau cauzele si cativa factori de stress: 
 

Totusi ,vreau sa retineti ca cele de mai jos sunt destinate sa corecteze doar unele cauze si deficiente specifice , nu 

toate. Datorita complexitatii cancerelor din zielele noastre, vindecarea cancerului pe termen lung implica un stil 

de viata alcalin incepand cu PACE INTERIOARA SI NADEJDE(rezulta din CREDINTA) motivatia /dorinta de a trai (caz 

contrar se trimit semnale care suprima sistemul imitar si nu numai), un emotii optimiste(pentru alcalintate si 

evitarea emotiilor negative puternice cat si a stresului prelungit) , increzator in ajutorul lui Dumnezeu, suportul celor 

din jur, asigurarea energiei necesare supravieturii ( energie emotionala/duhovniceasca, fizica , emotionala,etc) si cat mai 

multe lucruri sinergice destinate sa INTAREASCA si sa REECHILIBREZE ORGANISMUIL (alimentatie, aer , apa- mediu 

curat, miscare moderata, lumina solara ziua(vitamina D3), odihna noaptea(melatonina) , magnetism terestru, etc. 

simultan cu eliminarea conditiilor ce au dus la aparitia cancerului (inclusiv alcalinizare si intarire imunitara) )De aceea 

vindecarea definitva a cancerului  NU se poate obtine doar prin suplimente, sau doar prin alimentatie , sau prin 

orice alt tratament cancer individual si NU prin omorarea tumorilor cu prin REECHILIBRAREA IMUNITARA si 

CRESTEREA NIVELULUI DE OXIGEN CELULAR(PH CELULAR) 

 

La nivel de celula/grupare de celula:oxigenarea inadecvata : am putea incerca reoxigenarea. 
 

Insa celulele canceroase au modificata functia respiratorie,ori oxigenul nu poate intra in celula(datorita acelui 

strat proteic ce tine oxigenul in afara, care trebuie dizolvat cu enzime proteolitice) deci tratamentele cancer pe 

baza de oxigen de multe ori, nu pot fi aplicate imediat, fara a combate cauzele secundare, pentru ca celula sa se 

poata reface si trebuie combinate cu enzime proteolitice(sa se digere acel invelis proteic, ca oxigenul sa poata 

intra in celula cancer) 

 

De aceea ALCALINITATEA ramane o strategie de baza pentru cresterea nivelului de oxigen celular si impiedicarea 

raspandirii cancerului. Alcalinzarea se face prin : PACE INTERIOARA< NADEJDE< CREDINTA,sustinere emotional 

din partea celor din jur, emotii pozitive, alimentatie alcalina, apa alcalina, suplimentarea cu minerale 

alcaline(Cesiu , Calciu),etc 
In plus, trebuie rezolvata problema microbilor care impiedica celula sa-si reia metabolismul normal(sa produca 

energie ATP din oxidare glucozei) si sa revina normala (microbi care NU se pot dezvolta in medii cu oxigen , dar 

trebuie omorati oricum prin: tratamente cu miere si alti anticancerigeni amestecati(click aici) , fructe de padure 

si alte fructe BIO(click aici), precum struguri inchis colorati (click aici), aparate electro RIFE(click aici) 

 

La nivel de organism : SISTEM IMUNITAR SLABIT din diverse motive(factori de stress). 
Indepartam cauzele(factorii de stress si deznadejdea si team si frica si indoiala si supararea si mania si ura ) ce au 
slabit sistemul imunitar si il INTARIM( dar acesta este un proces lent si trebuie considerate si alte abordari in 
paralel cu acesta – a se vedea si Bob Beck si alternative imunitare , mai incolo in carte). 
Eliminarea si corectarea factorilor de stress trebuie facuta.  
 

Exemple:  
1.NE RUGAM LA si AVEM INCREDERE IN DUMNEZEU . IUBIM SEMENII SI PE DUMNEZEU SI IERTAM,  NU uram, NU 
ne maniem,nu ne certam, nu ne suparam,etc; evitam emotiile (puternic) negative si stressul prelungit.  
2.ne punem in minte obiectiv clar INVINGEREA BOLIIssi luptam cu credinta in ceea ce facem , fara teama( pentru a 
nu suprima sistemul imunitar si alte functii ale organismului)  
3.energizam organismul, inclusiv-ne expunem la soare ziua(vitamina D3 si energie). Pentru cei ce nu pot tolera 
lumina solara , solutia este prezentata in carte sub forma dietei Dr Budwig bogata in grasim essential omega3(ulei 
in) 
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4 curatam de chimicale pesticide, toxine , radiatii si alte lucrui nocive mediul in care traim(aer ,apa,alimente); 

bem apa curata si usor alcalina si mancam hrana curata,variata,(dar permisa in cancer), NEprocesata si 

bogata energetic( in grasimi permise in cancer 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/02/07/uleiueri-si-grasimi-permise-in-cancer/) 

5 facem miscare moderata in mediu cu aer curat( exemplu – o plimbare in parc) 

6 ne odihnim noaptea intre 22-03( melatonina)  si echilibram sistemul hormonal si FLORA INTESTINALA(de 
exemplu luam probiotice sau alimente fermentate natural) 
 

 

7“Radicalii liberi” care provoaca daune celuleleor si le fac vulnerabile in fata acelor microorganisme  
 

Pot fi combatuti cu antioxidanti din fructe si legume colorate intens, coenzima Q10,glutation, etc. , 
 

8 “radiatii ionizate” care slabesc celulele si le fac vulnerabile la microbi dar modifica si ADNul, apar mutatii celulare 

si schimba si functia de respiratie celulara. Evitam si detoxifiem de radiatii(glutation,alge marine, ceai verde, etc), 

intarim organismul, omoram ce e rau si regeneram celule (STEM). 
 

9 o scădere de “tensiune”(a energiei electronice) celulară - celulele devin vulnerabile la microbi.Putem reenergiza 
celulele d.p.d.v. electronic.Exista o metoda foarte simpla, eficienta si la indemana oricui pentru aceasta 
dezbatuta in carte-DIETA BUDWIG, care face mult mai multe decat simpla reenergizare( creste si oxigenarea celulara si 
multe altele -dieta Budwig) 
 

10.intarim organele interne si le detoxifiem( ficatul,etc). etc 
 

Referitor la omorarea cancerului (si cateva tratamente cancer foarte eficiente si non- toxice) 
 

Astfel, bazat pe cele de mai sus, omorarea cancerului se poate face prin(individual sau combinat): 
 

1) Uciderea microbilor din interiorul celulelor canceroase. Celulelor canceroase redevin 
normale, non — canceroase si nu se cauzeaza reziduuri foarte toxice din celule moarte, deci 
pot fi aplicate in doze mari,  

 

2) Distrugerea celulelor canceroase (care, de asemenea, reduce numărul de celule 
canceroase, dar cauzeaza reziduuri toxice -> celulele moarte si nu poate fi facut excesiv 
si nici foarte rapid si trebuie detoxifiat si ajutat FICATUL),  

 

3) Intarirea sistemului imunitar(ucigand microbii care sunt în fluxul sanguin sau cu substanțe 
nutritive sau cu alti imunomodulatori –acesta va elimina de la sine celule canceroase. Insa acest proces 
dureaza!Trebuie facut dar dureaza.).  

 

ATENTIE:DOAR OMORAREA NU INSEAMNA TRATAREA!CEI MAI MULTI MOR DATORITA DAUNELEOR 

PROVOCATE ORGANISMULUI, NU DATORITA CELULELOR CANCEROASE.UN TRATAMENT COMPLET DE CANCER, 

TREBUIE SA FACA MULT MAI MULTE DECAT SIMPLA OMORARE A CANCERULUI! 
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Tratamente pentru cancer ce au vindecat cancere prin uciderea microbilor : 
Inca din anii 1930 Dr. Royal Rife, un microbiolog, a fost capabil să vindece cancerul cu un aparat electromedical, 

blând, care a avut două frecvențe unde radio. O frecvență a fost conceput pentru a ucide bacteriile de cancer și 

frecvența a doua a fost un “transportator” pentru prima frecvență ce o “trecea” prin membrana celulelor pentru a 

patrunde in interiorul celulelor canceroase si a ucide microbii. 

 

Termenul “electromedical” in medicina alternativa se refera la dispozitive electrice foarte blânde. În general, 

pacientul nu poate simti nici daca dispozitivul este pornit! A nu se confunda aceste dispozitive cu radioterapia din 

medicina traditionala. Cu toate acestea, terapia cu radiatii poate fi utila în anumite situații prin micsorarea 

tumorilor periculoase și / sau în oprirea sângerărilor. 

 

Dr. Rife a avut o rata de vindecare de 100% din pacienții cu cancer, dar el a fost oprit de către FDA, după ce a refuzat 

să-și vândă tehnologia sa la American Medical Association (un sindicat ), care a știut să îngroape tehnologia sa.Astazi, 

două “Masini Rife” au replicat bine mașinile construite de Rife 
Fundatia de de Cercetare a Cancerului Independenta , Inc (ICRF) a cercetat ambele protocoale (cum ar fi electro- 
Rife dezvoltate) și a proiectat, de asemenea mai multe tratamente cancer prin DMSO, MSM sau mierea ca 

transportatorii ce introduc substanțe antimicrobiene (ce ucid microbii) in interiorul celulelor canceroase. Aceste 

tratamente omorare microbi de cancer au foarte mare succes. 
 

În cartea:” Cancer & Medicină Naturală” - un manual de stiinta si de cercetare clinica de baza, John Boik identifică 

o duzină de substanțe care au fost demonstrate in vitro pentru a putea la revenirea celulelor canceroase in celule 

normale (el numește “diferențiere”)! ! Toate cele douăsprezece aceste elemente sunt anti-microbiene. Este o 

problema de a introduce aceste substanțe în interiorul celulelor canceroase.DMSO este foarte important 

(menționat în tabelul propriu, Tabelul 2.3 din cartea sa) 

 

Există probabil multe substante naturale care vindeca de cancer prin uciderea microbilor in interiorul celulelor 

canceroase, dar care nu au fost încă identificate ca lucreaza in acest mod. Exemple buneVitamina C si Vitamina 

D3. Acestea sunt extrem de anti-microbiene si nu ucid celulele canceroase , astfel încât singura modalitate prin 

care se poate trata cancerul este prin uciderea microbilor din interiorul celulelor canceroase (în cazul de 

vitaminei C, peroxidului de hidrogen, dioxid de clor). 

 

Numărul unu mondial din condimente , identificat ucigand cu succes H. pylori este turmeric. 
 

Curcuma(turmeric) este unul dintre tratamentele pe bază de plante pentru cancer de top! 
 

Se combină turmeric (sau curcuma), cu miere. 
 

Ghimbirul este de asemenea folosit cu miere.La fel si scortisoara, tamaie, cuisoare, propolis si multe altele, 
inclusiv ingredientele din reteta doamnei Monica Tatoiu. 
CUM ACTIONEAZA? 
Practic, unei celule canceroase infometate, i se da un glucid – mierea in acest caz.  

Acel glucid va contine si un ucigas de cancer ( fie ea o vitamina precum C sau D3, condiment 
ca  ghimbir, cucurmin, scortisoara, tamaie sau alt ucigas de cancer amestecat si integrat in miere). Acel ucigas 
intra usor in interiorul celulei canceroase si ucide microbul de cancer. 
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Celula canceroasa redevine sanatoasa! 
 

In acelasi timp o celula sanatoasa nu pateste nimic. 
 

Si daca ar merge la toti o reteta de genul… de ce nu merge in toate cazurile? 
 

MERGE, dar nu e suficient. A reverti “unele” celule nu e suficient!! Fiecare evolutie de cancer e unica. Exista 
cancere foarte avansate si cancerul este o boala complexa care speculeaza deficite majore ale Imunitatii si 
Alcalinitatii Celulare, deficite apratue in timp si datorita a diversi factori, deci nu se poate vorbi de 
vindecare cat ai bate din palme, ca in cazul unei vioroze respiratorii!Cum spune Dl Dr. Marginean 
 in cancer ne luptam cu poporul chinez-cu multi si pe multe fronturi 

Doar omorarea cancerului nu e suficienta! Bolnavul trebuie in primul rand sa traiasca! 
 

Tratamente cancer pe baza de miere TRANSPORTOR am pus in anexe 
 

A se vedea si CURA DE STRUGURI BRANDT 
 

Retineti: 
 

Este mult mai ușor să omori microbii din celulele cancer decât a distruge celulele canceroase, în cazul în 
care substanța poate ajunge in interiorul celulelor canceroase. 
 

In exemplele de mai sus mierea e substanta ce introduce “ucigasul de microb” in interiorul celulei cu microb de 
cancer, nu ceea ce ucide. 
 

Mierea luata INDIVIDUAL (fara un ucigas amestecat) poate face mult rau unui pacient cu cancer, fiind un glucid 
deci hraneste cancerul de 15-17 ori mai mult decat pe o celula sanatoasa, duce la casexie,etc.! 
 

De mai mulți ani se face cercetarea modurilor de a reîntorce celulele canceroase in celule normale prin uciderea 
microbilor din interiorul celulelor canceroase. 
 

Motivul pentru această cercetare este că aceste alternative pot lucra mult mai repede decât tratamentele 
cancer care ucid celulele canceroase, deoarece nu există  resturi de celule canceroase moarte. 
 
Aceasta este modul ideal de a omora cancerul, împreună cu intarirea sistemului imunitar (dar intarirea 
sistemului imunitar este un proces lent ). 
 
A se vedea Anexa 2 Tratamente foarte eficiente cu miere ca transportor si 
 Sucuri de struguri si fructe puternic anticancerigene 
 
NOTA: este bine sa cititi aceasta rubrica de pe site, intr-ucat sunt multe linkuri si conexiuni la articole pe care 
in carte nu le puteti citi: 
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/cauze-cancer-demonstrate-adevarate-primar-secundar/ 
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Tratarea cancerelor avansate 
 

Alegerea unui tratament cancer puternic, cu efecte rapide, dar SIGUR pentru organism! 
 

Fiecare combinatie puternica de tratamente alternative de cancer trebuie să aibă cel puțin 
un tratament pentru cancere "Etapa IV" ca tratament cancer principal. 
 

Noile progrese in tratamente alternative pentru cancer modifica alternativele pe care le aveti la 

dispozitie pentru a face extrem de puternica , sigura si rapida combinatia dumneavastra de tratamente, 

prin omorarea microbilor din celule cancer  in siguranta(celulele canceroase redevin celule normale si 

procesul de a scăpa de celulele canceroase poate fi mult mai rapid), precum si de a intari sistemul 

imunitar rapid , depinzand insa si de bugetul fiecaruia. 

 Atunci când omorati celulele canceroase se creaza o mulțime de resturi de celule canceroase moarte. 

Acesta este motivul pentru tratamentele cancer care ucid celulele canceroase (nu microbii din ele) 

trebuie sa lucreze mai lent -este periculos a ucide o multime de celule canceroase rapid, celulele 

canceroase sunt mult mai mari decat microibii de cancer si astfel eliminarea lor din organism devine o 

problema ,chiar de viata/moarte. 

 

Motivul principal pentru care e periculos sa combinati tratamente Etapa IV este faptul că nu 
doriți foarte multe celule canceroase moarte in timp scurt.Insa: 
 

Tratamente care ucid microbii din celulele canceroase pot fi combinate cu alte tratamente Etapa IV 
Aceste tratamente cancer lucrează mult mai repede decat alte tratamente cancer care ucid celule 
canceroase. 
 

Exemple includ un generator de frecvență bazat pe masinile Dr.Rife ( din familia GB4000) , aparate 
din gama Photon a Institutului Ed Skillingsau ieftinele tratamente cu miere transportor, suc struguri 
sau fructe,etc. 
 

Insa, un tratament care reface din celulele canceroase celulele normale , prin uciderea microbilor , NU 
poate fi singura alternativa de tratament pentru cancer la pacienti cu cancer avansat. 
 

Tratarea cancerului trebuie să se facă pe două fronturi. TREBUIE SCAPAT DE CANCER si, 
simultan, TREBUIE SA VA PROTEJATI, ENERGIZATI SI INTARITI CELULELE NON-CANCEROASE!cu 
alte cuvinte: Trebuie sa SUPRAVIETUITI PINA OMORATI CANCERUL! 
 

Tratamente si suplimente alimentare pentru a intari sistemul imunitar si proteja celulele 
non-canceroase si organele trebuiesc adaugate la combinatia dvs de tratamente! 
 

Chiar daca se reuseste sa se omoare toti microbii foarte repede, pacientul tot este in pericol de 
moarte datorita unui organism si organe slabite! 

Celulele non-canceroase sunt critice(reprezinta TOT ce mai aveti sanatos).  
Aceste celule, determină cât timp aveți de trait, astfel, cât timp aveti sa invingeti cancerul. Ele sunt 
cele ce "obtin timp” pentru tratamentele cancerului.A “OBTINE TIMP”(prin protejarea celulelor non-
canceroase si intarirea sistemului imunitar) , poate fi chiar mai important decât a scapa de celulele 
canceroase. 
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Cum protejati celulele non-canceroase si “obtineti timp”? 
 

Multi pacienti cu cancer mor din cauza răspândirii cancerului si a metabolismului acestuia(numar mare 
de celule de cancer secreta cantitati impresionante de acid lactic (si alti acizi), in urma fermentarii de 
glucoza) si multi pacienti cu cancer mor din cauza ca celulele lor non- canceroase au devenit atât de 
slabite că organismul pur si simplu “nu mai poate supravietui”. 
 

Cei care au facut doze mari de antibiotice, chimioterapie au daune la stomac și / sau colon(ce poate 
reduce capacitatea lor esentiala de a digera alimentele si suplimentele si dereglarea florei intestinale 
ce duce la dereglare hormonala, stari de stress si dereglare imunitara). Foarte des, cei care au avut 
chimioterapie extensivă, și au daune la mucoasa stomacului și / sau colon, au nevoie de o modalitate 
de a obține nutrienții-cheie în fluxul sanguin pentru protejare. 
 

Un astfel de pacient poate fi necesar să-si axeze combinatia de tratamente pe lichide, cum ar fi sucuri: 
Suc de LIMU(alge marine brune), Sucuri de struguri si de fructe puternic anticancerigene,Sucuri legume 
combinate cu vitamine și minerale lichide si AMINOACIZI(AMINOven) si ULEIURI SI GRASIMI PRESATE 
LA RECE PERMISE IN CANCER(DE IN, CANEPA, CANABIS, COCOS,MASLINE ,samburi caise, dovelac,ETC), 

ceauri anticancerigene (Pau D 'Arco(Tabebuia altissima), Ceai verde ) si Intăriri sistemului 

imunitar cu suplimente sub forma de ceaiuri/pudra/ injectabil (ARICUS BLAZEI MURILL, terapii ozon/ 
apa ozonata, apa ionizata alcalina, vitamina C IV, eletromedical Bob Beck sau Rife) – si alte suplimente 
nutritive lichide sau pudra(pudra/crema facute la blender /rasnita cafea  de nucifere samburi si seminte 
GERMINATE sau oua de tara proaspete crude mix cu ananas ,alge marine etc) 
 

3. Dispozitive electromedicinale speciale pentru a energiza celulele si a omora microbii de cancer nu 
au nevoie de abilitățile digestive. 
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Oprirea răspândirii cancerului 
 

Multe lucruri vor ajuta la oprirea raspandirii cancerului, in plus fata de tratamentul cancerului primar . 
 

Toate sunt discutate in capitolul “Tratamente ce actioneaza foarte rapid” 
 

În primul rând, ALCALINITATEA. Microbii și celulele canceroase pur și simplu nu se pot dezvolta 
într-un mediu alcalin. Există, tratamente de cancer (de exemplu, Clorură de Cesiu), care 
furnizează alcalinitate instant la celulele canceroase.O apa alcalina(suntem aprox 80% apa) o 
dieta adecvata,de cancer( de exemplu Dieta Budwig ), creeaza de asemenea alcalinitate. 
Sucurile de fructe, legume si de verdeturi (Suc de iarba de grau verde /iarba de orz verde, 
Sucuri legume ce cres la SUPRAFATA solului, Sucuri de struguri si fructe puternic 
anticancerigene) alina creeaza de asemenea alcalinitate ,alaturi de CREDINTA si IUBIRE(PACE, 
NADEJDE,etc) si evitarea stresului. 
 

Atentie, nu doriti să ridicati pH-ul sângelui intr-un mod periculos , cum ar fi cu un nivel ridicat de 
bicarbonat de sodiu Acesta este unul dintre motivele pentru va trebui să incercati sa contactati un 
expert pentru tratamentul ales, daca acesta inplica lucrul cu astfel substante . 
 

În al doilea rând, este OXIGENUL. Desi tratamente avansate pe baza de ozon precum apa ozonata, apa 

ionizata alcalina, Terapie sticle perfuzie cu ozonTratamentul ozon IntraVenos(I.V.) Hemoperfuzie 

Recirculatorie Extracorporala nu sunt adecvate tuturor, lucruri cum ar fi banala apa oxigenata(H2O2) 
(12 de picături H2O2 35% adaugata in produse alimentare ), oxigen stabilizat sau dioxid de clor (de 
exemplu, 12 picaturi luate transdermic - prin piele) pot ridica rapid nivelul de oxigen în sânge. Dioxidul 
de clor este facut din oxigen stabilizat (de exemplu Suplimentul Mineral Miracle, MMS, care este de 28% 
oxigen stabilizat). 
 

În al treilea rând, pentru cei a căror cancer este în țesut (spre deosebire de leucemie), 1.3 Oprirea 
răspandirii cancerelor rapide prin solutia celulară Dr. Matias Rath ar trebui adaugata la orice 
combinatie de tratamente cancer pentru încetinirea răspândirii cancerului, pentru a "obtine timp-a 
mentine pacientul in viata" pentru alte tratamente  pentru a lucra. 
 

3. Dispozitive electromedicinale speciale pentru a energiza celulele si a omora microbii de cancer în 
special generator de frecvență (Dispozitive GB-4000 ). pot ucide microbii din interiorul celulelor 
canceroase, permițând astfel celulelor canceroase să revină în celulele normale(scumpe si nu 
imperative) 
 

Acesta este un excelent mod de a opri răspândirea rapidă de cancer, deoarece nu interferează cu cele 
mai multe tratamente pentru cancer, deci poate fi folosit alaturi de aproape orice alt tratament 

"Etapa IV" (exceptand Clorură de Cesiu) 
 

Nu voi incheia inainte sa REINTARESC IMPORTANTA PACII INTERIOARE, A NADEJDII,A RUGACIUNII, 
A EVITATRII SENTIMENTELOR NEGATIVE SI STRESSULUI PRELUNGIT  
 

Scopul unui tratament de cancer este de a pune pacientul cu cancer în "remisie"- sa inlature cancerul. 
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Chiar dacă fiecare celula de cancer este ucisa, eliminata, sau a revenit în celulela normala, tratamentul 
nu este terminat! 
 

Odată ce pacientului cu cancer este în remisie, este foarte posibil pentru cancer a se întoarce ( 
regresie), deoarece nu s-au rezolvat problemele originale care au cauzat cancerul sau deoarece 
pacientul a revenit la vechiul stil de viață sau cancerul nu a dispărut în totalitate. 
 

Chiar si atunci cand simptomele de cancer s-au dus, sistemul imunitar nu este încă suficient de 
puternic pentru a face față noilor celule canceroase ce apar mereu, mai ales daca reveniti la 
vechiurile obiceiuri 
 

Astfel, este foarte important de a continua ECHILIBRAREA SISTEMULUI IMUNITAR  si 
ALCALINIZAREA. 
 

Atunci când, cancerul pare "vindecat", munca nu e gata. Va fi necesar in continuare un plan pentru 
intarirea sistemului imunitar, uciderea eventualelor celule canceroase ramase si multor altor lucruri 
care pot cauza deficite de imunitate si alcalinitate(de aceea trebuie scosi din ecuatie TOTI acie 
factori favorizanti) 
 

Multe lucruri trebuie facute de un pacient ce resuseste sa-si puna cancerul în "remisie", pentru a preveni 
"regresia". Chiar și cei capabili (financiar) să fie tratati la o clinica de tratament au nevoie de remitere 
pentru că nu se poate reface sistemul imunitar în câteva săptămân( la o clinica) . 
 

Voi dezbate acest subiect,alaturi de alte alternative si cazuri speciale in volumul , care este deja in curs 
de publicare gratuit(ca si aceasta carte in format electronic) pe site. 
 

Prioritar acestui volum este punerea cancerelor in remisie, in special a cazurilor foarte avansate, prin 
cele mai eficiente si sigure metode. 
 

Alternativele descrise in acest volum sunt cele mai puternice si sigure/non-toxice din cele existente 
si se adreseaza tuturor etapelor. 
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Intărirea sistemului imunitar 
 

A “obtine timp”(prin protejarea celulelor non-canceroase si intarirea sistemului imunitar) poate fi 
chiar mai important decât a scapa de celulele canceroase. 
 

Voi dezbate in cele ce urmeaza cum sa va fortificati sistemul imunitar pentru a-l face o mașină de lupta 
impotriva cancerului.Acesta este important in lupta cu cancerul 
 

In cazul în care sistemul imunitar al unei persoane e pe deplin funcțional nimeni nu ar avea cancer. 
Sistemul imunitar creează două molecule cheie: interleukina si interferon. 
Aceste molecule sunt numite neuropeptide sau proteine nervoase. 
Există peste de 2.000 tipuri de neuropeptide în organism, dar efectele de combatere a cancerului sunt 
necunoscute pentru majoritatea. 
Sigur e ca interleukina si interferon, precum și alte câteva posibilele neuropeptide, sunt absolut 
mortale pentru celulele canceroase! 
 

Insa,in general, organismul uman nu produce o cantitate optimă a acestor neuropeptide. 
Motivul este reprezentat tot de microbi,alti microbi care interfereaza cu capacitatea sistemului imunitar 
de a crea aceste neuropeptide cheie. 
 

Dr. Bob Beck, PhD ( în fizică) a conceput o combinatie de alternative bazate pe un un dispozitiv 
electromedical simplu care curăță sângele complet de microbi http://www.bobbeck.com/ 
Atunci când organismul nu are microbi in sange sistemul imunitar devine superpotent si fabrica 
neuropeptide în cantități mari Neuropeptidele (in aceste cantitati), distrug rapid celulele canceroase. 
Este nevoie de minim 3 saptamani pentru alternative Dr.Bob Beck a curata toti microbii din sange,insa 

poate dura cateva luni pina ca efectele sa se faca vazute pe deplin.De aceea acesta nu este cea mai 

buna optiune pentru cancerele foarte avansate.Exista alternative ce actioneaza mult mai rapid. 

Ideea este că protocolul Bob Beck ar trebui să fie utilizat de către fiecare pacient cu cancer, care nu este 

pe chimioterapie sau alte medicamente toxice (există, de asemenea, cateva tratamente alternative 

pentru cancer care nu ar trebui să fie utilizate cu protocolul Beck). Aceste medicamente nu pot fi 

utilizate cu aparate electromedicale din cauza fenomenului de “electropolare”, care ar permite 

medicamentelor sa patrunda in interiorul celulelor greșite.Nici usturoiul nu trebuie utilizat impreuna! 

Produsele pe bază de plante nu trebuie utilizate în termen de două ore de la dispozitivele Bob Beck. 

Inițial conceput ca un remediu pentru SIDA,s-a dovedit a fi si un remediu pentru cancer și (cazuri foarte 

avansate de cancer)! [Tratamentele Dr. Bob Beck ar trebui să continuie pentru viața sau pentru a nu 

avea microbi si preveni cancerul sa revina]. 

 

Alternative la cele propuse de Dr. Bob Beck sunt : 

-un aparat electromedical de tip Rife ce va omora microbii din tot organismul; 

-terapii ozon/apa ozonata/apa ionizata alcalina 

-vitamina C IntraVenos 

-unele plante și substanțe naturale ce ajuta la intarirea sistemului imunitar, insa fără a scăpa de toti 

microbii din sange. Unele ciuperci medicinale au fost identificate ca fiind deosebit de utile pentru 

sistemul imunitar. 
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Există multe suplimente care ajuta la intarirea sistemului imunitar. 
 

Nu voi da marci anume (asa cum am spus, nu fac reclama), insa recomandate sunt: 
 

Ciuperca ARICUS BLAZEI MURILL –ABM -”Ciuperca lui Dumnezeu” 
 

S-au facut cercetari la Facultatea de Medicina si Farmacie din Tokio si la Departamentul medical al 

Centrului National de cancer din Japonia (prof. Dr. Hitoshi Ito si Keishiro Shimura) iar rezultatele : 

VIDECARE COMPLETA in 90. 4% din cazuri cancer si STOPAREA evolutiei bolii in proportie de 99%. 

 

Un studiu realizat de Dr. Shoji Shibata,profesor Universitatea din Tokyo: multe alte ciuperci bine 

cunoscute de combatere a cancerului și imunostimulatoare au fost comparate cu ABM, inclusiv 

Reishi si Shiitake. Rezultate obținute pe Dr. Shibata: alte ciuperci nu au fost la fel de eficace ca și 

ciuperci ABM.Ciuperca ABM are cea mai mare concentrație de Beta-Glucani de orice ciuperci. 

 

ABM conține Beta-(1-3)-D-glucan, Beta-(1-4)-AD-glucan si Beta-(1-6)-D-glucan. Cunoscut colectiv ca 
Beta-glucani, acest lanț lung de polizaharide sunt cele mai puternic substanțele descoperite cu rol 
imuno-stimulator (intensificare a sistemului imunitar). Au proprietati anti-tumorale foarte 
puternice. Când subiecții umani au introdus ABM în dieta lor, o creștere de 3000% a celulelor 
NK(de 30 ori), un tip de celule anti-tumorale albe din sânge, cunoscut ca celulele Natural Killer,  s-a 
observat în sânge în termen de 2-4 zile.În plus față de beta-glucani, Agaricus conține, de asemenea, 
derivate de ergosterol, un puternic agent anti-tumoare; ARN dublu catenat, un agent anti-viral; 
proteoglicani și polizaharide legate de proteine*…+Există multe rapoarte verificate din întreaga 
lume a acestei ciuperci e folosita cu succes in cazurile de cancer stadiu avansat, care au fost 
desemnate fără speranță și unele clinici din Europa isi bazeaza de tratamentele lor alternative in 
întreagime pe extracte de ciuperci Agaricus Blazei Murill și altor produse vegetale gratuite. De 
fapt, în multe studii publicate, rata de vindecare pentru toate tipurile de cancer a fost în mare 90%, 
chiar și pt. cancerul pulmonar stadiul 4, în cazul în care remisii complete sunt adesea observate în 
doar câteva săptămâni. Sursa http://www.naturalnews.com/023633.html#ixzz2JH08gOHG 
 
 
 

 

Ciuperci Maitake Reishi, Shiitake Coriolus Versicolor, Cordyceps,etc. - antiviral, 
antifungic, antibacterian, (sistemul imunitar celular) 

 

In Japonia, un proces patentat care hidrolizează tarate de orez cu extract enzimatic din trei ciuperci 

medicinale diferite: Shiitake, Kawaratake și Suehirotake. a devenit tratamentul de baza pentru 

cancer. Conține compusul Arabinoxylane - singurul complex imunitar natural, care este dovedit clinic 

a tripla activitatea celulelor NK – indicator al abilitatii sistemului imunitar de a elimina cu celulele 

canceroase , susținut de 7 studii de eficacitate publicate (72 pacienți umani) Cunoscut sub numele 

de BioBran. 

Japonia a avut parte de 2 BOMBE NUCLEARE si accidentul FUKUSHIMA! 

       O celula Natural Killer (NK).este ucigas al celulelor canceroase >exista miliarde in organism. 
 

 

 

http://www.naturalnews.com/023633.html#ixzz2JH08gOHG
http://www.naturalnews.com/023633.html#ixzz2JH08gOHG
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Alti Imunostimulatori: 

Alte ciuperci imuno  

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/01/ciuperci-medicinale-si-sistemul-imunitar,  
si produse derivate din acestea) (AHCC, Beta GLUCAN, Transfer Factor etc) 

vaccinul imunomodulator 714X( dezvoltat de professor Gaston Naesenss) : 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/11/17/gaston-naessens-714x-immune-

system-enhancer/ 

-Viroterapii 

Extract de frunze de măslin - antiviral, antibacterian antifungic, (chiar si pentru HIV / SIDA) 
sturoi: http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/20/garlic-lat-allium-sativum-ro-
usturoi  
Suplimente antioxidative (din fructe si legume intens colorate,ceai verde, coenzima Q10,etc. ) 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/08/antioxidantii-protectie-rl-si-
chimioradioterapie/ 

 

A se vedea de exemplu http://www.naturalnews.com/024559.html 
Germaniu organic http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/31/organic-
germanium/ 
Terapii pe baza de OZON/oxigen/apa ozonata/ apa ionizata alcalina( curata sangele de microbi 
,similar Bob Beck) 
Zeoliți (metale grele interfereaza cu sistemul imunitar, zeoliți elimina metalele grele) 
Alge marine: http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/11/alge-
marine-generalitati Hexafosfat inozitol (IP6) - împotriva cancerului 
http://www.naturalnews.com/022731_IP6_cancer_pancreatic_cancer.html 
ALOE ARBORESCENS, Pau D’Arco si altele – vedeti Anexele 

Nota: 
Acestea NU sunt medicamente ci suplimente naturale.Ele nu au efecte adverse.Insa dozele pentru a 

intari un sistem subjugat de cancer avansat trebuie sporite PUTERNIC, insa TREPTAT, cand 

organismul TOLEREAZA. Cititi prospectele. . 

 

Există multe alte produse destinate pentru intarirea sistemului imunitar! Fiecare furnizor pretinde 

produsul lui este cel mai bun. Marca o alegeti dumneavoastra, eu nu am laborator de teste acasa. 

 

Am dat cateva exemple care le consider prioritare, umarind marturiile.Nu sunt necesare toate, insa 

puteti sa incercati minim 3,daca nu va permiteti o optiune puternica precum ABM sau Bob Beck 

Bill Handerson,de exemplu, sustine, in cartea sa , “Cancer Free”, Beta Glucan 1-3D + BioBran ajung. 

(Dozaj:o capsula de 500mg pentru fiecare 23 kg ale corpului zilnic, dimineata, 30 minute inainte de masa 

http://Ancient5.com Produsele recomandate de Bill Handerson activează celulele NK ) 

 

Bazat pe acesta si cele de mai sus de la ABM, personal, sunt de parere ca ABM e mult mai indicat. 
 

 

Comentarii: 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/20/garlic-lat-allium-sativum-ro-usturoi
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/20/garlic-lat-allium-sativum-ro-usturoi
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/11/alge-marine-generalitati
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/11/alge-marine-generalitati
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Un sistem adecvat imunitar se va asigura si că cancerul nu va reveni, odata stapanit.Am tot spus de ce: 

Poate lupta cu si elimina de la sine celulele canceroase Deci trebuie avut grija de sistemul imunitar si 

dupa ce, cancerul dispare(ceea ce imi doresc eu pentru dvs. ) 

 

Construirea sistemului imunitar insa se face lent, de aceea nu este o prioritate ridicată până când 

pacientul nu este stabil. Insa cu cat mai repede se incepe intarirea, cu atat mai repede sistemul va 

putea rezolva singur problema cancerului! 

Si NU se poate intari sistemul imunitar daca acesta este suprimat dpdv PSIHIC. In intarirea 

sistemului imunitar intra si PACEA INTERIOARA SI NADEJDEA SI EVITAREA STRESULUI PRELUNGIT 

,ATITUDINEA MENTALA/MOTIVATIA DE A TRAI A BOLNAVULUI si SUSTINEREA EMOTIONALA A 

CELOR DIN JUR, UN SISTEM HORMONAL si FLORA INTESTINALA ECHILIBRATE( inclusiv prin odihna 

(MELATONINA) si flora interstinala (PROBIOTICE)) 

 

IMPORTANT: Tratamentele ce stimuleaza, ajuta sau intaresc sistemul imunitar trebuie luate impreuna 

cu un supliment de ENZIME PROTEOLITICE(protease) , enzime care digera proteine, inclusive acel invelis 

proteic al tumorlor care le apara de sistemul imunitar(revedeti cauzele cancerului) si ANTIinflamtorii: 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/24/redu-inflamatie-dureri-cancer-alimente-

cirese/ 

 

Intarirea sistemului imunitar poate cauza FEBRA si  INFLAMATIE(este o reactie normala ca 

atunci cand imunitatea se activeaza sa apara inflamatie in organism semn ca imunitatea ataca 

celulele de cancer ). 

http://viataverdeviu.ro/invatati-sa-iubiti-febra-nu-sa-va-temeti-de-ea/ 

http://viataverdeviu.ro/inflamatia-ucide-incet-in-tacere/ 

 

 

Daca sunt probleme cu inflamarea tumorii se iau: 

 

- antiinflamamatorii in DOZE RIDICATE (MSM cu turmeric, etc) : 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/24/redu-inflamatie-dureri-cancer-alimente-cirese 

De exemplu, la MSM se pot atinge TREPTAT(NU '' din prima '') cateva zeci de grame pe 

zi(https://www.google.com/search?q=MSMS+pudra+bio&ie=utf-8&oe=utf-8) 

 

- enzime PROTEOLITICE (PROTEASE ,care includ : 
chymotrypsina , trypsina, bromelaina (din ananas), papain (din papaya enzyme),  protease 

fungale/fungice si Serrapeptase -adica dupa aceste componente ar trebui sa va uitati pe 

compozitie/prospect, cand cumparati un supliment de enzime) 

 

Exemple de unde puteti lua : 

- de la inst Kelley(214-392-8888; askdoctor@testingcancer.com; va pot ajuta si cu monitorizarea progresului 

tratamentului dvs http://testingcancer.com/): 

 

- mai sunt si alte formule de enzyme(desi nu stiu in ce masura seamana cu formula Dr Kelley au fost folosite de 

pacienti cu cancer ). 

http://viataverdeviu.ro/invatati-sa-iubiti-febra-nu-sa-va-temeti-de-ea/
http://viataverdeviu.ro/invatati-sa-iubiti-febra-nu-sa-va-temeti-de-ea/
http://viataverdeviu.ro/inflamatia-ucide-incet-in-tacere/
http://viataverdeviu.ro/inflamatia-ucide-incet-in-tacere/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/24/redu-inflamatie-dureri-cancer-alimente-cirese/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/24/redu-inflamatie-dureri-cancer-alimente-cirese/
https://www.google.com/search?q=MSMS+pudra+bio&ie=utf-8&oe=utf-8
http://testingcancer.com/
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Exemple(scrieti pe google ) : 
-  RejuvenZyme (dati pe google) 
sau  
 - Megaenzyme forte(https://www.cantron.com/html/nutraceuticals/megazyme.html) 

 

Acum pe moment luati ce gasiti in Romania sa ajunga rapid dare retineti sa contina pe cat 

posibil : chymotrypsina , trypsina, bromelaina (din ananas), papain (din papaya enzyme),  protease 

fungale/fungice si Serrapeptase 

 si ca trebuie luate destul de multe (cam 10 pilule cu mese -cel mai bine este sa vorbiti cu cei de la inst 

metabolic Kelley - de la testingcancer.com) 

 

Detalii complete despre enzyme ca parte dintr-un tratament cancer: 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/01/09/proteolitic-enzymes-cancer-treatment/ 

NOTA: Ele ajuta si terapiile IMUNITARE si cele pe baza de oxigen/ 

 

Enzimele sa iau impreuna  suc de iarba de grau/orz  verde si alte sucuri verzi (de legume ce cresc 

DEASUPRA, NU in sol) si alge marine(SPIRULINA , CHLORELLA, KELP, KOMBU), MORINGA, etc. 

 

NOTA: inca o data va spun :nu sunt reprezentantul nimanui, nu am nici un interes ce luati si de 

unde . Nici macar de alegeti sa faceti.Vreau sa am constiinta impacata ca v-am spus tot ce 

consider ca e mai bine,mai departe deciziile si alegerile sunt ale dvs in TOTALITATE. 

Tratamente cancer ce actioneaza foarte rapid 
 

 

Exista cel putin 3 tipuri de astfel de tratamente cancer 
 

1) Tratamente ce creeza 1.1 ALCALINITATE și / sau 1.2 

 

raspandirea cancerului (Dieta Budwig, Clorură de Cesiu, Tratamentul ozon IntraVenos(I.V.) 
Hemoperfuzie Recirculatorie Extracorporala etc.) 
 

2) Super-NUTRIENTI pentru a ENERGIZA celulele, a păstra pacientul în viață (Sucuri de struguri, Suc de 

alge brune LIMU, Sucuri de fructe puternic anticancerigene,Sucuri legume cu adaos de 

altesuplimente,etc.) si să se ocupe de cașexie /acid lactic din sange(MSM, Vitamina C si Prelungirea 

vietii cu pina de 16 ori mai mult(metoda Dr. Avram Hoffer)!, D-ribose , Sulfatul de Hidrazină si 
Casexia,etc.) 

 

3) Dispozitive electromedicinale speciale pentru a energiza celulele si a omora microbii de cancer 
 

(Dispozitive GB-4000, Photon Genius și Genie, Quantum Pulse, etc.) 

 

 
 

https://www.cantron.com/html/nutraceuticals/megazyme.html
https://www.cantron.com/html/nutraceuticals/megazyme.html
http://testingcancer.com/
http://testingcancer.com/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/01/09/proteolitic-enzymes-cancer-treatment/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/01/09/proteolitic-enzymes-cancer-treatment/
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Există doar două lucruri ce vor opri răspândirea cancerului: 
 

Un nivel ridicat de OXIGEN CELULAR 
 

sau 
 

ALCALINITATEA CELULARA(PH CELULAR RIDICAT)(substanțe extrem de alcaline impreuna cu 
 

starea emotiva si spirituala). 
 

 

1.1 ALCALINITATEA pentru a încetini rapid raspandirea cancerului 
 

Alcalinitatea e mult mai eficientă . Alcalininizarea este VITALA în lupta împotriva cancerului. 
 

Microbii de cancer se inmultesc mult mai rapid atunci când sunt intr-un mediu acid, rezultat cumulat 
a unor stari de stress prelungit, apa si alimentatie acida.. 
 

Pe de altă parte, o emotii si stari sufletesti pozitive ce nici nu suprima imunitatea, apa si dieta extrem 
de alcalina va duce la inmultirea foarte lenta sau va omora microbii cancer (anaerobi). 
 

Majoritatea alimentelor și băuturilor pe care le consumăm sunt acide: carnea, zahărul, cereale rafinate, ,băuturi 

răcoritoare carbogazoaze,etc. Cu excepția cazului în care ați avut putin stress, apa si alimentatia foarte 

sanatoasa, plina de fructe și legume proaspete, corpul dvs este foarte acid - un mediu foarte bun pentru cancer, 

 

Aciditatea excesiva este un factor de bază în multe boli degenerative - diabet zaharat, artrita etc. 

 

Alcalinitatea, una din strategiile de bază în lupta împotriva cancerului cat și pentru îmbunătățirea 
sănătății dumneavoastră generale. 
 

Inainte de a lua tratamente ce distrug celule sau microbi de cancer trebuie reechilibrat PHul 

organismului pentru impiedicarea raspandirii rapide a cancerului, altfel cancerul se poate raspandi 

mai repede decat pot actiona tratamentele ce il lucid! 

 

Dacă aveți cancer, nivelurile de pH-ul sunt mici si corpul dumneavoastra este foarte acid. 
 

Celulele canceroase fac corpul dumneavoastră chiar mai acid, producand acid lactic. 
 

Atunci cand numarul celulelor canceroase creste, ele produc si mai multa aciditate,ceea ce face foarte 
dificil de a ridica nivelul pH-ului, mai ales atunci cand cancerul este prezent. 
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Când luați ceva pentru a crește nivelul pH-ului, celulele observa diferența și încep să arunce o parte din 

toxine înapoi în fluxul sanguin (acum că au o șansă de a scăpa de ele). (Toxinele sunt acide, iar celulele nu le 

vor elibera daca sangele este prea acid. Sângele trebuie să fie într-un interval în jurul valorii de pH-neutru.) 

Deoarece celulele eliberareaza toxine stocate, nivelul pH-ului dumneavoastra scade din nou. 

 

Acest proces de detoxifiere poate dura luni pentru a finaliza. În plus, deoarece celulele canceroase 

produc acid lactic, (efect secundar al modului în care produc energie), creează si mai multa aciditate. 

Exista numeroase alternative accesibile ce pot alcaliniza organismul. Insa una din cele mai eficiente, 
rapide, sigure si la indemana oricui este o dietă alcalină. 
De aceea o dieta alcalina , alaturi de o gandire optimista sunt foarte importante in tratarea cancerului 
 

RETINETI! 

 

Pe langa dieta alcalina si evitarea starilor psihice negative trebuie să adaugati tratamente alternative 

de cancer concepute pentru a trata restul problemelor(sa omoare microbii/celule canceroase rapid dar 

si sigur, protejeze celulele non-canceroase și organele.intareasca sistemul imunitar, ciclul casexie,etc.) 

 

ATENTIE: 
 

1.Fiecare caz e diferit.Nu toti pacientii pot adopta aceeasi dieta alcalina. 
 

2.Este foarte important sa retineti ce trebuie evitat: 
 

1) FARA zahăr alb/brunsi făină albă ( glucoză pură ce hrăneste celulele canceroase,duce la 
casexie,etc.). Nici indulcitori artificiali.  

 

Foarte recomandate: Sucuri de struguri Sucuri de fructe puternic anticancerigeneAnexa 2 
Tratamente foarte eficiente cu miere,stevia  

 

2) FARA carne(necesită enzime pancreatice pentru digestie, ceează aciditate si impiedică unele 
tratamente să actioneze),  

 

3) FARA lactate (exceptie la Dieta Budwig)  

 

4) FARA orice altceva ce creeză aciditate sau e nociv/cancerigen organismului(uleiuri hidrogenate 
(margarina), băuturi acidulate, chimicale,pesticide, Euri nocive,etc.  

 

Mai detaliat despre ce trebuie sa evitati : http://www.dldewey.com/foodsno.htm 
 

Persoana ar trebui, in mare, sa se hrănească cu fructe intregi,legume întregi, sucuri din acestea 

(integrale), leguminoase, nuci, migdale,seminte, alune de padure , cereale integrale incoltite,etc. 

 

Un exemplu bun de dieta alcalina de cancer este cea adoptată de tot mai multi oameni sănătosi in 

ultimul timp, RAW VEGAN (toate alimentele sunt in starea naturala, crude, neprocesate termic 



Copyright © 2013 CRISTIAN GOLOGAN                                                                                                  Page  

excluzand si produsele animale cu exceptia oualor. Sunt premise cateva ouă ecologice(de tară) ,in 

special femeilor insarcinate.(Dr. Kelley recomanda ouale in tratamentul sau metabolic , dimineata, 

inainte de ora 13 ca sursa de proteine, alaturi de migdale http://www.drkelley.com/CANLIVER55.html ).  

Personal prefer alimente proaspete, intregi/integrale(cu tot ce contin) asa cum le gasim in natura.  

 
Avantajele sunt multiple: 
 

Intregi/Integrale (cu tot ce contin inclusiv seminte si coji)si neprocesate termic contin toate vitaminele 

si mineralele necesare(de exemplu Calciu se absoarbe cel mai bine in prezenta Magneziului si a altor 

vitamine precum K.Un aliment intregral, neprocesat , cum e intalnit in natura contine tot complexul de 

vitamine si minerale astfel incat organismul sa le poata absorbi si utiliza pe toate). 

Alt exemplu este tratamentul cu vitamina B17(laetrile).Daca e facut la clinici sau achizitionati 

substantele separat veti observa ca tot ce achizitionati se completeaza astfel incat se “reintregeste” 

complexul continut in totalitate in samburii de caise, de struguri, de mere ,de pere, etc.Mai mult, 

efectele secundare ce ar putea apare pot fi combatute in totalitate daca se consuma si pulpa fructului 

din care provine samburele(caisa, strugure,mar, para.etc)! 

40-60 samburi caise pe zi, NU mai mult de 10 pe ora cu mese sunt excelenti. 

Este si motivul principal pentru care prefer o dieta bazata pe alimente ECOLOGICE, INTEGRALE, CU TOT 

COMPLEXUL ENZIMATIV,VITAMINIC si MINERAL, MULT MAI MULT decat procurarea de suplimente sub 

forma de pilule sau prafuri sau extracte, chiar si daca acestea sunt 100% naturale.(e posibil ca extractul 

sa nu contina tot ce trebuie pentru ca organismul sa poata folosi substanta/ele ) 

 

Cele mai sigure sunt sucurile si nutrientii obtinuti de dvs(pe cat posibil) din alimente (ECO) integrale. 
 

Rafinarea inlatura unele lucruri din acest complex ce e proiectat sa fie consumat ca intreg!!In plus 

poate adauga alte lucruri ce pot dauna: ex.: Faina nu e sanatoasa dar intregul bobul de grau(incoltit) da. 

Vinul pastreaza doar 6% din proprietatile strugurelui si este acid (ca si faina)>Exemple pot continua. 

 

Procesarea termica distruge enzimele si vitamine(inclusiv vitamina C) continute in alimente pentru 

“autodigestie”(deci va fi necesar ajutor de la pancreas care in loc sa elimine invelisul enzimatic de pe 

celulele canceroase ca alti agenti anticancerigeni sa poata actiona, acestea vor fi utilizate la digestie.) 

Ca sa percepeti diferenta dintre gatit/negatit: Luati 2 seminte (de exemplu, de floarea soarelui),una 

cruda, una prajita. Din care poate rasari o planta daca este pusa in sol? 

 

Pentru pacientii foarte slabiti o dieta macrobiotica poate fi recomandata datorita digestiei usurate a 
hranei procesate termic (desi prin temperatura se pierd in special ENZIMELE si vitamine din alimente) 
 

Acest site descrie ambele diete - GERSON si MACROBIOTICA . Ofera si exemple utile: 
http://www.macrobiotics.co.uk/macrobiotics.htm 
Daca aveti probleme de digestie,e mai indicata consumarea sub forma de suc a alimentelor, pastrand 

enzimele pentru autodigestie , tot compexul de vitamine si minerale,maximizand si totalul de 

nutrienti ingerati,absorbiti si utilizati(puteti “manca” mai mult sub forma de suc decat sub forma 

solida; absorbtia de substante nutritive va fi “sporita” ,etc) 
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Alt exemplu este in cartea Dr. Robert O. Young ( http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_O._Young ).  

 

Dieta alcalina a Dr. Young este imbunatatita pentru pacientii de cancer cu toate acele fructe/sucurile 

acestora ce contin anticancerigeni puternici.Majoritatea fructelor contin anticancerigeni (si bananele 

coapte), insa cele mai recomandate sunt detaliate la “Cura de struguri”-Anexa1. 

 
Am descris in Anexa 3 detalii suplimentare, obiectul acestei carti nu il constituie “o dieta”, desi e foarte 
importanta in tratarea cancerului. 
 
 
RETINETI CE NU TREBUIE SA CONSUMATI! 

RETINETI CUVINTELE: 
PROASPAT, INTEGRAL(in sensul CU TOT CE CONTINE(samburi,seminte,cojii) , NEPROCESAT TERMIC, 
NERAFINAT. 
 

RETINETI INDICATIA:  
SUB FORMA DE SUC (cu tot cu pulpa, coaja/pielita, samburi) pentru arbsorbtie digestiva maxima! 
 

Nota: 
 

Pe langa Intărirea sistemului imunitar ( ex: cu ciuperci ABM), superalimente precum Alge marine 

(Spirulina, Chorella,etc.) sau Suc de LIMU, suplimente naturale de substanțe nutritive și minerale 
(sucurile facute de dumneavoastra acasa din fructe, legume, verdeturi proaspete si condimente 
ECOLOGICE(NON GMO , NON iradiate si BINE SPALATE si CLATITE in VAS cu apa CURATA)  fiind cele mai 
bune), fiecare pacient cu cancer, în orice tratament, ar trebui sa includa : 
 

Suc de iarba de grau verde /iarba de orz verde 
Atentie: NU din “boabe” ci din iarba 
Copiilor victime de la Cernobîl li s-au dat aceste sucuri.Un studiu efectuat de către medici a evidentiat 

asa o îmbunătățire a hemoleucogramei, a întăririi sistemului imunitar, și o îmbunătățire generală a 

sănătății și bunăstării, că medicii au dorit să trateze mult mai multi copii cu aceste sucuri. 

 
Mai multe lucruri ce ajuta in caz de radiatii /radioterapie gasiti si pe site la : 
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/16/combate-efecte-radiatii-radioterapie-
glutation-vitamina-c-e-acid-alfa-lipoic-alge-ceai-caroten/ 
Iarba de grau contine in jur de 300 enzime pe langa multe alte vitamine si minerale anticancerigene. 
Dintr-un total de 4700 de ierburi, graul verde se dovedeste - prin componentele sale - un campion 

absolut. 100 de grame de grau verde (80 ml de suc): vitamine (A, grupul de vitamine B, E, K, D, Pp), 

saruri minerale si elemente catalitice (calciu, magneziu, sodiu, potasiu, clor, sulf, siliciu, zinc, mangan, 

cobalt, cupru, iod, arsenic), grasime fosforata, amidon, fermenti, diastaze etc.Conține cel puțin 13 

vitamine (mai multe sunt antioxidanti), inclusiv B12, multe minerale si oligoelemente inclusiv seleniu, 

și toti cei 20 de aminoacizi. Conține hormonul acid abscisic (sau Dormin), enzima antioxidanta SOD 

(Superoxid Dismutaza), enzima antioxidanta Citocrom Oxidaza, multe alte enzime, laetrile,Clorofila 

precum și o mulțime de alte elemente nutritive. 
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"În 1938, Pavel Gerhardt Seeger, MD, om de știință și cercetător cancer, a relevat faptul că adevărata cauză a 

degenerării canceroase a unei celule e rezultatul distrugerii unei enzime respiratorie specifice, 

Citocrom-Oxidazei. “ 
 

Cancerul în celulă este cauzat de perturbarea utilizarii oxigenului, sau respiratiei celulare.  
Superoxid Dismutaza (SOD) - convertește doi anioni de superoxid într-o moleculă de peroxid de 
hidrogen și unul de oxigen" 

 

SOD transformă unul din cei mai periculosi radicali liberi Specii de Oxygen Reactiv (ROS) într-o 

moleculă de peroxid de hidrogen (care are o molecula de oxigen suplimentar pentru a distruge celulele 

canceroase) și o moleculă de oxigen. 

 

"Într-un studiu raportat în revista Cercetarea Mutației comparand efectului impotriva cancerului al 

clorofilei, a beta-caroten, al vitaminelor A și C și E, Clorofila, a fost dovedit a fi un antimutagen mai 

eficientă decât oricare dintre ei." 

 

"Atât clorofila (din suc de iarba de grau) și hemoglobina (celulele rosii din sange) sunt similare molecular 
Singura diferență reală este că elementul central în clorofilă este magneziu și în hemoglobină este fier.. 
Clorofila are capacitatea de a descompune dioxidul de carbon otrăvitor și elibera oxigenul din acesta. 
Hormonul Acidul abscisic (ABA) este de 40 de ori mai puternic la 4 ore după tăierea ierbii de grau 
Nu se cunoaste exact daca e mai eficient sa fie consumat imediat dupa taiere si stoarcere sau la 4 ore 
insa puteti alterna variantele. 
Acesta tratament omoara individual celule canceroase rapid! 
Creeaza atat alcalinitatecat si oxigenare! 
Recomandat la orice combinatie de tratamente. 
 

DOZAJ: 
Consumat de 1-3 ori pe zi in doze 80-100 ml,desi nu exista limita superioara, individual sau amestecat 
cu alte sucuri de legume/fructe/alge marine/ imunostimulatori din dieta dumneavoastra. 
 

Desi se poate achizitiona din magazine naturiste , internet, etc, sub forma de pulbere sau pilule, (puteti) 

este recomandat sa-l faceti dvs acasa: cateva seminte incoltite in ghiveci si in maxim o sapatamana veti 

avea de unde sa faceti suc! Detalii la http://www.wheatgrassgreenhouse.com/growgrass.html 

 

Alte lucruri recomandate a se include, alge marine (Chlorella, Spirulina,KELP,KOMBU) : 
 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/11/alge-marine-generalitati/ 
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/10/tratament-cancer-chlorella-spirulina/ 
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Pentru pacientii cu cancere foarte avansate, și care au doar o perioadă foarte scurtă 

de timp pentru a trăi, există doar două combinatii, care sunt suficient de puternice și 

încep să lucreze destul de rapid, pentru a oferi aceștor pacienți speranță reală de 
supraviețuire: 
 

Un protocol axat pe Clorură de Cesiu 

 

sau 

 

O combinatie tratamente (protocol)  axata pe Dieta Budwig , la care se pot adauga: 
Sucuri(Sucuri de struguri ,Sucuri de fructe puternic anticancerigene,suc de LIMU,alge marine, 

Suc de iarba de grau verde /iarba de orz verde, Sucuri legume verzi) 
Tratamente foarte eficiente cu miere transportor(Protocolul Aloe Arborescens, turmeric, 
ghimbir, scortisoara, tamaie, etc.) Anexa 2  
Ceaiuri puternic anticancerigene(Pau D 'Arco(Tabebuia altissima), Ceai verde,Essiac(site),etc ) 

         Imunostimulatori(nutritional: ARICUS BLAZEI MURILL sau alte ciuperci sau 

electromedical Dispozitive GB4000 sau, Bob Beck) 
Alte substante naturale(enzime pancreatice, Samburi caise(pe site) , suc Noni),etc) 
 Dispozitive electromedicinale pentru a energiza celulele si a omora microbii de cancer 

Photon Genius și Genie,Quantum Pulse, Dispozitive GB-4000 (foarte eficiente, insa, optionale 

datorita costului: doar pentru cine isi permite)                                                                         Alte 
tratamente NATURALE cu IMPACT MAJOR asupra SUPRAVIETURII si VINDECARII: 

Vitamina C: http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/03/14/tratament-cancer-natur-
remed-vindec-vitamina-c-prelungire-viata-avram-hoffer-linus-pauling/ 
Vitamina B17:http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/30/vitamin-b-17-laetrile-2/ 
Vitamina D3 (expunerea naturala la soare 30 min zilnic-energizeaza si omoara microbi de cancer): 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/16/tratament-cancer-vitamin-d-soare-

reduce-riscul-de-cancer/ 

Melatonina( somn noaptea intre 22 pm- 03 am): 
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/07/20/melatonina-tratament-cancer-gratuit/ 
Minerale precum Calciu , Germaniu , Iod, Seleniu, Zinc: 
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/11/05/minerals-high-ph-therapies/ 
Si altele 

AVERTISMENT: Combinatia CELLECT- Budwig și Clorură de cesiu nu pot fi combinate.SUPLIMENTUL 

CELLECT are deja CESIU si există prea multe suprapuneri în modul în care aceste combinatii lucreaza 

pentru a le combina în condiții de siguranță!Daca nu aveti deja un supliment de cesiu alaturi de dieta 

Budwig si doriti sa il includeti, ca ORICE supliment ,acesta se ia SEPARAT de MIXUL Dr Budwig prin minim 2 

ore. 

 

 

 

 

 

 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/11/05/minerals-high-ph-therapies/
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Dieta Dr Budwig 
 

Voi prezenta in continuare dpdv stiintific si in ANEXA practic o “dieta” tratament de cancer, foarte 
simpla, eficienta, rapida si sigura, deosebita de restul dietelor de cancer, din mai multe motive. 
 

Premiul Nobel i-a fost acordat Dr. Otto Warburg pentru descoperirea a CE CAUZEAZA CANCER si 
dovedirea ca celulele canceroase sunt anaerobe si cancerul nu se poate dezvolta într-un mediu cu 
oxigen maxim. El afirmă: 
 

"Cancerul *…+are nenumărate cauze secundare, dar există o singură cauză primara:.Cauza primara este 
înlocuirea respirației normale de oxigen a celulelor organismului prin respiratie anaeroba ". Adica, 
lipsa de oxigen. Cercetarile sale au relevat că, atunci când o celulă nu primeste 60% din necesitățile sale 
normale de oxigen, se trece la un mecanism de fermentație și cancerul crește necontrolat. 
http://www.internethealthlibrary.com/Therapies/OxygenTherapy.htm 
 

Dr. Albert Szent-Gyorgyi, CASTIGATOR Premiul NOBEL (1937): 
 

"Dr. Szent-Gyorgy a câștigat Premiul Nobel în 1937 pentru descoperirea că acizii grași esențiali omega 3, 
combinati cu proteinebogate însul(cum ar fi cele gasite in produsele lactate) produc creșteri ale 
oxigenarii corpului." http://www.healingdaily.com/conditions/cancer-prevention-measures.htm 
 

Folosind acestea,  
Dr. Johanna Budwig , biochimist si expertul senior al guvernului german in grasimi si medicamente 
, nominalizata la premiul Nobel de 7 ori e dezvoltat un tratament care : 
 

Pe langa faptul ca impiedica raspandirea cancerului prin Alcalinitate si Oxigenare si Stabilizeaza 

Pacientii Avansati aceasta “dieta” e renumita si pentru energizarea “fortata” celulelor non-canceroase 

prin incarcare electronica si fotonica(cu energie solara)-primele 3 Prioritatile ce trebuie avute in vedere 

cand se face un plan (o combinatie) de tratamente alternative pentru combaterea cancerului (avansat) , 

precum si pentru alte beneficii (ex.: pacientii pot acum suporta lumina solara sau tratamente cu ozon), 

se pot adauga sinergic multe alte Tratamente suplimentare, complementare la dieta Budwig (atat 

nutritionale si electromedicale) si altele care fac din acesta alternative poate cea mai puternica din 

cele existente actuale. 

 

Pe langa faptul ca incepe sa lucreze foarte rapid, oferind atat energie cat si oxigenare si alcalinitate, 

NU cauzeaza umflaturi /inflamatii, deci poate fi folosita in siguranta de cei cu tumori periculoase( 

creier, plamani, alte organe sau vase de sange sau locuri unde umflarea/inflamarea temporara poate 

fi fatala) 
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Folosind protocolul sau a reusit sa  vindece peste 90% din totalul cazurile tratate: 
 

"Este uimitor cât de repede tumora, de exemplu, de cancer de colon, este eliminata. Chiar si cu un 
pacient in varsta de 84 de ani care a fost programat pentru o operaţie de colon, din cauza pericolului de 
a deveni blocat, am fost capabila să realizez eliminarea completă a tumorii şi restaurarea sănătatii 
pacientului de în termen de câteva zile. Acestea nu sunt cazuri izolate, de fapt, 99% din bolnavii care vin 
să mă vadă cum utilizez metoda biologică de terapie a cancerului, sunt pacienţii cu cancer care au avut 
operaţii şi sesiuni de radiaţii, sau care au fost diagnosticate ca fiind prea avansate pentru ca o 
operaţie sa mai fie de vre-un ajutor Chiar şi in aceste cazuri, sănătatea poate fi restaurata, de obicei, 
în termen de câteva luni, în 90% din cazuri. ". 

Dr. Budwig în "Der Tod des Tumorile, Band II" (Moartea a tumorii, Vol. II) 
 

Dr. Budwig este considerată una dintre cele mai importante autorități mondiale în grăsimi și uleiuri. 
 

Cercetarea ei a demonstrat efectele extraordinare pe care grăsimile și uleiurile comerciale prelucrate le 

au în distrugerea membranelor celulare și scăderea tensiunii electrice în celulele din corpul nostru, 

care au drept rezultat boli cronice și terminale(inclusive tumori si cancere). 

 

Dr. Budwig a remarcat faptul că "formarea de tumori, de obicei, se întâmplă, după cum urmează. În 

acele zone ale corpului care găzduiesc în mod normal, mai multe procese de creștere, cum ar fi pielea si 

membranele, organele glandulare, de exemplu, ficatul și pancreasul sau glandele din stomac si tractul 

intestinal --- *…+. Deoarece dipolaritatea lipsește, din cauza lipsei de grasimi nesaturate extrem de 

bogate in electroni, cursul de creștere este perturbat --- grăsimile active de suprafață nu sunt prezente; 

substanță devine inactiva înainte de maturizare , ceea ce duce la formarea de tumori. " 

 

Ea a subliniat faptul că acest lucru poate fi inversat prin furnizarea de alimente simple, branza BIO de 

vaci( de preferat de capra)  si ulei de seminte de in, care revizuiesc procesele de creștere stagnate. 

Acest lucru provoacă dizolvarea naturala tumorii sau tumorilor prezinte si a întregii game de 

simptome aferente. 

 

Acesta e singura dieta de cancer ce permite consumul de lactate sub forma de braza de vaci organice 
(sau iaurt/kefir ) amestecate cu ulei de in, una din componentele centrale ale acestei diete, dar 
aceasta nu e singura componenta a acestui tratament. Atentie! 
FOLOSITI IN (seminte si ulei in) BIO/ECO/ORGANIC (NON GM; NEmodificat genetic!!!) 

BRANZA/IAURT/KEFIR BIO(de la tarani; de preferatde capra) 

Citez de pe site- ul http://www.budwig-videos.com  : 
“Tratamentul se bazează pe cartile Dr. Budwig "Cancer - Probleme şi soluţii" *1999+, carte ei de bucate, 
"Dieta de ulei de proteine" [1952], precum şi pe experienţele celor care au urmat cu succes şi s-au 
recăpătat sănătatea. 
 
Cei mai mulţi oameni încep treptat, adaugand alimente şi lichide sănătoase şi eliminand cele 

daunatoare. Dieta pare a fi simpla, dar alimentele sunt puternice şi pot deteriora sau vindeca o 

persoană. Planul de Budwig a vindecat oameni de multe tipuri de cancer si alte boli şi condiţii. 
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Dr. Budwig a avut peste o rata de succes de 90% cu acest protocol, cu toate tipurile de pacienti cu 

cancer peste o perioadă de 50 ani. Multe studii de cercetare realizate în ultimii zece ani sprijina lupta 

impotriva cancerului cu puterea alimentelor si a sucurilor naturale, expunerea la soare,oxigenarea, 

relaxarea si atitudinea pozitiva Există multe mărturii de pe acest site scrise de către membri ai 

Grupului de Yahoo moderat- FlaxSeedoil2 (http://health.groups.yahoo.com/group/FlaxSeedOil2/ ),care 

şi-au recâştigat sănătatea lor prin prezentul protocol, după ce a fost diagnosticati cu cancer - mulţi 

dintre ei terminal. Planul a ajutat oamenii să depăşească si alte condiţii Puteţi citi despre unele dintre ele 

in sectiunea Mărturie .” 

 

In prezent este cea mai puternica dieta de cancer: 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/07/05/who-survives-cancer-by-lothar-hirneise/ 

Am pus in ANEXA 3 Dieta Budwig detaliata, modificata pentru pacientii cu cancer. 
 

Dr. Budwig a descoperit că, atunci când ea a combinat ulei de seminte de in( contine grăsimi esențiale 

nesaturate bogate in electroni) și brânză de vaci, care este bogata in proteine de sulf, reacția chimică 

produsă face uleiul solubil in apa(hidrosolubil) și ușor de absorbit în membrana celulelor,deci usor de 

crescut nivelul de energie cat si cel al oxigenului din organism . 

 

Multa atentie trebuie acordata importantei amestecului facut “ca la carte”, pina cand uleiul de in este 

complet integrat in branza/iaurt, devenind astfel hidrosolubil deci usor de absorbit in tot corpul 

pentru a reincarca energetic(electronic) organismul si permite celulelor canceroase să respire. 

Grasimi Omega 3 individual sunt esentiale in cancer si sunt NECESARE oricarui pacient cu cancer : 
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/07/15/omega-3-in-cancer-2/ 
Alte grasimi recomandate in cancer ca SURSA PRIMARA DE ENERGIE: 
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/02/07/uleiueri-si-grasimi-permise-in-cancer/ 
 

Studii stiintifice despre acestea si mai multe detalii omega 3: 
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/09/29/scientific-studies-database-page-2  
 

EVALUARE TRATAMENT 
 

Protocolul Dr. Budwig s-a dovedit de succes în cazuri în care medicina tradițională a esuat! 
Dr. Budwig a subliniat în cartea ei că ea a luat de multe ori pacienții extrem de bolnavi de cancer de la spital 

cu numai câteva ore sau câteva zile de trăit și a avut rezultate foarte bune cu protocolul ei,de cele mai 

multe ori.(probabil unii au fost prea grav avariati de chimioterapie si radiatii).  

Ea a subliniat faptul că la unii dintre acești pacienți ea începea tratamentul cu o clisma de 500cc de unui 

amestec de ulei și "conștientizarea lor subiectivă de bine fiind crescuta imediat." Mulți nu puteau urina, 

produce tranzit intestinal, sau atunci când tuseau nu puteau produce mucoase, dar odată ce protocolul a fost 

inițiată această reactivare a funcțiilor vitale a început și a pacienții au inceput imediat sa simt mai bine. 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/07/05/who-survives-cancer-by-lothar-hirneise/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/07/05/who-survives-cancer-by-lothar-hirneise/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/07/15/omega-3-in-cancer-2/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/07/15/omega-3-in-cancer-2/
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Multe mărturii ale oamenilor din întreaga lume, diagnosticati cu cancer în fază terminală (toate 
tipurile de cancer), trimisi acasă să moară au fost vindecati și își trăiesc viața sănătosi. Acest 
plan tratament,desi pare simplist, este deosebit de puternic si e recomandat de multa lumesa fie 

la baza multor tratamente de cancer si altor boli terminale.Este deosebit de recomandat pentru 
stabilizarea si energizarea pacientului si pentru un mediu oxigenat si alcalin-opri raspandirea 
cancer. 
 

Recomandat sa adaugati Tratamente suplimentare, complementare la dieta Budwig concepute pentru 

a trata restul problemelor(sa omoare microbii/cellule canceroase rapid si sigur, sa protejeze organele si 

celulele non-canceroase, sa intareasca sistemul imunitar,resolve problema casexiei,etc.) 

 

Dr. Budwig a evidentiat relația dintre grasimi, electroni, fotoni, și energia solară furnizata de Soare. 
 

Ea a subliniat că SOARELE este o sursa de energie și un element de viață care afectează funcțiile vitale 
ale organismului datorita fotonilor din lumina soarelui, care sunt cea mai pura forma de energie 
 

"electronii sunt deja o componentă a materiei *…+și electronii iubesc fotoni, atragandu-se reciproc 

datorita campurile lor magnetice. Nu este nimic altceva de pe pământ, cu o concentrație mai mare de 

fotoni de energie solară decât omul. Aceasta concentrare de energie solară --- *…+ --- este îmbunătățită 

atunci cand mancam alimente care au electroni, care, la rândul său atrag undele electro-magnetice ale 

razelor solare, de fotoni.” Dr. Budwig 

 

Dr. Budwig sustine ca uleiul de in presat la rece este cel mai adecvat pentru tratamentul ei 
 
Științific, uleiurile de in sunt chiar cunoscute sub numele de grăsimi esențiale extrem de nesaturate si 
bogate in electroni. Acestea interactioneaza energetic cu lumina solara(se incarca); 
 

Dr. Budwig a constatat, atunci când trata pacienții și ii expunea la soare, că au inceput sa ma simta mult 

mai bine. Ea sa referit la soare, ca având un efect stimulator asupra secretiilor de ficat, vezica biliara, 

pancreas, vezica urinara si glandele salivare. Dr. Budwig a declarant "Materia are întotdeauna vibratie 

proprie, și așa mai departe, desigur, nu corpul viu. Absorbția de energie trebuie să corespundă cu 

lungimea de undă proprie cuiva " Se pare că aparent lumina soarelui este absolut esențială pentru 

efectul de stimulare a functiilor vitale ale minții și corpului, contribuind la factorii care permit corpului 

să se vindece.. 

Dr Budwig relateaza ca doctorii spun bolnavilor de cancer a evita soarele, daca acestea nu il pot suporta. 
Ea spune o dată ce acești pacienți încep cu dieta cu ulei in-proteine sulf(branza vaci) dupa doar două 

sau trei zile, ei pot tolera soarele foarte bine. Ea a spus că pacienții spun ca se simt mult mai bine , 

vitalitatea și vigoarea lor este re-stimulată. 

 

Studii recente au demonstrate importanta deosebita pe care o are expunerea pielii la lumina soare, 

MINIM 30 minute zilnic, FARA crème si lotiuni de protective(NU in intervalull 11-16). Cititi mai multe: 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/16/tratament-cancer-vitamin-d-soare-reduce-

riscul-de-cancer/ 

 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/16/tratament-cancer-vitamin-d-soare-reduce-riscul-de-cancer/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/16/tratament-cancer-vitamin-d-soare-reduce-riscul-de-cancer/
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La fel de CRITIC este rolul odihnei adecvate (in special noaptea intre 22-03 am pt 

MELATONINA): 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/07/20/melatonina-tratament-cancer-gratuit/ 

precum si o flora intestinala sanatoasa (echilibrata de PROBIOTICE: 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/08/03/probioticele-antibioticele-si-

chimioterapia-important/) 

 
Dr. Budwig: 
 

"Ceea ce avem nevoie în Europa de astăzi, în Germania, precum și în Elveția, America, Franța sunt 

grasimi nesaturate extrem de bogate in electroni. [...] acizi grași extrem de nesaturați care joacă un rol 

decisiv în funcționarea respiratorie a organismului. Fara acesti acizi grași, enzimele din respiratie nu 

pot funcționa și ne asfixiem, chiar și atunci când este administrat oxigen suplimentar, ca și în spitale. 

Fara acizi grași nesaturați extrem multe functii vitale paralizează. În primul rând, se taie aerul pe care 

il respira. Noi nu putem supraviețui fără aer și hrană si nu putem supraviețui fără acesti acizi grași " 

 

Electronii din alimente noastre servesc ca sistem de rezonanță pentru energie solară și sunt cu 

adevărat element al vieții. Omul acționează ca o antenă pentru soare. Interacțiunea dintre fotoni în 

razele soarelui și electronii din uleiuri de semințe și alimentele noastre, guvernează toate funcțiile 

vitale ale organismului.Acest lucru trebuie să fie una dintre cele mai mari descoperiri făcute vreodată, 

această combinație promoveaza vindecarea în corp de boli cronice și terminale. 

Lipsa de electroni grăsimi nesaturate bogate afectează: funcția respiratorie a celulelor, diviziunea 

celulara si formarea de tumori deci duce la cancer,toate glandele corpului,funcționarea creierului si a 

inimii, fertilitatea si relatiile sexuale, performanța școlară a copiilor, probleme morale și de 

comportament, ingestia de grăsimi greșite determina consumul de șase ori peste valoarea normală de 

alimente,etc. 

Dr. Budwig nu a folosit protocolul ei numai pentru tratarea cancerului in Europa, dar si pentru alte boli 

cronice, cum ar fi artrita, infarct miocardic, bătăi neregulate ale inimii, psoriazis, eczeme (alte boli de 

piele), sindroame de deficit imunitar (scleroza multipla si alte boli auto imune), diabet, plamanii, 

afectiuni respiratorii, ulcere gastrice, hepatice, de prostata, accident vascular cerebral, boli creier-

tumori cerebrale, arterioscleroză și alte boli cronice. 

 

 

Terapiile Dr. Kelley-Dr. Gerson au căutat și a căutat și a încercat orice fel de ulei ar putea gândi, totul, 

de la ulei de măsline, ulei de susan, ulei de floarea soarelui etc. Nici unul dintre ele nu era utilizabil, 

deoarece, în fiecare caz, duceau la recresterea tumorilor. Grasimile stimuleaza cresterea tumorii. Dar, 

după ce a publicat cartea, el a descoperit munca Dr. Johanna Budwig în Germania, care a arătat că se 

poate folosi uleiul de in și acesta este bine tolerat de cei cu cancer. Aceasta ajută la stimularea 

sistemului imunitar, si ucide țesutul tumoral Spitalul Gerson CHIPSA include ulei seminte de in / 

brânză în regimul lor. 
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Grasimile omega 3 sunt cele mai recomandate(sigurele cu rol antitumoral si printre putinele acceptate la 

cancer, în special cele din in, nuci, avocado, catina si chiar si din peste(dar atentie la pesti la intoxicarea 

cu metale grele), alături de grasimi din alte nucifere (migdale, alune de padure), nuca de cocos si 

masline (dar NU masline negre (oxidate chimic) – ci masline naturale( de exemplu Kalamata) ). 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/02/07/uleiueri-si-grasimi-permise-in-cancer/ 

 

DOZAJ 
 

Potrivit Dr. Budwig, pacientii avansati ar trebui sa ajunga la un consum ZILNIC intre 4-8 LINGURI ULEI DE 

IN(atentie ULEI) deci 12-24 LINGURI DE AMESTEC ZILNIC daca se foloseste branza la amestec. Incepeti 

cu doze mai mici si cresteti treptat pina la dozele recomandate.Lasati organismul sa se adapteze (in 

special cei cu cancer de pancreas, de ficat sau biliar) 

Dr Budwig, in cartea “Uleiul de in ca un ajutor adevărat împotriva artritei, infarctului de inima, 
cancerului si altor boli” 
 

PROTOCOLUL BUDWIG NU ARE EFECTE SECUNDARE, NU cauzeaza inflamatie si umflaturi! 
 

Respectati indicatiile de “bun simt” ale Dr. Budwig.DETALII COMPLETE in ANEXA3( Dieta Budwig) 

 

Tratamente suplimentare, complementare la dieta Budwig 

 

Dupa cum veti observa  Dr.Budwig nu include medicamente sau suplimente în tratamentele sale 
 

Produse/Tratamente care NU POT FI COMBINATE cu dieta Budwig includ: 
1) NU luați Protocel, Cantron, Entlev sau Cancell (toate sunt mărci înregistrate). 

Aceste produse funcționează în mod opus și pot compensa Dieta Budwig.  
2) Nu luati orice produs cu Paw Paw sau Graviola,inclusiv protocolul Amazon Factor. 

Aceste plante, de asemenea, micsoreaza energia ATP și pot compensa Dieta Budwig.  
3) NU luați suplimente vitamina C sau orice alte suplimente antioxidante , decat 

atunci când este utilizat cu MSM mergeți mai departe cu vitamina C supliment dar 
SEPARAT prin 2 ORE DE MIXUL BUDWIG. Atentie, DIN FRUCTE LEGUME e OK!  

4) Nu luați lichide Eniva Vibe, în acest protocol.  
5) NU luați Calciu Coral, sau supliment de calciu similare, în timp ce pe acest protocol  

DACA are DEJA CESIU. 
 
Insa tratamente ce nu interfereaza cu dieta Dr. Budwig si POT FI INCLUSE SINERGIC, in siguranta 
pentru a combate cancerul din cat mai multe directii si a va spori sansele de succes includ: 

Sucuri(Sucuri de struguri,Sucuri de fructe puternic anticancerigene,Suc de LIMU(alge marine 

BRUNE) ,alge marine, Suc de iarba de grau verde /iarba de orz verde, Sucuri legume 
verzi/legume de la suprafata solului , NU radacinoase) 
Ceaiuri puternic anticancerigene(Pau D 'Arco(Tabebuia altissima), Ceai verde,Essiac(pe 
site), etc.) 
Tratamente foarte eficiente cu miere transportor (Protocolul Aloe Arborescens, 
turmeric,ghimbir, scortisoara, tamaie,etc.) – vedeti anexa 2 
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Imunostimulatori(nutritional: ARICUS BLAZEI MURILL sau alte ciuperic imuno sau 
electromedical Dispozitive GB400 sau Bob Beck) 
Alte substante naturale(enzime proteolitice,Vitamina C,.Vitamina B17( samburi caise etc) , 

Vitamina D(expunerea la soare minim 30 minute zilnic , fara protectie dar NU exagerat si NU 

in intervalul 11-16, melatonina(somn noaptea intre 22-03 ) ,minerale(calciu, Germaniu , Iod , 

Seleniu, Zinc), suc Noni(vol2 ),etc) 

 

Dispozitive electromedicinale speciale pentru a energiza celulele si a omora microbii de 

cancer - Photon Genius și Genie,Quantum Pulse, Dispozitive GB-4000 (foarte eficiente, insa, 

optionale datorita costului: doar pentru cine isi permite) 

 

Tratarea cancerului ( in special a celor avansate) se poate dovedi “anevoiasa”.Exista 

multe lucruri ce au putut contribui la starea critica si delicata a unui pacient cu cancer avansat.Se 

poate ca de multe ori unele lucruri sa nu dea rezultatele asteptate(toate tratamentele prezentate in 

acest volum au rate foarte mari de succes: minim 50% si multe in jur 90% chiar si pentru cazurile 

foarte avansate)insa nici unul nu are 100%(exceptie strugurii negrii insa in 1920 nu erau arme atomice 

si nici chimioterapie). 

 

De aceea un pacient cu cancer avansat trebuie sa faca tot ce considera adecvat ca ar putea sa-l ajute 

sa-si recapete sanatatea.Cancerul trebuie combatut pe toate planurile( a se vedea Prioritatile ce 

trebuie avute in vedere cand se face un plan (o combinatie) de tratamente alternative pentru 

combaterea cancerului (avansat) in capitolul “Ce as face dac as avea cancer”)In plussituatii speciale 

pot apare(exemplu CASEXIA ce apare si UCIDE in aproape 50% din cazuri) pentru care rezolvarea 

poate veni doar din unele suplimente ( nu-mi plac suplimentele , dar salvarea vietii este prioritara). 

 

Suplimente ce acopera cazuri speciale trebuie considerate(1.3 Oprirea răspandirii cancerelor 

rapide prin solutia celulară Dr. Matias Rath, Vitamina C si Prelungirea vietii cu pina de 16 ori(metoda 

Dr. Avram Hoffer/Linus Pauling)! 

De aceea, consider ca e datoria mea morala sa mentionez si urmatorul supliment pe care am observat ca 

multa lume il include alaturi de dieta Budwig, pentru a “acoperi” alaturi de combinatia de tratamente ce 

combat cancerul cat mai multe planuri. 

 

Pentru a nu interfera cu planul Budwig, acesta (si ORICE SUPLIMENT) trebuie luat separat (adica nu in 
acelasi timp cu ) de amestecul branza capra BIO  - ulei in BIO , ci la aproximativ 2 ore distanta. 
 

Acest supliment e dezvoltat de Fred Eichorn http://www.ncrf.org/fred.html , presedinte NCRF SUA 

(http://nfcr.org/about-nfcr/our-history ), care,precum Dr. Kelley s-a vindecat de cancer pancreatic. 

 

Fred Eichorn sustine ca e eficient(are success) in aproximativ 90% din cazuri: 
http://www.ncrf.org/testimonials/cancerous.html 
 

http://checkmedaily.com/health-beauty/diagnosed-no-evidence-of-cancer-treatment/ 
 

Stiinta din spatele o gasiti la http://www.ncrf.org/howitworks/howitworks-1.html 



Copyright © 2013 CRISTIAN GOLOGAN                                                                                                  Page  

 

Obiectivul este de a obtine mineralele înapoi în corp pentru a obține transmiterea neurala a reîncepe 
în creier. Acest lucru ar trebui să permită creierului să reînceapă transmiterea semnalelor. 
 

Cum am spus, nu fac reclama si nu stiu cat de bun e, insa am gasit produsul la www.cellect.org .CONTINE 
CESIU deci NU se mai poate adauga si alta sursa de CESIU 
Am mentionat datorita similaritatilor dintre pagini:banuiesc ca e produsul dezvoltat oficial de domnul 

Eichhorn, desi nu stiu sigur,insa e dupa reteta Fred Eichhorn. www.cellect.org/disclaimer.html . 

Daca veti alege sa-l includeti in planul dvs. de tratament, alaturi de dieta Budwig (cum e recomandat), 

si gasiti si alte surse va rog sa ma informati sa actualizez. 

3. Dispozitive electromedicinale speciale pentru a energiza celulele si a omora microbii de cancer 

Photon Genius și Genie, Quantum Pulse, Dispozitive GB-4000 , Bob Beck Zappere Hulda Clark pot fi 

adaugate sinergic alaturi de dieta Budwig ,insa optional – doar pentru cine isi permite pretul. 

Photon Genius și Genie (si Quantum Pulse)- sunt deosebit de eficiente in “energizarea” celulelor si in 

“mentinerea pacientului in viata” pentru ca alte tratamente sa poata sa-si faca efectul. In plus fata de 

Quantum Pulse , Photon Genius și Genie omoara si microbi de cancer si fac multe alte lucruri foarta utile 

pentru un pacient cu cancer,iar, in cazurile “disperate”(cei care au extrem de putin de trait)Photon 

Genius și Genie poate prelungi viata pe timp nedefinit. 

 Desi nu multi isi pot permite sa achizitioneze un astfel de dispozitiv (critic DOAR in cazurile DISPERATE), 

e indicat tuturor (de catre cei de la cancertutor.com) sa contacteze cu Institutul Ed Skilling ( 

http://edskilling.com/  ) care este la avangarda războiului împotriva cancerului! Institutul Ed Skilling 

este afiliat cu cei mai avansati medici și practicieni de terapie alternativa din lume (toate modalitățile) 

din 41 de țări. Acest lucru oferă cele mai bune terapii alternative disponibile în timp ce este specializat 

in terapia alternativa a cancerului și tratamente alternative de cancer pentru toate tipurile și etapele 

de cancer.CONSULTAREA Ed Skilling este FOARTE INDICATA(critică) pentru a ști ce alți pași trebuie să 

facuti pentru a reechilibra organismul si a rezolva cauza primara a cancerului dumneavoastra. 

Institutul Skilling prevede abordarea de bun simț la terapia alternativă a cancerului bazată pe ani de 

experiență, care include oferirea a celor mai bune dispositive electromedicale din lume cu terapia 

electromedicala avansată alternativa Ed Skilling  http://edskilling.com/alternative-therapy-tips.html  

“Organismul este în primul rând energie electrică și energia electrică se gaseste in mod natural in fiecare 

dintre noi și controlează funcționarea fiecărei celule din corpul nostru. O varietate de impulsuri electrice 

în corpurile noastre faciliteaza toate funcțiile corpului, inclusiv acțiunile necesare pentru menținerea 

sănătății, vindecarea si regenerarea.” http://edskilling.com/  

Energizarea electronica prin fotoni(Photon) este in concordanta cu cele afirmate de Dr Budwig. 

Dispozitive RIFE (replici bune dupa original), mai accesibile ca pret,de asemenea energizeaza celulele 

non- canceroase, si ucid microbi din celule canceroase,refacand din acestea sanatoase. Ucid si microbi 

din sistemul sanguin, limfatic, ficat si zona dentara. 

http://www.cellect.org/disclaimer.html%20.
http://www.cellect.org/disclaimer.html%20.
http://edskilling.com/
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Mai putin eficiente dar si mai ieftine sunt dispozitivele Bob Beck si Zappere Hulda Clark. 

Retineti: Aceste dispozitive electromedicale sunt recomandate dar nu sunt imperative.Cu exceptia 

cazurilor critice (unde pacientul are doar cateva zile de trait) unde Photon Genius poate fi VITAL,  

exista si alternative nutritionale (din cele mentionate anterior ) care pot rezolva aceste probleme. 

Linkuri utile(cum se face amestecul, meniuri, multe detalii, grup de persoane in situatii similare): 

http://www.budwigcenter.com                                               

http://www.budwig-videos.com   

http://health.groups.yahoo.com/group/FlaxSeedOil2/    INREGISTRATI-VA AICI !  

http://www.whale.to/a/beckwith.html                                          

http://www.cancure.org/budwig_diet.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.budwigcenter.com/
http://www.budwig-videos.com/
http://health.groups.yahoo.com/group/FlaxSeedOil2/
http://www.whale.to/a/beckwith.html
http://www.cancure.org/budwig_diet.htm
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Clorura de Cesiu  
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/31/cesium/  

O alta alternativa ce creeaza alcalinitatea foarte rapid in organism , prin urmare impiedica raspandirea 

cancerului; unul din cele mai vechi tratamente alternative de cancer dar si unul din cele mai eficiente. 

Acest tratament de cancer a fost în fruntea medicinii alternative pentru mai mult de trei decenii. 

Acesta este atât puternic cat și cu acțiune rapidă.  

Creeaza alcalinitate rapid si ucide atat celulele canceroase(indirect, cu ajutor de la sistemul imunitar) 

cat si microbii din interiorul acestora(mult mai sigur), refacandu-le normale. 

Când vine vorba de tratarea cancerului avansat, Etapa IV, cancere cu creștere rapidă, tipuri de cancer 

care s-au răspândit în mod semnificativ, tipuri de cancer cu mortalitate inalta sau tipuri de cancer care   

s-au extins la oase s.a. protocolul de clorură de cesiu este una dintre cele mai dovedite tratamente de 

cancer existente. Acest tratament poate fi utilizat si de pacienții cu cancer nou diagnosticat sau de catre 

pacienți alimentati prin tuburile de alimentare sau de pacienții alimentati IntraVenos. 

Aciditatea(natura celulelor canceroase), este lucrul tratat in primul rand de clorură de cesiu!                

Cesiul este un mineral foarte alcalin(precum si Potasiul,Calciu Coral, etc )! În special, în ceea ce privește              

stoparea răspândirii cancerului, clorură de cesiu este unul dintre tratamentele cele mai bune cancer. 

Protocolul de clorură de cesiu vizează în mod direct celulele canceroase. Celulele normale nu ingera 

clorură de cesiu. 

Cesiu a fost dovedit de a intra in celulele canceroase, atunci când alte elemente nutritive nu pot: 

1) face celulele canceroase alcaline (sangele nu se face alcalin, doar interiorul celulelor canceroase), 

2) limitează aportul de glucoză în celula canceroasa (infometand si "imbolnavind" celula canceroasa din 

cauza lipsei de alimente), 

3) neutralizează acidul lactic (cauza multiplicarii necontrolate a celulelor), deci ciclul casexie 

4) oprește procesul de fermentare (efect secund la limitarea glucozei). 

Clorura de cesiu face celulele canceroase este extrem de alcaline(PH  > 8.0 )astfel incat sistemul 

imunitar le ataca și le ucide. Tehnic, clorură de cesiu nu ucide direct celulele canceroase ci permite 

sistemul imunitar sa distruga celulele canceroase.Cu toate acestea probabil ca clorură de cesiu reface 

din celulele canceroase , celule normale(ucigand microbii prin alcalinitate), cel mai sigur mod. 

Cate celule canceroase sunt ucise de către sistemul imunitar sau ce procent sunt refacute celulele 

normale nu este necunoscut.  

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/31/cesium/
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Clorură de cesiu nu numai ca distruge celulele canceroase în mod indirect, ci oprește imediat metastaza 

de cancer; poate începe scăderea masei tumorale în câteva săptămâni, și aproape întotdeauna poate 

opri durerea datorata cancerului in termen de 24 la 48 de ore, în funcție de cauza durerii. 

Pentru mai multe informații, un articol bun. http://www.newswithviews.com/Howenstine/james14.htm  

Veți observa în acest articol că tratamentul de cesiu a atins o rata de vindecare de 50% la pacienții cu 

cancer foarte avansat, unele deja în comă.Veți observa, de asemenea, faptul că medicii au dat doze 

foarte mari de cesiu. Articol prevede că "clorură de cesiu" a fost folosita în studiu,cu toate acestea , 

studiul inițial nu folosește termenul de "clorură de cesiu." În orice caz, 47 din cele 50 de pacienti au fost 

"fără speranță", iar unele au avut doar câteva zile pentru a trăi. 

 

Totusi Clorura de Cesiu are si partile sale “mai putin” placute, inclusiv “EFECTE SECUNDARE”! 

Un dezavantaj al acestui tratament e potentialul de umflare si inflamatie cauzate de sistemul imunitar 

care ataca celulele canceroase, care sunt pe cale de a muri, lucru PERICULOS dacă aveți cancer oriunde 

in tractul digestiv (daca tractul digestiv este obstrucționat, NU luați CESIU ), sau cancer la plamani/ 

creier unde Dieta Budwig ar fi o optiune mult mai adecvata. 

NU este recomandat a se încerca acest protocol, fără SPRIJIN DE SPECIALITATE.Este un tratament sigur 

si usor de folosit dar NUMAI cu suport de la un expert(am mentionatin anexa3:Clorura de Cesiu)! 

 

Desi acestea pot face pe multi(inclusiv pe mine) sa considere alternativa Budwig ca optiune primara, 

exista cazuri(de exemplu modul foarte eficient prin care OPRESTE CASEXIA,MORTALA in 50% din 

cazuri ) in care clorura de cesiu se poate dovedi extrem de eficienta .In plus, fiecare caz e unic.Ce 

functioneaza pentru unii , nu are in mod necesar acelasi efect la toata lumea.Daca vedeti ca altceva nu 

merge nimic nu va opreste sa incercati si aceasta alternativa. De aceea NU NEGLIJATI acest protocol, 

deosebit de eficient, dacă aveți CANCER AVANSAT unde sansa de supravietuire cu medicina 

traditionala este NULA. Pentru cancerele avansate, există foarte puține tratamente alternative de 

cancer care vă vor oferi sanse. Aceasta este una dintre acele rare tratamente care vor da pacientilor cu 

cancere foarte avansate șanse de supraviețuire! 

 

Clorura de Cesiu este prezentata in DETALIU in Anexa 3Clorura de Cesiu 

Nota: daca nu optati pentru Cesiu, puteti opta pentru CALCIU+vitamina D3(+ enzime proteolitice care 

vor ajuta calciu (transportor oxygen) sa intre si in celulele de cancer) pentru a ajuta la cresterea 

alcalinitatii http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/31/calcium/ 
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Măsurarea pH-ului dumneavoastra 

Clorura de Cesiu si alte tratamente ridica nivelul PHului pentru a opri raspandirea cancerului. Sângele 

uman nu poate fi ridicat la un nivel PH ridicat pentru că ati muri. Organismul are un număr uimitor de 

lucruri pentru a menține pH-ului din sânge la un nivel relativ constant. Din păcate, atunci când o 

persoană are un regim alimentar extrem de acid, unele dintre aceste lucruri ale corpului (pentru a 

menține nivelul pH-ului din sânge), conduc la probleme de sanatate majore. Acesta este modul în care 

organismul menține un pH de ansamblu constant. 

Deci, cum stiti cand celulele canceroase dumneavoastra. au un pH ridicat? NU PUTETI. Măsurarea pH-

ului din sânge, limfa, saliva sau urina pentru a incerca sa determine daca pH-ul celulelor canceroase 

este destul de mare nu va funcționa: http://www.healthrecipes.com/ph_cancer.htm   

Aceasta este un citat din cartea Jon Baroody care susține această declarație: 

"În prezent, nu se poate aprecia cu exactitate de teste cat de acid esti, deoarece metodele actuale de 

diagnostic arată doar că deșeurile acide sunt prezente in fluidele corpului (sange, limfa, urina, 

mucoase, si saliva). Astfel de teste nu dau un indicator fiabil de cat de mare este aciditatea deșeurilor , 

de fapt, în sistem, deoarece lichidele trec întotdeauna prin țesuturile care încearcă să elimine aceste 

deșeuri în exces. Prin urmare, deși este posibil să se măsoare daca un lichid din organism e alcalin/ acid, 

este imposibil de a evalua starea țesuturilor din corp (piele, organe, glande, muschi, ligamente, artere 

si vase), bazat exclusiv pe sânge, urină, sau teste de saliva.     

 Din păcate, deșeurile acide care nu sunt eliminate atunci când acestea ar trebui să fie sunt 

reabsorbite din colon in ficat și puse înapoi în circulația generală. Ele se depun apoi in tesuturi. Aceste 

reziduuri din țesuturi determină boala sau starea de sănătate!”                                                   pagina 15 

Singura cale reală de a spune dacă țesutul este acid sau alcalin este de a analiza dieta(alcalina /acida). 
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Alte lucruri ce creeaza alcalinitate in organism 

Creaza alcalinitate incetinesc raspandirea cancerului rapid Cesiu, Calciu Coral si apa (ionizata) alcalina  

 
Doresc sa fac mentiunea clara:sa fie apa filtrata excelent de TOTI contaminantii (in special 

de CLOR va intereseaza pe dvs in cancer deoarece intrefereza negative cu ORICE plac 

tratament ), dar CU minerale benefice,apoi ionizata alcalin la un pH similar cu cel natural , 

nu mai mult de 10, de aparate ce nu aplica mai mult de 200 W pe placi electrod de platina 

titan, de preferat  cu un caracter antioxidant puternic in apa cu PH ALCALIN <10 - este o 

metoda simpla de pus in practica care va ajuta in cancer cu: 
- detoxifierea(fiind apa minerala FARA contaminati nocivi, restructurata molecular-o apa 

curata ce ofera organsimului mineralele alkaline necesare-tampon aciditate si hidrateaza 

pina la de 6 ori mai bine – daca nu puteti apa ionizata macar apa bine filtrata sa fie) 
- alcalinizarea(pentru a ajuta la oprirea raspandirii cancerului-aici intervin si ajuta alte 

lucruri precum alimentatia alcalina,  suplimente calciu, cesiu,potasiu si alte minerale alcaline 

credinta , nadejdea, dragostea ),  
-intarirea imunitara(fiind bogata in oxigen - iarasi un plus fata de apa alcalinzata cu 

bicarbonate sau alte minerale alcaline): 
-eventual vitalitate si energie (daca e produsa de un ionizator de calitate care face intr-

adevar apa vie , demonstrate in TESTE)  
Insa apa alcalina INDIVIDUAL, orice ar incerca altii sa va faca sa credeti NU va vindeca 

cancerul; sunt solutii bune mai ales pentru cei ce fac cu greu schimbari in dieta , pentru cei 

ce au probleme cu digestia,pentru intarirea imunitatii si pentru detoxifiere insa daca nu va 

puteti permite un aparat de calitate de filtrare –ionizare(alcalinizare) apa, in mod cert NU e 

capat de drum. 
Fiecare trebuie sa isi evalueze situatia financiara sis a faca ce considera ca ii este in 

posibilitati FARA a cadea prada disperarii ; 
 
 
NICI un supliment INDIVIVUAL NU vindeca cancerul.Sa fie CLAR,MARE si SA 

INTRE LA TOTI IN CAP! 
TREBUEI SA INTELEGETI FOARTE BINE BOALA (de ce apare,DE CE SE EXTINDE(in ce conditii:-aiditate 

celulara SI imunitate joasa), cum se combate) 

Cititi cauzele cancerului: 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/cauze-cancer-demonstrate-adevarate-primar-secundar/ 

Sper sa intelegi si sa retineti ca VINDECAREA CANCERULUI NU va putea fi facuta niciodata DOAR prin 

pastile/pilule/suplimente "minune" sau aparate electro  (desi unele suplimente si aparate pot ajuta pe 

termen scurt, inclusiv apa alcalina), CI SCHIMBARI IN INTREG STILUL DE VIATA SUNT NECESARE - UN 

PROTOCOL.(( insemnand O COMBINATIE de tratamente SINERGICE care sa combata cancerul din cat mai 

multe directii, incepand cu SPIRITUAL(CREDINTA), psihic,emotional, fizic, etc si sa 

ENERGIZEZE,INTAREASCA si REechilibreze intreg organismul (inclusiv imunitar si dpdv al alcalinitatii)) 

Tin totusi sa va mai spun niste lucruri, de la om la om, lucruri pe care le-am observat in experienta acumulata 

pina acum: 

1 Daca vreti sa depasiti aceasta condtitie si sa ramaneti alaturi de cei dragi , TREBUIE SA FITI 

DETERMNAT(A) SA TRAITI sis a va rugati mult bunului Dumnezeu si Maicii Domnului sa va ajute  

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/cauze-cancer-demonstrate-adevarate-primar-secundar/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/cauze-cancer-demonstrate-adevarate-primar-secundar/
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Daca este ceva din trecut/prezent  care va macina trebuie lasat la o parte.Impacati-va cu cei ce sunteti certati  

 

Oricat de avansata ar fi situatia, exista mereu o sansa - va spun din experienta- am vazut reveniri e care initial 

le-am clasificat imposibile.Nimic nu e imposibil pentru bunul Dumnezeu 

TREBUIE SA NE DECIDEM CLAR DACA VREM SAU NU SA RAMANEM PE ACEASTA LUME sau nu.  

Mai avem ceva important de facut pe aceasta lume? Oare chiar am ajuns la sfintenie si nu mai avem 

nevoie de timp de pocainta? 

Mai sunt oameni care tin mult la noi si la care tinem si care ne-ar simtii lipsa, asa cum si noi simtim 

lipsa celor dragi? 

 Daca vrem sa ne continuam viata trebuie lasam trecutul in urma , sa ne impacam cu cei ce suntem 

certati sa ne iubim unii pe altii; sa ne uitam in jur si sa gasim motivatia de a merge mai departe in cei 

dragi, care in ca sunt pe aceasta lume. 

ACESTA ESTE PRIMUL PAS SPRE VINDECARE(si unul din cele mai importante;fara dorinta si motivatia de a 

trai efectvi nu se poate - este demonstrat stiintific ca se suprima sistemul imunitar si functiile care ne tin in 

viata:http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/09/importanta-psihicului-partea-2/).   

CUNOSC CAZURI DE CANCER carora doctorii le-au dat zile de trait si sunt sau au fost bine.( a se vede cazul 

tatalui doamnei Liliana Atomulese, a mamie dlui Vasile Bloj,  si altele-deci nimic nu e imposibil daca ne punem 

tinte mari si ne tinem de treaba, cu suport emotional din partea celor dragi si mai ales ajutor de la DUMNEZEU! 

) 

 

2 Schimbari in STIULUL DE VIATA sunt mult mai importante decat unele suplimente : 

- incepand cu CREDINTA , NADEJDEA DRAGOSTEA si SUPORTUL CELOR DIN JUR  

- felul in care va desfasurati activitatile zilnice( va expuneti si la soare(moderat in melanom dar trebuie))?  

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/16/tratament-cancer-vitamin-d-soare-reduce-riscul-de-

cancer/  (iarna luati suplioment vitamin D3 intre 5000-20000 UI) 

- faceti putina miscare  intr-un mediu cat de cat curat(de exemplu o plimbare in parc) aveti un mediu cat cat 

curat,lipsit de chimicale?  

- va odihniti suficient, in special noaptea(eventual si supliment natur MELATONINA 6-50 mg pe noapte) ?  

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/07/20/melatonina-tratament-cancer-gratuit/ 

-aveti o alimentatie corespunzatoare ,alcalina, menita sa impiedice raspandirea cancerului?  

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/dieta-alimentatie-cancer-regim/ 

Eventual si apa alcalina,FARA clor si alti contaminanti , dar cu minerale benefice eventual ionizata alcalina, 

sau daca nu va permiteti faceti din apa de care aveti, pe cat posibil FILTRATA- FARA CLOR si alti 

contaminanti (FOARTE IMPORTANT APA FARA CLOR 

:  http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/03/06/avertismente-urgente/  ; 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/09/importanta-psihicului-partea-2/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/09/importanta-psihicului-partea-2/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/09/importanta-psihicului-partea-2/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/16/tratament-cancer-vitamin-d-soare-reduce-riscul-de-cancer/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/16/tratament-cancer-vitamin-d-soare-reduce-riscul-de-cancer/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/07/20/melatonina-tratament-cancer-gratuit/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/07/20/melatonina-tratament-cancer-gratuit/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/dieta-alimentatie-cancer-regim/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/dieta-alimentatie-cancer-regim/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/03/06/avertismente-urgente/


Copyright © 2013 CRISTIAN GOLOGAN                                                                                                  Page  

 FARA distilare, Apa Saracita in Deuteriu (daca nu e remineralizata) si osmoza inversa-acestea de EVITAT)  PLUS 

supliment multimineral alcalin de calciu+magneziu + vit D3 SAU bicarbonat de sodiu alimentar si 3-6 

lamai in 2 litri apa curata(bine filtrata;din ce stiu fierberea elimina clorul dar NU si alti contaminanti) 

-si nu in ultimul rand, va inconjurati de oameni cu energii pozitive care sa va sustina in lupta dvs dandu-va 

motive sa continuati sa doriti sa ramaneti alaturi de ei? 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/03/09/emotions-cancer-healing/ 

Aici il puteti dvs cel mai mult pe cel bolnav drag dvs sa depaseasca aceasta cumpana, prin suportul emotional!!  

Cititi din carte la capitolul PRIORITATI.  

Vindecarea tine in primul rand de : 

0.CREDINTA NADEJDEA DRAGOSTEA SPRE DUMNEZEU ADEVARAT -IMPACT MAJOR 

1 DORINTA DE A TRAI A CELUI BOLNAV,SUSTINEREA EMOTIONALA DIN PARTEA CELOR DRAGI 

2 CE (alegeri si fapte) FACE BOLNAVUL EFECTIV  IN ACEST SENS  

3 cate daune de chimio/radio a suferit 

 

DACA SUNTETI CAZ AVANSAT(ETAPA 4)ATENTIE MAXIMA LA CASEXIE: 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/casexie-cancer/ 

 

Insa ce veti face dvs este alegerea dvs.IMPORTANT SA TESTATI PERIODIC sa vedeti daca 

faceti progrese(observati ca lucruile NU se fac "babeste"): 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/07/cat-de-mult-cancer-test/ 

Va mai spun intai sa va evaluati posibilitatile financiare,faceti lucrurile prioritare: CREDINTA,NADEJDEA 

DRAGOSTEA SUPORT EMOTIONAL DIN PARTEA FAMILIEI , ALIMENTATIE/APA ALCALINA si BOGATA 

IN GRASMI PERMISE CARE SA II ASIGURE ENERGIE 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/02/07/uleiueri-si-grasimi-permise-in-cancer/ (in special omega 3 

din ulei de in, krill, canepa, cannabis, nucifere samburi si seminte germinate), MEDIU CURAT, lipsit de chimicale, 

AER CURAT, MISCARE MODERATA si PUTIN SOARE ZIUA, ODIHNA NOAPTEA sunt GRATIS ; apoi eventual alte 

suplimente de la cancer (vitamina C, Melatonina, minerale alcaline , apa ionizata alcalina etc) si apoi daca e cazul 

uitati-va daca merita si un aparat electro sau altele 

Daca inca sunteti tentati de calea medicala alopata, va spun ca momentan NU prea exista punte intre 

conventional si alternativ in cazul cancerului,desi sunt medici de buna credinta care va pot vorbi 

de cat de rele sunt tratamentele alopate vestice cat si despre calea naturala si a credintei.Sa 

speram si sa ne rugam ca pe viitor medicina naturii create de Dumnezeu sa fie recunoscuta si 

folosite si alopat.  

Cele conventionale sunt DEMONSTRATE DE STUDII ca distrug mai tare , alternativele fiind 

sinigurele care pot oferi o sansa si salveaza(ati vazut ce spuneea Dl prof doctor Teofil Lung 

dupa 35 ani :UNDE E ACEL CAZ VINDECAT CU CHIMIO/RADIO?) 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/03/09/emotions-cancer-healing/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/03/09/emotions-cancer-healing/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/casexie-cancer/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/casexie-cancer/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/07/cat-de-mult-cancer-test/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/07/cat-de-mult-cancer-test/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/02/07/uleiueri-si-grasimi-permise-in-cancer/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/02/07/uleiueri-si-grasimi-permise-in-cancer/
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Poate ar fi bine sa intrebati medicii niste intrebari de tipul: 

- ce sanse de VINDECARE am daca urmez tratamentul recomandat de dvs? 

-puteti sa imi aratati statistici oficiale? 

-puteti sa imi argumentati prin studii? 

-dvs ati urma astfel de tratament? 

-daca NU(la toate de mai sus) , de ce imi recomandati acest tratamente? 

-de ce imi recomandati aceste tratamente daca studiile arata ca fac mai mult rau ? 

 
Ultima precizare pe care o voi face legat de suplimente, cu referire specifica la apa alcalina: 
Orice ati alege sa cumparati dvs(indiferent despre ce e vorba),cand vine vorba de sanatate 

interesati-va si de DOVEZI (in sensul cateva studii sau teste) si NU va lasati inselati de 

vorbe in vant-vorbe mari si neargumentate . 
3 lingurite de bicarbonat de sodiu in apa zilnic( ATENTIE LA AVERTISMENTE sI NU SUPRADOZATI! 

a se vedea http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/03/bicarbonat-de-sodiu/   

O băutură verde de calitate (facuta de dvs din alimente ecologice integrale- cu coji/pielite  si 

samburi/seminte ) pentru alcalinizare organismului este foarte eficienta! 

“Suplimentele trebuie să fie testate pentru puritate de catre dumneavoastra. Dacă acest lucru nu se 

poate face, nu le luati. Suplimente poluate fac mult mai mult rău decât bine. Obtineti super-nutrițienți 

prin stoarcerea legumelor de toate tipurile și din ceaiuri de plante”.– Dr. Hulda Clark 

Daca nu optati pentru CESIU, este indicat sa suplimentati cu Calciu (transportor oxygen in celule), in 

corelatie cu enzime proteolitice(protease, enzime care digera proteine, inclusive invelisul proteic al 

celulelor canceroase are impiedica oxigenul  sa intre in celulele canceroase) : 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/31/calcium/  

Ale minerale care prezinta deosebita importanta pentru cancer includ Iod, Seleniu,Zinc, Germaniu: 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/11/05/minerals-high-ph-therapies/ 

Studii stiintifice si cazuri clinice referitor la acestea: 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/03/scientific-studies-database-page-1/  

Retineti ca suplimentele, inclusive cele minerale precum CESIU, CALCIU, Seleniu, Iod, Zinc, Germaniu, 

desi VOR AJUTA FOARTE PROBABIL (conform statisticilor- a se vedea mai jos) insa DOAR pe termen 

SCURT (nu se pot lua mult timp si nici nu vor rezolva toate nevoile). PENTRU VINECARE DEFINITVA 

TREBUIE ADOPTAT UN STIL DE VIATA ALCALIN! 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/03/bicarbonat-de-sodiu/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/31/calcium/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/11/05/minerals-high-ph-therapies/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/11/05/minerals-high-ph-therapies/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/03/scientific-studies-database-page-1/
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1.2 OXIGENUL pentru a încetini rapid raspandirea cancerului 

OXIGENUL pentru a încetini rapid raspandirea cancerului si a 

"suprapotenta" imunitatea 

Oxigenul este frecvent numit cel mai mare dusman al unei celule de cancer , și o varietate de 
metode  și mijloacele pentru a crește conținutul de oxigen al organismului au fost dezvoltate de-a 
lungul deceniilor în întreaga lume . 

Multe boli degenerative ale timpului nostru raspund la terapiile cu oxigen . 

Câteva exemple sunt injectarea de compuși conținând oxigen , insuflare in ureche , insuflare rectala , 
autohematerapii , camera cu oxygen hipebarica,  saună cu aburi , apă potabilă ozonata , etc 

Aprox.  8000 medici și practicieni de sanatate autorizati (inclusiv medici homeopati și naturopati ) 
în Germania folosesc ozon în practicile lor , în timp ce aprox 15000 de practicanți europeni folosesc 
de ozon , fie individual , fie ca o completare la alte terapii . Medicii rusi au  utilizat ozon de peste 15 
ani . Se estimează că peste 10 milioane de tratamente de ozon s-au acordat la peste un milion de 
pacienti in Germania, numai în ultimii 40 ani. Utilizările medicale ale ozonului sunt bine stabilite în 
multe din aceste țări . 

Există și alte metode , cum ar fi terapia cu peroxid , EWOT ( exercițiu cu terapie cu oxigen ) și terapie 
cu oxigen hiperbarica . Cu toate acestea, FDA încă nu aprobă terapia cancerului oxigen în Statele 
Unite . 

Terapia cu ozon este o formă specială de oxigen folosit pentru a ucide celule de cancer și, in 
special  frânează extinderea celulelor canceroase(prin cresterea alcalinitatii/a nivelului de oxigen 
celular) si , asemantor dispozitivelor electro Bob Beck , Zaperelor si Rife, curate sangele de microbi 
usurand munca sistemului imunitar , lasandu-l pe acesta sa se concentreze asupra cancerului. 

Oxigenul , de obicei, preferă să vină în perechi : O2 . Cu toate acestea , oxigenul , ocazional, vine ca o 
triadă : O3 . O3 sau ozon este mult mai stabil decât O2 . O3 este în căutarea de oportunitati de a 
deveni O2 plus un oxigen singlet ( O ) . Când se întâmplă acest lucru , singletul oxigen , O , se 
combină cu un alt oxigen singlet și formează din nou O2 . Dacă nu este disponibil oxigen singlet , O 
se combina cu alte molecule din jur . Aceasta se numește " oxidare ", și această formă de oxigen de 
cancer este deosebit de nociva pentru celulele canceroase , ucigand uneledin ele și impiedicand 
dezvoltarea altora . Ozonul este administrat intravenos ,  pe cale rectală , și în canalul urechii ( prin 
timpan ). 

Efectele majore ale ozonului(O3) asupra organismului: 

a.Primul efect major al unui nivel ridicat de ozon ( O3 ) / oxigen în organism ( sânge , celule , etc ) se 
va opri raspandirea cancerului.  

Microorganismele pleomorfice de cancer nu pot supravietui / NU tolereaza niveluri ridicate de 
oxigen , la fel cum nu tolereaza alcalinitatea  ( alcalinitatea / pH ridicat si niveluri ridicate de 
oxigen sunt legate ) . Astfel , ele nu se răspândeasc /nu trăiesc acolo unde nivelurile de oxigen sunt 
ridicate. 

http://and cancer
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b. : Celulele canceroase secreta acel invelis proteic care impiedica atat oxigenul sa intre in interiorul 
lor, cat si care le si protejeaza de sistemul imunitar.Pentru a ajuta oxigenul sa intre SI in celulele de 
cancer si sa omoare acele microorganisme simbiotice cu si cauzatoare de cancer,cat si eptnru a 
ajutasitemul imunitar sa identifice si sa atace celulele de cancer  trebuie luat un supliment enzime 
proteolitice (protease) care sa digerea acel invelis proteic protector al celulelor de cancer, care 
impiedica oxigenul sa patrunda si le apara de sistemul imunitar.(a se vedea cauzele cancerului)   . 

Mai jos sunt 13 efecte suplimentare majore ANTIcancer ale ozon / oxigen asupra organismului uman 
- de Dr. Frank Shallenberger . 

Considerat una dintre autoritățile lider pe ozon medical , Dr. Shallenberger - a făcut o munca 
importanta pentru a susține ipoteza că ozonul poate avea efecte pozitive pe termen lung asupra SIDA 
. El a efectuat , de asemenea, ateliere de lucru cu privire la aplicarea corectă a ozon medical , la un 
simpozion international de ozon . El trateaza cu succes pacientii cu ozon medical , prin intermediul 

Major Autohemotherapy . Cele 13 efecte fiziologice din lista de mai jos sunt însoțite de o scurtă 
explicație . 

1 . Ozonul stimuleaza producerea de celule albe din sânge . Aceste celule protejeaza organismul 
de virusuri, bacterii , ciuperci și cancer . Lipsite de oxigen , aceste celulele nu funtioneaza 
corespunzator si nu reușesc să elimine invadatorii și chiar se întorc împotriva celulelor normale , 
sănătoase ( reacții alergice ) . Ozonul ridică în mod semnificativ nivelul de oxigen din sânge pentru 
perioade lungi de timp după administrarea ozon , ca urmare , alergiile au tendința de a deveni 
insenzabile . 

2 . Nivelele de interferon sunt crescute în mod semnificativ . Interferonii sunt proteine globulare . 
Interferonii orchestreaza fiecare aspect al sistemului imunitar . Unele proteine interferoni sunt 
produse de celulele infectate de virusi . Aceste proteine interferoni avertiza celule adiacente , 
sanatoase de riscul de infecție , si la rândul lor , acestea sunt marcate ca  celule gazdă non- permisive 
. Cu alte cuvinte , ei inhibă replicarea virală . 

Alți interferoni sunt produsi în mușchi , țesutul conjunctiv și de celule albe din sange . Niveluri 
de interferon gamma pot fi crescute 400-900 % de ozon . Acest interferon este implicat în controlul 
de celule fagocitare care devoreaza si ucid agenti patogeni și celule anormale . Interferonii sunt 
aprobati si de  FDA pentru tratamentul hepatitei cronice B și C , verucile genitale ( determinate de 
papilomavirusuri , Hairy celule leucemie , sarcom Kaposi , recurent - remisiva scleroza multipla si 
boala cronica granulomatoasa . Interferonii sunt in prezent in studiile clinice pentru negii gât ( 
cauzată de papilomavirusul ) , infectia cu HIV , leucemie mieloida cronica , limfom non-Hodgkins , 
tumorile de colon , tumorile la rinichi , cancerul vezical , melanomul malign , cancer bazocelular și 
Leishmaniasis . 

 NOTA: În timp ce nivelurile induse de ozon rămân în condiții de siguranță , nivelurile de interferon , 

care sunt aprobate de FDA ( și în studiile clinice ) sunt extrem de toxice . 

3 . Ozonul stimuleaza producerea factorului de necroză tumorală TNF. TNF este produs de 
organism atunci când o tumora este în creștere . Cu cat mai mare masa tumorii cu atat mai mare 
factorul de necroză tumorală produs ( până la un punct ) . Atunci cand o tumora a devenit 
metastatica , celulele canceroase (de fapt microorganismele pleomorfice) “se rup” si sunt purtate de 
sange si limfa . Acest lucru permite cancerului să se instaleze in alta parte a corpului , sau cu alte 
cuvinte , sa isi divida forțele . Aceste celule canceroase singure au puține șanse de creștere ca urmare 
a TNF produs pt a inhiba tumora originală . 

http://and cancer
http://and cancer
http://and cancer
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NOTA:Atunci când tumora este indepartata chirurgical nivelurile de TNF scad dramatic și noi tumori 
apar in tesut .aparent sănătos . 

4 . Ozonul stimulează secreția de IL - 2 . Interluekin - 2 este una dintre pietrele de temelie ale 
sistemului imunitar . Acesta este secretat de către T-helper (T- ajutoare) . Într -un proces 
cunoscut sub numele autostimulare ,IL - 2 se leagă apoi la un receptor de pe T - helper și il provoacă 
pentru a produce mai mult IL - 2 . Datoria sa principală este de a induce limfocitele sa diferentieze 
si prolifereze , rezultând mai multe T -helper , T - supresoare , T citotoxice , T - întârziate și 
celule T - memorie . 

5 . Ozonul distruge majoritatea bacteriilor la concentrații scăzute . Metabolismul celor mai 
multe bacterii este , în medie, unul - al XVII-lea la fel de eficient ca al noastru . Din acest motiv , cele 
mai multe nu își pot permite să producă enzime anti - oxidant de unică folosință, cum ar fi catalaza . 
Foarte puține tipuri de bacterii pot trăi într-un mediu format din mai mult de două procente de 
ozon(faceti legatura de ce acele microorganisme pleomorfice NU pot supravietui in medii 
alcaline(bogate in oxigen) ) 

6 . Ozonul este eficient împotriva tuturor tipurilor de ciuperci . Aceasta include albicans 
sistemice Candida , sportivi picior , matrițe , mucegaiuri , levuri și chiar ciuperci . 

7 . Ozonul luptă cu viruși într-o varietate de moduri . După cum s-a discutat mai sus , ozonul 
se duce la particule virale direct . Partea virusului mai sensibila la oxidare este" structura de 
reproducere " . Acesta este modul în care virionii intra în celulă . Cu această structură inactivata , 
virusul este , în esență, " mort " . Celulele deja infectate au un deficit natural de ozon . Având în 
vedere povara metabolica a infectiei celulelor nu mai pot produce enzimele necesare pentru a face 
față ozonului și a repara celula . 

NOTE : 

1 Există o legătură strânsă între cancer si microorganisme ca bacterii ,ciuperci si  virusuri, a se 
vedea cauzele cancer; 

2 Prin curatarea sangelui de microorganisme(bacterii,ciuperci , virusi) in mod analog 
dispozitivelor Dr Bob Beck si Dr Royal Rife, sistemul imunitar devine “suprapotent” si se poate 
concentra asupra problemei cancerului. 

8 . Ozonul este antineoplazic . Acest lucru înseamnă că ozonul inhiba cresterea de tesut nou , 
deoarece celulele care se divid rapid trec de prioritățile lor de a produce enzimele necesare pentru a 
se proteja de ozon . Celulele canceroase sun celule ce se divid rapid și sunt inhibate de ozon . 

9 . Ozon oxidează plăci arteriale . Se strică placa nnnn implicata atât în Arterioscleroza și 
artroscleroza . Acest lucru înseamnă ozonul are o tendinta de a goli blocajele de vase mari și chiar 
vase mai mici . Acest lucru permite o mai bună oxigenarea a tesuturilor de organe deficitare . 

10 . Ozonul creste flexibilitatea si elasticitatea de celule rosii din sange . Celulele rosii din sange, 
privite sub un microscop , par ca un disc . În capilare , în cazul în care "culege" ( in plămâni ) și se 
elibereaza ( in țesut ) oxigen , aceste discuri se întind în formă de oval sau umbrelă . Acest lucru ajută 
trecerea lor prin vasele mici și realizarea schimbului de gaze mai eficient . Creșterea flexibilității 

http://and cancer
http://bob beck
http://cancer treatment
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celulelor rosii permite nivelurilor de oxigen pentru a rămâne crescute timp de zile , chiar săptămâni 
după tratamentul cu ozon . 

11 . Ozonul accelerează ciclu energetic celular acid citric. Cunoscut si sub numele de ciclul 
Krebs sau ciclul TCA , acesta este un pas foarte important în glicoliza de carbohidrati pentru energie 
celulara ATP. Acest proces are loc în mitocondria celulei . Cea mai mare parte din energia stocată în 
glucoză ( zahăr ) este transformată pe aceasta cale .(a se vedea cauzele cancerului) 

12 . Ozonul face sistemul enzimatic antioxidant mai eficient . 

13 . Ozonul degradează petrochimicale . Aceste substanțe chimice au un potențial de a plasa o povară 
mare asupra sistemului imunitar . De asemenea, ele se acumuleaza și chiar provoca alergii și sunt 
dăunătoare pentru sănătatea dvs. pe termen lung . 

Terapia cu ozon de oxigen pentru Cancer - Este sigura ? 

După cum a subliniat si Dr. Budwig( a se vedea si in carte) și nu toți pacienții pot suporta tratamente 
pe bază de oxigen ( celulele lor ar putea sa nu fie gata să primească doze mari de oxigen , din cauza 
lipsei de " acizi grasi extrem de nesaturați, care joacă un rol essential în funcția respiratorie a 
organismului . Fără acesti acizi grași , enzimele și respirația nu pot funcționa si ne asfixiem , chiar și 
atunci când este administrat oxigen suplimentar , la fel ca în spitale. Lipsa de acizi grași foarte 
nesaturați paralizează multe funcții vitale . în primul rând , taie oxigenul . " 

Deci, ar fi înțelept ca cel puțin să se introducă aceaste grăsimi omega 3 în dieta dumneavoastră 
înainte de a recurge la terapiile cu oxigen ) . 

În plus , tratamente eficiente de oxigen sunt în general efectuate la clinici private . 

1980 Ianuarie - Societatea Medicală germana pentru terapia cu ozon condusa de Marie Theresa 
Jacobs și Prof. Dr. Hergetbegan de la Universitatea Kilnikum Giessen și Institutul de Statistică 
Medicală și Documentare de la Universitatea Giessen au început o anchetă intitulată " Efecte adverse 
si complicatii tipice în terapie cu ozon . " 2815 de chestionare au fost trimise la toti terapeutii ozon 
germani cunoscuti de către Societatea medicală de terapie cu ozon ( AGO , Arztliche Gesellschaft fur 
Ozontherapie ) . 884 a au mers la medici si 1931 de therapisti. 

1980 mai - Prezent , Societatea Medicala germană a colectat 1044 răspunsuri , sau 37 % din total . 
Răspunsurile care au fost returnate au afirmat ca 384775 pacienți au fost tratați cu ozon cu un minim 
de 5579238 aplicații . Rata de efecte secundare observata a fost de doar 0.000005 per aplicare . De 
asemenea, raportul a declarat: " Majoritatea reacțiilor adverse au fost cauzate de ignoranță cu 
privire la terapia cu ozon ( eroare de operare ) " Chiar si cu acest raport , există încă unii adversari 
care avertizează ca terapia cu ozon este nesigura . Prin urmare, este înțelept să se caute un medic cu 
experienta in ozon și a face in continuare cercetari in argumente pro și contra ale acestei terapii . 

Studii clinice si de cercetare 

1 . Studii de laborator de principali cercetatori de cancer  de la Universitatea Washington din 1980 au 
descoperit ca ozonul a inhibat cresterea celulelor pulmonare , de san si de cancer uterin într-un mod 
dependent de doză în timp ce țesuturile sănătoase nu au fost afectate de ozon . Dulce F , Kao MS , 
Lee S. ( Departamentul de Obstetrica si Ginecologie , Universitatea Washington Scoala de Medicina , 
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St Louis ) și W. Hagar ( St Louis control al poluării aerului ) publica in , Science Vol. 209 : 931-933 , 
Statele Unite ale Americii revizuit reciproc revistă științifică , studiul lor : 

Ozonul inhiba selectiv cresterea de cancer in celule umane . Se anunță , evident mecanismele de 
apărare împotriva deteriorării stratului de ozon sunt depreciate în celulele canceroase umane . Celule 
de cancer ( pulmonar , de san , uterin și  dom ) au demonstrat o inhibiție marcată, dependentă de 
doză in creștere de O3 la 0.3 și 0.5 părți pe milion , în timp ce celulele normale nu au fost afectate . 

2 . Unul dintre primele rapoarte ale tratamentului cancerului de succes cu ozon folosind pacientii 
reali au fost raportate , așa cum sa menționat mai sus , de către germanul Dr. Joachim Varro 
Conferința a șasea mondiala OZON în 1983 și publicat în aplicații medicale de ozon ( Ed. Julius 
LaRaus , Norwalk , Conn pp 94-5 ) . Dr Varro raportat ca pacientii experimenteaza creșterea poftei 
de mâncare , o putere mai mare , rate mai mari de activitate fizica si de reducere a durerii . El a 
declarat ca pacientii au fost " FARA metastaze și recidive tumorale pentru perioade extrem de lungi 

de timp , timpul de supraviețuire ar putea fi prelungit , depășind cu mult prognozele dubioase 
obișnuite , chiar și în cazuri de inoperabilitate , rezistenta la radiatii sau non- toleranță 
chimioterapie , și cu o mai bună calitatea vieții . Cei mai multi pacienti care au suferit tratament 
combinat la scurt timp dupa o interventie chirurgicala si radiatii ar putea reveni cu normă 
întreagă la ocupațiile lor . " 

3 . Studiile preclinice franceze în 1990 au raportat ca ozon a îmbunătățit tratamentul tumorilor 
rezistente chimio și păreau să acționeze adjuvant la chimioterapie în tumorile derivate din colon si de 
san . 

4 . Pentru a explora suspiciunea că efectele anti - cancer ozon se datorează în parte capacitatii sale de 
a induce eliberarea factorului de necroză tumorală ( TNF ) , cercetatorii italieni de la Universitatea 
din Siena au măsurat sange ozonat și au observat că cele mai multe TNF au fost eliberate imediat 

după ozonare . ( . L Paulesu et al Lymphokine și citokine Res 1991 ; . 10 (5) :409-12) 

5 . În 2004 Universitatea Oxford a raportat despre institutele de cercetare cancer spaniole si un 
studiu clinic cu terapia cu ozon . Implicând 19 de pacienti cu tumori cap incurabile și tumori gât care 
primesc radioterapie și tegafur , plus fie chimioterapie ( 12 de pacienți ) sau terapia cu ozon ( 7 
pacienti ) . Cei ce au primit ozon intravenos în timpul radioterapiei erau , în medie, cu 10 ani mai in 
varsta si tumorile lor in mod semnificativ mai abundente și avansate/extinse decât grupul de 
chimioterapie . Dar , în medie, grupul de ozon a supravietuit mai mult decat cei care au primit 
chimioterapie . Ei incheie ca aceste rezultate justifică cercetari în continuare a ozonului ca un 
tratament pentru cancer . 

6 . Studiile umane de la Departamentul de Oncologie , Nizhni Novgorod de Stat de Medicină din 
Rusia raportează beneficiile de tratamente cu ozon gratuite și cu privire la complicatii de droguri . 

Cercetatorii de sex feminin de la același institut , de asemenea, au raportat: " Ne-am urmat pe 52 de 
femei cu cancer de san , 32 de pacienti , împreună cu terapia cu citostatice au fost supuse unui curs 
de terapie cu ozon . 20 de femei au fost doar pe polichimioterapie conventionala . Grupurile au fost 
compatibile în funcție de vârstă , stadiul bolii și patologie de însoțire . Implicarea terapiei cu ozon a 
diminuat incidenta si gradul de efecte secundare toxice citostatice , a imbunatati calitatea vietii si 
parametrii imunologici și semnificativ creste activitatea sistemului de apărare antioxidant " 

7 . 28 februarie 2008 Marburg Germania - Cercetatorii de la Universitatea din Marburg Phillips și 
Spitalul Universitar Giessen și Marburg Germania au aplicat insuflare peritoneală ozon - oxigen 
pentru tratamentul carcinoame cu celule scuamoase la iepure. Această terapie a dus la remisie 



Copyright © 2013 CRISTIAN GOLOGAN                                                                                                  Page  

completă la cazurile de cancer . Administrarea de ozon a fost mult timp cunoscuta pentru a inhiba 
creșterea diferitelor celule de carcinom in vitro . Acest studiu demonstrează eficacitatea ozon și 
siguranță într -un model animal in vivo . Datele studiului sugerează că "aplicarea intraperitoneală a 
unui amestec medical gaz O3 / O pare să stimuleze propria imuno - supraveghere anti - tumorală a 
organismului . " Gerard Sunnen MD presedinte Ozonics International LLC prevede: " Dacă într-
adevăr, așa cum se arată în studiile anterioare administrarea internă de ozon perpetueaza 
parametrii sistemului imunitar , cum ar fi citokine și activarea celulelor NK acest lucru ar putea 
implica noi considerente de tratament , nu numai pentru tipuri de cancer , dar și pentru bolile 
infectioase . " 

 

 

 

 

Clinici de Cancer si Utilizarea de ozon medical 

De Ed McCabe . [ Ed McCabe a instrumentat , predat și publicat despre terapiile cu oxigen de 12 ani . 
El a scris cartea " ozon vs SIDA si cancer ", care detaliază istoria și suprimarea de terapii de ozon din 
SUA Prima sa lucrare , cele mai bune terapii de oxigen auto publicata : “Un nou mod de abordare a 
bolii” a vândut peste 200.000 de exemplare fara reclama.   

"Primul lucru de retinut este că nu orice tratament cu ozon este același , iar creșterea eficienței 
oricărui tratament cu ozon ,depinde de numărul de ori in care este dată pe zi sau săptămână , 
puterea concentrațiilor folosite , cantitățile aplicate , precum și metodele de livrare utilizate 
.. Cantitatea , concentratia,  frecvența , METODA precum si alte lucruri 
complementare( enzime proteolitice si alte tratamente etc) sunt esentiale. 

Scopul este de a inunda în condiții de siguranță și confortabil organismului cu oxigen. 

Orientări generale : 

Pentru cele mai bune rezultate în timpul fazei de tratament , ozon se aplică o dată sau de două ori 
pe zi , sau poate dată la două zile , în concentrații variind de la I la 80 micrograme per mililitru cub 
( mcg/ml3 ) , într -o cantitate atât de mare cât poate fi în condiții de siguranță și confortabil 
absorbită de către organism . Acest lucru este continuat atât timp cât este nevoie , până când 
problemele dispar .Boli usoare pot dura cateva tratamente , cele cronice ,  mai multe luni . 

Concentrațiile de ozon foarte slabe de mai puțin de 0,05 părți pe milion în volum de aer sunt de 
obicei și în condiții de siguranță prin inhalare în timpul activităților normale, de sute de mii de 
oameni , (de fapt , o fac cand am scris acest lucru) . Purificatoare de aer de ozon sunt foarte 
frecvente . Concentrațiile separate mai scăzute și cantități de ozon vor ajuta vindecarea si vor 
stimula sistemul imunitar ușor , dar acestea sunt de obicei ignorate în favoarea puterii reale de 
ozon medical , care se găsesc a fi centrate , în general, în jurul valorii de aplicații de zi cu zi de 27 
mcg / ml de muncă internă . Concentrațiile mai mari sunt folosite pentru “caroseria” externa . 
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Gama de sus de la aproximativ 70 mcg/ml3 , și dincolo  este controversata . Acestor concentrații nu 
li se permite să intre în plămâni , care sunt prea sensibili pentru altceva decât o concentrație în 
jurul nivelului normal de ozon din aer sau ușor mai ridicate . Am intervievat sute de medici , și mii 
de pacienți care utilizează terapia de cancer oxigen . Aici sunt cele trei metode de top de livrare de 
ozon clinice utilizate în întreaga lume , și clasament  Ed McCabe  asupra lor.. Acestea sunt pentru 
oameni grav bolnavi ." 

Vă rugăm să solicitați doar un terapeut profesionist experimentat și competent instruit pe ozon dacă 
le urmati . Ozonul are multe subtilități , și o mulțime de de Medici Generalisti MD ar putea acționa în 
cunoștință , dar in puțina cunstiinta de cauza despre ozon . 

apa ozonata(ATENTIE: NU oxigenata) 

După cum este descris de către Ed McCabe mai sus , consumul de apa ozonata pe o bază de zi cu zi 
este o opțiune eficientă pentru oxigenarea celulelor organismului de a proteja impotriva cancerului 
. Numai cei cu cancer pulmonar sau congestie pulmonară ar trebui să - l evite , deoarece poate 
agrava congestia pulmonară . Apa ozonata va ajuta si sprijini și ajuta celulele corpului în timpul 
chimioterapie si radiatii , deoarece este un detoxifiant superb , elimina toxinele din organism si 
creste functia sistemului imunitar . Conform Dr. Contreras de Oasis of Hope Hospital, " este nevoie 
de oxigen pentru chimioterapie pentru a funcționa corespunzător , iar sangele oxigenat prin ozon 
produce peroxid de hidrogen ce promoveaza apoptoza ( moartea celulelor canceroase ) " . Este 
recomandat să achiziționați ozonator o casă de calitate de aprox 300 dolari și de a folosi numai apă 
de izvor rece , nu apa de la robinet și să bea un pahar pe zi . Apa ar trebui să vină în contact numai cu 
sticla , nu cu plastic . Din acest motiv, apa de izvor ozonat intr-un vas de sticlă , folosind un tub de 
sticlă , și se bea dintr-un pahar . Apa ar trebui să fie ozonata pentru 6-10 minute și apoi bauta 
imediat, în termen de 20 de minute de la ozonare . 

Oxigen face multe lucruri pentru un pacient cu cancer : alkalizeaza celule , distruge celulele 
canceroase , se leaga de hidrogen , etc . 

Lucruri cum ar fi peroxidul de hidrogen ( NU oral ci de exemplu, utilizând băi in apa in care s-a 
adaugat peroxid de hidrogen H2O2 de tip alimentar 35 %  ) , oxygen stabilizat sau dioxid de clor ( ex 
, 12 picaturi luate prin piele ) pot ridica rapid oxigenul din sânge . Dioxid de clor se face din oxigen 
stabilizat ( de exemplu : Suplimentul Mineral Miraculos , MMS , este 28 % oxigen stabilizat ) . 

Celulele canceroase mor când sunt expusr la oxigen ( celulele canceroase sunt anaerobe ) . Există mai 
multe tratamente cu ozon . Două dintre cele mai cunoscute și cele mai eficiente tratamente " Etapa 
IV " - sticle de perfuzie și intravenos ( IV ) ozon . 

Terapia cu ozon , folosind o sticlă de infuzie implica eliminarea unei parti a sângelui din 
organism , saturarea acestui sânge cu oxigen (  ozon - O3 ) , si repunerea acestui sânge bogat în 
oxigen în corp . 

Un I.V. de ozon pur și simplu injecteaza un fluid saturat cu ozon în sânge . 

Ambele tratamente  functioneaza prin obtinerea de oxigen în organism . 

Tehnica RHP de ozon , pune gaz ozon direct în fluxul sanguin si este singura tehnica care poate 
oferi o sansa celor etapa IV.  
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Toate acestea sunt detaliate in carte si se fac la clinici , sub supraveghere medicala calificata. 

Tratamentele cu Ozon discutate aici trebuie să fie administrate de către un medic. 

Asa cum a evidentiat si Dr. Budwig nu toti pacientii pot suporta tratamente bazate pe oxigenare 

(celulele lor se poate sa nu fie pregatite sa primeasca doze ridicate de oxigen) si tratamentele eficiente 

de oxigen sunt, în general, efectuate la clinici private.Terapii ozon sigure/tolerate ce pot fi aplicate 

acasa sunt apa ionizata alcalina si apa ozonata 

Tratamentele cu Ozon discutate aici trebuie să fie administrate de către un medic. 

Terapie sticle perfuzie cu ozon 

Există multe moduri diferite de a obține de oxigen in celulele canceroase, fie folosind ozon (O3) sau 

peroxid de hidrogen . În terapie sticla de  perfuzie "o jumătate de litru de sânge este extras din pacient și 

plasat într-un flacon de perfuzie de ozon este apoi forțat în flacon și amestecat, prin scuturare ușoară, 

după care sângele devine roșu luminos... sângele tratat este apoi introdus inapoi la pacient. " 

Există foarte puține celule canceroase în sânge, pentru cele mai multe tipuri de cancer. Este oxigenul pus 

înapoi în organism, care tratează, de fapt cancerul. Acesta este foarte similar cu un ozon I.V. cu excepția 

faptului că sângele este utilizat ca fluid de transport pentru ozon. Există și alte beneficii. 

Tratamente cu ozon sunt, în general,efectuate de la de două ori pe săptămână la de două ori pe zi, în 

funcție de cât de avansată este boala și alte probleme. Tratamentele pot dura saptamani sau luni. 

Ozon I.V. este un tratament similar, cu excepția faptului că nu este extras sânge. Un fluid de ozon 

saturate este pus în fluxul sanguin prin intermediul venelor(IntraVenos) 

Tratamentul ozon IntraVenos(I.V.) Hemoperfuzie Recirculatorie Extracorporala 

 

Molecula de ozon(O3), constă din trei molecule de oxygen si este foarte instabila.Este mereu în căutarea  

“unui partener”-  motivul pentru care este atât activă și instabilă.(de aici concepția greșită că este 

periculos să se respire ozon. Ozonul, când este amestecat cu azot, etc. este periculos a se respira. Dar 

ozonului medical este perfect sigur pentru a respira umidificat, atat în doze mari cat și în doze mici.) 

Există multe tratamente de ozon .Doar acesta este un"tratament Etapa IV" (adică suficient de puternic 

pentru a oferi oamenilor trimiși acasă să moară de medicina traditionala o sansa de supraviețuire). 

Acest tratament este nou și este foarte diferit de alte tratamente cu ozon. 

Acesta este un concept diferit și, mai important, este sigur și foarte eficient pentru pacientii Etapa IV. 

Tratamentul a fost de fapt perfecționat în timp ce aceia care l-au dezvoltat  lucrau în țările lumii a treia, 

cu pacienti SIDA si cancer. 
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Acest tratament este un tratament alcalin, ceea ce înseamnă că alcalinizează celule.De asemenea, ucide 

celulele canceroase, astfel că este cel mai bine de a lucra cu cineva la telefon care poate răspunde la 

întrebările dumneavoastră. 

Tratamentul constă într-un aparat care creează ozon medical (ca un gaz). Apoi este injectat in sange 

(IntraVenos). Pot exista alte metode de a obține ozon in sange. 

In cazul în care plămânii conțin o mulțime de microbi, respirația ozonului medical poate cauza unele 

probleme minore, pentru ca  microbii mor și apar simptome de curatare a plamanilor. 

În acest tratament, o persoana nu respira ozon, dar dacă este inhalat accidental, nu există nici un risc 

implicat. 

Injectarea unui gaz de ozon in sange NU va duce la embolii sau la un accident vascular cerebral sau 

atac de cord precum azotul.           

Ozonul pur este rapid absorbit in sange si nu pune nici un fel de risc pentru sănătate și nu face "bule"  

Ceea ce face ca acest tratament unic este faptul că stratul de ozon pur, clasa medicala, este injectat 

direct în sânge, ca un gaz: 

"Se numește Hemoperfuzie Recirculatorie Extracorporala, RHP, sau un fel de masina de dializa, cu 

excepția ca oxigenează sângele intregului organism în timp ce il curăța. 

Aceasta este cea mai bună formă de terapie cu ozon, fără îndoială, și Ed [McCabe] este de acord, precum 

și altii din domeniu. Cu toate acestea, punerea în aplicare, în această lume nu va fi o luptă usoara. Deci, 

vom merge mai departe în căutarea noastră pentru o mai bună modalitate de vindecare. " 

www.ozoneuniversity.com                                                                  http://www.oxygentherapyexperts.com 

Acestea de mai su sunt tehnici de ozon intalnite adesea in multe clinici. Insa exista clinici si institute  

specializate in cancer, cu zeci de ani experienta de tratare cu success a formelor avasate de cancer, care 

folosesc , IN PLUS fata de simple tehnici de ozon descries anterior, si alte tehnici care ofera o abordare 

COMPLETA, din toarte directiile, maximizand astfel sansele de vindecare a unui pacient cu cancer, 

inclusiv in stadii foarte avansate.Insa , prin aceasta carte nu am ca  scop sa fac reclama unor institute si 

clinici private ci , in primul rand sa va ofer cele mai bune optiuni pe care le puteti face acasa 

(protocoalele Budwig si Cesiu sunt NET superioare tehnicilor cu ozon, comparate INDIVIDUAL, insa 

tehnicile cu OZON , Budwig si Cesiu actioneaza diferit;astfel, ozonul poate completa protocolul Budwig , 

oferind mai multe sanse celor bolnavi;; totusi repet:obiectivul meu este sa va informez OBIECTIV, NU sa 

fac reclama (nici la produse, nici la institute , etc); cei ce isi doresc si isi permit sa mearga la clinici ma pot 

contacta si putem incerca impreuna sa gasim o solutie optima si adecvata situatiei specifice lor( tip si 

etapa cancer, alte complicatii , etc), daca si doresc acest lucru – a se vedea nota de la sfarsitul cartii. 

 

1.3 Oprirea răspandirii cancerelor rapide prin solutia celulară Dr. Matias Rath 

 

http://www.ozoneuniversity.com/
http://www.oxygentherapyexperts.com/
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"Celulele canceroase produc si secreta milioane de molecule de enzime, care, la fel ca un foarfece, tăie 

colagenul si tesutul care inconjoara celulele. Această imagine prezinta modul in care celulele de cancer 

din ficat folosesc  aceste enzime pentru a tăia găuri mici în peretele vaselor de sange si intra in fluxul de 

sânge prin care ei pot călători în alte organe, cum ar fi plamanii. Folosind același mecanism, celulele 

canceroase pot stabili și începe acolo cresterea unei tumori noi.”      Dr. Aleksandra Niedzwiecki, 

Fundatia Rath 

Soluția celulară Dr. Rath este formată din 2 aminoacizi: L-lizină și L-Prolină.Organismul ii utilizeaza 

pentru a construi fibrele de colagen si elastina. Deoarece acestea ajuta la construirea colagenului, ele 

ajuta în același timp la prevenirea dizolvarii fibrelor de colagen și elastina prin blocarea atacurilor 

enzimelor ce duc la degradarea colagenului si tesuturile conjunctive. Prin aceasta, ei ajuta la prevenirea 

dizolvarii colagenului de celulele canceroase si metastazelor. Aceste două elemente nutritive cheie 

sunt esențiale pentru integritatea tesutului conjunctiv. 

In plus , vitamina C, EGCG - un polifenol catechin din Ceai Verde (galat epigallocatechin) /Ceai verde si 

coenzima Q10 sunt necesare. Studiile de laborator si studii umane au demonstrat eficacitatea acestei 

asocieri. 

DOZAJ: 

1) 1 gram L-Lizina, 1 gram L-Prolina, 1 gram EGCG din ceai verde ( de 3 ori pe zi) pt. cancere incipiente /      

cate1,5 grame pentru cancere avansate sau chimioterapie                  

2) vitamina C (10 grame zilnic sau mai mult pentru cancere avansate)                                                                                

3) coenzima Q10 (MINIM 400-600 mg (0,5 grame) zilnic) 

Exista marturii precum solutia Rath, singura, a vindecat cancerul de creier și cancer osos, două tipuri 

de cancer dificile .Probabil alaturi deo dieta stricta, obligatorie pentru tratamente alternative cancer. 

Desi evaluat ca un tratament de cancer eficient pentru pacientii cu cancer nou diagnosticati care au 

cancer legate de de țesut [inclusiv tesutul organelor] si cancerul lor nu se raspandeste rapid-și nu s-a 

răspândit în mod semnificativ l-am mentionat pentru ca pacientii cu cancer avansat ar trebui să ia in 

considerare acest tratament( foarte recomandat) ca suplimentar pentru a se ocupa cu problemele 

critice de răspândire a cancerului.Datorită simplității acestui tratament, soluția Rath ar trebui să fie 

adăugata la orice combinatie de tratamente cancer alternative,chiar si cu chimioterapie. Cautati (pe 

internet) un furnizor pentru aceasta combuinatie. Fie “originale” Dr Rath sau din alta sursa.În cazul în 

care cancerul este oprit din raspandire(are doar anumite zone fixe) organismul il poate elimina in cele 

mai multe cazuri. Dr. Rath a elaborat impreuna  cu Laureatul premiului Nobel de 2 ori,chimistul Linus 

Pauling si un program de prevenire a bolilor de inima, bazat pe aceleasi  trei elemente cheie din soluția 

de cancer (cu excepția EGCG si coenzimei Q10,care oricum sunt bune si pentru inima). Cititi cartea         

Dr. Rath  gratuita de pe Internet.  http://www4.dr-rath-foundation.org/pdf-files/cancer_book.pdf 

Ceai verde 

Aproximativ 40% din greutatea frunzelor uscate de ceai verde sunt polifenoli.Cel mai puternic dintre 

acestia este EGCG. O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Purdue a determinat: 
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"În prezența EGCG, celulele canceroase literalmente nu au reușit să crească/se mărească după diviziune. 

Probabil că nu au ajuns la dimensiunea minimă necesară pentru diviziune si au suferit moartea celulelor 

programate, sau apoptoza." 

Polifenolii de ceai verde , în special EGCG, inhibă o enzimă necesară pentru cresterea celulelor 

canceroase si ucid celulele canceroase, cu nici un efect negativ asupra celulelor sanatoase. EGCG, un 

antioxidant, este considerat de multe ori mai puternic decat vitamina E sau vitamina C in proprietati 

antioxidante. Într-un studiu din anul 1997, cercetatorii de la Universitatea din Kansas a stabilit că EGCG 

este de doua ori mai puternic ca resveratrolul din struguri negrii - recunoscut pentru a distruge celulele 

canceroase (a se vedea Cura Johanna BRANDT cu struguri Negri (inchis colorati)). 

Ceaiul verde este, de asemenea, un element cheie al prevenirii cancerului. ..  

Cercetatorii au cunoscut de ani de zile faptul că incidența cancerului de prostată este considerabil mai 

mică în țările din Asia O posibilă explicație a crescut de oamenii de stiinta este consumul ridicat de 

alimente vegetale în rândul populațiilor din Asia O alta este numărul tot mai mare de studii de laborator 

care indică faptul că ceaiul verde - cel mai popular ceai în China, Japonia și alte țări asiatice - are efecte 

anti-tumorale Ceaiul negru este mai popular in tarile occidentale toată lumea,, aproximativ 80 la suta 

din ceaiul consumat este ceai negru Ambele ceaiuri provin din aceeași plantă (Camellia sinensis... ) 

Ceaiul negru este fermentat; ceaiul verde nu este lângă apă, ceaiul este cea mai consumata bautura din 

lume Ceaiul verde contine polifenoli din mai multe substanțe chimice - care acționează în calitate de 

antioxidanti puternici si agenti non-toxici, ce previn cancerul  - decat ceaiul negru.... A fost speculat că 

rata scazuta de cancer pulmonar in Japonia - in ciuda ratei ridicate de fumat - se datorează consumului 

de ceai verde .REPET: JAPONIA - 2 BOMBE NUCLEARE si FUKISHIMA 

Atentie cei cu probleme cu cardio :optati pentru extract EGCG care Nu contina cafeina 

EVALUARE TRATAMENT:Acest tratament cancer este evaluat ca fiind eficace NUMAI pe pacienți cu 

cancer nou diagnosticati care nu au un cancer ce se dezvolta rapid si cancerul nu s-a raspandit 

semnificativ! Dacă sunteți un pacient cu cancer avansat, care a avut o mulțime de chimioterapie, 

radioterapie sau interventii chirurgicale sau aveti un potential cancer de creștere rapidă, nu folositi acest 

tratament ca tratament primar.Insa poate fi cu succes adaugat tratamentelor primare –merge adaugat 

in aproape orice combinatie. Studii despre ceai verde si cancer: 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/02/scientific-studies-database-page-5/ 

 

Coenzima Q10 - CoQ10 

Coenzima Q10 este un antioxidant care stimuleaza muschii inimii si stimuleaza sistemul imunitar in mai 

multe moduri diferite, în principal, prin niveluri mai ridicate de anticorpi, și numere mai mari și / sau 

activități de lupta impotriva cancerului macrofag și celulele T. Pot exista și alte modalități in care 

coenzima-Q10 ajuta în lupta împotriva cancerului, care nu au fost încă izolate. Desigur, acesta este cel 

mai bine cunoscut ca un antioxidant. Antioxidantii ajuta la utilizarea oxigenului organism mai eficient. 
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DOZAJ 

In experimentele în cazul în care doza a fost doar 90 mg pe zi , rezultatele au fost sporadice.Când dozele 

au fost in intervalul de 400-600 mg pe zi, sau, mai mare, rezultatele au fost substanțiale. O persoană ar 

trebui să dezvolte treptat până la doze peste 100 mg. 

"La sfârșitul anului 1993, Dr.Folkers a amenajat pentru primul studiu clinic de Coenzima Q10 într-o clinică 

din Copenhaga, Danemarca Doctorii au tratat 32 de pacienti cu cancer de san avansate. În plus față de 

chirurgia potrivita si tratamentul conventional, fiecare pacient a luat 90 mg de CoQ10 pe zi Ei au primit 

de asemenea alte vitamine, minerale, antioxidanti, si acizi grasi esentiali.. Pe acest regim, 6 din cei 32 

de pacienți au arătat o regresie tumorală parțială, semnificativa. Apoi, în octombrie 1993, un lucru 

ciudat sa întâmplat: una din aceste șase femei, pe cont propriu, a crescut doza ei de la 90 la 390 mg pe zi 

de luna viitoare, doctorul ei a notat, "tumora nu mai era palpabilă și în luna următoare, o mamografie. a 

confirmat dispariția tumorii ei. După aceea, o altă femeie din grup a crescut, de asemenea, doza ei, la 

300 mg. Tumora ei a dispărut în curând, de asemenea, și de un examen clinic nu au evidențiat tumora, 

nici de metastaze la distanta. "   Ralph Moss, ”Antioxidanți împotriva cancerului” 

Semnificația acestui studiu este DUBLA. În primul rând, toți acești pacienți au primit chimioterapie, 

împreună cu Co-Q10. Imaginați-vă ce rezultate ar fi fost obținută fără sistemul imunitar distrus de  

chimioterapie! În al doilea rând, dozele de Co-Q10 acordate de medicii erau mult prea mici (90 mg).   

Au fost pacienții care au făcut cele mai mari descoperiri. 

Un studiu ulterior a demonstrat o relație semnificativă statistic între nivelul plasmatic al coenzimei Q10 

si deficit de prognostic cancer de sân.Niveluri scăzute în sânge ale acestui compus au fost raportate la 

pacienții cu tumori maligne altele decât cancerul de sân, inclusiv mielom, limfom, cancerul de plamani 

, de prostata, pancreas, colon, rinichi, cap și gât . Mai mult, scăderea nivelului de coenzima Q10 a fost 

detectat in tesutul uman malign, dar nivelurile crescute au fost raportate, de asemenea.  

Dr. Douglass subliniază faptul că CoQ10 se dizolvă în grăsime și că este, prin urmare, cel mai absorbabil 

luata impreuna cu o lingura de ulei de masline. Tim Burton Goldberg spune uleiul de nuca de cocos.   

Există două motive pentru a lua suplimente de Coenzima Q10, chiar daca organismul nostru o poate 

produce. În primul rând, organismul produce mai puținăodata cuvarsta. În al doilea rând, vitaminele B 

niacina (B3), acid folic, și piridoxina (B6) sunt necesare pentru ca organismul sa fabrice acest nutrient, 

http://www.herbs4healing.com/Cancer/COQ10/coq10.html  

EVALUARE TRATAMENT: 

Acest tratament cancer este evaluat ca fiind eficace NUMAI pe pacienți cu cancer nou diagnosticati care 

nu au un cancer ce se dezvolta rapid si cancerul nu s-a raspandit semnificativ! Dacă sunteți un pacient 

cancer avansat, care a avut o mulțime de chimioterapie, radioterapie sau interventii chirurgicale sau 

aveti un potential cancer de creștere rapidă, nu folositi acest tratament ca tratamentul primar.Poate fi 

cu succes adaugat tratamentelor primare –recomandat a fi combinat cu altele. 

Recomandari de combinatii 
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● foarte bună de adăugat la Dieta Budwig (CoQ10 se dizolvă în grăsime) 

● Protocolul de la Stockholm, care este centrat pe Co Q10(zilnic): 

1.2 grame de acid Gamma Linolenic +3.5 grame de acizi grasi Omega 3 +58 mg  Beta caroten+ 

+2.8 grame Vitamina +2500 UI de vitamina E+385 de grame de seleniu micro+ 390 mg CoQ10 

● Recomandat daca faceti inca chimioterapie 

Din moment ce planuri de tratament care construiesc sistemul imunitar iau, în general, mai mult timp 

pentru a ajuta la uciderea celulelor canceroase (deoarece lucrează în mod indirect), alte planuri de 

tratament ar trebui să fie combinate cu acest plan pentru a ajuta distruge celulele canceroase direct și 

a opri răspândirea cancerului. Acestea ar putea include ceai Essiac și / sau cura de struguri, pentru a 

distruge celulele canceroase in mod direct, soluție celulară Rath si MSM pentru a opri metastaza. 

ATENTIE LA CALITATE, ORICE SUPLIMENT ACHIZITIONATI! Daca va permiteti un supliment aveti grija sa 

fie de calitate, sa va faca bine , nu rau!  

Exista 2 tipuri de coenzima Q10 ca supliment (extrasa din trestie de zahar si tutun)Nu fac reclama si nu 

voi recomanda branduri insa 2.ATENTIE LA SUPLIMENTE, FRUCTE, LEGUME, IERBURI, 

CONDIMENTE SI LA TOT CE ACHIZITIONATI! 

Studii despre CoQ10 si cancer:  http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/02/scientific-

studies-database 

A se vedea si  

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/16/combate-efecte-radiatii-radioterapie-

glutation-vitamina-c-e-acid-alfa-lipoic-alge-ceai-caroten/ 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/08/antioxidantii-protectie-rl-si-

chimioradioterapie/ 

 

 

Vitamina C si Prelungirea vietii cu pina de 16 ori mai mult(metoda Dr. Avram Hoffer)! 

 

Dr. Avram Hoffer, MD, Ph.D. este un psihiatru care are multi pacienti cu cancer trimisi la el pentru 

depresie și anxietate. Ca parte a tratamentului pentru aceste probleme psihologice / emoționale el 

prescrie o varietate de suplimente nutritive. Surprinzator, pacienții cu cancer care au urmat programul 

său nutrițional traiesc de 16 ori mai mult in comparatie cu pacientii sai, cu cancer, care nu respectă 

programul nutritional! 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/16/combate-efecte-radiatii-radioterapie-glutation-vitamina-c-e-acid-alfa-lipoic-alge-ceai-caroten/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/16/combate-efecte-radiatii-radioterapie-glutation-vitamina-c-e-acid-alfa-lipoic-alge-ceai-caroten/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/08/antioxidantii-protectie-rl-si-chimioradioterapie/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/08/antioxidantii-protectie-rl-si-chimioradioterapie/
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„Nimeni nu ar trebui să ia suplimente până când nu au devenit familiari cu proprietățile lor și cum să le 

folosească. Este recomandabil întotdeauna de a lucra cu un medic in cunostinta.    Dar dacă nu puteti 

găsi nici un nutritionist sau medic orthomolecular ar trebui să mergeti mai departe pe cont propriu 

folosind datele de acum disponibile pe suplimente nutriționale și de vitamine. Ar trebui să vă informati 

medicii despre ceea ce faceti și ce suplimente folositi. Prin listarea de vitamine și a dozelor eu nu sugerez 

că fiecare persoană trebuie să le ia pe toate. Aceasta este o chestiune individuală pe baza discuțiilor cu 

medicul dvs. Suplimentele de vitamine si minerale sunt compatibile cu medicamente și cu dieta.” 

Aici este regimul zilnic nutrițional a Dr. Hoffer pentru pacienții săi: 

12000 mg de vitamina C(12 grame) 

800 UI de Vitamina E(din migdale, nuci, spanac, ardei gras, kiwi etc) 

1500 mg de Niacina (vitamina B3, fie acid nicotinic sau nicotinamidă) 

25 - 50 de ori DZR de alte vitamine B 

0.200 mg Seleniu  

minerale suplimentare, cum ar fi Zinc si Calciu 

IN DETALIU LA http://www.doctoryourself.com/cancer_hoffer.html  

(ATENTIE: a se cauta si consuma din surse naturale de astfel de vitamine- ex. Catina:) 

Explicatia stiintifica: 

Unele dintre acestea sunt vitamine respiratorii( care ajuta celula sa respire) ( a se citi cauzele 

cancerului ): www.stopcancer.com . 

Niacina (vitamina B3), nu niacinamida nici un fel de  de niacina non-spălanta-a se vedea si Niacina 

(vitamina B3) și, de asemenea, nota de mai jos. 

Vitamina B2 (riboflavina)-vezi nota de mai jos. 

Vitamina B5 (acid pantotenic)-vezi nota de mai jos. 

Vitamina E 

Peroxidul de hidrogen: 

Vitamina C stimuleaza organismul sa produca propriul peroxid de hidrogen. De aceeas megadose de 

vitamina C sunt administrate de catre medici Orthomoleculari oral și intravenos pentru 

tratarea cancerului. Este sigur de a lua doze mari (până la 20.000 mg pe zi) de vitamina C, timp de o 

săptămână, dar doze mai mari de 20.000 mg pe zi luate pe perioade mai lungi de timp nu trebuie oprite 

brusc. Dozele 20.000 mg pe zi și mai ridicate să fie întotdeauna ridicate/ coborâte încet pentru 

ca   corpul dvs sa se poata descurca. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&u=http://www.stopcancer.com/ottolecture3.htm&usg=ALkJrhi2NsN1YhuuJpxyQkjXG6l11-uz6w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&u=http://www.healingnaturallybybee.com/articles/niacin.php&usg=ALkJrhgWkrABi1ebuCLTnVuYSjGkwPMZ1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&u=http://www.healingnaturallybybee.com/articles/niacin.php&usg=ALkJrhgWkrABi1ebuCLTnVuYSjGkwPMZ1Q
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Peroxid de hidrogen oral NU ar trebui să fie luat.  

Notă: 

Vitaminele B de mai sus sunt obținute prin luarea de suplimente de vitamine din complexul B. 

De aceea se recomanda suplimentarea din alimente INTEGRALE in loc de suplimente nutritive. 

 Rezultate obținute pe dr. Hoffer au fost publicate în Jurnalul de Medicina Orthomoleculara, 5 (3) :143-

154, 1990.( The Journal of Orthomolecular Medicine) http://www.alkalizeforhealth.net/cancerpain.htm 

“Pe baza acestor rezultate și a celor raportate de către Cameron și colaboratorii săi vă recomandăm ca 

pacientii cu cancer sa urmați regimul descris în această lucrare, ca adjuvant la terapia conventionala este 

cazul.” – Dr. Linus Pauling si Dr. Avram Hoffer. 

“Cu utilizarea adecvată de vitamina C pentru cancer am putea reduce rata de deces cu 75%.Probabil că 

este înțelept pentru fiecare pacient cu cancer, pentru a primi vitamina C.” –  Dr. Linus Pauling, Dublu 

Laureat/Castigator al Premiului Nobel  

 

Vitamina C  

reduce durerile in cancer:    

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/31/elimina-redu-durerea-in-cancer/. 

Mai mult, studii arata ca vitamina C poate ucide orice virus si bacterie cunoscuta(inclusiv celecauzatoare de 

cancer). 

 Vitamina C a fost demonstrat pentru a ajuta la detoxifierea de plumb, distruge celulele canceroase, plus 

mult mai mult. 

Cititi mai multe despre dovezi stiitifice vitamina C, prelungirea vietii si tratarea bolilor precum cancer , diabet si 

alte boli cronice si degenerative: 

http://tomlevymd.com/downloads/VC.NZ.Sept.2010.pdf 

Institutul Linus Pauling recomanda ca barbatii si femeile sanatoase  sa manance “cel putin cinci portii (2 

cesti!) de fructe si legume pe zi” – care oferă aproximativ 200 mg de vitamina C.  

Evident, dacă suferiți de orice boală cronică, cantități mult mai mari pot fi necesare și nu doar pe cale orală. 

Cercetarile au aratat ca mai putin de 10 mg de vitamina C pe zi poate elimina amenințarea de 

scorbut. Firește, boli precum cancerul si bolile de inima nevoie de cantitati mult mai mari. 

 De retinut ca probleme cum ar fi cancerul, boala coronariana, diabet, gută, hipertensiune arterială și de 

accident vascular cerebral pot fi tratate cu terapie de vitamina C. 

http://www.alkalizeforhealth.net/cancerpain.htm
http://www.alkalizeforhealth.net/cancerpain.htm
http://cancer/
http://cancer/
http://cancer/
http://cancer/
http://tomlevymd.com/downloads/VC.NZ.Sept.2010.pdf
http://tomlevymd.com/downloads/VC.NZ.Sept.2010.pdf
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 Cele mai bune surse de vitamine si antioxidanti sunt alimentele ECOlogice, INTEGRALE, CRUDE. NICIODATA 

acestea NU au efecte secundare majore si NU induc dezechilibre pe termen lung! 

Sursa naturala cea mai bogata in vitamina C este catina (bogata si in omega3, 6 . 7, 9, etc): 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/04/catina-tratament-cancer-natur/ 

Suplimente de calitate vitamina C (pentru cei ce doresc supliment)sunt de tipul liposomal. 

in cancer, administrarea de vitamina C IntraVenos incepe de la 15 grame  se creste in cazuri tipice la 

25-50 grame vitamina C administrate IV(IntraVenos) in interval de 90 minute,  de 2-3 ori pe 

saptamana , cu monitorizarea nivelurilor plasmatice( un nivel de maxim al concentratiei in plasma de 

~20 mM (350- 400 mg/dL) este de dorit) in paralel cu minim 4 grame vitamina C (eventual cu 

bioflavonoide ca citrina si vitamina P)  zilnic , pe cale orala, cu respectarea precautiilor de rigoare- 

vedeti protocolul PROvindecare cancer (tratamente cancer ) axat pe vitamina C IV  de la clinica 

Riordan(peste 40.000 cazuri vitamin C IV ): 

https://riordanclinic.org/research-study/vitamin-c-research-ivc-protocol/ 

Chiar daca individual nu e suficient de potent sa vindece de cancer, va ajuta sa ramaneti in viata pentru ca 

alte tratamente sa poata actiona. 

Siteul urmator listeaza 60 referinte la studii publicate despre vitamina C : 

www.doctoryourself.com/biblio_cameron.html.  

Institutele Nationale ale Sanatatii SUA sponsorizeaza activ in prezent studii pe doze mari vitamina C UV . 

Mai multe studii stiintifice despre vitamina C si cancer: 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/09/29/scientific-studies-database-page-2/ 

 

2.1 Energizarea celulelor non-canceroase cu substanțe nutritive și minerale. 

Unele din cele mai eficiente alternative (Sucuri de struguri  ,Sucuri de fructe puternic anticancerigene 

Suc de LIMU) sunt in Anexa 1 . 

Daca nu puteti urma o cura de struguri, desi se pierde din eficienta acestui tratament( evaluat ca 

tratament individual pentru cancere de grad IV), includeti suc de struguri/ Limu, asa cum e descris in 

anexa (cu samburi si pielite) la combinatia dumneavoastra de tratamente (pe stomacul gol) 

Sucul de struguri poate fi amestecat cu alte sucuri de fructe( afine, coacaze, mure, zmeura, fragi, 

(fructe de padure), capsune,macese, goji, rodii (acid eleagic printre altele), rosii, pepene rosu si galben, 

papaya si ananas (enzime pancreatice, si betacaroteni printre altele), caise, prune,mango, lamai, lime 

grepfruit roz si alb(detoxifiere ficat), orice fructe INTENS COLORATE va plac, CU SAMBURI SI COJI, 

inclusiv kiwi lamaie si lime dar nu cu alte alimente. 

https://riordanclinic.org/research-study/vitamin-c-research-ivc-protocol/
https://riordanclinic.org/research-study/vitamin-c-research-ivc-protocol/


Copyright © 2013 CRISTIAN GOLOGAN                                                                                                  Page  

Se poate combina de asemenea cu scortisoara( in cazul diabetic actioneaza ca un surplus de 

insulina)Se poate combina si cu tamaie, turmeric(curcuma), ghimbir, sofran, bicarbonat de sodiu ( 

tumori, nu mai mult de 1 lingurita pe zi de bicarbonat de sodiu!) , Calciu de Coral, Argint Coloidal , 

Vitamina D3 (pulbere sau zdrobita ) , dioxid de clor (trebuie să folosească 50% acid citric) , Seleniu , 

Zinc, Magneziu, Acid Malic si orice alti ucigasi de microbi de cancer.(recomandate cele ECOLOGICE!) 

Se poate combina cu alte suplimente de minerale si vitamine lichide sau sub forma de praf, 

superalimente pentru sanatate optima (Chlorella si Spirulina, obtinandu-se toti aminoacizii necesari) 

precum si cu unele ceaiuri anticancerigene sau imunostimulatoare(ceaiuri de ciuperci ABM,etc.) 

Orice adaugati(cu exceptia altor fructe anticancerigene), asigurați-vă mai întâi că acesta nu este un 

aliment si ca reprezinta sub 5% din sucul de struguri(pentru eficienta maxima). 

Sucurile de fructe se consuma incet, pentru a nu ridica BRUSC nivelul zaharului din sange. 

Toti (care pot) ar trebui sa incerce sau sa includa acest tratament alaturi de altele!                       

Daca nu puteti face sucuri din fructele de mai sus, puteti inlocui cu (mai putin eficient) suc de legume: 

Morcov (carotene, vitaminaC, acid oxalid,etc), sfecla, telina(RADACINOASE DOAR ECO), 

crucifere(varza,conopida, broccoli,etc.), patrunjel,busuioc, iarba de grau/orz verde, alte verdeturi si 

sucuri din Terapia Dr. Kelley-Dr. Gerson ; Si acesta se poate amesteca cu condimentele si suplimentele 

ce pot fi combinate cu sucul de fructe!Orice inunda corpul cu nutrienti va ajuta cu siguranta! Orice 

suplimente sub forma de praf sau lichid achizitionati si nu pregatiti dvs in casa din fructe, legume si 

verdeturi proaspete, verificati ca e 100% natural, nu contine aditivi,conservanti, chimicale sau alte 

substante nocive.  Optiunea BIO/ECOLOGICA (teoretic) nu au chimicale(multe) nici nu sunt IRADIATE 

 

Terapiile Dr. Kelley-Dr. Gerson 

Terapia Gerson constă in : 

● Cantitati ridicate de Potasiu(mineral foarte alcalin,precum Cesiu), o dieta saraca in sodiu, fără 

grăsimi sau uleiuri nocive(doar ulei de in), si proteine animale minime(oua).  

●  Sucuri de fructe si legume crude si de ficat crud ofera enzime active oxidative care faciliteaza 

reabilitarea ficatului. 

● Clismele cu cafea ajuta la curatarea colonului si detoxifierea ficatului-LUCRU VITAL CE TREBUIE 

FACUT PERIODIC IN ORICE TRATAMENT ALTERNATIV DE CANCER, NU in chimioterapie!!!!! 

Terapia trebuie să fie utilizata ca un tot integrat, de catre specialist(la clinici private), ca la carte 

pentru a vindeca cazuri de cancer avansate. Dr. W illiam Donald Kelley (ce modificat terapia Gerson) a 

afirmat, că dacă toti pacientii săi ar fi urmat protocolul său exact cum a spus el, rata de vindecare sa ar 

fi fost de 97%. 
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Dr. William D. Kelley, decedat in 2005, a  tratat peste 33,000 pacienti cu cancer si a reusit sa vindece in 

jur de 90%  dintre pacientii tratati de el, folosind sucuri naturale si enzime pancreatice. 

Terapia Dr. Kelley-Dr. Gerson este destul de greu de inteles si pus in practica INTEGRAL de majoritatea 

(poate de aceea e cotata ca fiind adecvata pentru cancere etapa 3) Pentru cei ce vor sa incerce totusi: 

http://www.drkelley.com/CANLIVER55.html ).- cartea Dr. Kelly GRATUITA 

Dr. Kelley a preluat si imbunatatit terapia Dr. Max Gerson Un rezumat detaliat al terapiei Dr. Max Gerson 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/15/analiza-asupra-terapiei-gerson/ 

Contine insa elemente deosebit de recomandate a fi integrate ca tratamente suplimentare alaturi de 

majoritatea celorlalte tratamente ( spre exemplu langa o dieta decancer,electromedicina,etc ) 

Printre cele mai importante voi detalia pe scurt: 

Sucuri legume 

O dieta tipică zilnică pentru un pacient aflat pe regimul tratament Gerson  complet 

:Treisprezece pahare de suc proaspat, morcov crud / măr verde și-frunze verzi, preparate din fructe și 

legume organice, proaspete,unul in fiecare ora. 

NOTE:  

1.Institutul GERSON este IMPOTRIVA sucului daca legumele NU sunt din sol bio 

2. Radacinoasele trebuie evitate oricum(daca pe exterior le poti spala bine, NU poti pe   interior) 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/09/07/unele-din-cele-mai-periculoase-alimente-

pentru-cancerzaharcerealenegerminateproduse-derivate-cu-si-din-acesteamamaliga-paine-paste-orez-

prajituri-compoturi-dulceturi-etc-produse-anim/. Legumele ce cresc la SUPRAFATA se SPALA si CLATESC 

in VAS cu apa CURATA si se fac suc . 

Trei mese complet vegetariene, proaspăt preparate din fructe crescute organic, legume si cereale 

integrale. O masa tipica va include salata, legume fierte, cartofi copti, supa de legume si suc. 

Fructe proaspete și desert fructe proaspete disponibile la orice oră pentru gustări, în plus față de regim 

alimentar obișnuit. 

Fructele si legumele crude, integrale contin pulpa/fibre.De aceea, multe sisteme digestive a oamenilor 

bolnavi nu asimileaza toate substantele nutritive din legume/fructe crude. Insa , sub forma de suc 

nutrienții pot trece direct în fluxul sanguin și hrăni celulele intarind sistemului imunitar. 

Un pahar tipic de suc contine morcov crud, mar verde si frunze verzi (retineti avertismentul 

radacinoaselor) 

Frunze verzi de(oricate puteti obtine din urmatoarele, chiar daca nu toate si nu altele!): 

http://www.drkelley.com/CANLIVER55.html
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/15/analiza-asupra-terapiei-gerson/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/15/analiza-asupra-terapiei-gerson/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/09/07/unele-din-cele-mai-periculoase-alimente-pentru-cancerzaharcerealenegerminateproduse-derivate-cu-si-din-acesteamamaliga-paine-paste-orez-prajituri-compoturi-dulceturi-etc-produse-anim/.Legumele
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/09/07/unele-din-cele-mai-periculoase-alimente-pentru-cancerzaharcerealenegerminateproduse-derivate-cu-si-din-acesteamamaliga-paine-paste-orez-prajituri-compoturi-dulceturi-etc-produse-anim/.Legumele
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/09/07/unele-din-cele-mai-periculoase-alimente-pentru-cancerzaharcerealenegerminateproduse-derivate-cu-si-din-acesteamamaliga-paine-paste-orez-prajituri-compoturi-dulceturi-etc-produse-anim/.Legumele
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Varza rosie(2 3 frunze), frunze (tinere, dinspre interior) de sfecla rosie si sfecla alba(swiss chard)        

salata verde,salata escarole, andive,salata romaine, ardei gras verde ,nasturel(1/4),  fara spanac- se 

consuma spanacul separat daca se doresteSucurile Gerson Kelley sunt oarecum o varianta imbunatatita 

a sucurilor Breuss(axate pe morcov, sfecla). Dr. Gerson a exclus alimentele bogate in grasimi din dieta, 

inclusiv avocado.Dr. Gerson a reconsiderat pozitia cu privire la grasimile OMEGA 3 dupa ce a studiat cele 

demonstrate de Dr. Budwig.Avocado este un aliment deosebit de bogat in Omega 3 si in multe alte 

vitamine si elemente anticancerigene.In plus, consumul de avocado inainte de suc sau integrarea 

acestuia in sucuri creste semnificativ(200-400%) absorbția a doi antioxidanți carotenoizi cheie -licopen 

și beta-caroten(prezenti in morcovi si in altele), carotenoizi care distrug invelisul enzimatic de pe 

celulele canceroase, deci CRESC EFICIENTA ANTICANCER a sucurilor de legume de 2-4 ori . 

http://whfoods.org/genpage.php?tname=foodspice&dbid=5  

Nota: Dupa cum probabil veti observa, toti cei ce promoveaza terapia Dr.Kelly-Dr. Gerson insista 

“exagerat” de mult pe importanta unui storcator de calitate, care are preturi “piperate”.Important sa fie 

un storcator care va permite sa introduceti bucati mari pentru stors(confortul dvs) si nu se roteste 

foarte rapid ->NU distruge enzimele datorita caldurii din rotatie). Foarte important ca sa nu pierdeti 

nutrient (enzime,vitamine.minerale) si agenti anticancergeni  continuti in coji si samburi/seminte. 

De aceeaa trebuie sa spalati bine fructele si legumele inainte de stoarcere si dupa ce faceti sucul sa 

REINTEGRATI “pulpa”(ce ramane uscat in storcator si se arunca de obicei) in suc(in mare parte). 

DOZAJ: 

Observati ca Dr. Kelley si Dr.Gerson recomanda consumul a 13 pahare zilnic .Insa fiecare caz e diferit 

Incepeti cu doze mici si cresteti treptat dozele pe masura ce corpul se obijnuieste(fiecare tratament) 

Suc de legume cu 1 litru ce provine NUMAI din morcovi este nivelul minim  zilnic. Sucuri de legume cu 

2 litri de morcovi a fost de asemenea folosit de multi oameni.Daca nu puteti include si suc de struguri 

negri cel puţin 80% din sucul de legume ar trebui să vină de la legume mentionate, deşi alte legume nu 

sunt cu mult în spatele celor menţionate 

EVALUARE TRATAMENT: 

Datorita faptului ca sucurile de fructe sunt mult mai puternic anticancerigene si antioxidative sunt 

mult mai indicate pentru puterea de a lupta cu cancerul.Insa nu trebuie neglijate nici cele din terapia 

Dr. Kelley –Gerson datorita nutrientilor diferiti continuti(vitamine si minerale ) si enzimelor. 

Ca si sucurile de fructe, acestea pot fi “imbunatatite” prin adaugare de/amestecare : 

● Suc de iarba de grau verde /iarba de orz verde 

● Alge marine (supernutrienti si toti aminoacizii pt sanatate optima) Chlorella , SPirulina, AFA:  

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/tratamente-cancer-natur-vindec-remed-recomandat/ 

● Alte ierburi sau condimente anticancerigene : PATRUNJEL, BUSUIOC,TURMERIC,GHIMBIR, etc. 

http://whfoods.org/genpage.php?tname=foodspice&dbid=5%20
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/tratamente-cancer-natur-vindec-remed-recomandat/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/tratamente-cancer-natur-vindec-remed-recomandat/
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RECOMANDATA INCLUDEREA ACESTOR SUCURI LA MAJORITATEA COMBINATIILOR DVS DE 

TRATAMENTE, ALTERNATIV CU CELE DE FRUCTE! 

Suplimente la terapia Dr. Kelley Dr.Gerson 

Se recomanda suplimentele: 

Suplimente Nutritive 

Terapia Gerson, nu necesita prea multe suplimente nutritive deoarece nutrientii esentiali sunt deja 

prezenti in dieta Gerson. Cateva suplimente utilizate in Terapia Gerson, sunt urmatoarele: 

1. Solutia Lugol – concentratia conventionala USP, a unei solutii Lugol contine 5 grame de iod si 10 grame 

de iodura de potasiu in 100 ml solutie. Concentratia solutiei de lugol utilizata in Terapia Gerson, este de 

5 grame de iodura de potasiu si 10 grame de iod in solutie de 200 ml 

. Dozajul tipic folosit de Gerson, al solutiei Lugol pentru bolnavii de cancer care nu sunt tratati cu 

chimioterapie este de 3 picaturi adaugate in sucul de portocale sau de mere-morcovi, de 6 ori pe zi. 

Acesta este redus la o picatura de 6 ori pe zi, dupa 2 pana la 3 saptamani. Pentru pacientii cu cancer 

tratati anterior cu chimioterapie se incepe cu cate o picatura de 6 ori pe zi. Doza este redusa dupa 5 

pana la 6 saptamani, la 3 sau 4 picaturi pe zi. Solutia Lugol nu ar trebui adaugata in sucurile din frunze verzi. 

Comentariu personal : Iodul interfereaza cu tiroida. Nu sunt pentru administrarea acasa, fara supraveghere 

medicala! Cu toate acestea, Iodul individual a fost demonstrat a fi un tratament de cancer de san. 

Cititi un articol complet depre Iod:http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/11/02/iodine-2/ 

Atentie si ce am scris si la SELENIU, Iodul funtioneaza in corelatie cu seleniu.: 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/11/02/selenium/ 

Trei dintre cei mai buni doctori de cancer cunoscuti, Dr. Hoxsey, dr. Gerson si Dr. Moerman,au inclus toti 

o formă de iod în tratamentele lor! Iodura de potasiu a fost un ingredient cheie in ceai de plante 

Hoxsey. De asemenea niacina. Iodul poate subtia sistemul limfatic, care poate fi critic pentru un 

tratament de cancer.Cu toate acestea, se ocupă cu chimia corpului, și în special iodul, este ceva cu care 

doar experții ar trebui să se ocupe Lucrati cu o persoana de specialitate daca luati suplimente iod 

Personal nu imi plac suplimentele “extract” decat daca sunt absolut necesare precum in cazul Potasiu 

in echilibrarea Clorură de Cesiu(aici Cesiu elimina Potasiu din organism)  

2. Saruri compuse de Potasiu – Dr. Gerson a crezut ca inceputul tuturor bolilor degenerative este 

pierderea ionilor de potasiu din celule si invazia ionilor de sodium impreuna cu apa in celule. Acest lucru 

duce la edem, pierderea potentialului electric al celulelor, formarea de enzime improprii, reducerea 

oxidarii celulelor si alte functionalitati defectuoase a celulelor. Construirea aproape a tuturor enzimelor 

de catre celule, necesita potasiu ca un catalizator. In contrast cu aceasta, sodiul inhiba producerea de 

enzime. O solutie de saruri compuse de potasiu este formata din 33 grame de acetate de potasiu, 

monofosfat de potasiu si gluconate de potasiu, diluata in 32 uncii (1 uncie=28 grame) de apa distilata . 
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Dozajul tipic variaza de la 1-4 lingurite de 10 ori pe zi, din solutia pregatita (un total de 3.5 – 14 grame de 

potasiu pe zi). Acestea se adauga la sucurile din portocale, mere-morcovi sau cele cu frunze verzi, dar nu 

la sucurile din morcovi (doar morcovi).  

Cel mai mare beneficiu al sarurilor compuse de potasiu este de a trata sindromul de leziune tisulara (TDS) care 

se gaseste in toate formele si tipurile de cancer.In plus, potasiul este un mineral alcalin. 

ATENTIE: EVITATI HIPERKALEMIA! 

Consultati  baza de date studii stiintifice (pe site) referitor la iod, seleniu, potasiu si cancer. 

3. Capsule cu Acidol-Pepsina (betaina HCL = Betaina (betaina hidroclorida) are formula moleculara 

C5H11NO2. Descoperita in anul 1869, betaina inainte de toate este un medicament ( aminoacid ) folosit 

in tratamentul dereglarilor enzimatice. Ea se gaseste in sroturi de cereale, seminte de bumbac, spanac, 

broccoli, carne de peste si alte alimente. Este recomandata ca o sursa suplimentara de acid clorhidric 

pentru persoanele cu deficiente de acid gastric. Betaina ajuta la absorbtia mineralelor si a altor nutrienti 

in organism.Este foarte solubila in apa. Ph-ul solutiei apoasa de betaina 5% este 1 (foarte acid). Doza 

uzuala la om este de 3 grame. Folosita ca aditiv in hrana pestilor ajuta la alterarea rapida a proteinelor si 

grasimilor la nivelul aparatului digestive) (betaina HCL si pepsina) – Acest supliment este utilizat pentru 

sprijinirea digestiei alimentaelor si sucurtilor. Doza este de 2 capsule de 3 ori pe zi. 

4. Niacina (Vitamina B3) – doza pentru bolnavii de cancer este de 6 tablete de 50mg de niacin/zi  de 6 luni. 

In cazuri avansate , doza este crescuta la 50mg niacina la fiecare 24 de ore pe zi (un total de 1200 mg de 

niacina pe zi). Terapia Gerson, foloseste o forma , care poate avea ca efect advers o inrosire a pielii, o 

roseata temporara, inofensiva insotita de senzatia de caldura si mancarime. Nu trebuie intrerupt 

tratamentul la aparitia acestor efecte, deoarece niacina provoaca vasodilatatie, care imbunatateste 

circulatia sangelui, ridica temperatura pielii, creste oxigenarea promovand nutritia celulara si un efect 

global de detoxifiere niacina trebuie intrerupta in cazul menstruatiei sau al sangerarilor de orice fel. 

5. Enzime cu Pancreatina  

Aceste comprimate, contin 3 grupe de enzime necesare in digestie si o buna absorbtie a hranei. Cele 3 

grupe de enzime, sunt : lipaze necesare in digestia grasimilor, amilaze care digera amidonul, proteaze 

pentru digestia proteinelor dar si a maselor tumorale(de fapt, masele tumorale au un invelis proteic care le 

apara de sistemul imunitar, intercepteaza glucoza si impiedica oxigenul sa intre in celula de cancer 

si enzime protease (tripsina si chimotripsina) vor dizolva si acest invelis tumoral si vor ajuta sistemul 

imunitar sa identifice si sa distruga celulele canceroase). Doza recomandata este de trei 325 mg per 

comprimat de 4 ori pe zi. Conform Dr, Gerson, pancreatina nu trebuie administrata pacientilor cu sarcom. 

Surse naturale de enzimele pancreatice proteolitice precum ANANAS/PAPAYA (bromelaina/papaian) 

alaturi de sucuri de fructe si legume proaspete, ecologice(sau bine spalate) sunt excelente.  

6. Ulei de in – Doza normala este de 2 linguri de ulei organic din seminte de in, presat la rece, luat zi de zi 

in prima luna, apoi redusa la o lingura pe zi dupa aceea. Uleiul de in este indicat a fi luat la pranz sau la 

cina, facand parte din sosul de salata, sau la cartofi si legume. Acest ulei este bun in stare cruda, el nu 

http://page 1
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trebuie consumat incalzit sau gatit. Trebuie mentionata campioana in cercetarea uleiului din seminte de 

in Dr Johanna Budwig din Germania, care a recomandat un amestec bazat ulei de in si proteine sulfurice 

lactice care vor creste oxigenarea celulara si combate astfel cauza principala a cancerului 

Consultati baza de date studii stiintifice (pe site) referitor la omega 3 si cancer. 

7. Polen si Laptisor de matca – Polenul este bine de luat atunci cand se reintroduc proteinele in dieta 

pacientului, incepand din saptamana a 10-a pana la a 12-a, de tratament. 

 Doza normala este de 2-4 lingurite pe zi de polen de albine. Laptisorul de matca este un supliment 

optional. Doza normala, este de 100 mg, luat sub forma de capsule luate cu o ora inainte de micul dejun. 

Laptisorul de matca nu ar trebui luat impreuna cu alimente fierbinti. 

Consultati baza de date studii stiintifice (pe site) referitor la polen ,laotisor de matca si alte produse 

apicole  si cancer. 

8. Injectii cu Vitamina B12 si Extract din ficat Crud – Vitamina B12 in Terapia Gerson, sunt injectii 

administrate intramuscular, in muschiul gluteus medius, 0.1 cc (100 mcg) odata pe zi, timp de 4 pana la 6 

luni sau mai mult. In acelasi timp, aceste injectii sunt insotite (in aceeasi seringa pentru injectie) de 3cc 

din extract de ficat crud. 

Terapia Kelley permite si ouale ECO,sursa de B12.Alete surse de B12 sunt algele marine  

Consultati baza de date studii stiintifice (pe site) referitor la  vitamina B12  si cancer. 

9. Vitamina C – In Terapia Gerson, dozarea Vitaminei C este de 1.0 pana la 1.5 grame pe zi, sub forma de 

acid ascorbic, nu sub forma de calciu sau ascorbat de sodiu. Doze mari de Vitamina C sunt permise, fie 

injectate intravenos sau luate tablete de 30-50 grame zilnic  

Catina , cea mai bogata in vitamina C, este de asemenea bogata in caroteni si multe altele, care, per 

total o fac ma eficienta ca sucul de morcov impotriva cancerului. 

consultati baza de date studii stiintifice (click aici) referitor la vitamina C si cancer. 

10. Tablete cu carbune – Aceste tablete vor fi utilizate numai in caz de diaree sau in probleme de 

absorbtie a gazelor in tractul intestinal. Doza depinde de gradul simptomelor. 

11. Amygdalin sau Laetrile (Vitamina B17) – Acesta este un supliment optional, datorita legalitatii lor in 

SUA. Cu toate acestea, este foarte folosit in cele mai multe clinici de cancer in Tijuana, cu o doza 

normala de 9 grame de Laetrile, impreuna cu doze ridicate din Vitamina C si B-complex intravenos, in 

fiecare zi, timp de 3 pana la 6 saptamani. Aceasta este una din cele mai scumpe parti ale tratamentului 

pentru cancer in Tijuana. 

COMENTARIU: SAMBURII DE CAISE contin TOT COMPLEXUL VITAMINIC mentionat mai sus. Vitamina B17 e 

continuta in samburii si semintele de caise , mere , pere,struguri, capsuni, mure, zmeura, fragi , fructe 

padure, cirese, visine dar si in fasole si in multe altele! 

http://page 1
http://page 1
http://page 1
http://page 1
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Un articol complet depre vitamina B17 si surse naturale sigure(nu suplimente scumpe): 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/30/vitamin-b-17-laetrile-2/ 

Terapia Gerson NU poate fi folosita odata cu chimioterapia 

Terapia Gerson este un program de detoxifiere intensa, in care ficatul este apelat intens pentru 

detoxifierea organismului. Având în vedere cantitatea de toxine eliberate în organism în timpul 

chimioterapiei, un program de detoxifiere intens, cum ar fi terapia Gerson poate supraîncărca rapid 

ficat, determinând insuficiență hepatică. 

Se recomandă în așteptare trei săptămâni după chimioterapie, înainte de a implementa o versiune 

modificată a terapiei Gerson, care este detaliat în cartea Vindecarea Calea Gerson(scrisa de Charlotte 

Gerson, fiica in viata a  Dr Gerson).                                                                                                                      

Intre timp, pacientii cu chimioterapie pot începe o dietă vegetariană ecologică și o cantitate limitată de sucuri, 

cu toate acestea nu trebuie să folosească ulei de ricin sau clisme de cafea, deoarece acest lucru poate elibera un 

exces de medicamente chimioterapie în sistemul circulator, care pot fi foarte grave și chiar duce la DECES,  

potrivit Institutului Gerson. 

Terapia Gerson poate fi pusă în aplicare fără restricții cu radioterapia. 

A se vedea DESCRIERE COMPLETA asupra TERAPIEI GERSON(inclusiv STUDII si marturii) : 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/15/analiza-asupra-terapiei-gerson/ 

Detoxifierea si curatarea organismului( Ficat,Bila, Colon, intestine , rinichi , plamani)  

Cancerul este o boala degenerativa si toate bolile degenerative trebuie să fie tratate în așa fel încât 

întregul corp sa fie detoxificat Un corp toxic și necurat slăbește sistemul imunitar al organismului - 

prima linie de apărare. 

Curatati corpul dumneavoastra de toxinele acumulate, cum ar fi metalele grele(cu zeoliti sau natural cu 

Coriandru , Chlorella , usturoiul si ceapa) și pesticide, precum și alimente nedigerate, materii fecale și 

calculi biliari care se acumuleaza in organism prin curatirea colonului și a ficatului. Astfel de contaminări 

sunt motive de reproducere si cauze pentru boli si boli.  

O dată curățat, organismul este mult mai receptiv la măsurile bune pe care le luați pentru a reconstrui 

sistemul imunitar si lupta impotriva bolilor. 

FICATUL 

Este VITAL a curăța, a restabili și de a proteja ficatul înainte, în timpul și după tratamente anti-cancer .  

Max Gerson subliniaza: “cancerul nu se poate dezvolta decât dacă este afectată functia hepatica”                

Un sistem eficient de lupta impotriva cancerului cu regim sever poate impozita un ficat deja slăbit, 

deoarece aceasta va duce la eliberarea de o cascadă de toxine care sunt eliberate atunci când celulele 

canceroase mor. O astfel de versiune poate coplesi un ficat deja afectat și pot fi chiar FATAL dacă nu 

sunt luate măsuri pentru a proteja și regenera ficatul.  

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/15/analiza-asupra-terapiei-gerson/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/15/analiza-asupra-terapiei-gerson/
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Curățarea/Detoxifierea ficatului este VITALA si nu trebuie neglijată.  

În cazul în care toxinele acumulate in ficat nu sunt eliminate, POT PROVOCA MOARTEA FICATULUI, 

DECI MOARTEA PACIENTULUI! 

Ficatul joaca un rol important: elimină toxinele din organism, le pregătește astfel încât să poată intra în 

canalele biliare, și astfel, eliminate cu bila-nu este usor.         

Ficatul ajuta la pregatirea sucului gastric si la pregătirea enzimelor pancreasului: tripsină, pepsină, 

lipază, enzimele digestive, cu ajutorul sistemului nervos visceral.        

Ficatul reactiveaza enzimele oxidante .Acestea sunt la un nivel scăzut la pacienții cu cancer 

Potrivit dr. Max Gerson, și altora, chiar înainte ca simptomele de cancer sa apara, ficatul este deteriorat. 

Cu progresul cancerului, leziunile la nivelul ficatului, progreseaza de asemenea. 

O persoană cu un tratament alternativ cancer elibereaza o multime de toxine în fluxul de sânge care 

ajung în ficat. Din aceasta cauza, ficatul trebuie să fie "detoxifiat" sau "curățat".                                           

Există unele tratamente alternative, care conțin elemente de detoxifiere integrate(prin alimente, etc). 

Sucuri de struguri , suc grepfruit, ceai Essiac, Suc de iarba de grau/orz verde ,alge marine,. lamaie 

si lime,si altele curata ficatul, împreună cu tratamentul. 

Curatarea/detoxifierea/regenerarea ficatului in 5 zile, conform Dr. Gerson : 

Ziua 1,2,3 : Beti cate 1 litru (4 cupe) de suc de mere in timpul zilei,zilnic. Mâncati în mod normal .  

Ziua 4:   Nu mâncati după masa de prânz         

 Ora 18: beti o lingura rasa de sare Epsom într-un pahar cu apă    

 Ora 20: beti o alta lingura de sare Epsom într-un pahar cu apă. Se poate sa aveți deja o 

“excursie” la toaleta inainte de sare Epsom ora 20.       

 Ora 22: amestecati o jumatate de pahar de ulei de măsline și trei sferturi de pahar de suc de de 

struguri proaspăt storsi prin agitare foarte bine intr-un borcan cu capac, astfel încât se amesteca bine si 

imediat intrati în pat după ce ati băut amestecul. Veti face, probabil, mai mult de o excursie la toaletă 

în timpul nopții, precum și în timpul zilei următoare. 

Ziua 5:  Ora 6 am:beti-o altă lingură de sare Epsom într-un pahar cu apă    

 Ora 8 am:beti o lingura de sare Epsom într-un pahar cu apă. 

Veți găsi că eliminati multi din calculii biliari din ficat ( în toaletă). Ei vor varia în mărime Calculii biliari din 

ficat sunt o cauză majoră a multor probleme de sănătate.Curatarea ficatului poate fi repetata în fiecare 

lună, până când se constată că timp de două luni consecutive nu mai sunt calculi biliari eliminati. 

Ficatul va fi atunci curat. (Puteti citi despre acest lucru în mult mai multe detalii în cartea lui Andreas 

Moritz "Ficatului și vezicii biliare curatirea miracol", pe care îl puteți descărca de pe site-ul său de la 

www.ener-chi.com ) A se vedea si pe site: 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/22/ficat-si-duct-biliar/ 

Alte lucruri de făcut pentru ficat:  

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/22/ficat-si-duct-biliar/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/22/ficat-si-duct-biliar/
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Clisme de cafea/ulei in/struguri - ajuta la deschiderea cailor biliare, astfel bila și toxinele pot fi eliberate. 

Ulei de nucă de cocos - ajută la menținerea unui flux biliar bun(cei ce pot consuma- nuca de cocos 

intreaga, probabil si mai accesibila si mai ieftina etc. decat uleiul) . 

Suc de sfecla rosie/suc de struguri negri/suc de grepfruit - bun pentru ficat și fluxul de bila. 

Turmeric - luptator de cancer in sine, in special pentru fumatori, si-l ajuta la reglarea fluxului biliar. 

Ciulinul laptelui - este o necesitate, deoarece ajută la protejarea ficatului si de fapt sa se regenereze 

Acid Alfa Lipoic (spanac, broccoli, etc ) - un alt supliment de ficat care lupta impotriva cancerului 

Seleniul (struguri, nuci, usturoi, ceapa, oua, etc)- un supliment ficat, care este bun impotriva cancerului 

În studiul clinic Berkson, trei femei care s-au confruntat cu transplanturi de ficat sau cu chimio cu 

interferon (un tratament cumplit cu rate de succes foarte mici pentru hepatită și cirhossis), au luat 

armurariu, acidul alfa-lipoic si seleniu, au modificat dieta lor,niște exerciții usoare zilnic și au restaurat 

funcțiile lor hepatice la normal. 

Alte tratamente alternative de cancer curata/detoxifica ficatul prin utilizarea clismelor(clisme ulei de in 

- Dr. Budwig, clisme cafea - Dr. Kelley,Dr. Gerson, Hulda Clark, etc- deschid canalul biliar a ficatului, a.î. 

acesta trimite rapid toxine în colon pentru eliminare." Clisme de lamaie sunt, de asemenea, utilizate. 

Există o mulțime de ierburi si plante, care "stimulează" "detoxifierea" ficatului – ex.:"Milk Thistle", 

radacina de papadie,  brusture, etc - care sunt mult mai eficiente luate în combinații . 

http://www.mysticalwildes.builderspot.com/page/page/1026287.htm 

Ficatul este principalul organ de detoxifiere Orice putem face pentru a ușura povara toxică face treaba 

ficatului mai ușoara - inclusiv sa mancam mai putin cantitativ la o masa si sa mancam mai multe fibre, 

sa bem mai multa apa si lichide curate, sa reducem  aportul de toxine, și așa mai departe 

Un alt lucru pe care va ușura povara asupra ficatului este sistemul limfatic. Sistemul limfatic ajuta la 

eliminarea toxinelor din sange, dar sistemul limfatic nu are o "pompa", ca inima sistemului circulator 

Sistemul limfatic este  pompat prin exercițiu. 

"Ca și sistemul cardiovascular, sistemul limfatic este compus din canale sau vase, valve și filtre (noduri). 

Spre deosebire de sistemul sanguin, cu toate acestea, nu există nici o pompă ca inima. Lichidul limfatic 

este forțat prin acțiunea muschilor si respiratiei. "  http://www.cbass.com/lymph.htm  

Sistemul limfatic e esențial pentru sistemul imunitar, tratarea cancerului si a lua o povară de pe ficat.  

Multi pacienti cu cancer nu pot face exercitii care implica tot corpul (ex: să meargă la plimbari lungi) 

Vestea bună este că mușchii brațelor sunt la fel de buni, si, probabil, mai buni, la pompare sistemul 

limfatic.In astfel de cazuri ridicarea de greutati de mână se poate realiza pentru a ajuta sistemul limfatic. 

http://www.mysticalwildes.builderspot.com/page/page/1026287.htm
http://www.mysticalwildes.builderspot.com/page/page/1026287.htm
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Inainte de a curata ficatul de toxine, COLONUL trebuie să fie curățat, astfel încât toxinele sa poata fi 

aruncate în colon! 

"Este important să vă curatati colonul înainte de a stimula vindecarea ficatului. În cazul în care 

toxinele nu pot fi eliminate, ficatul le poate stoca, cauzând prejudicii. " 

http://immunedisorders.homestead.com/Detoxification.html  

Acest lucru înseamnă că la începutul oricărui tratament alternativ de cancerului, trebuie să se curețe 

colonul-prin clisme spre exemplu asa cum isi incepea Dr. Budwig salvarea celor de pe “pat de moarte” 

Clismele cafea 

Des utilizate si eficiente si in tratarea durerilor(efect sedare) sunt clismele cu cafea.  

“Clisma cafea este foarte stimulatoare pentru ficat si este cel mai mare ajutor în eliminarea deșeurilor 

toxice ale ficatului.Are efecte benefice in curatarea colonului. Cafeaua este un solvent excelent pentru 

deșeurile acumulate de-a lungul incrustate pe peretii colonului.[…] Treptat[..]evacuarea temeinică este 

posibilă fără ajutorul clismei. 

 În esență, clisme de cafea ajuta ficatul efectua o sarcină pentru care nu a fost proiectat - să eliminare 

în 1 sau 2 ani, deșeuri acumulate timp de mulți ani de viață în ignoranță a legilor naturii. 

La început, celor mai mulți oameni nu le plac clismele și au bariere psihologice împotriva lor. Ignorarea 

scopului și funcției de clisma, precum și înțelegerea greșită a procedurii corespunzătoare acum se face 

duce la această aversiune. Am observat, totuși, că persoanele ce se opun initial cel mai vehement 

clismei  isi schimba rapid prejudecățile lor și devin susținătorii cele mai avizi ai ei!  

În multe cazuri, clisma ameliorează stresul și dă un sentiment de bunăstare și de curățenie 

neexperimentat inainte. Îndepărtarea corespunzătoare a toxinelor și resturile de la colon este absolut 

esențială în toate condițiile de boală și de sănătate”  - Dr. Kelley- “One answer to cancer” 

"Este important să vă curatati colonul înainte de a stimula vindecarea ficatului. În cazul în care 

toxinele nu pot fi eliminate, ficatul le poate stoca, cauzând prejudicii. " 

ATENTIE CLISMELE DE CAFEA AJUTA IN CASEXIE!!!!!!!!! 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/06/clisme-de-cafea-in-casexie-pentru-a-ajuta-

controlul-pierderii-in-greutate/ 

 

Pentru mai multe detalii despre clisme,curatare si detoxifiere cititi capitolul IV din cartea Dr. Kelley 

http://www.drkelley.com/CANLIVER55.htm. (ficat,bila, colon,intestine,rinichi, plamani,etc). 

Alternative faimoasa pentru detoxifiere,a Dr. Hulda Clark http://www.drclark.net/en/cleanses  

http://immunedisorders.homestead.com/Detoxification.html
http://www.drclark.net/en/cleanses
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De asemenea Dr. John R. Christopher http://www.herballegacy.com/Juice_Cleanse.html  

Sau Jon Barron http://www.jonbarron.org/program/full-body-detox-program  

DETOXIFIEREA FICAT si IMPLICIT COLON ESTE VITALA!NU INCEPETI TRATAMENTELE FARA ACESTEA!        

În afară de curățarea și detoxifierea corpului dumneavoastră aveti grija si de mediul incare traiti. Evitati 

pesticide, ierbicide, produse de curățat de uz casnic, odorizante și alte substanțe chimice artificiale.    

Într-o lume ideală, ar trebui sa avem numai aer si apa curate, soare, numai voie buna,etc. In lumea reală 

evident, nu este posibil insa se pot face lucruri de bun simt . Reflexoterapia si Acupunctura sunt 

alterntive bune de detoxifiere,(insa,nu stiu cat de accesibile sunt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Blocarea "ciclului acidului lactic". Casexia 

 

Aceasta stare de slabiciune ENERGETICA , consciinta directa a fermentarii glucozei de celulele de cancer, 

OMOARA aproximativ 50% din pacientii de cancer! 

Este un lucru,pe cat de comun, pe atat de putin cunoscut si IGNORAT! 

Multi pacienti cu cancer nu au auzit de acest termen, si  totusi foarte multi bolnavi (50%) MOR din aceasta 

cauza fara sa stie. 

ORICE bolnav de cancer TREBUIE SA CUNOASCA DESPRE si sa RECUNOASCA daca prezinta 

simptome de CASEXIE, pentru a putea lua masurile necesare atat pentru PREVENIRE cat si OPRIRE! 

ATENTIE SPECIALA CEI AVANSATI – stadiul  3 , metastaze, stadiul 4! 

Si mama a murit tot datorita casexiei, dupa 5 saptamani de internare intr-un spital oncologic de “ultima 

generatie” din Iasi, 5 saptamani care nu au fost suficiente pentru cei responsabili sa-si dea seama ce se 

intampla…Au putu sa ridice din umeri, spunad ca nu au mai vazut… si totusi majoritatea celor care ma 

http://www.herballegacy.com/Juice_Cleanse.html
http://www.jonbarron.org/program/full-body-detox-program
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contacteaza sunt in situatia mamei- doctorii se uita la ei cum efectiv se “stafidesc” si afirma ca  nu stiu ce 

se intampla sau ca nu au ce face !  

ATENTIE! Nu doriti sa ajungeti in acest stadiu (este dificil de oprit, desi NU imposibil, insa mai bine este sa 

luati masuri sa preveniti)!.  

CE ESTE CASEXIA? 

Cașexia este un ciclu de moarte. Cașexie ucide minim 40% dintre pacienții cu cancer. 

Nu este de gluma.Este bine sa includeti tratamente fie pentru prevenirea sau blocarea acesteia. 

NICI chimioterapia NICI radioterapia NU fac absolut nimic pentru a opri casexia(deoarece efectiv 

NU au ca tinta nici detoxifierea de acid lactic, nici oprirea formarii de acid lactic , nici nutritia celulara- 

veti vedea mai jos). 

 O cauză majoră de slabiciune este “ciclul” dintre celulele canceroase si ficat, care consumă cantități 

enorme de energie SI lasă cantități mari de acid lactic în sânge:  

Celulele canceroase consumă glucoză și excreta acid lactic, care ajunge în sange. Acidul lactic calatoreste 

la ficat. Ficatul transformă acidul lactic în glucoză (cu ajutorul unei enzime).  

Ficatul eliberează glucoza si celulele canceroase sunt cele mai susceptibile a ridica glucoza, 

 deoarece celulele canceroase consuma aproximativ de 15-17 de ori mai multa glucoza decat celulele 

normale deci ciclul reîncepe. Ambele capete ale acestui ciclu consuma cantitati mari de energie, care pot 

slabi pacientul cu cancer.( a se vedea CAUZELE CANCERULUI) 

 În timp ce acest lucru poate părea ca un ciclu inofensiv, există două motive care aproximativ 

50%  din TOTI PACIENTII CU CANCER MOR DIN CAUZA CASEXIEI. 

Conversia glucozei in acid lactic a celulelor canceroase și conversia acid lactic in glucoza in 

ficat, consumă cantități masive de energie. 

Acidul lactic în sine, în timp ce acesta este în sange, poate bloca substantele nutritive cheie de a 

ajunge la celulele sănătoase (celulele non-canceroase) -  CELE CARE VA TIN IN VIATA. 

Observati va rog ca ACIDUL LACTIC este responsabil pentru ambele motive de slabiciune de mai sus. 

Toti bolnavii de cancer au acid lactic in sange dar nu toti sufera de casexie(sau nu inca). 

PREVENIREA si COMBATEREA CASEXIEI 

Bazat pe cele de mai sus, combaterea prevenirea casexiei se face, SIMULTAN: 

1.Acidul lactic este tot o toxina. Orice lucru ajuta cu detoxifierea va ajuta cu eliminarea acidului lactic din 

organism, deci atat prevenirea cat si combaterea casexiei.Incepand de la vitamina C, MSM, zeoliti, alge 

marine  ( Spirulina si Chlorella), orice detoxifiant puternic luat in dozele adecvate, inclusiv clisme de cafea; 

2.Pentru bolnavii avansati, care prezinta deja semne de casexie (a se vedea mai jos semnele casexiei) exista o 

substanta, care va bloca formarea acidului lactic in ficat numita sulfat de hidrazina. 

http://linus pauling
http://tratament cancer
http://tratament cancer
http://in greutate
http://si casexia
http://si casexia
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3.Este foarte important, dincolo de blocajul acidului lactic, pentru a obține  NUTRIENTI pentru a HRANI 

celulele sanatoase IMEDIAT(desi nu sunt adeptul suplimentelor , aici suplimente de calitate ce ofera nutrienti 

de calitate sunt necesare, incepand de la sucuri de legume ,verdeturi si fructe, alge marine si alte suplimente 

nutritive de calitate, alaturi de o alimentatia de cancer - alcalina si DIVERSIFICATA – este foarte 

IMPORTANT, ca, alaturi de sucuri de legume, ierburi, verdeturi, fructe si alte suplimente lichide  (algele 

marine, etc.) , bolnavul de cancer sa manance DIVERS, din TOATE grupele de alimente recomandate in 

cancer,  atat cat poate, pentru ai asigura organismului TOT CE TREBUIE pentru a functiona corect si a se 

pune pe picioare (INCLUSIV leguminoase(fasole, linte, mazare, etc.), nucifere ,samburi si seminte(migdale, 

nuci, nuca de cocos, samburi caise,  seminte in,  dovleac, etc.  ), oua ecologice/de tara fierte, etc. -a se 

vedea alimentatia in cancer)! 

 

 

AVERTISMENTE: 

1.IN NICI UN CAZ GLUCIDE precum ZAHAR, FAINA, CEREALE DE ORICE TIP, NICI tratamente 

MIERE si fructe limitat. In casexie, GLUCOZA, principala sursa de energie a corpului duce la acest cerc 

vicios care va crea mai multa slabiciune.  

In casexie LUATI-VA ENERGIA DIN GRASIMI BUNE(OMEGA 3 ) si alte grasimi permise in cancer din 

samburi si seminte:seminte si ulei de IN, NUCI, Nuci Macademia, Nuci braziliene,  Migdale, 

avocado,masline, Nuca de cocos, samburi de caise , etc 

 2. IN NICI UN CAZ NU TINETI UN POST RESTRICTIV precum RUDOLF BREUSS sau CURA DE 

STRUGURI sau VALERIU POPA sau post apa distilata  daca aveti casexie.POST SA TINETI 

SUFLETESTE.MEREU. 

3. A SE EVITA tratamentul cancer total Rudolf  BREUSS chiar daca nu aveti casexie! 

Un astfel de post restrictiv, nu numai ca nu e eficient si nu va distruge tumorile primele , ci va va aduce 

aproape sigur la casexie si IN NICI UN CAZ NU AJUTA CU CASEXIA. 

Cunosc personal un caz care  A DECEDAT pentru ca a urmat tratamentul cancer total Rudolf  BREUSS si 

mai multi  cazuti la pat in urma regimuri tip VALERIU POPA din MALNUTRITIE! 

 PREVENIREA si OPRIREA CASEXIE sunt mai IMPORTANTE decat ORICE TRATAMENT 

CANCER! 

 Cei mai multi pacienti cu cancer nu mor din celulele canceroase, mai degrabă mor de deteriorare a celulelor 

non-canceroase. 

În timp ce toți pacienții cu cancer au de acid lactic în corpurile lor( a se vedea CAUZELE 

CANCERULUI),  atunci când pacientul începe să piardă în greutate și începe să devină slab(it) și începe să-

și piardă apetitul, din cauza cancerului, sigur cașexia este foarte gravă. Corpul lor este plin de acid lactic. 

Aproape toți pacienții cu cancer avansat care au pierdut in greutate din cauza de cancerului lor și au devenit 

foarte slabiti si fizic si ENERGETIC au cașexie (acid lactic). 

http://rudolf breuss
http://etapa iv
http://etapa iv
http://rudolf breuss
http://rudolf breuss
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Alte simptome, sunt pierderea poftei de mâncare si starile de greata si voma continua. 

 

Cele spuse in continuare despre casexie se aplică si acestor două situații: 

1) Un cancer cu raspandire foarte rapida 

2) Un cancer ce s-a răspândit in tot corpul 

  

Inainte de a merge mai departe, este important să se facă o distincție: 

Atunci când o persoană începe mai întâi un tratament de cancer alternativ tipic, ar trebui să existe o 

schimbare masivă în dieta( a se vedea alimentatia in cancer )) ! 

Trecerea la o alimentatie/dieta vegana duce tipic la pierderea în greutate chiar și pentru persoanele care 

nu au cancer, dar, in acest caz greutatea se stabilizeaza dupa cateva saptamani. 

Deci această schimbare in dieta va determina de obicei o persoană pentru a pierde in greutate. Astfel, 

doar pentru că o persoană care are o dieta de cancer alternativă pierde in greutate nu înseamnă că 

organismul lor este în ciclul de casexie. 

 Cașexia este diferita: 

In cașexie organismul literalmente se mananca(pe sine). Se mănâncă mușchii, grasimi si multe alte domenii 

ale corpului(inclusiv organe interne). 

Celulele slabite si infometate vor consuma orice ca sa supravietuiasca, inclusiv resurse proprii. 

Pacientul trebuie să facă diferența dintre pierderea in greutate “normală” si “anormală”(casexie): 

în cazul în care pierderea a început înainte de trecerea la tratamente alternative, ar putea fi cașexie; 

în cazul în care pierderea în greutate a început în același timp ca și trecerea la o dieta de cancer 

alternativă, dar greutatea se stabilizeaza dupa cateva sapatamani, cel mai probabil, nu este casexie(cu 

excepția cazului în care pierderea în greutate continuă pentru mai mult de câteva săptămâni). 

Daca pierderea in greutate continua perioada indelungata si e insotita de stare de slabiciune ENERGETICA  

accentuata si/sau  lipsa poftei de mancare,greata , voma mai mult ca sigur este casexie!!! 

 ATENTIE: 

Exista si alte lucruri care cauzeaza pierderea in greutate necontrolată(dezechilibre hormonale, tiroida,etc.). 

Cel mai bine este sa INVESTIGATI URGENT, la medici – ar trebui sa fie in masura sa va spuna ce se 

intampla cu dvs- care este motivul pentru care SLABITI INEXPLICABIL si NECONTROLAT, si sa va 

spuna ce trebuie sa faceti ca sa opriti acest fenomen rapid ( desi in cazul mamei a stat 5 saptamani internata 

intr-un spital oncologic ultima generatie si medicii au afirmat ca nu isi pot da seama ce se intampla si in alte 



Copyright © 2013 CRISTIAN GOLOGAN                                                                                                  Page  

cazuri se apre ca se intampla similar, poate dvs dati peste un medic mai competent care sa va spuna ce se 

intampal cu dvs – care este cauza slabirii?! ) 

Insa, daca sunteti un pacient cu cancer avansat(etapa 4), nu aveti probleme cu tiroida, hormonii,etc. si daca pierderea 

in greutate continua perioada indelungata si e insotita de stare de slabiciune accentuata si/sau  lipsa poftei de 

mancare, mai mult ca sigur este casexie TREBUIE SA INTERVENITI URGENT PENTRU A BLOCA 

FENOMENUL (altfel “va manca” tot din dumneavoastra intr-un timp foarte scurt( cateva sapatamani), asa cum a 

terminat-o pe mama si pe multi altii! ) 

ACEST CICLU CASEXIE POATE FI ULTIMA FAZA A CANCERULUI, DACA NU E BLOCATA RAPID! 

ATENTIE:   

în unele cazuri, persoana își pierde voința de a mânca din cauza ca e bolnava mereu sau ,asa cum fac cei mai 

multi dintre dvs, desi am scris mare sa evitati, aplica un regim restrictiv bazat pe infometare, post si sucuri(de 

ex. :Breuss) . 

Acest lucru duce la o pierdere a poftei de mâncare și o pierdere de greutate. 

În timp ce acest lucru nu este punct de vedere tehnic casexie, aproape sigur va duce la cașexie!!! 

Dacă credeți că ciclul de cașexie se aplica in cazul dumneavoastra, dumneavoastra (pe baza 

simptomelor experimentate) impreuna cu un eventual expert sau medic, persoana calificata, 

puteti stabili. 

Retineti : 

Toti pacientii cu cancer au acid lactic in sange si aproape toti pacientii cu cancer avansat au cesexie. 

Cașexia este un ciclu de MOARTE, UCIDE 40% dintre pacienții cu cancer.      

Nu este de gluma.Este bine sa includeti tratamente fie pentru prevenirea sau blocarea acesteia. 

PRIORITATEA DVS. NR1. DACA AVETI CASEXIE : 

BLOCAREA ACESTEIA si (RE)HRANIREA ORGANISMULUI . 

NIMIC NU E MAI IMPORTANT -> TREBUIE SA VA ASIGURATI CA NU MURITI! 

CATEVA LUCRURI MINIME ( REPET PASII): 

1. Detoxifierea de acid lactic (rol PREVENTIV + combativ) 

 Orice lucru ajuta cu detoxifierea vor ajuta cu eliminarea acidului lactic din organism, deci atat prevenirea cat si 

combaterea casexiei: vitamina C, MSM, alge marine (Spirulina Chlorella), zeoliti, orice detoxifiant puternic 

luat in dozele adecvate;Acidul lactic este tot o toxina.  

 Magneziul este un mineral esențial ce ajuta sa scapati de acid lactic. 

Un alt domeniu de interes în ceea ce privește acumularea de acid lactic este faptul că mulți 

sportivi înainte de un antrenament intens, si după antrenament, vor consuma MSM cu 
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vitamina C. Această combinație este cunoscută pentru a neutraliza acidul lactic acumulat după antrenament 

și oprește durerea. 

MSM si vitamina C, împreună, lucrează sinergic, ar trebui să aibă aceeași capacitate de a neutraliza acidul lactic 

lapacienții cu casexie. 

MSM și vitamina C pot fi cumparate de la magazin de produse alimentare de sănătate. 

“MSM previne cristalizarea și acumularea de acid lactic Il elimina din sistemul 

dumneavoastra, împreună cu toate celelalte toxine rele. Prin luarea unor cantități mari de 

MSM mai multe toxine ce cauzeaza durerea sunt eliminate din sistem . Amintiți-vă, acidul 

lactic nu este nimic mai mult decat o toxina, si poate fi detoxifiat la fel ca orice alta toxina 

din organism -. prin MSM ” http://www.bulkmsm.com/research/msm/msm7.htm 

Doza pentru MSM este  nelimitata. Obține cât mai mult puteti în sistem. Dacă aveți 

posibilitatea de a alege între pilula și versiunea de cristal a MSM, cumpărati versiunea de 

cristal. 

Vitamina C este insa foarte importanta pentru problema de acid lactic, deci trebuie să fie luata. 

Incercati sa obtineti vitamina C mai multa din hrana neprocesata termic bogata in vitamina 

C (patrunjel, catina, macese, fructe, legume, etc.)Vitamina C poate trece de acest blocaj de 

acid lactic și poate obține energie in celule slabe( oxigeneaza si prelungeste viata). MSM , de 

asemenea, si, în plus, poate ajuta scape de o parte din acidul lactic. Algele marine detoxifica 

si hranesc organismul.    D-riboza de asemenea, hraneste si enrgizeaza dincolo de blocajul 

de acid lactic. Clismele de cafea detoxifica puternic.Pentru Vitamina C doza maxima este cat 

de mult poate fi luată s itolerata de orgnism. Începeți cu un gram și cresteti incet 

Foarte importante pentru detoxifiere sunt clisme de cafea :. 
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/06/clisme-de-cafea-in-cancer-casexie-pentru-a-ajuta-controlul-

pierderii-in-greutate/ 

ATENTIE: 

CLISMELE DE CAFEA NU se folosesc NICIODATA in CHIMIOTERAPIE.POATE FI FATAL(datorita 

toxicitatii chimio). Chimioterapia oricum NU face nimic pentru prevenirea si nici pentru stoparea casexiei ci 

afecteaza tractul digestiv. 

Chiar daca faceti sau nu chimioterapie, luati probiotice ; Probioticele contribuie la susținerea 

echilibru normal gastro-intestinal de bacterii bune și potențial dăunătoare, și maximizează 

beneficiile unei alimentații sănătoase prin sprijinirea absorbției normale și asimilarea de 

nutrienti in intestin. 

N-acetil cisteina (NAC), poate ajuta la prevenirea casexiei.  

Suplimente nutritionale pentru energizarea bolnavilor cancer slabiti(recomandari cancertutor.com): 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/12/10/suplimente-nutritionale-pentru-energizarea-

bolnavilor-cancer-slabitirecomandari-cancertutor-com/ 

 

http://www.bulkmsm.com/research/msm/msm7.htm
http://www.bulkmsm.com/research/msm/msm7.htm
http://in greutate
http://in greutate
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/06/clisme-de-cafea-in-cancer-casexie-pentru-a-ajuta-controlul-pierderii-in-greutate/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/06/clisme-de-cafea-in-cancer-casexie-pentru-a-ajuta-controlul-pierderii-in-greutate/
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CELE DE MAI SUS NU SUNT SUFICIENT DE EFICIENTE DACA AVETI CASEXIE. Ci DOAR PREVENTIV. 

ACEST CICLU CASEXIE POATE FI ULTIMA FAZA A CANCERULUI, DACA NU E BLOCATA RAPID! 

Singurul lucru cunoscut in prezent care va bloca enzima ce converteste acidul lactic in glucoza in ficat, 

este sulfat de hidrazina.Iar clorura de cesiu va intrerupe ciclul casexie in celulele de cancer prin limitarea 

aportului de glucoza in acestea. 

Atentie: 

Trebuie sa fiti siguri ca aveti casexie inainte de a lua sulfat hidrazina. Faceti un control medical sa nu fie alta 

problema. Daca nu e casexie ce a generat pierderea dvs in greutate luati sulfat hidrazina degeaba. 

Mai mult, sulfat hidrazina NU este o substanta naturala si NU trebuie supradozat. In plus, exista interactiuni 

cu alte medicamente. Nu este o substanta atat de periculoasa precum o prezint,este bine sa o avet in vedere(este una 

din putinele dvs optiuni de a blocaacest cilcu al mortii, poate singura) dar imi fac datoria morala sa va dau toate 

avertismentele pentru a evita complicatii si neplaceri. 

CITITI CU ATENTIE DIN CARTE, TOT si NU supradozati cu sulfat hidrazina. Am avut cazuri care au 

reusit sa iasa din casexie si fara sulfat , si erau oameni in varsta, cu cancere extinse.Insa fiecare caz e unic, ce 

a funtioant pentru unii poate sa nu fie o solutie pentru altii. Este bine sa aveti optiunile la indemana. 

De asemena, deoarece achiziionare de sulfat poate dura, este bine sa il achizitioanti preventiv(sa il aveti la 

indemana, pentru orice eventulaitate) 

De asemenea, CESIU va intrerupe ciclul casexie in celulele de cancer  

3. NUTRITIA(re) HRANIREA organismului 

In paralel cu  blocarea ciclului casexie, trebuie hranit organismul. 

Orice atlet este familiarizat cu acidul lactic. Sportivii iau în mod normal, bauturi speciale 

ca D-ribose, precum si MSM si vitamina C sau alte lucruri speciale pentru a obține nutrienții 

trecut blocada acid lactic și de a lua astfel de energie în celule. 

Fiecare pacient cu cancer, care crede că ar putea avea casexie, indiferent de tratament, trebuie să ia  

D-ribose( o bautura pentru sporitivi ) imediat: 

“Riboza este un ingredient esențial în formarea și conservarea ATP, ADP și AMP.” (a se 

vedea:. D-ribose – Ce trebuie să știți, de către Edmund Burke R., PhD 

sau http://www.bodybuilding4u.com/blog/bodybuilding-supplements/d-ribose-supplement-ingredients-uses ). 

 Doza de D-riboza este nelimitata, dar începeti cu 5 grame. Apoi, la minim două ore încă 5 

grame. 15 grame este o doza zilnica destul de comuna, dar puteți folosi mai mult decât că, 

dacă se dorește. 

De asemenea, datorita profilului nutritional foarte bogat, alge marine precum spirulina+ 

chlorella pot fi de real folos. In plus ajuta si cu detoxifierea de acid lactic. 

Dozele alge marine de asemenea, cat puteti lua. Cumparati sub forma de pudra BIO in loc 

de pastile(nu contine excipienti). 

http://si casexia
http://www.bodybuilding4u.com/blog/bodybuilding-supplements/d-ribose-supplement-ingredients-uses
http://tratament cancer
http://tratament cancer
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 Este foarte important, dincolo de blocajul acidului lactic, pentru a obține  NUTRIENTI pentru a HRANI 

celulele sanatoase IMEDIAT(desi nu sunt adeptul suplimentelor , aici suplimente de calitate ce ofera nutrienti 

de calitate sunt necesare, incepand de la sucuri de legume ,verdeturi si fructe, alge marine , D-riboza si alte 

suplimente nutritive de calitate, alaturi de o alimentatia in cancer - alcalina si DIVERSITFICATA – este 

foarte IMPORTANT, ca, alaturi de sucuri de legume, ierburi, verdeturi, fructe si alte suplimente 

lichide  (algele marine, D-riboza, etc.) , bolnavul de cancer sa manance DIVERS, din TOATE grupele de 

alimente recomandate in cancer,  atat cat poate, pentru ai asigura organismului TOT CE TREBUIE pentru a 

functiona corect si a se pune pe picioare (INCLUSIV leguminoase(fasole, linte, mazare, etc.), nucifere 

,samburi si seminte(migdale, nuci, nuca de cocos, samburi caise,  seminte in,  dovleac, etc.  ), oua ecologice/de 

tara fierte, etc. – a se vedea alimentatia in cancer )! 

Daca nu puteti hrana solida, faceti sub forma de pasta sau lichida prin blender, storcator. Orice mancare se 

poate face sub forma de pasta, crema, lichida , inclusiv nuciferele si semintele se pot da prin rasnita de cafea 

si odata pudra, pot fi integrate in sucuri(putin cate putin) asa cum se face “fasolea batuta”(intelegeti dvs 

ideea sper – putin cate putin, toate ajuta!) 

REPET: 

1.IN NICI UN CAZ GLUCIDE precum ZAHAR, FAINA, CEREALE DE ORICE TIP, NICI tratamente 

MIERE si nici fructe limitat.   

2.IN NICI UN CAZ NU TINETI UN POST RESTRICTIV precum RUDOLF BREUSS sau CURA DE 

STRUGURI,  daca aveti casexie. 

A se evita tratamentul  cancerului total Rudolf BREUSS chiar daca nu aveti casexie! 

Un astfel de post restrictiv, nu numai ca nu e eficient si nu va distruge tumorile primele , ci va va aduce 

aproape sigur la casexie si IN NICI UN CAZ NU AJUTA CU CASEXIA. 

Cunosc personal un caz care  A DECEDAT pentru ca a urmat tratamentul cancer total Rudolf  BREUSS din 

MALNUTRITIE!Valabil pentru orice post FOARTE restrIctiv nutritional gen Valeriu Popa etc.Postul se tine 

in primul rand cu SUFLETUL si se tine MEREU.NU ,ma infometez dar imi injur aproapele... 

PREVENIREA si OPRIREA CASEXIE sunt mai IMPORTANTE decat ORICE TRATAMENT CANCER! 

TOATE CELE 3  ETAPE de mai sus se fac SIMULTAN! 

În cazul în care pacientul este foarte avansat, primul lucru de care au nevoie este de D-riboza, 

vitamina C , MSM, alge marine (care pot fi achizitioante rapid pana ajunge sulfatul si alte suplimente) si 

clisme cafea.  

Acest lucru nu este un leac direct, dar extinde durata de viață a pacientului, astfel alte tratamente pot 

să lucreze mai mult.TOATA LUMEA TREBUIE SA CITEASCA ATENT ACEST CAPITOL-CASEXIA!!Chiar daca 

nu se aplica inca in cazul dumneavaostra, POATE INTERVENI ORICAND si UCIDE! 

Două combinatii tratamente(protocoale) pentru cei cu cașexie 

Doar doua combinatii pentru cancere Etapa IV ce lucreaza suficient de rapid- și sunt suficient de 

puternice pentru pacientii cu cașexie grava . Acestea sunt, de asemenea, cele două combinatii 
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recomandate pentru tipuri de cancer cu raspandire foarte rapida și cancere ce s-au răspândit deja in 

tot corpul. 

Cele două combinatii sunt O combinatia axata pe Dieta Budwig , la care se pot adauga: și 

Clorură de Cesiu. Fiecare are avantajele ei pentru pacienți cașexie. Ambele se pot ocupa de 

problemele cauzate de casexie, ambele ajuta sa scapati rapid de durere, și așa mai departe. Ambele 

protocoale lucreaza foarte rapid la rezolvarea ciclului de casexie. 

Pentru cei care sunt alimentati intravenos. clorură de cesiu este singura alegere. 

Pentru cei care sunt hrăniți printr-un tub de PEG, orice combinatie poate fi folosita. 

Pentru cei cu cancer cerebral sau cancer pulmonar e mai indicat combinatia Budwig, deoarece dozele 

maxime terapeutice ale Budwig pot fi atinse mult mai repede. 

In legatura specifica cu cașexia: 

Combinatia Budwig 

Dieta Budwig, care constă din produse care pot fi cumparate de la orice magazin de produse alimentare 

de sănătate și a salvat viețile a multor pacienti cu cancer cu doar câteva săptămâni de a trăi. 

Dieta Budwig are proteine de sulf(din branza/iaurt de vaci/capre) care se leaga cu acizii grasi omega3 

din uleiul de in(bogat in electroni),facandu-l hidrosolubil, deci usor de absorbit in organism de care 

pacientii cu cancer avansat au nevoie esentiala. Aceste substante nutritive bogate în electroni-

restabilesc  literalmente incarcatura electrică(energia) a celulele non- canceroase foarte slabe, 

crescand atat alcalinitatea si oxigenarea. 

Dieta Budwig e conceputa special pentru a restabili energia pentru celule.Energizeaza fortat celulele 

În cazul de cașexie se poate utiliza tranzitia(http://www.budwig-videos.com/categories/20071009_9. ) 

Pe scurt, celulele non-canceroase mor de o lipsa de energie, datorită acidului lactic și a lipsei de 

glucoza cauzate de furtul de glucoză al celulelor canceroase În timp ce Dieta Budwig a fost inițial 

conceputa pentru a depăși lipsa de energie celulelor cauzata de grasimi nesaturate care au fost tratate 

chimic, e demonstrat ca energia furnizată de electronii din Dieta Budwig poate restaura în mod 

semnificativ energia într-o celulă, indiferent ce cauza. 

Bogata in grasimi omega 3 care ajuta cu mentinerea masei musculare la cei cu cancer: 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/03/24/omega3-builds-muscle-mass-in-cancer-

patients.aspx 

Unii pot tolera amestecul doar la prânz și seara, dar nu la micul dejun 

Majoritatea celor care au greață în cazul în care mănâncă amestecul Budwig dimineata . 

Deci, mâncati amestecul la prânz sau seara 

Sucurile (Tratamente suplimentare, complementare la dieta Budwig) , parte a acestei combinatii sunt de 

asemenea esențiale pentru nutrienti si energie celulară. 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/03/24/omega3-builds-muscle-mass-in-cancer-patients.aspx
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/03/24/omega3-builds-muscle-mass-in-cancer-patients.aspx
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Clismele (de cafea/ulei in/struguri/lamaie) ajută prin eliminarea deșeurilor toxice din organism, 

ameliorarand dureri mari.Clisma poate întrerupe ciclul de acid lactic, așa cum se va produce o eliberare 

a toxinelor din ficat. 

Protocolul Electromedical GB-4000 este recomandat pentru oricine, cu cașexie. Acesta poate fi utilizat 

împreună cu dieta-Budwig, dar nu este obligatoriu(numai de cine isi permite).Ușor, sigur și rapid vă 

ajută să scapati de celulele canceroase, astfel oprind crearea de acid lactic in celulele canceroase, 

independent de orice alte tratamente sunt utilizate.  

Orice tratament care omoara microbii si reface din celulele canceroase celulele normale, ajuta la 

blocarea ciclului(Anexa 2 Tratamente foarte eficiente cu miere ca transportor) 

MSM și (in special) vitamina C trebuie luateTratamente suplimentare, complementare la dieta 

BudwigDe asemnea, orice ajuta cu detoxifierea este foarte bine de adauga, inclusiv alge marine si 

zeoliti si orice contine elemente sulfurice ; a se vedea chiar si: 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/16/combate-efecte-radiatii-radioterapie-

glutation-vitamina-c-e-acid-alfa-lipoic-alge-ceai-caroten/ 

Ce a făcut Dr. Budwig pentru bolnavii cancer foarte slabiti si in stadii avansate ? 

Pentru acest tip de bolnav de cancer, Dr. Johanna Budwig a spus elevului ei, Lothar Hirneise să se 

concentreze asupra tipurilor de protocol prezentate aici:. 

daca se poate clisme ulei de in( vezi instrucțiunile de mai jos) 

 administrare de masaje corporale totale, cu ulei de in cald. Pune jos ceva din material plastic și apoi 

niște prosoape de bumbac și aplica masaj întregului corp cu ulei de in pe fata si spate și apoi sa  stea în o 

saună cu infraroșu. Le  aveți saună cu infraroșu tip sac de dormit  înveliți bolnavul cancer în vesmante de  

de bumbac sau prosoape și să beneficieze /stea la saună 20-30 minute la o temperatura/ căldură cu care 

se simte confortabil. Dacă nu aveți o saună, bolnavul sa fie pus afara în lumina soarelui sau lumina 

zilei/în aer liber, cu haine cat de puține posibil. 

dati bolnavului cancer sucuri proaspăt presate ( SUCURI DE fructe,  LEGUME IERBURI SI VERDETURI SI 

CONDIMENTE (facute din legume de la suprafaca solului, legume mai curate la interior decat 

radacinoasele iar la exterior bine SPALATE si CLATITE in VAS cu apa CURATA) in care se pot integra mixul 

Budwig, o pasta facuta la blender din NUCIFERE SAMBURI SI SEMINTE GERMINATE, uleiuri si grasimi din 

acestea permise in cancer, LEGUMINOASE GERMINATE PASTA (gen fasole batuta) oua de tara, avocado 

copt (crema), alge marine(SPIRULINA CHLORELLA, KOMBU, KELP, AFA),vitamina C, MSM si altele din cele 

pentru CASEXIE) numai și dacă este posibil  micul dejun cu mixul BUDWIG IMPARTIT in diferite portii 

micirăspândite de-a lungul zilei. Face porții foarte mici și nu fac o porție mare și stocata. Acest amestec 

Budwig trebuie să fie și mâncat în termen de 15 de minute de la preparare. Dacă e prea mult vedeti 

dieta TRANZIȚIE mai târziu în acest articol 

 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/16/combate-efecte-radiatii-radioterapie-glutation-vitamina-c-e-acid-alfa-lipoic-alge-ceai-caroten/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/16/combate-efecte-radiatii-radioterapie-glutation-vitamina-c-e-acid-alfa-lipoic-alge-ceai-caroten/
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 Bolnavul cancer avansat sa stea afara in aer liber cat de mult e posibil (de fapt,cu cat mai bolnava 

persoana, cu atat mai mult timp ar trebui să fie petrecut in aer liber) 

Champagne /sampanie(sau spaniolă Cava) elixir -pentru cel foarte bolnav. În timp ce Dr Johanna 

Budwig nu prescrie alcool pentru fiecare pacient, a făcut pentru cei al căror nivel de energie a fost foarte 

scăzut (la o rată de maxim 2-3 pahare). Macinati 2 linguri  de seminte de in si se adauga la sampania 

(CAVA este același produs în Spania și este de multe ori mai ieftin). Asigurați-vă că utilizați numai CAVA 

sau Champagne, care este etichetat „Brut,Reserve, Natural”. Aceasta trebuie să aibă toate cele trei 

dintre aceste indicații. În cartea sa, Lothar Hirneise scrie despre experiența sa repetata in administrare 

de  șampanie în combinație cu uleiuri Eldi (ulei de in) și suficienta LUMINA A ZILEI si aer curat pentru 

bolnavii cancer foarte slabiti care fac  adevărate ‘ miracole’ . Hirneise afirmă că atât șampania cat și vinul 

exercită o influență pozitivă asupra mediului intestinal. Conținutul lor de etanol este agreat cu furnizorul 

de energie absorbit rapid de organism, dar care spre deosebire de glucoza nu poate fi utilizat de celulele 

canceroase. Etanolul astfel este o sursă de energie optima pentru pacienții cu cancer debilitați care nu 

încarcă/hranesc tumorile. Etanol stimuleaza pofta de mancare in plus care de obicei va fi aproape 

absenta în acest tip de pacient/bolnav cancer avansat. 

Datorită acestor măsuri simple, Lothar Hirneise a vazut chiar si pacientii extrem de slabiti cum se fac  

mai bine. Un caz (raportat in cele mai noi carti Hirneise  „Das Grosse Koch-und Lehrbuch der ol-Eiweiß-

Kost” publicat în mai 2013) se referă la o femeie de 80 + de ani care au suferit de cancer de san cu 

metastaze la ficat și care a avut  puțină energie vitală ramasa. Când la una din prelegerile sale i-a fost 

prezentata lui Hirneise, ea a eraîntr-un scaun cu rotile, abia putea să vorbească.Asa cum fiica ei a 

explicat, mamei ei nu i-a mai fost nici foame și abia a  mânca. Lothar Hirneise a sugerat să aplice cele trei 

măsuri de mai sus timp de o săptămână, fără a eșua și să prezinte un raport. După ce nu a auzit de la ei 

timp de două luni, el a fost în cele din urmă sunat de fiica care a raportat că mama ei a fost ocupat de 

tăierea trandafirilor  în grădină(confirm astfel de experiente;mai in gluma mai in serios, cei care isi revin 

din astfel de cazuri, au DATORIA MORALA sa anunte CE AU FACUT sa isi revina, sa stie si ALTII – uneori 

putem face atat de MULT cu atat de putin). În termen de două săptămâni, ea a fost în stare să mănânce 

din nou, și după patru săptămâni ea a inceput sa ia unele masuri pe cont propriu. În fiecare zi se putea 

vedea cum ea a fost mai bine și mai bine. Cerand lui Hirneise despre o actualizare a acestui caz am aflat 

că el nu a avut un dar știa că mai mulți ani mai târziu, ea era încă în viață. (Vezi mai multe sugestii în 

Rețete  Budwig si în  ghidul nostru Budwig) 

De ce a trebuit, cf Dr. Budwig ,ca unii pacienti consuma șampanie cu seminte? 

Champagne /sampanie, nu este numai permisa, ci  o opțiune (nu este obligatorie) pe care Dr. Budwig a 

încurajato.A incurajat bolnavii să bea un pahar de sampanie naturala cu seminte de in -până la de două 

ori pe zi. Ea a făcut  acest lucru doar pentru pacientii cu cancer de creier și cei foarte bolnavi. Hirneise 

afirmă că atât șampania (spaniolă CAVA) și vin spumant (fără adaos de zahăr!!!) exercită o influență 

pozitivă asupra mediului intestinal. Conținutul lor de etanol este un mare furnizor de energie absorbit 

rapid de organism, dar care spre deosebire de glucoza nu poate fi utilizat de celulele canceroase. 

Etanolul astfel este o sursă de energie optima pentru pacienții cu cancer debilitați care nu hrnaesc 

tumorile. 
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 Etanol stimuleaza pofta de mancare in plus care de obicei va fi aproape absenta în acest tip de pacient-

bolnav cancer avansat. Folositi doar CAVA care are aceste trei cuvinte pe etichetă „Brut, Reserve, 

Natural” altfel vei primi, probabil, un produs  rafinat  cu adaos de zahăr. 

Ce program  este sugerat în cazul în care este afectat ficatul? 

Dacă ficatul unui pacient este afectat, poate fi necesar să fie facilitat în Dieta Budwig cu o dieta de 

tranzitie. Dr. Budwig spune în   cartea din 1977 „Der Tod des Tumorile” (Moartea a tumorii), p. 167: „In 

boala de ficat și vezica biliară noi prima data am dat doar  seminte de in macinate, adică Linomel timp de 

mai multe zile, pe langa dieta regulata numai după câteva zile am început cu adevaratul amestec  ulei / 

proteine ; de exemplu, cu 1 lingura de (branza /iaurt BIO de vaci/capra) amestecata cu 1 lingurita ulei de 

in. Apoi, am crescut treptat (l), în funcție de gravitatea cazului și de toleranță. Efectul rapid și  benefic de 

dieta ulei / proteine  este deosebit de evident în astfel de oameni bolnavi. ” În ultima ei carte (1999) 

Cancer -Problema și soluția, p. 117, Dr. Budwig scrie acest lucru: „Instrucțiuni  pentru a începe  Dieta 

ulei-proteine ” 

1-3 zile de tranziție: în fiecare caz, ca prescris: terci de ovaz cu Linomel, care este  2 linguri de seminte de 

in macinate (a se adăuga opțional 2 linguri de seminte Chia), miere și un pic de lapte BIO la fiecare 2 ore. 

Acest amestec se va menține, cel puțin pentru o zi în cazul în care pacientul cancer  nu poate mânca tot 

dintr-o data fulgi de ovăz germinati cu Linomel, 3 x 250 g pe zi de Linomel cu sucuri, cf 

prescris.(observati ca nu se adminstreaza cereale simple , ci in amestec cu anticancerigeni, precum 

tratamentele cu miere ca transportor-in cazul de fata cu seminte de in macinate;desigur, dupa toleranta 

si gust puteti adauga si condimente precum cuccurma, ghimbir, scortisoara, etc) 

Sucul de Papaya este foarte important.(atentie sa fie NON GMO si daca nu se poate, atunci suc de 

ANANAS, non GMO) 

Suc de morcov proaspat stors(atentie sa fie din sol BIO; iar daca nu , suc din alte legume ce cresc la 

SUPRAFATA SOLULUI-mare parte din poluare ramane in primul filtru al plantei-radacina) 

Trebuie reținut faptul că oameniilor foarte bolnavi de cancer le sunt date băuturi calde, de exemplu, ceai 

verde sau ceai de plante(essiac, pau d’arco, menta), de cel puțin 3 x pe zi. Numai mierea naturala este 

folosită pentru a îndulci. Chiar si cei grav bolnavi vor tolera această tranziție bine. 

Cand  ar trebui să fac clisma ulei de in, pe care Dr. Budwig a recomandato? Dacă persoana bolnava 

cancer este foarte slabita , clisma ulei de in poate furniza energie bună. Dr. Budwig a ajutat bolnavi 

cancer  foarte slabiti, care abia puteau mânca sau bea prin administrarea mai întâi a unei clismă ulei de 

in și un masaj pe intreg corpul, cu  seminte de oil calde, dupa care pacientul facea un duș cald puternic. 

În primul rând curata intestinele cu o clisma apă caldă. (Vezi instrucțiunile Cum să fac  clisme de cafea de 

mai jos) Apoi a pus o sticlă de ulei de in intr-o oala de apă caldă până când acesta atinge temperatura 

corpului cald. 

Apoi se aspira/suge uleiul de in cald, folosind o  clismă forma de para elaboreze (a se vedea poza 

clismapara.png). 
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Ungeți anus cu ulei nucă de cocos sau ulei de in și introduceți ușor în anus in timp ce pacientul sta 

confortabil pe pat sau podea (cu prosoape) într-o poziție ca fetusul. Pacientul ar trebui să încerce să-și 

păstreze/retina ulei de in pentru 10 sau 15 minute, dacă este posibil și apoi sa eliberaze pe toaletă. 

Asigurați-vă că pentru a utiliza 500 ml total uleiul de in. Incepeti cu doar 250 ml și păstrați-l pentru un 

timp, pentru a permite mai mult timp de absorbție. Este posibil să aveți de a face cu mai mult de o 

clisma ulei de in, una după alta, până când este folosit tot uleiul- 500ml. 

Faceti între 3 și 17 , zi de zi. Faceti acest lucru zilnic timp de 1 săptămână. 

 

Cum se fac clisme apă și / sau de cafea 

Dr.Budwig nu a făcut clisme de cafea în timpul ei. Ea a făcut clisme cu ulei de in cu toate acestea. Clisme 

cu afea sunt încă una dintre cele mai eficiente modalități de a Detoxifica ficatul si reduce durerea in 

cancer (cauzate de bacterii dăunătoare). Clismele cafea de asemenea cu oprirea pierderii in greutate si 

multe altele pe cei bolnavi cancer avansat/casexie Cu toate acestea nu recomandăm să le faceti pe 

termen lung pt ca acest lucru ar putea epuiza mineralele din organism. De obicei e bine sa faceti clisme 

de cafea aproape de începutul programului pina la dezintoxicarea completa ficat. Trei săptămâni de 

clisme zilnice de cafea ar fi adecvate și apoi poate o dată sau de două ori pe lună clisme clorofilă  pentru 

mentinere. De asemenea (utilizând ¼ cana de clorofilă lichid în apă) este foarte benefic .Boabele cafea  

sunt toxice și nu ar trebui să fie consumate atunci când aveti boli degenerative . Cu toate acestea vi se 

permite  cafea într-un alt „mod”. Da o clisma cafea este încă una dintre cele mai eficiente modalități de 

a Detoxifica ficatul. De asemenea cercetare  acum indică faptul că  ajuta si la detoxifierea sistemul 

limfatic. Unii ar putea găsi acest concept un pic ciudat sau lipsit de gust, dar cercetarea încheiata la 

Budwig CENTER confirmă că, clisme de cafea sunt eficiente nu numai pentru a curata ficatul, dar pentru 

a reduce durerea. Dacă sunteți suficient de puternic pentru a face aceasta terapie apoi  să înceapă cât 

mai curând posibil. Odata ce celulele degenerative incep sa moara cu un program natural  ,ele  trebuie 

să fie curățite/eliminate de corp, cât mai curând posibil pentru a evita „auto-intoxicarea”, care poate fi 

mortala. Această procedură atunci când e urmat în mod corespunzător nu este periculoasa. Utilizați o 

multime de unguienți pe duza si anus și nu împingeți duza în corp repede, dar cu blândețe ca pe 

instrucțiunile de aici de mai jos. Vei fi surprins de cât de ușoara  este această procedură. 

Pacientul/bolnavul cancer se va simti aproape imediat mai usor si mai bine și, si dacă are durere va 

experimenta mai putina durere. Cei mai multi pacienti intra în rutina de zi cu zi a clismelor de cafea și 

chiar aștepta cu nerăbdare să beneficiize. 

Cât de des ar trebui să o facă clisme de cafea? 

O dată pe zi în prima săptămână, apoi din 2 in 2 zile săptămâna următoare și apoi faceti clisme de cafea 

doar dacă aveți încă probleme de durere. 
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exista si alte soluti pt dureri: 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/31/elimina-redu-durerea-in-cancer/ 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/02/elimina-redu-durerea-in-cancer-2/ 

Daca durerile sunt cauzate de cancer(de acizii in exces secretatide cel cacer sau de moartea acestora) 

ORICE ajuta cu NEUTRALIZAREA sau DETOXIFIEREA/SCOATEREA LOR DIN ORGANISM va scapa de 

durerile cauzate de cancer 

Odată ce corpul este foarte hrănit cu programul complet Budwig pt ficat, deparazitati (folosind argintul 

coloidal si purificator de sânge Dr. Beck ) și detoxifierea va avea loc în mod natural. O clisma de cafea 

este cel mai bine facuta/tolerata  devreme , in dimineata zilei sau după-amiaza devreme. De asemenea, 

este cel mai bine imediat după circulația/eliminarea unui scaun. Pentru a spori beneficiile clismei cafea, 

vă recomandăm clisma cu  apa de izvor pur ( sau apă distilată sau apa filtrata inversa apa osmoza) 

pentru a curata bine intestinele , urmată în prealabil imediat de clisma cafea ;  clisma ceai verde sau 

clisma clorofilă  nu este la fel de eficient pentru detoxifierea ficatului dar este o opțiune excelentă din 

cand in cand Este o clisma de volum redus care rămâne doar la nivelul colonului sigmoid. Există o 

conductă între colonul sigmoid și ficat numita sistemul de circulație enterohepatic. Când scaunul atinge 

acest punct, acesta conține multe toxine, care sunt trimise la ficat pentru detoxifiere. Clisma cu cafea va 

crește timpul de tranzit în intestin. Cofeina, care este absorbita in organism cauzeaza  golirea canalelor 

hepatice, entero-hepatice inclusiv hepatobiliare ( de fapt face ca ficatul să „vomite” toxine din colon) în 

sigmoid și să fie eliminate. Eliberarea toxinele din conductele de ficat, fac loc toxinelor din organism 

pentru a intra în ficat pentru detoxifiere. Alcaloizii din cofeina stimuleaza productia de glutation-S-

transferaza, care este o enzimă care facilitează  detoxifierea cailor ficatului .clisma cafea este sigura 

chair  pentru persoanele care sunt sensibile la cafeina, deoarece cafeaua rămâne în colon sigmoid, în 

cazul în care  nu se va absorbite, cu condiția ca doza corespunzătoare sa fie  folosită și punga clisma nu 

este introdusa  prea adanc/inalt in colon. 

Aveti nevoie de următoarele materiale: 

sac clisma sau găleată, de preferință una de plastic transparent prin care sa puteți vedea t 

Aparat de cafea pentru a face 3 cesti de cafea pentru adult de sex masculin (2 cesti de copil sau o 

femeie de 50/60 kg) 

Ceainic pentru a face 2 sau 3 cesti de ceai 

(3 x 250 mil) de apa pură 

Cafea Organica/BIO (dacă există ) cafea cu cafeina pe deplin, prin picurare pisa coffee 

Folositi 2 cesti de cafea, dacă bolnavul cancer cântărește aproximativ 60 de kg și 3 căni pentru 

persoane aprox 80 kg 
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saltea cu aer  (mai ales dacă sunteți în vârstă sau slab, ar trebui să se întindă pe o saltea de aer moale 

de plajă … acopera cu folie de plastic și prosoape vechi) 

 filtru tip de metal pentru tensionarea cafea (nu folosiți filtre de hârtie, deoarece acestea conțin mai 

multe substanțe chimice nocive) 

Notă: Cele mai multe farmacii (cu excepția în Marea Britanie) transporta kituri clismă. Achiziționati cel cu 

un sac și un tub  duză. 

 

Nu utilizați pe cel care este doar o para mare  în formă de bec. 

Procedura pentru curățarea cu clisma apa 

turnati  2 sau 3 cupe de apă la temperatura camerei pură în sacul clisma, Slăbiți clema pentru a permite 

apei să se termine până la sfârșitul vârfului cateterului pentru a scăpa de orice bule aer .re-puneti clema 

la punga atunci când tot aerul a fost eliminat de pe tubul clismei 

Folositi un umeraș să stea sacul cu clisma de cel puțin trei picioare(feet) deasupra  spatelui în timp ce 

bolnavul va fi poziționat pe podea în patru labe. Puteti pune pungacu  clisma pe o clanta de ușă sau un 

raft cu prosop. Nu atarnati prea tare,  pe un cap de duș, pentru că va fi prea puternica presiunea și 

furtunul nu va ajunge. Acesta ar trebui să curgă foarte ușor în rect și  doar colonul sigmoid distal. Nu 

este o clismă mare sau de colon. Asezati bolnavul  în patru labe, ca un câine sau cal, pe un prosop gros 

sau saltea de aer. Lubrifiați capătul tubului și anus, iar apoi introduceți ușor cateterului in rect 

aproximativ 4 sau 5 inch (10 cm). Utilizați lubrifiere, cum ar ulei vegetal de tip alimentar, ulei de măsline, 

o capsulă de vitamina E, sau jeleu  KY  ar trebui să fie în regulă, dacă nu sunt chimic sensibile. Este, în 

general, o idee bună sa evitati produse chimice/petroliere. 

Dupa lubrifiere introduceti ușor tubul in rect si eliberati clema, dar nu în totalitate deschis … ar putea fi 

prea mult la un moment dat și provoca dureri de stomac … lasati sa intre primele (2 cupe maxim) la 

debit mic  de apă . Fixați/blocati tubul de îndată ce există cea mai mică cantitatea de disconfort sau 

plenitudine. Nu schimbați pozitiile si nu utilizatiun plan de înclinație de a provoca clisma pentru a intra și 

mai mult în colon; acesta depaseste scopul acestui tip de clisma. 

Nu trebuie să rețineti apa în corpul dumneavoastră foarte mult timp. Aceasta este pentru a curata 

colonul. Cu toate acestea pentru clisma cafea, se va  încerca să se păstreze clisma pentru un minim de 

12 sau mai multe minute astfel încât să poată ajunge la ficat, deoarece acesta va expulza toxinele sale. 

Uneori va fi o urgență imediată pentru a scăpa de ea și este bine. Sau poate exista o durere ascuțită, 

încercați să suferiti. Dacă aveți dureri ascuțite folosiți mai puțin lichid data viitoare. Apa ajuta pentru a 

curăța scaunul din colon cu clisma inițiala de apă, astfel încât data viitoare în sa puteți reține mai mult  

clisma . Nu va fortati sa o păstrati, dacă simțiți că nu puteți. După ce ați prins tubulatura, scoateți vârful 

cateterului și curatati când trebuie să. 
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Procedura de clisma cafea  

Puneti 4 cupe (4 x 250 ml) de apa curata intr-o cafetiera și folositi 4 linguri de cafea (organica/bio, dacă 

este posibil). Probabil 4 cesti vaor produce aproximativ 3 cesti de cafea din cauza expansiunii la căldură 

și evaporararii. Nu utilizați un filtru de hârtie sunt umplut cu substanțe chimice. Utilizati un filtru cafea 

permanent de nylon sau metal sau folositi tipul de aparat de cafea care utilizează cafea fara filtre 

Permiteti să se răcească la o temperatură foarte confortabila, călduță. Testul cu degetul. Ar trebui să 

fie aceeași temperatură ca și sticla unui bebeluș. E mai sigur să îl ai prea rece decât prea cald; N  utilizați 

fierbinte sau aburind; temperatura corpului este buna. Faceti același lucru cu apa. Unii fac cafeaua tare 

suplimentar și apoi se adaugă puțină apă rece să-o răcească, dar dacă faceti cafeaua bine în avans, 

atunci  va avea timp să se răcească si este cel mai bun. Dacă nu se poate aștepta, puneti unele cuburi de 

gheata pentru a se răci mai repede 

Acum repetați procedura pentru clisma de apă cu ce cea de cafea. Folosiți prosoape vechi și pentru un 

confort sporit folosesc o pernă pentru relaxare în mod corespunzător 

Cand ați terminat sesiunea, clătiți punga și tubul cu apă clocotită sau mai bine  cu peroxid de hidrogen 

(Agua Oxigenata) și închideți-l până la uscat. Dacă vă simțiți cu anomalii sau hiper, sau aveti palpitatii sau 

batai de inima neregulate, după o clismă cafea, tu ar trebui să reduceti cantitatea de cafea, de obicei, la 

jumătate pentru câteva zile sau săptămâni. Sau considerati că într-adevăr e nevoie de cafea organică. 

Asigurați-vă că sursa de apă este de  izvor bun curat fara chimicale,  sau apa filtrata. 

Conform dr Lloyd Jenkins, ND, PhD . BUDWIG CENTER 

Nu uitati de restul suplimentelor de la CASEXIE: 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/casexie-cancer/ 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/06/sulfat-hidrazina-si-casexia-cancer/ 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/10/10/tratamente-cancer-cu-msm/ 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/12/10/suplimente-nutritionale-pentru-energizarea-

bolnavilor-cancer-slabitirecomandari-cancertutor-com/ 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/03/03/combaterea-starilor-de-greata-si-voma/ 

sa cititi tot ce scrie Dr Budwig pt ca e vorba de un intreg stil de viata , nu doar de ce mananca bolnavul 

de cancer. Un PROTOCOL ANTIcancer include pe langa hrana si apa curate si energetice si suplimente si  

EXPUNERE LA LUMINA ZILEI/SOARE : 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/16/tratament-cancer-vitamin-d-soare-reduce-

riscul-de-cancer/, 

ODIHNA NOAPTEA:  https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/07/20/melatonina-tratament-

cancer-gratuit/ , 

 miscare moderata ziua(plimbare in parc sau lucru in gradina de exemplu ), magnetism terestru(daca se 

poate) si altele deja mentionate si de Dr Budwig. 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/casexie-cancer/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/06/sulfat-hidrazina-si-casexia-cancer/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/10/10/tratamente-cancer-cu-msm/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/12/10/suplimente-nutritionale-pentru-energizarea-bolnavilor-cancer-slabitirecomandari-cancertutor-com/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/12/10/suplimente-nutritionale-pentru-energizarea-bolnavilor-cancer-slabitirecomandari-cancertutor-com/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/07/20/melatonina-tratament-cancer-gratuit/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/07/20/melatonina-tratament-cancer-gratuit/
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Clorura de Cesiu 

O substanță esențială care blochează acidul lactic de a fi creat în interiorul celulelor canceroase este 

clorura de cesiu. Clorura de cesiu se acumuleaza in interiorul celulelor canceroase  

De asemenea, sulfat de hidrazină.este singura substanță cunoscută care blochează ciclul de acid lactic 

în ficat, ceea ce înseamnă că blochează crearea de glucoză din acid lactic.  

Sulfat de hidrazină are o listă de reguli stricte de utilizare în condiții de siguranță.  

Am anexat dupa Clorura de Cesiu acestea Studiați cu atenție avertizările de siguranță,în special 

avertismentele referitoare la tranchilizante și de anumiți aminoacizi!  

Sulfat de hidrazină TREBUIE LUATA IN DOZE EXACTE, deoarece NU ESTE O SUBSTANTA NATURALA. 

Daca alegeti sa va axati combinatia pe Clorura de Cesiu intrebati vanzatorul/expertul in Clorura Cesiu 

despre sulfat de hidrazina si cum se utilizeaza. Acesta trebuie sa stie!  

Nici un alt dispozitiv electromedical( GB-4000,Photon Genius/Geenie, Bob Beck, Zapper Hulda Clark ) nu 

poate fi utilizat cu clorură de cesiu, deoarece pot împiedica acumularea de clorură de cesiu in interiorul 

celulelor canceroase,cu exceptia QRS (cel recomandat de vanzator) 

Daca NU doriti sa utilizati Sulfat Hidrazina, doar pentru cei care pot avea cașexie moderată : 

1) D-ribose , care se pot obține energie în celulele chiar și în prezența de acid lactic.Doza standard este 

de 5 grame, de trei ori pe zi, pentru un total de 15 de grame pe zi. 

2) MSM (tratament necesar) Deoarece MSM poate fi greu pentru stomac, pacientul ar trebui să-si aloce 

o săptămână pentru a ajunge treptat  pana la 10 la 20 de grame pe zi. 

MSM este necesar pentru a face față acidului lactic MSM poate ajuta la eliminarea acidului lactic din 

organism în mai multe feluri. Nu luați doze mari de MSM în cazul în care luați doze mari de aspirina 

sau orice subtiaza sangele! 

3) Vitamina C supliment poate energiza celulele în prezența de acid lactic.Minim 10 de grame pe zi oral. 

Doza maximă ar trebui să fie extinsa în cursul zilei în mai multe doze mici Folositi un amestec care are 

doar o cantitate mică de ascorbat de potasiu. NU folosiți ascorbat de potasiu pur. Ajungeti treptat la 

doza maxima Aceasta vitamina nu poate fi utilizata cu Dieta Budwig(ca supliment;nu se refera la surse 

naturale);ATENTIE LA RESCRICTII DOZE VITAMINA C daca optati pentru sulfat MSM cu Vitamina C  

     

5) Coenzima Q10 - 1.200 mg pe zi  

6) Orice tratament care omoara microbii si reface din celulele canceroase celulele normale, ajuta la 

blocarea ciclului(Anexa 2 Tratamente foarte eficiente cu miere ca transportor ) 

cum sa incercati sa combateti starile de greata si voma(de multe ori asociate si cu 
casexia): 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/casexie-cancer/
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Greața – Încercați să urmați unele dintre sugestiile de mai jos  : 
 Saruri Epsom ( sulfat de magneziu ), amestecat cu apă ,  sorbind pe parcursul unei zile . Ar 
trebui sa  ușureze simptomele . Greața ar putea avea ceva de -a face cu vezica biliara sau ficatul 

. – ¼ lingurita de sare amară în 1 pahar ( 250 ml) de apă și sorbiti pe tot parcursul zilei. 

Semnele precoce de deficit de magneziu includ pierderea poftei de mâncare , greață, 

vărsături , oboseală , și slăbiciune . pe masura ce deficitul de magneziu se agraveaza pot 

apare amorțeala, furnicături , contracții musculare și crampe , convulsii ( schimbări bruște în 

comportamente cauzate de o activitate electrică excesivă la nivelul creierului ) , modificări 

de personalitate , ritm cardiac anormal , și spasme coronariene  . Deficiența severă de 
magneziu poate duce la niveluri scăzute de calciu în sânge ( hipocalcemie ) . Deficitul de 

magneziu este , de asemenea, asociat cu un nivel scăzut de potasiu în sânge ( hipokaliemie 

) . 
Suc de lamaie -de la o lamaie este , de obicei, foarte eficient . 
Acea banala “limonada” cu 3 lingurite de bicarbonat de sodiu (NU mai mult), 1 litru de apa si 3-

6 lamai stoarse , pe langa alcalinitate taie greata – mi s-a semnalat acest aspect de mai 

multa lume. 
De asemanea, sucruri de fructe precum citrice, catina, ananas , grapfruit, struguri negri si alte 

frute dulci acrisoare . 
  

Ceaiul de menta foarte bun 2 lingurite de menta uscata frunze de la 2 cani de apa , se fierbe și 

se strecoara si se adauga zeama de lamaie , dacă se dorește . Ar putea bea până la un 

galon ( 4 litri ) din acest ceai dacă este necesar, într-o perioadă de 24 ore daca este  foarte 
bolnav , conform Dr. Gerson .Se spala duodenul și bila , ceea ce face să funcționeze mai bine. 
Frunze menta proaspata tocate in sucuri/limonada. 

De asemenea, morcovi rasi  , sos de mere , banane piure , pepene verde(bogat in electroliti, la 

fel ca si apa de nuca de cocos tanara) 
” Gastrolyte ” de la o farmacie, amestecat cu apă . Hidrateaza , oferă electroliți și calmeaza 

“burtica” . Este foarte similar cu un produs pentru copii numit Pedeolyte . Este foarte ușor și 

ușor de tolerat de către cineva care este foarte bolnav . 

  
Voma – Unii au greață și apoi vărsături . Acest lucru se poate întâmpla la toată lumea din 

când în când , mai ales dacă ați uitat să luați măsurile de precauție menționate mai sus . Un 
remediu homeopatic foarte eficient este PSN doar ½ o pipetă complet , de obicei, se oprește 

greață și vărsături. Beti sucul de la o lamaie pur înainte de a lua produsele . 

Cuișoare – mestecati ca atare  va ajuta sau luati 1 x 500 mg capsule de cuișoare 3 x zi cu 

apă 
ulei cuisoare- câteva picături si se oprește vărsături și o infuzie va scuti greață 

Ceai de ghimbir – puneti sucul de la o dimensiune unghie deget mare de ghimbir proaspăt în 

apă fierbinte …. lasati  timp de aproximativ 5 sau 10 minute și se bea ceai sau puteți folosi 1 

lingurita de praf de ghimbir in apa fierbinte , se lasa sa stea timp de 5 minute si se soarbe 
 

Toate aceste tratamente speciale(prezentate pina acum) au fost concepute pentru a stabiliza un pacient 

cu cancer, in afara oricarui pericol și sa"obtina timp", prin menținerea pacientului în viață, în scopul 

de a oferi tratamentelor mai puternice (a caror efecte se poate sa apara lent) mai mult timp de lucru. 

Aceasta este prioritatea de top pentru  pacienții cu cancer avansat și implică super-nutrienti pentru a 

energiza celulele și să păstreze în viață pacientul (Sucuri de struguri si fructe anticancerigene,Suc LIMU, 

Sucuri legumecu adaosuri Alge marine,, Suc de iarba de grau verde /iarba de orz verde,Dieta Budwig 

http://detoxifierii cancer
http://detoxifierii cancer
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/31/calcium/
http://tratament cancer
http://tratament cancer
http://tratament cancer
http://etapa iv
http://terapiei gerson
http://in cancer
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cu energie electronica si fotonica), deoarece celulele non canceroase pot fi extrem de slabite, 

alcalinizarea și / sau oxigenarea pentru a opri rapid raspandirea cancerului (exemple: Dieta Budwig, 

Clorură de Cesiu, Suc de iarba de grau verde /iarba de orz verde,etc) , și să se ocupe cu Ciclul cașexie 

(exemple:MSM,Vitamina C si Prelungirea vietii cu pina de 16 ori mai mult(metoda Dr. Avram 

Hoffer)!, D-ribose, Sulfatul de Hidrazină si Casexia)  

De asemenea, nu include alimente si elemente care hrănesc celulele canceroase sau creeaza aciditate 

(de exemplu zahăr, faina,grasimi rele, carne,chimicale,toxine,noxe,alcool,gandire negativa etc). 

Tratamentele care "obtin timp "pot fi utilizate pe parcursul intregului tratament al cancerului.  

Acestea "obtin timp ", pentru că încep să lucreze foarte repede pentru a stabiliza pacientul.   

Exista insa si multe alte beneficii mari de-a lungul tratamentului. 

In capitolul urmator voi prezenta, pentru cei ce isi permit din punct de vedere financiar, cele mai 

eficiente alternative electromedicale in tratarea cancerului.Desi fiecare e foarte eficienta in ceea ce face, 

acestea sunt optionale –adica numai pentru cei ce isi permit.Daca nu aveti posibilitatea financiara nu 

disperati:acestea nu sunt imperative.Desi foarte bune si recomandate exista si alternative la 

acestea.Nu achiziționați un dispozitiv electromedical scump sa "obtineti timp", dacă nu aveți suficienți 

bani Cei mai multi pacienti cu cancer trebuie sa-si evalueze posibilitatile financiare astfel încât sa 

poata alcatui o combinatie de tratamente eficienta si sigura pentru organism care sa combata 

cancerul pe cat mai multe planuri,dupa Prioritatile ce trebuie avute in vedere cand se face un plan (o 

combinatie) de tratamente alternative pentru combaterea cancerului (avansat). 

Exista oameni ce isi pot permite cele mai bune aparate si cele mai puternice al tratamente pentru 

cancer, dar majoritatea nu își pot permite tratamente extreme de scumpe si multi pacienti nu își permit 

nici chiar tratamentele naturale de bază anticancer! 

In volumul doi voi incerca sa ma ocup si de acest aspect (tratamente pentru cancer ieftine)Acest volum 

vizeaza in special pacientii in stare foarte avansata, critica(asta ii include pe toti pacientii:si cei a caror 

cancere nu sunt avansate au numai de castigat daca vor alege cele mai eficiente alternative) .Insa si cei 

care isi pot permite tratamentele cele mai scumpe nu trebuie sa neglijeze tratamentele ieftine, 

deoarece există unele tratamente remarcabile și necostisitoare printre acestea 

Totusi  nu va ajuta suplimentele si dieta asa cum  ajuta Dumnezeu si cum va putem ajuta si noi si cei din 

jurul ceui bolnav prin CREDINTA, RUGACIUNE cat si prin SUSTINERE EMOTIONALA/IUBIURE manifestata 

fata de cel bolnav prin care sa il motivam sa traiasca, sa il linistim sufleteste…sa face tot ce ne sta in 

putere sa fim langa el /ea->in primul rand noi ce venim in contact cu acesta si nu numai. 

Orice ar fi , sa nu deznadajnuim , caci NELIMITATA E PUTEREA LUI DUMNEZEU si DUMNEZEU E MILOSTIV  
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3. Dispozitive electromedicinale speciale pentru a energiza celulele si 

a omora microbii de cancer – CONFORM CANCERTUTOR.COM 

In timp ce majoritatea oamenilor înțeleg importanța dietei și a nutrienților în tratarea cancerului, cei mai 

multi nu au idee cu privire la ceea ce inseamna "Electromedical" in medicina alternativa. 

Dispozitivele electromedicale din medicina alternativa sunt dispozitive care actioneaza extrem de blând 

spre deosebire de "radioterapia"din medicina traditionala. În multe cazuri, atunci când se utilizează un 

dispozitiv electromedical, pacientul abia știe dispozitivul este pornit! Excepția este Genius Photon, unde 

pacientul este în picioare sau așezat într-o saună cu infra-roșu. 

Dispozitive electromedicale alternative-se încadrează în una din cele trei categorii: 

1) Acestea sunt concepute pentru a ucide microbii din sange,sistemul limfatic ,ficat,zona dentara etc 

2) Ele sunt concepute pentru a ucide microbii care sunt in interiorul celulelor canceroase (a se vedea    

Ce este si ce cauzeză cancer?) 

3) Acestea sunt concepute atat pentru a energiza sistemul imunitar,a rezolva, "cauza rădăcină" a 

cancerului cat si pentru a ucide microbii din sange si organe.  

Desi deosebit de eficiente, dupa multi, cele mai eficiente, am lasat prezentarea acestor alternative la 

urma pentru datorita costurilor, doar pentru cei ce isi permit.Ar fi fost totusi pacat sa nu le mentionez; 

fiecare face ce si cat poate, insa toti banii din lume nu pot sa …readuca la viata… Adaugati un electro 

daca va permiteti dar concentrati-va in primul rand pe tratamentele nutritionale,mai accesibile ca pret  

In primul rand voi discuta dispozitive electromedicinale speciale concepute pentru a energiza celulele 

(alaturi de super-nutrienti, alcalinizare si oxigenare):Quantum Pulse, Photon Genius si Genie. 

Acestea distrug si microbii de cancer. 

Apoi voi detalia masinile Rife familia GB4000 care energizeaza si ucid in siguranta microbii din 

interiorul celulelor de cancer,refacand din acestea celule normale,sanatoase.Tratamente precum    

Sucuri de struguri, Protocolul  Aloe Arborescens, Alte tratamente pe baza de MIERE, Suc de 

LIMU)actioneaza similar.In plus fata de acestea, dispozitivele Rife GB4000 omoara si microbii din 

sange,limfa, ficat si zona dentara. 

Omoara microbi din sange si dispozitivele Bob Beck si Zapperele Hulda Clark insa acestea in special 

ajuta la Intărirea sistemului imunitar ca si tratamente precum ARICUS BLAZEI MURILL sau altele de la 

Intărirea sistemului imunitar. Intărirea sistemului imunitar dureaza si de aceea nu este printre primele 

Prioritatile ce trebuie avute in vedere cand se face un plan (o combinatie) de tratamente alternative 

pentru combaterea cancerului (avansat),desi cu cat mai repede se incepe cu atat mai bine. 
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Photon Genius și Genie 

 

"Regele" electromedicinii alternative, ce poate fi utilizat la domiciliu sau la o clinica, este Photon Genius 

, iar "fratele mai mic", Photon Genie. Acestea sunt singurele dispozitive care se ocupă direct cu cauza 

principala a cancerului. Acestea ucid microbii de cancer (fie direct, fie indirect), dar acestea trateaza,  

cauza principala a cancerului( un organ/organismul slabit din diverse motive(radiatii, stres,etc.). 

Dispozitivele Photon (cu fotoni), Genie (3000USD) și Genius (25.000 USD), pot fi utilizate de către orice 

pacient de cancer. Este important să rețineți că nici un dispozitiv nu este un "tratament de cancer", 

complet individual. Ele sunt utilizate împreună cu o combinatie tratamente nutriționale puternică, 

care provine dintr-o consultare, inclusa în cost. 

Institutul Ed Skilling( http://edskilling.com/  ) descrie Photon Genius ca un Photon Genie pe steroizi 

Ambele fac aceleasi lucruri de bază dar Genius este mult mai puternic in energizarea celulelor,deci in a 

“obtine timp”. 

Genius este incredibil de puternic in a energiza celulele, reducând inflamațiile și reducand umflarea. 

“SIMTITI EFECTIV”, atunci când sunteți în fața acestui dispozitiv! 

Genie,desi nu e la fel de puternic, poate fi rulat 24 de ore pe zi  

Acest dispozitiv este utilizat si pentru tulburari cerebrale, cum ar fi scleroza multipla, autism, etc 

 

Photon Genius este  de departe cel mai bun mod de a energiza celulele.Nimic altceva nu este la fel de 

eficient! Prin celule energizate, crearea de cantitati masive de oxid nitric, etc, acest dispozitiv extinde în 

esență, viața pe termen nedefinit, în multe cazuri. Aceasta face mult mai ușora vindecarea reală a 

cancerului. 

Photon Genius este important, deoarece energizeaza celulele si ucide microbii din ficat, fluxul sanguin 

si limfă. Se creează, de asemenea, cantități masive de oxid de azot (îngrijirea pacientului ESTE FOARTE 

buna ) 

O combinație de Photon Genius și consultările oferite de Institutul Skilling Ed este cel mai bun 

tratamentul al cancerului de acasă! Este chiar mai eficient dacă este combinat cu un plan alcalin de 

nutriție, cum ar fi combinatia axata pe Dieta Budwig. 

Institutul de Skilling, POATE DETERMINA CAUZELE PRIMARE DE CANCER, precum și REACTIILE IN LANT, 

care au dus la cancer. Ei pot face analize de sange, chestionare de studiu, etc pentru a determina ce 

evenimente au cauzat cancer. 

Acest serviciu este exact ceea ce este necesar pentru a preveni cancerului sau tumorilor de la revenire 

Daca nu rezolva problema de bază, cancerul si tumorile pot reveni. 

http://edskilling.com/


Copyright © 2013 CRISTIAN GOLOGAN                                                                                                  Page  

Chiar dacă nu utilizați un Photon Genius/Genie ca tratament de cancer, CONSULTAREA DIN PARTEA      

Ed Skilling este în continuare FOARTE INDICATA(critică) pentru a ști ce alți pași trebuie facuti pentru a 

reechilibra organismul. 

Institutul Ed Skilling este la avangarda războiului împotriva cancerului! 

Institutul Skilling este afiliat cu cei mai avansati medici și practicieni de terapie alternativa din lume 

(toate modalitățile) din 41 de țări. Acest lucru oferă cele mai bune terapii alternative disponibile în 

timp ce este specializat in terapia alternativa a cancerului și tratamente alternative de cancer pentru 

toate tipurile și etapele de cancer. 

Institutul Skilling prevede abordarea de bun simț la terapia alternativă a cancerului bazată pe ani de 

experiență, care include oferirea a celor mai bune dispozitive electromedicale din lume cu terapia 

alternativa electromedicala avansată Ed Skilling  http://edskilling.com/alternative-therapy-tips.html  

“Organismul este în primul rând energie electrică și energie electrică se gaseste in mod natural in fiecare 

dintre noi și controlează funcționarea fiecărei celule din corpul nostru. O varietate de impulsuri electrice 

în corpurile noastre faciliteaza toate funcțiile corpului, inclusiv acțiunile necesare pentru menținerea 

sănătății, vindecarea si regenerarea.” http://edskilling.com/  

Energizarea electronica/fotonica este in concordanta cu cele afirmate de Dr Budwig.care a evidentiat că 

SOARELE este o sursa de energie și un element de viață care afectează funcțiile vitale ale organismului 

datorita FOTONILOR din lumina soarelui, care sunt cea mai pura forma de energie  

Energizarea celulelor este o caracteristică esențială a acestor dispozitive.  

Organismul nostru este format exclusiv din celule.Fiecare "organ", este pur și simplu o colecție de celule, 

denumite colectiv "un organ." A energiza celulele individuale, este aceleasi lucru cu a energiza "organe". 

De exemplu, să presupunem că un persoana are un ficat slabit. Dacă va energiza celulele ficatului 

"ficatul" se va fi energizat. 

Filosofia Skiling Ed Institutului este de a "echilibra" organele, ceea ce înseamnă, energiza toate 

celulele din organism. Prin energizarea celulelor din organism, organele sunt, de asemenea, 

alimentate si ele sunt "echilibrate", deoarece toate acestea au aceeași nivel energetic. Prin 

echilibrarea organelor (în cazul în care unul dintre ele este slabit) sistemul imunitar poate deveni rapid 

supraenergizat. 

Toți oamenii au celulele canceroase in corpul lor. Cu toate acestea, toți oamenii, de asemenea, au 

sistemul imunitar care ucide celulele canceroase in mod curent. Atunci când sistemul imunitar este 

slabit numărul de celule canceroase poate scapa de sub controli persoana poate fi diagnosticata cu 

cancer. 

http://edskilling.com/alternative-therapy-tips.html
http://edskilling.com/
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Ce poate slăbi sistemul imunitar? Un ficat slab sau rinichi slabi(de exemplu) pot slăbi părți esențiale ale 

sistemului imunitar.Prin energizarea toturor celulele din organism, celulele sunt echilibrate, organele 

sunt echilibrate și sistemul imunitar poate fi energizat. 

Astfel, pentru pacientii cu cancer slabiti, pacienții care au tumori periculoase, etc  prin energizarea 

tuturor celulelor (implicit a organelor) se redreseaza"cauza rădăcină" a cancerului 

Desi dispozitivele Photon nu se ocupă direct cu celulele canceroase ele trateaza direct "cauza rădăcină" 

a cancerului, care este, de obicei, celulele (organe,organism) slabite(de stress, radiatii,toxine, etc…) 

Celulele slabite sunt ceea ce ucid multi pacienti cu cancer(de exemplu Ciclul cașexie). 

Dispozitivele ajuta la energizarea si păstrarea unui pacient cu cancer. 

Photon Genius lupta impotriva cancerului in mai mult de o duzina de moduri (electro-magnetic, bio-

energie fotonică, armonici de frecvență, tehnologia infraroșu, gaz nobil, terapie de căldură, oxid nitric, 

peroxid de hidrogen de la ozonul medical pe care corpul dumneavoastra il produce din cauza 

dispozitivului, detoxifica organismul, etc). 

Dispozitivele Photon nu ucid un număr mare de microbi. Acestea au fost concepute in mod primar 

pentru a energiza celulele și de a reduce inflamația și umflarea. 

Nota # 1: Dacă aveți TUMORI periculoase și / sau recurente, cum ar fi in interiorul plamanilor, in 

creier, tumori care "REVIN," etc, Genius /Genie Photon, împreună cu consultarea, este OBLIGATORIE. 

Dispozitivele Photon sunt necesare atunci când pacientul are tumori periculoase, deoarece scăpa de 

cauza principala a tumorii, astfel că odata “distruse” nu vor reveni. În timp ce mai multe tratamente 

pot micsora tumorile, puține pot preveni revenirea tumorilor. 

Acest lucru este valabil si în cazul în care cancerul a fost vindecat cu un alt protocol și A REVENIT . 

(pentru aflarea cauzei primare si rezolvarea acesteia, etc.) 

Nota # 2: Pentru alte situații acest serviciu este opțional, dar recomandat.De exemplu, dacă sunteți pe 

un alt tratament alternativ de cancer, acest serviciu poate acționa ca "a doua opinie", și poate 

îmbunătăți protocolul dvs. principal sau să vă spună dacă protocolul dvs. principal va fi suficient de 

puternic. 

Protocolul nutritiv care vine cu aparatul Photon (Consultarea este gratuita cu aparatul), ucide si 

microbii din ficat și din sange. Acest lucru, de asemenea, energizeaza sistemul imunitar. 

Dispozitivele Photon impreuna cu protocolul nutritiv, ucid microbi si echilibreaza organele și, astfel, 

intaresc rapid sistemul imunitar. Sistemul imunitar poate avea apoi grijă de cancer. 

Partea nutrițională a acestui protocol este la fel de importanta ca dispozitivul electromedical 

Dispozitivele Photon, condiderate INDIVIDUAL, nu sunt un tratamentul cancer(fara partea 

nutritionala). 
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"Nu vor interfera aceste dispozitive cu chimioterapia?"  

AMBELE DISPOZITIVE SUNT SINERGICE CU CHIMIOTERAPIA si TREBUIE să fie folosite cu chimioterapia. 

De fapt, ele anuleaza o mare parte din pagubele produse de chimioterapie. Aceste dispozitive comunică 

literalmente cu sistemul imunitar, protejează sistemul imunitar și neutralizeaza o mare parte din alte daune făcute 

de chimioterapie. De asemenea, ele creează ozon și ozonul ucide microbii. 

Ele lupta impotriva cancerului in mai mult de o duzina de moduri  

Astfel, aceste dispozitive pot intari sistemul imunitar, ucide microbii din sange si lupta cu cancerul în multe feluri în 

timp ce o persoană utilizează chimioterapie si radiatii. Asta face chimioterapia sa arate mult mai eficienta decât 

este în realitate. 

Dispozitivele Photon Genius si Genie vor trata cancerul de multe ori mai eficient decât chimioterapia și vor 

neutraliza o mare parte din pagubele produse de chimioterapie. 

DEOSEBIT DE RECOMANDATE CELOR FOARTE AVANSATI SI SLABITI DE BOALA SAU CU CASEXIE! 

Alte posibile alternative de reechilibrare energetica la dipozitivele Photon sunt cele Ondamed 

http://www.ondamed.co.uk/ folosite la Institutul Hope4Cancer(alt institut de renume mondial in tratarea 

alternative a cancerului, care ofera, pe langa tratamente exclusiviste, o abordare completa ce maximizeaza sansele 

celor foarte bolnavi :  

1 Agenti Non-toxici ANTI Cancer :  Terapie Sono-Foto Dynamica( tratament exclusivist ce introduce oxygen 

“in celulele de cancer si il activeaza cu ultrasunete si lumina) protocol .antitoxina BX(exclusivist), Indiba 

Hiperthermia  locala si generala. Teraii avasate enzime . Vitamina B17, . Poly MVA . Vitamina C si altele IV 

2 Intarire Imunitara : AloeMed . Terapie modulare immunitara . Vaccin  Biologic (AARSOTA) .etc 

3. Nutrie adecvata completa BIO, RAW + nutritie si sucuri Gerson  / Alkalinizare : 

4. Detoxifiere (metale grele si toxine): Detox si Chelare 

5. Eliminare Microbi si Pathogeni cancer(inclusiv prin masini Rife- ase vedea mai jos):   

6. Oxygenare terapii Ozon, Oxigen lichid, camera Hiperbarica cu Oxigen 

7. Abordare Spirituala si Emotionala si multe altele, inclusiv vizite la domiciliu din parteea mediclor de la clinica, 

program pentru dupa terminarea tratamentului, tehnici de monitorizare ale progresului si detectie eficiente si 

NON-toxice precum forme avansate termografice, scanare Dopler ultrasunete etc. 

Repet. Sunt multe institute cu renume pe plan mondial in acest domeniu , care au tratat cu success 

(vindecat)cancere avansate insa prin aceasta carte doresc sa ofer acele optiuni care se pot face accasa si ofera 

sanse maxime. Cei ce au posibilitatea sa opteze pentru tratament la o clinica, daca doresc, pot sa ma contacteze sa 

incercam sa gasim impreuna o solutie adecvata/personalizata situatie specifice lor (tip si etapa cancer ,alte 

necesitati,  etc) pentru ca stiu ca aceasta alegere poate fi foarte dificila, fiecare institut fiind cu nisa sa (specializat 

pe  anumite tipuri de cancer)  

http://www.hope4cancer.com/treatments-a-therapies/seven-principles/62.html
http://www.hope4cancer.com/treatments-a-therapies/seven-principles/62.html
http://www.hope4cancer.com/treatments-a-therapies/seven-principles/76.html
http://www.hope4cancer.com/treatments-a-therapies/seven-principles/78.html
http://www.hope4cancer.com/treatments-a-therapies/seven-principles/199.html
http://www.hope4cancer.com/treatments-a-therapies/seven-principles/65.html
http://www.hope4cancer.com/treatments-a-therapies/seven-principles/65.html
http://www.hope4cancer.com/component/content/69.html
http://www.hope4cancer.com/component/content/69.html
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Quantum Pulse  
Photon Genius este similar cu un Quantum Pulse în anumite privințe, dar a fost conceput pentru bolnavii 

de cancer și alte boli ce necesita energizare urgenta a celulelor(de ex.: scleroza multipla, Parkinson, etc). 

Dacă aveți nevoie de un dispozitiv de energizare celulara rapida(pacienti foarte slabiti), și nu vă puteți 

permite Photon Genius sau Genie au nu este unul aproape de dumneavoastra (Institutul Ed  Skilling, 

www.edskilling.com , pot să vă spuna dacă există unul aproape de dumneavoastra pe care sa puteți 

accesa), atunci puteti vedea dacă există un Quantum Pulse aproape  www.TheQuantumPulse.com  

Quantum Pulse este, de asemenea, un puternic dispozitiv de energizare celulare, dar nu are aceleași 

caracteristici ca și Photon Genius. Există o mulțime de dispozitive de impulsuri cuantice, disponibile 

pentru uzul public, altele decât Photon Genius si Genie. 

Quantum Pulse(fosta masina Vibe), costa aproximativ 19.000 dolari. Oamenii care își pot permite acest 

pret ar trebui să cumpere Photon Genius , care este mult mai bun pentru pacientii cu cancer. Dar 

pentru cei care nu își pot permite, ar trebui să încerce să găsească pe cineva care are deja un Quantum 

Pulse, care locuiește aproape de ei. Acesta este un alt mod superb de a energiza rapid celulele din 

organism să "obtina timp". 

Atât Photon Genius si Genie (proiectate de Ed Skilling,) și Quantum Pulse(Vibe Machine) utilizează o 

tehnologie inventată de Nichola Tesla, care a fost un alt geniucare s-au implicat în problemele de 

sănătate și care au fost complet ignorate de medicina traditionala .  

“Mecanica cuantică este considerată de către aproape fiecare fizician profesionist, precum structura  

fundamentala  pentru înțelegerea și descrierea naturii, pentru motivul foarte practic ca FUNTIONEAZA; 

este "în natura lucrurilor". Acesta este, de fapt, o entitate în legătură atat cu energia și impulsul 

particulelor elementare și ale fotonilor.” 

Ce poate face pentru dumneavoastra? 

Aceasta depinde de starea dumneavoastra de spirit, si cel mai important, de intentia dumneavoastra. 

"Intenția" este definit ca "un plan constient". De aceea, orice v-ati propus în timpul petrecut cu această 

mașină ... oricare e “intentia” dumneavoastra pe moment ... va fi ce experimentati în cele din urmă. 

Poate varia de la pacea interioară și iluminarea profundă pina la  o energie non-distructivă. 

Dumneavoastra decideti ... pentru a crea planul propriu. Fiecare individ este unic, nevoile lor sunt unice, 

precum și. ceea ce este potrivit pentru o persoană nu poate fi adecvat pentru o alta. Ceea ce este 

important este ca fiecare dintre noi e să găsim instrumentele de care avem nevoie și să profitam de ele” 

http://www.thequantumpulse.com/about.htm  

Oricare dintre aceste două dispozitive sunt foarte recomandate în cazul în care le puteți cumpăra sau 

găsi.In primul rand,energizeaza rapid intreg organismul si prelungesc astfel viata pacientului nedefinit. 

Alt dispozitiv reechilibrare energetica similar, la jumatate pret este http://www.biocharger.com/ 

http://www.thequantumpulse.com/about.htm
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Dispozitive GB-4000  
 

Dispozitivele GB-4000-Dispozitive de înaltă frecvență RF,masini RIFE sunt proiectate in special pentru a  - 

ucide microbii. 

Cu toate acestea, ele nu ucid microbii numai în fluxul sangvin și din alte locuri(ficat, limfa,zona dentara) 

dar omoară, de asemenea, microbii din NTERIORUL celulelelor canceroase,refancand din acestea 

celule normale(precum Sucuri de struguri, Tratamente foarte eficiente cu miere ) 

 Acesta este cel mai bun si sigur mod de a vindeca cancerul, deoarece nu există nici resturi de celule 

canceroase moarte în organism. Multe dintre protocoalele de noi nutriționale lucreaza în acest fel 

inclusiv DMSO, MSM și protocoale de miere. 

Dispozitivele GB-4000 utilizează o undă purtătoare proiectata pentru a introduce frecventele de de 

ucidere a microbilor in interiorul celulelor canceroase de a ucide microbii din interiorul celulelor 

canceroase. 

Acest lucru permite celulelor canceroase de a reveni în celulele normale, deoarece nimic nu impiedica 

producerii de energie ATP, atunci când microbii sunt morți. 

Undă purtătoare este proiectata pentru a “purta/duce” frecvențele tot drumul prin organism, inclusiv 

prin oase. Dar din moment ce corpul este alcătuit din celule,care au fiecare membrane celulare, prin 

“purtarea” frecvențelor pe tot drumul prin organismul (inclusiv prin oase) semnalele pătrund în mod 

evident si prin membranele celulelor canceroase si microbii din interiorul acestora sunt distrusi. 

Tehnologia pentru dispozitivele GB-4000 a fost descoperit în anii 1930, de Dr.Royal Rife, un microbiolog, 

dar de cercetare a fost oprit de catre FDA si AMA http://www.rife.org/  http://www.rifevideos.com/    

Mai mult de o sută de experți electro-au încercat să reproducă tehnologia lui Rife. Mai mult de una din 

aceste "Masini" Rife a fost foarte eficienta impotriva cancerului! 

Un grup de cercetare a avut suficienți bani pentru a reface unele utilaje originale Rife care au fost 

vândute și livrate înainte ca Dr. Rife sa fie oprit de AMA în 1939. 

ATENTIE: Cele mai multe branduri de așa-numitele "Masini" Rife disponibile pe piață astăzi sunt 

complet INEFICIENTE pentru CANCER, deoarece acestea fie nu au puterea necesara sau nu au gama de 

frecvențe corespunzătoare, unda purtătoare, etc Dar puține sunt extrem de eficiente. 

Un generator de frecvență și amplificator cu plasmă, care POATE transmite frecvențele lui Rife 

folosind metode originale este GB4000. Compania care construieste acest echipament de testare 

electronic nu numeste echipamentul lor o "Masina Rife." Echipamentele lor sunt considerate 

echipamente de testare electronice(din motive legale). 

În teorie, acest dispozitiv ar putea vindeca de cancer într-o singură zi.  

http://www.rife.org/%20%20http:/www.rifevideos.com/
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Deci, de ce nu-l vindeca într-o zi?  

În primul rând, urmarea utilizării acestei puteri mari ar fi imprevizibila și ar putea fi foarte periculoasa 

pentru pacient din mai multe motive. 

Un motiv ar fi cu siguranta reactia de Herxheimer(“ brain fogul” provocat de DETOXIFIERE EXTREMA). 

Dacă ați ucide fiecare microb în organism într-o zi persoana ar putea muri de reactia Herxheimer 

Sunt cazuri în care pacienții cu cancer au avut astfel de Reacție severa Herxheimer (pentru că nu au lasat 

organismul sa se adapteze), si au refuzat să folosească dispozitivul Electromedical din nou. 

Aceasta se datoreaza detoxifierii cauzate de toxine(multi microbi morti).Aparatul este foarte bland.      

De obicei, o persoana nu se va simți că dispozitivul electromedical este pornit!  

GB 4000 (cu amplificator de 10-watt liniar) poate fi folosit de două ori pe zi, o dată dimineața și o dată 

seara. GB4000 (cu amplificator tub plasma -mai puternic) poate fi folosit de două ori pe zi, în funcție de 

protocolul utilizat și pacient. 

Oricum nu încercați să-l folositi de două ori pe zi, decat dupa ce utilizați aparatul timp de cel puțin 10 

de zile. 

4. INCEPETI CU DOZE MICI SI LE CRESTETI TREPTAT PE MASURA CE ORGANISMUL SE OBIJNUIESTE 

Dar, chiar și la putere deplină nu va ucide toti microbii într-o singură zi. Există diferite motive pentru 

aceasta siguranța caracteristică. 

Dispozitivele GB-4000 utilizează unde patratice specifice pentru fiecare microb specific, deoarece fiecare 

microb are aceasta frecventa de rezonanta proprie (adică frecvența la care moare, la fel ca o cantareata 

de opera poate sparge un cristal de sticla de la frecvența de rezonanță adecvata).  

Din fericire frecvența microbul cancerului este bine cunoscuta(deci poate fi omorat!). 

Metoda RIFE este un TRATAMENT de CANCER COMPLET, dar protocoale nutriționale sunt 

recomandate pentru a fi adăugate pentru pacientii cu cancer avansat. 

Ca și dispozitivele cu fotoni, cu dispozitivele GB-4000 întotdeauna vin cu o combinatie tratamente 

(protocol) nutrițional.Dr. Rife a remarcat ca in medii extrem de acide cancerul se raspandeste mai 

repede decat poate fi omorat .ALCALINITATEA ESTE ESENTIALA INDIFERENT DE ABORDARE. 

Pacienții cu cancer au întotdeauna mult mai multe probleme decât celule canceroase, în special în 

cazul în care acestea au avut chimioterapie si radiatii. 

Multi pacienti cu cancer au murit fără celule de cancer multe în corpul lor, datorită deteriorarii 

celulelor sanatoase de chimioterapie si radiatii, astfel, hrana este întotdeauna critică. 

În timp ce GB-4000 are frecvențe energizante, aparatul Photon face o treabă mult mai bună la 

energizatul celulelor și in tratarea umflarii și inflamației.  
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Pe de alta parte, în timp ce aparatele Photon nu ucid microbi din celule, GB-4000 este mult mai bun la 

uciderea microbilor. 

Alegerea depinde de situație. 

O persoană care își poate permite, poate folosi ambele dispozitive, deoarece nu intra în conflict . 

Un dispozitiv generator de înaltă frecvență RF GB4000 cu electrod sau cu tub cu plasmă este sinergic cu 

unul sau ambele dispozitive fotonice. 

Când oamenii își pot permite numai unul dintre dispozitivele GB400(cu electrozi sau cu plasma) sau unul 

din dispozitivele Photon, regula este:  

dacă principalul pericol al cancerului este una sau mai multe tumori, cumpara un dispozitiv de fotoni 

(chiar Genie Photon 3000 USD).  

dacă principalul pericol al cancerului sunt celulele canceroase (cand tumorile nu sunt considerate 

amenintatoare de viata), cumpara GB4000 cu electrod(2500 USD) sau cu tub plasma MOPA(4800 USD). 

O varianta de compromis ar fi sa achizitionati un aparat de tip GB4000(cu electrod sau plasma functie de 

puterea dorita sau de “puterea” financiara) care poate fi folosit atat la energizare cat si la tratarea 

cancerului, dar sa nu neglijati o consultatie la Institul Ed Skilling, chiar daca nu achizitionati un Genius 

sau Genie.Experianta acestora s-ar putea dovedi cruciala. 

GB4000 este dispozitivul electromedical care l-am achizitionat pentru a incerca sa o ajut pe mama.Desi 

nu pot compara eficienta acestuia cu cele ale celorlalte tratamente(nu am reusit sa facem multe sedinte 

inainte sa inervina casexia), vreau sa precizez ca din toate alternativele incercate( cu ceaiuri de ESSIAC, 

Pau D’arco, Verde, Sucuri de legume din terapia Kelley si suc de iarba de grau verde, sucuri de struguri si 

de alte fructe,dieta Budwig, seminte caise B17 ,ciuperci imunostimulatoare,MSM, Ag Coloidal, 

alternative Dr. Rath, etc , toate combinate, mama a crezut cel mai mult in GB4000 MOPA. Citez: 

”Nu stiu daca va fi mai bine insa eu sper si lupt in continuare!Este motivul  pentru care fac sedintele cu 

aparatul zilnic! “. Acest citat este strict pentru MORALUL DVS 

Evitați aceste dispozitive electro si urmatoarele prezentate in timp ce CHIMIOTERAPIA este în sânge. 

Aceasta include atât a masinile GB-4000 cat și dispozitivele Bob Beck.Unele medicamente de 

chimioterapie raman în sânge pentru o lungă perioadă de timp. Cat timp chimioterapia este în sange nu 

ar trebui să un folosit un astfel Electromedical. 

Motivul pentru această regulă este că protocoalele electro creaza electropolare. Electroporea 

"deschide" porturile tuturor celulelelor, nu doar celulele canceroase. Aceste dispozitive vor permite 

chimioterapiei sa intre în numeroase celulele non- canceroase. Acesta nu este un lucru bun! 
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Bob Beck 

Protocolul(combinatia) Bob Beck este un protocol ieftin, conceput pentru a intari sistemul imunitar prin 

uciderea microbilor din sistemul sanguin si limfatic. 

Protocolul Bob Beck nu este o "mașină Rife".Acesta este conceput folosind o tehnologie complet diferită 

de a elimina toti microbii din organism și supraîncărca sistemul imunitar și sistemul imunitar ucide apoi 

celulele canceroase - aproximativ 1.300 dolari, deși de cele mai multe piese ale acestui protocol pot fi 

construite acasa. 

Silver Pulser - una din cele patru părți ale protocolului (purificatorul de sânge ) ucide microbii din sange 

(de fapt "atenuează", astfel ei nu se pot reproduce, astfel, ei mor pur și simplu, fără a se reproduce)  

Magnetic Pulser este conceput pentru a atenua microbi în sistemul limfatic. 

Argintul coloidal si apa ozonata sunt concepute pentru a ucide microbii din fluxul sanguin. 

Prin atenuarea sau uciderea microbilor în fluxul sanguin sistemul imunitar este supraalimentat si 

sistemul imunitar are grijă de celule canceroase.este bine daca se iau si enzime proteolitice pentru a 

ajuta acest tratament(prin digestia invelisului proteic protector al celulelor de cancer de catre enzime se 

se ajuta sistemul imunitar sa le ucida in siguranta). 

Spre deosebire de dispozitivele de fotoni si dispozitivele GB4000 protocolul Bob Beck este foarte lent 

(intarirea sistemului imunitar dureaza -principala slabiciune). Acesta nu este un mod foarte eficient de 

a trata cancerul deoarece majoritatea pacienților cu cancer de astazi au un sistem imunitar foarte slabit, 

afectat de chimioterapie si radiatii. Protocolul Bob Beck nu energizeaza celulele. 

Dispozitivele Photon intaresc sistemul imunitar mult mai repede și, de asemenea,energizeaza celulele 

individuale,organele si intregul organism. De asemenea, dispozitivele GB-4000 curăța organismul de 

microbi mult mai repede decât protocolul.Beck Bob  

Cu toate acestea, un pacient diagnosticat recent, cu un cancer foarte lent în creștere, care nu s-a 

răspândit foarte mult, ar putea foarte ușor vindeca cancerul lor folosind protocolul Bob Beck         

Acest lucru a fost făcut de mai multe ori. 

Protocolul Bob Beck nu ucide microbii din ficat.Totusi chiar si chiar pacienți cu cancer foarte avansat  

pot beneficia de pe urma protocolului Bob Beck pentru restaurarea sistemul imunitar. 

Protocolului Bob Beck ii lipseste “partea nutritionala”.De aceea el poate fi “imbunatit” foarte mult cu 

tratamente nutritionale puternice si astfel sa devina foarte eficient si in cazuri avansate.De fapt,             

Bob Beck poate ajuta foarte mult o combinatie eficienta de tratamente,Intărirea sistemului imunitar 
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Nici un alt tratamentul de cancer alternativ sau tratamentul clasic(chimioterapie,radioterapie), care 

produce efecte adverse puternice(clorura Cesiu) nu poate fi utilizat cu protocol Beck Bob. 

http://www.bobbeckprotocol.com/   http://www.bobbeck.com/  

Zappere Hulda Clark  
 

Ca protocolul Beck Bob acestea sunt concepute pentru a scăpa de microbi din fluxul sanguin, dar 

abordarea este diferită. 

Protocolul Hulda Clark, care include o telecomandă, include,plante specifice pentru a face detoxificare  

(spre deosebire de Bob Beck) http://www.drclark.net/en/cleanses ,precum si ierburi, sucuri si o diete 

anticancer http://www.huldaclarkzappers.com/ http://www.huldaclarkzappers.com/php2/diets.php  

Dacă plasați electrozii corect (cum ar fi de la încheietura mâinii drepte la glezna stanga) Zapper poate 

ucide multi dintre microbii din ficat. Ficatul este un paradis sigur pentru microbi și micotoxine (produse 

reziduale ale acestor microbi ce fac o cantitate masivă de daune în organism) 

Există multe opinii diferite daca undele pătratice ucid orice tip de microb în organism. 

Protocolul Bob Beck utilizeaza unde pătratice de  4 Hz. 

Dispozitivele unde patratice (square wave) 1 Hz și 4 Hz ucid toate tipurile de microbi.  

Frecvențe superioare pot ucide, de asemenea, toate tipurile de microbi. 

 

Comentarii legate de dispozitivele electromedicinale 

 

Vânzătorii de aparate electro trebuie să fie foarte atenti despre in a face "declaratii medicale" despre 

dispozitivele lor,din motive legale. (un exemplu tipic ar fi afirmatii de genu: 

“ nu este destinat pentru a diagnostica, trata sau vindeca orice condiții fizice sau medicale. Dacă aveți o 

condiție fizică sau medicală, ar trebui să solicitati sfat profesional medical imediat.”  

Deci, dacă puneți o întrebare directa, posibil să nu obțineți un răspuns direct(de la vanzator). 

Am auzit de pacienti cu cancer in mai multe devenind frustrat, deoarece vânzătorul cu care au discutat 

nu a putut să le spuna tot adevărul despre produs sau nu va răspunde la întrebările lor! 

Mai mult, în Canada societatea Sota nu este permis pentru numi un purificator de sânge Bob Beck 

"purificator de sânge", ei trebuie să o numesca "generator de impulsuri de argint." De asemenea, 

vânzătorii de "Mașini" Rife frecvent nu vor folosi termenul de "Mașină Rife," dar il vor numi un 

"generator de frecvență".Multa lume poate face inchisoare pentru afirmatii medicale.                           

http://www.bobbeckprotocol.com/
http://www.bobbeck.com/
http://www.huldaclarkzappers.com/
http://www.huldaclarkzappers.com/php2/diets.php
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Insa un vanzator ar trebui sa ofere suport pentru produsul sau.Daca veti alege un dispozitiv GB4000 

pot sa va ofer suport legat de cum se poate folosi pentru cancere insa pentru restul dispozitivelor 

intrebati vendorii despre suport/asistenta inainte de a cumpara. 

Fiecare pacient cu cancer ar trebui să aibă o combinatie de nutritie si / sau protocoale electro pentru a 

ajuta la curatarea sangelui, ficat, etc de microbi și sa energizeze celulele(in cazurile avansate) 

Microbii nu cauzeaza doar cancer.Ei fură, de asemenea, energie din celule,intercepteaza nutrienti, 

excreta micotoxine (care sunt extrem de acide și celulele canceroase prospera într-un mediu acid), 

slabesc sistemul imunitar, etc 

Protocoale nutriționale care ucid microbii includ sulf organic, argint coloidal,, protocoale oxigen (ex.: 

peroxid de hidrogen și ozon), tratamente cu miere,sucurile de fructe puternic anticancerigene,etc. 

Cu rare excepții, dispozitive electro sunt protocoale suplimentare pentru cei care și le pot permite.        

Ar trebui să fie clar înțeles că, dacă o persoană nu își poate permite atât un protocol nutrițional și un 

protocol Electromedical că protocolul nutrițional ar trebui să aibă prioritate!Utilizarea alcalinitatatii 

pentru a opri raspandirea cancerului și folosirea nutrienților pentru a proteja celulele non-canceroase 

este mai rapida decât refacerea elulelor canceroase in celule normale! 

Protocoale de electro sunt întotdeauna un lux si numai pentru cei care își pot permite.  

Activitatea principală a unui tratament de cancer este întotdeauna protocolul nutritiv!  

Combinatia Budwig (una din cele mai puternice ) este sinergica cu oricare din dispozitivele electro 

prezentate (GB 4000 , Photon Genius/ Genie, Quantum Pulse, Bob Beck, Zappere Hulda Clarck). 

Dispozitivele Photon sunt întotdeauna un protocol suplimentar pentru pacienții cu cancer, insa ele pot 

fi SALVATOARE DE VIETI în multe situații. 

Dispozitivele GB4000, Photon Genius/Genie si Quantum Pulse: Acestea sunt mașini cu totul diferite! 

Photon Genius energizeaza intreg organismul rapid(deci tine pacientul in viata pe timp „nedefinit” si 

trateaza si cauza originală a cancerului, refacand organele deteriorate), ucide microbi și face o mulțime 

de alte lucruri.Genius este de fapt un tratament pentru cancer, deși ar trebui să fie utilizat în asociere cu 

o consultare(inclusa in pret oricum), un protocol alcalin (care functioneaza chiar mai repede decât 

Genius in a încetini răspândirea cancerului), precum și un protocol nutrițional. In general se  

recomanda combinarea Genius cu combinatia Budwig.Această combinație umple toate golurile. 

Quantum Pulse sau Masina Vibe este folosit primar pentru a "obtine timp", prin energizarea celulelor. 

Intr-o anumită măsură se scapa de microbi in sange, ficat, etc  

Dispozitivele GB4000 utilizeaza normalizarea și stimularea frecvențelor care energizeaza toate celulele. 

Aceste generatoare sunt în principal concepute pentru a reveni celulele canceroase in celule normale si 

curata sangele, ficatul, etc de microbi.Energizeaza rapid,nu la fel de rapid ca Genius sau Quantum Pulse 

si în unele cazuri(cancere foarte avansate), nu suficient de repede pentru a "obtine timp" 
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Genius Photon și Quantum Pulse au fost concepute pentru a energiza si „obtine timp” foarte repede. 

Genius este, de asemenea, un dispozitiv de tratament de cancer.  

Ce as face dacă as avea cancer? 
 

O intrebare a cărui răspuns (cel dat de mine) poate fi privit din 2 perspective. 

Primul aspect este că nu am acest “dezechilibru” in organism si poate multi vor spune ca atunci cand 

suferi din aceasta cauză perspectiva se schimbă. Asa este. Lucrurile se schimbă cand tu esti cel afectat. 

Insă, desi nu sunt in această situatie( si multumesc lui Dumnezeu ca inca nu sunt) totusi pot spune ce as 

face din perspectiva copilului care si-a iubit, isi iubeste si isi va iubi mereu mama,copilul care a vazut-o 

timp de ani de zile cum se chinuie si suferă si alături de care a incercat sa combata boala.Poate, in plus 

fata de parerea si experienta mamei(a celui care suferă),am o parere exterioară mai obiectivă ,dată “la 

rece”  (pentru că am vazut ce inseamnă sa te chinui, sa incerci de toate, multe fara rezultate, sa nu stii 

ce sa mai crezi, ce inseamna apasarea si durerea, din exterior, dar din acel exterior care isi doreste tot si 

numai binele pentru tine, care poate observa eventuale greseli si cauta si el, cu o minte mai limpede, 

dar cu disperare, solutii ). 

Acestea fiind spuse, iată un posibil raspuns(nu e unicul): 

In primul rand ,dacă as fi bolnav de cancer, m-as SPOVEDI SI IMPARTASI DES, AS MERGE LA MASLU DES 

si m-as ruga mai mult bunului Dumnezeu si L-as ruga ca daca imi este de folos sa ma vindece si daca 

nu sa imi dea puterea sa duc boala fara sa cartesc (mai ales că evolutia acestei boli e incertă si diferită 

pentru fiecare caz in parte.)! Mi-as continua normal viata alaturi de familie, copii si alti oameniSi as 

face tot ce as putea cu ajutor de la bunul Dumnezeu sa răman in viata pt ca sfant nu sunt si timp de 

pocainta e mereu necesar - deci ce se poate si ingaduie Dumnezeu spre vindecare, cu exceptia unor 

psihoterapii diferite de cele crestin ortodoxe! 

As cere bunului Dumnezeu sa ma intareasca in credinta, nadejde , dragoste, rabdare . 

M-as impaca cu toata lumea(daca as fi certat) si m-as gandi mai mult la greselile mele.  

Apoi, nu as pierde vremea si mi-as alege acele alternative adecvate cazului meu, cele mai puternice 

(care au dat rezultate foarte rapid, pentru cat mai multe cazuri, cu cat mai putina suferinta),in care sa 

pot avea “oarecare” incredere (sa aiba un fundament stiitific sau o explicatie a ceea ce si cum face - sa 

ofere ceva pe care ma pot baza mai mult decat pe vorbe-sa pot sa am o doza de INCREDERE-’pomul se 

cunoaste dupa roade’!) –natura creata de Dumnezeu functioneaza, asa cum si Biblia si Sfintii Parinti 

ne invata cat si stiinta si practica o demonstreaza 

In consecinta in nici un caz nu m-as tortura cu tratamente pe care personal le consider ineficiente 

(avand in vedere sansele oferite), absurde(fara baza stiintifica) si care fac mult mai mult rau decat bine 

(avand in vedere cele patite de mama si nu numai) ce ar putea sa-mi diminueze si putinul timp ramas in 

care, in loc sa ma bucur de viata, m-as distruge –precum chimio/radioterapie,etc.   

 Atentie! A nu se interpreta ca sfat.Alegerea e a fiecaruia! 
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Asa cum am spus, uciderea cancerului se poate face prin 3 moduri(individual sau in combinatie): 

1) Uciderea microbilor din interiorul celulelor canceroase.Celulelor canceroase redevin normale, non -- 
canceroase (nu cauzeaza reziduuri de celule moarte, deci e cel mai sigur pentru organism), 

2) Distrugerea celulelor canceroase (care reduce numărul de celule canceroase dar nu trebuie facut  
exagerat de repede si detoxifierea FICATULUI trebuie sa maxima ) 

3) Intarirea sistemului imunitar(ucigand microbii care sunt în fluxul sanguin sau cu substanțe nutritive –

vezi capitolul “Intărirea sistemului imunitar”;acesta va elimina de la sine celule canceroase). 

Pentru a avea succes in lupta cu cancerul m-as orienta spre o combinatie de tratamente eficiente dar 

care sa fie sigure pentru organism(de exemplu: nu m-as concentra exagerat si nu as combina 

tratamente ce omoara celule canceroase acest lucru putand fi FATAL!), care sa combata cancerul pe 

toate planurile de mai sus si sa trateze eventualele situatii speciale( de exemplu: casexie, dureri,          

daune chimioterapie, etc) functie de situatia mea (tip de cancer, stadiu, posibilitati financiare,etc.) si, 

mai ales, functie de PRIORITATILE DE MAI JOS 

Prioritatile ce trebuie avute in vedere cand se face un plan (o combinatie) de 

tratamente alternative pentru combaterea cancerului (avansat) 
PRIORITATEA 1 CREDINTA NADEJDEA SI DRAGOSTEA si vointa de a trai a pacientului cu cancer este 

critică (altfel se suprimam sistemul imunitar). Singura optiune pe care o aveti daca doriti sa aveti 

succes este sa eliminati tot NEGATIVISMUL si sa AVETI CREDINTA si NADEJDE IN DRAGOSTEA LUI 

DUMNEZEU!  Pe langa aciditate, psihicul negativ afectaza si arbsorbtia de nutrienti, nivelurile 

energetice si multe alte functii importante  

Nu subestimati importanta atitudinii mentale si in sporirea eficientei oricarui tratament benefic.  

Prioritatea 2:" Obtinerea de timp" prin energizarea  celulelor non- canceroase 

 

“Obtinerea de timp”(pentru ca alte tratamente sa poată actiona) ,asa cum am spus, inseamnea oprirea 

alimentarii cancerului(exclus emotii negative si consumul de alimente care hrănesc celulele canceroase 

(zahăr,faina si cereale rafinate, grasimi rele , carne si alte lucruri ce creeaza aciditate in organism). 

si se “intaresc” cele non canceroase –care va tin in viata cu Dispozitive electromedicinale speciale 

pentru a energiza celulele si a omora microbii de cancer(Photon Genius si Geenie, Quantum Pulse sau 

GB4000) și / sau prin super-nutrienți(Sucuri de struguri,Sucuri de fructe puternic anticancerigene si 

Sucuri legume cu adaosuri de Alge marine, Ierburi si condimente, Suc de iarba de grau verde /iarba de 

orz verde,Dieta Budwig cu energia sa electronica si fotonica), deoarece celulele non canceroase pot fi 

extrem slabite.Toti Super-nutrienții sunt accesibili oricui. 
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Prioritatea  3: "Obtinerea de timp" prin oprirea sau încetinirea răspândirii cancerului 

 

Oprirea sau încetinirea răspândirii cancerului este critică.Acest lucru se face de obicei cu tratamente 

alcaline(Clorură de Cesiu, , apa alcalina, Sucuri legume etc) sau o dieta alcalina, ceea ce face interiorul 

celulelor canceroase alcaline și face microbii de cancer letargici sau ii ucide. 

Prioritatea 4: Confruntarea cu cașexia 

 

Cașexia este un ciclu de moarte.Cașexie ucide 40% dintre pacienții cu cancer. 

In general, face cu tratamente de MSM (10-20 grame MSM zilnic) , vitamina C (10 grame zilnic, 

suplimentar-in afara de ce e in toate fructelel legumele), D-ribose(cate 5 grame de 3 ori pe zi), 

Coenzima Q10 ( 1,200 mg zilnic),Alge marine,  etc. 

O altă opțiune este sulfat de hidrazină(BUNA dar necesită sprijin de specialitate-poate fi periculos!)  

Prioritatea 5: Uciderea în siguranță și ușor a celulelor canceroase si/sau a microbilor din ele 

 

Multe produse naturale sunt capabile de a ucide microbii din celulele canceroase, deci în condiții de 

siguranță pentru organism , refacand din acestea celule sanatoase. Sucuri de struguri Anexa 2 

Tratamente foarte eficiente cu miere , DMSO si MSM cu AgColoidal. 

Dispozitive electromedicale din familia GB400 pot, ucide în mod eficient microbii din interiorul celulelor 

canceroase prin utilizarea undelor speciale transportor pentru a ucide microbii.Există aproximativ 100 

de "Masini Rife" diferite pe internet; doar cele din familia GB4000, au o undă purtătoare puternică, 

precum și numarul de frecvențe necesare pentru a reveni celulele canceroase in celule normale (de 

exemplu, se execută până la 8frecvențe în același timp).Alte marci de Masini "Rife" pot avea beneficii, 

dar beneficiile lor sunt, în general, limitate la uciderea microbilor din sânge si ficat(Bob Beck și Zapperul 

Hulda Clark) . 

Omoara eficient celule canceroase in siguranta Suc de LIMU, ceaiuri Pau D 'Arco(Tabebuia altissima) , 

Ceai verde dar si Sucuri legume (morcov+ sfecla+varza+altele) .La toate acestea se pot adauga alte 

condimente si anticancerigeni (scortisoara, cuisoare,tamaie, argint coloidal,etc.) 

Intărirea sistemului imunitar este criminalul final al celulelor canceroase.Substante naturale(ABM- 

ARICUS BLAZEI MURILL, imunostimulatori nutritionali(Reishi, etc)), și chiar electromedicale( Bob Beck , 

GB4000, Photon Genius si Genie) ajuta la Intărirea sistemului imunitar.  

Aceste tratamente sunt critice dar nu sunt suficient de rapide pentru a fi printre primele trei obiective 

Intărirea sistemului imunitar poate lua timp. 

INAINTE DE A ADAUGA TRATAMENTE pentru omorarea cancerului NU as uita de Detoxifierea si 

curatarea organismului( Ficat,Bila, Colon, intestine , rinichi , plamani).(in cazul in care tratamentul nu 

include implicit aceasta,de exemplu :Sucuri destruguri si  alte sucuri fructe, legume, ierburi etc.) 
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"Dieta de cancer" adecvata 

 

Scopul primar al dietei de cancer este ALCALINIZAREA (oprirea raspandirii cancerului) alaturi de 

ENERGIZAREA prin nutrienti si OMORAREA CANCERULUI. 

Ce mănâncă și ce suplimente speciale ia un pacient cu cancer, poate avea un impact enorm asupra 

supraviețuirii! 

Este foarte important sa retineti ce trebuie evitat: 

1) FARA zahăr alb/brunsi făină albă ( hrăneste celulele canceroase,duce la casexie,aciditate,etc.). 

Nici indulcitori artificiali(cancerigeni). 

2) FARA carne(necesită enzime pancreatice pentru digestie, ceează aciditate si impiedică unele 

tratamente să actioneze), 

3) FARA lactate (exceptie la  Dieta Budwig) 

4) FARA orice altceva ce crează aciditate sau e nociv/cancerigen organismului(uleiuri hidrogenate 

(margarina), băuturi acidulate, chimicale,pesticide, Euri nocive,etc.  

Mai detaliat despre ce trebuie sa evitati :  http://www.dldewey.com/foodsno.htm  

Persoana ar trebui, in mare, sa se hrănească cu alimentele sunt in starea naturala, proaspete, 

neprocesate termic,integrale, excluzand produsele animale cu exceptia oualor. Admise ouă ecologice 

(de tară) ,in special femeilor insarcinate.(Dr. Kelley recomanda ouale in tratamentul sau , dimineata, 

inainte de ora 13 ca sursa de proteine, alaturi de migdale http://www.drkelley.com/CANLIVER55.html ). 

Exemple de diete alkaline posibile sunt in Anexa 3 

Pe langa acestea, trebuie sa suplimenteze zilnic cu suplimente naturale pentru extranutrienti si 

combaterea cancerului(in limita a cat poate organismul si isi permite financiar): 

Foarte recomandate:  

Suc de iarba de grau verde /iarba de orz verde ( la care se pot adauga Alge marine, patrunjel) 

Sucuri de struguri Sucuri de fructe puternic anticancerigene -pe STOMACUL GOL 

Suc de LIMU,Sucul de NONI 

Sucuri legume( la care se pot adauga Alge marine,patrunjel si condimente anticancerigene) 

Tratamente pe baza de miere ( in special Protocolul  Aloe Arborescens dar si Alte tratamente cu miere) 

Ceaiuri puternic anticancerigene(Pau D 'Arco(Tabebuia altissima),Ceai verde) Apa alcalina  
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Prioritatea  7: Rezolvarea incapacități de a digera alimentele 

 

Chimioterapia ucide celulele cu dezvoltare rapidă, iar multe dintre celulele din stomac si de colon sunt 

celulele cu creștere rapidă.Exista multe alte motive pentru care un pacient cu cancer poate sa aiba 

probleme cu extragerea nutrientilor din alimente in forma solida. Pentru acestia toate suplimentele  

sub forma lichida (enuntate in pagina anterioara) se pot dovedi esentiale. 

De asemenea inlocuirea alimentelor solide cu sucurile acestora poate fi iarasi o solutie. 

Se dau toate fructele, legumele, ierburile,etc.-prin storcator.Acestea se spala bine cu apa pura inainte  

La sucul obtinut se reintegreaza pulpa (ce ramane solid si se arunca de obicei, inclusiv coji si seminte 

pentru maxim de nutrienti si anticancerigeni ) 

Pina si nucile,migdalele si semintele( de in,caise, dovleac, etc) se pot face sub forma de praf printr-o 

rasnita de cafea si integra in sucuri de fructe/ legume.  

Se pot adauga condimente(scortisoara,cuisoare, tamaie,etc) si alti anticancerigeni(AgColoidal) in sucuri. 

 

Dispozitive electromedicale (GB 4000, PHOTON sau QUANTUM PULSE)sunt foarte recomandate in 

acest caz deoarece nimic nu trebuie să fie digerat pentru a scapa de celulele canceroase! 

DMSO și Clorura de Cesiu  sau Protocoalele MSM, nu conțin nimic care necesita digestia 

Prioritatea 8: Intărirea sistemului imunitar 

 

Intărirea sistemului imunitar este importantă,dar este nevoie de mult timp pentru a se realiza.Pentru că 

este nevoie de o lungă perioadă de timp pentru a construi sistemul imunitar,cu cat mai rapid se începe, 

cu atat mai rapid sistemul imunitar va fi puternic și va contribui pentru a ajuta pacientul. 

 

Pentru a preveni regresia(revenirea cancerului), construirea sistemul imunitar este prioritatea # 1, 

insa prioritatea actuala este remisia cancerului. 

Pe langa protocolul Bob Beck și suplimentele nutritive foarte puternice, dispozitivele electromedicale 

din familia GB4000 actioneaza similar cu protocolul Beck Bob, dar recomandata este utilizarea 

protocolului Bob Beck pentru a curăța sângele de microbi ( Bob Beck a demonstrat superintareste 

sistemul imunitar). 

Ambele Bob Beck cat si GB400 pot fi combinate sinergic cu MSM lichid/AgColoidal pentru 

superpotentare(a se vedea volumul 2) 

Construirea sistemului imunitar nu este o prioritate ridicată până când pacientul este stabil. 

Prioritatea 9 : Curatarea si păstrare fluxului sanguin si limfei,ficatului si zonei dentare fara de microbi 

 

ICRF consideră că melanomul, carcinomul cu celule scuamoase, sarcom si cancerul uterin sunt tipuri de 

cancer care necesită tratamente care curata sangele de microbi la fiecare 12 de ore.  



Copyright © 2013 CRISTIAN GOLOGAN                                                                                                  Page  

Aceste tipuri de cancer sunt răspândite prin intermediul microbilor care provin din afara celulelor 

canceroase, apoi microbii călătoresc în sânge la o altă locație și colonizeaza o altă secțiune de 

cancer.Acesta este motivul pentru care este esențial pentru a menține sângele fara microbi pentru 

aceste tipuri de cancer. 

Cele mai multe tipuri de cancer se pot răspândi în acest fel sau prin microbi care provin din sistemul 

limfatic sau de la ficat. Astfel, toți pacienții cu cancer au nevoie pentru a elimina microbii din sistemul 

de sange, limfatic si ficat (ficatul va fi discutat într-un moment)! 

În plus, pentru a preveni raspandirea cancerului, Dr. Bob Beck a demonstrat că dacă vă curățați sângele 

de microbi sistemul imunitar va deveni supraalimentat.Dar acesta este un proces lent . 

Nu toate tratamentele de cancer includ ceva care va scapa de microbi din sange.Dar se suspectează că 

majoritatea, dacă nu toate, formele de cancer se răspândesc cel puțin parțial, în acest mod. 

In conseciinta, sangele , sistemul limfatic si ficatul trebuie curatate de microbi pentru a preveni 

raspandirea cancerului in acest mod din zonele infectate (dentare , de ficat,ganglionii limfatici) 

Această problemă este critică, dacă doriți să va vindecati de cancer. 

Dispozitivele cele mai recomandate pentru aceasta  sunt cele familia GB4000. Purificatorul Bob Beck 

purificator de sânge este cel mai bun mod de a trata această problemă în cazul în care nu aveți GB4000 

sau un Zapper Hulda Clark două ore pe zi.  Infecțiile dentare trebuie să fie tratate de către medicii 

stomatologi foarte, foarte specializati și rari. http://www.hugginsappliedhealing.com/find-dentist.php    

pentru a incerca sa găsiti un astfel de stomatolog .(sau electromedical :GB4000,Zapper, Bob Beck) 

Ficatul conține numere masive de microbi care cauzeaza cancerul. 

În multe cazuri, acesti microbi au ajuns în ficat de la zona dentara,( au părăsit o infecție din gură -de 

exemplu, canalele radiculare, extracții dentare, etc). 

Photon Genius si Genie si GB4000 cu "auto-canalele " speciale sunt cel mai bun mod de a ucide paraziții 

dn ficat și limfa. 

Mulți oameni nu își pot permite Genius Photon, Genie Photon sau dispozitiv GB4000.Mai accesibil este 

un Zapper Hulda Clark. 

Există mai multe dispozitive care pretind a fi Hulda Clark Zapper. Problema cheie este ca Zapperul 

trebuie să aibă electrozi în cazul în care un electrod este conectat la încheietura mâinii drepte, în 

interior, și celălalt electrod conectat la glezna dreaptă/respectiv stanga(alternativ) , în interior.  Acest 

lucru va garanta ca „unda pătratica” (square wave) va trece prin ficat. 

Nu exista pur și simplu nici o modalitate de a "termina" orice cancer, fără a scăpa de microbi din ficat. 

Metode anti-microbiene, cum ar fi Argintul Coloidal, nu vor scăpa de microbii din ficat. 
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Prioritatea 10: SITUATII SPECIALE SPECIFICE(cateva)  

Durerea si alte simptome ale cancerului   

Optiuni acesibile includ MSM, vitamina C ,vitamina B17(laetrile- samburi de caise,de pere,de mere, 

struguri),saruri de Cesiu, Rubidiu, Potasiu, Germaniu, ciuperci medicinale, enzime(ananas,papaya) , turmeric,Dieta 

Budwig, Clorură de Cesiu si alte lucruri ce creaza alcalinitate, Dispozitivele electromedicinale(care au 

frecvențe specifice pentru durere) precum GB4000, Masini Vibe (numite acum Quantum Pulse), etc, și, 

în special Photon Genius si Genie, pot ajuta toateUnitățile TENS sunt foarte ieftine și pot fi de foarte mare ajutor. 

"TENS a fost conceput pentru a calma durerea de a trimite impulsuri electrice ușoare prin piele a nervilor. 

Aceastasuprimă durerea prin blocarea semnalelor de durereînainte de a ajunge la creier. TENS trimite aceste 

impulsuri blând prin fire de plumb, care sunt conectate la electrozi. Aceste electrozi sunt plasate strategic la 

atracțiile durere adecvate asupra organismului. Deoarece există mai multe tipuri diferite de durere, și fiecare 

individ este unic, ameliorarea durerii variaza de la persoana la persoana, unii utilizatori ameliorarea durerii este 

experiementata numai în timp ce aparatul TENS este pornit. Pentru alții., scutirea continuă pentru o perioadă de 

timp chiar și după ce aparatul este oprit TENS este o alternativa excelenta, non-medicamentoasa pentru dureri 

cronice, cum ar fi mici dureri de spate si artrita.. De asemenea, este util în ameliorarea durerii acute asociate cu 

interventii chirurgicale, leziuni traumatice , precum și alte condiții. " - Http://www.paintechnology.com/046.htm 

"Ambii pacienti cu cancer și fracturi-au găsit alinare a durerii mai mult de la eliberarea de 
opioide naturale după tratament cu SCENAR mult de opiacee administrate."-
 http://www.energetic-medicine.net/scenar.html 

Acest dispozitiv electric mic, de mână a fost dezvoltat pentru programul spațial rusesc. Ea stimuleaza 

corpul sa se vindece singur, poate fi folosit pentru a ajuta la depășirea aproape orice problema de 
sanatate, si a fost folosit cu succes pe multe mii de pacienti in ultimii 25 de ani. 

Dispozitivul rusesc- se numește Scenar sau Skenar. Dispozitivul chinez-făcut (sub licență) este numit 

Space Healerr.C ăutati pe internet și veți găsi mai multe informații și mulți furnizori. Sau puteți găsi un 

profesionist de sănătate aproape de dvs care utilizeaza acest dispozitiv.Dispozitivul este licențiat de către 
British Standards Institute pentru ameliorarea durerii. 

Recuperarea eficientă de dependențe 

Una dintre problemele întâmpinate de recuperare a alcoolicilor este pierderi de memorie pe termen scurt, 
ca urmare a degenerarii creierului. În general, este nevoie de aproximativ opt ani fără alcool pentru a se 
recupera. Dr. Bob Beck a proiectat un dispozitiv ce el numește "Tuner Brain", care utilizează frecvențele 
electrice pentru a stimula creierul productia de neurotransmitatori. Dr. Beck susține că, prin utilizarea 

Tuner creier timp de 40 de minute pe zi, memoria pe termen scurt este restabilită în cinci zile. Cu alcoolicii 
cronici, psihoză Korsakoff este inversată în trei până la cinci zile.De asemenea, pentru dependența de 

heroină- capacitatea creierului de a produce neurotransmitatori revine la normal în trei la cinci zile.Tuner 
Brain este de asemenea utilă în recuperarea din alte dependente, precum și insomnie, anxietate și 

depresie."Aproximativ 95% dintre persoanele care folosesc aceste dispozitive pentru o perioadă de mai 
puțin de o lună, găsesc o inversare completă a acestor simptome."- Dr. Bob Beck. Tunerul Creierul este un 
dispozitiv mic, cu un set de căști care arata mai mult ca un Sony Walkman, și poate fi, de asemenea, 
utilizat ca un dispozitiv TENS.  

                                                                                                                                                         
"Aceste dispozitive ar putea zgudui absolut barca din industria farmaceutica, industria de băuturi, industria 
tutunului, medicii care fac o mare parte din bani."- Dr. Bob Beck. 

Tuner Brain este de aproximativ 95% eficace pentru dependenta de heroina, morfina, Valium si 
Librium.Acesta este de aproximativ 45% eficient pentru tutun.De asemenea, este util pentru dislexie. 

 

Veti rade dar si rasul poate ajuta : 

„Râsul scade nivelul de cortizol, care permite interleuken-2 și altor boostere imunitare a actiona”. ☺ 

http://www.paintechnology.com/046.htm
http://www.paintechnology.com/046.htm
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&u=http://www.energetic-medicine.net/scenar.html&usg=ALkJrhh3mRtps7agAqJHrL9LR8cQSS4iMw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&u=http://www.energetic-medicine.net/scenar.html&usg=ALkJrhh3mRtps7agAqJHrL9LR8cQSS4iMw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&u=http://heroin.net/heroin-effects/the-dangers-of-taking-heroin/signs-of-heroin-use/&usg=ALkJrhjT1qH_CCRorrITfd6wIqMQrYDG9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&u=http://heroin.net/heroin-effects/the-dangers-of-taking-heroin/signs-of-heroin-use/&usg=ALkJrhjT1qH_CCRorrITfd6wIqMQrYDG9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&u=http://heroin.net/heroin-effects/the-dangers-of-taking-heroin/signs-of-heroin-use/&usg=ALkJrhjT1qH_CCRorrITfd6wIqMQrYDG9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=en&tl=ro&u=http://heroin.net/heroin-effects/the-dangers-of-taking-heroin/signs-of-heroin-use/&usg=ALkJrhjT1qH_CCRorrITfd6wIqMQrYDG9Q
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Mai multe detalii si solutii la http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/31/peste-12-

modalitati-pentru-a-reduce-durerea-in-cancer/ 

Pacienti foarte slabiti de boala 

 

În general, atunci când un pacient cu cancer se simte foarte rău și slabit, Detoxifierea si curatarea 

organismului( Ficat,Bila, Colon, intestine , rinichi , plamani) sunt necesare pentru  a permite ficatului de a 

elimina toxinele si resturile, precum si energizarea urgent ace se face asa cum am spus, fie 

nutritional(sucuri superfructe,dieta Budwig) sau electromedical(Photon Genius/Genie.GB4000) 

Tumorile 

Acestea sunt extrem de periculoase cad apasă pe o parte vitală a corpului, cum ar fi o arteră, sau 

afectează respirația. Multe tratamente vor micsora tumorile, cum ar fi cele extrem de alcaline, insa a 

scăpa de tumori complet este foarte provocator. In plus tratamentele alternative de cancer pot micsora 

tumorile lent. 

Micosreaza tumorile: Dieta Budwig , Clorură de Cesiu,Miere cu turmeric/ghimbir(zile alternative), Alte 

tratamente cu miere, zeolitii, Sucuri legume , Sucuri de struguri si fructe (acidul elagic din fructe), 

Coenzima Q10 - , Protocolul  Aloe Arborescens, doze mari de vitamina C, vitamina B17(samburi caise, 

etc). 

 

În cazurile în care dimensiunea tumorii este importanta, cum ar fi o tumora este apăsarea pe ductul 

biliar, chirurgia poate fi necesara. Unele tumorile pot fi mortale chiar și atunci când nu apasa pe parti 

vitale ale corpului, cum ar fi cu cancerul de san(cancerul poate reveni).De aceea e importanta 

Prioritatea 9 : Curatarea si păstrare fluxului sanguin si limfei,ficatului si zonei dentare fara de 

microbi Electromedicina cu Photon Genius/ Geenie sunt cele mai recomandate pentru tumori 

periculoase(exemplu: cancere pulmonare, creier, dar nu numai). 

 

Daune de oxidare( chimio/radioterapie,inflamatie,umflaturi sau alte efecte secundare majore). 

 

Daca încă utilizați chimio/radioterapie sau vitamina C IntraVenos trebuie să luati MSM, 30 - 40 de 

grame (treptat), chiar înainte de chimioterapie sau vitamina C intravenos. MSM si DMSO„deschid 

porturile” celulelor canceroase, care să permit chimioterapiei a viza celulele canceroase. Acest lucru 

duce la rate mai mari de distrugere a celulelor canceroase si daune mai mici efectuate de chimioterapie. 

MSM ar trebui să fie întotdeauna combinat cu vitamina C ascorbat(nu acid citric).MSM de asemenea 

detoxifica toxine in urma chmio/radioterapie. 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/31/peste-12-modalitati-pentru-a-reduce-durerea-in-cancer/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/31/peste-12-modalitati-pentru-a-reduce-durerea-in-cancer/
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Apa de nuca de cocos TANARA(YOUNG COCONUT WATER) ,reface echilibrul electrolitic si alte daune  

de chimioterapie.In plus ucide microbi de cancer.Se gasesc destul de greu de cumparat nuci de cocos 

TINERE(cu coaja VERDE). 

Conform unui studiu clinic de cancer, care a avut loc în Coreea de Sud, în 2004, ARICUS BLAZEI MURILL a 

îmbunătățit calitatea vieții la pacienții cu o doză mare de chimioterapie. 

Se recomanda si Protocolul  Aloe Arborescens si Stem Enhance si suc de limu,ceai verde, alge marine, 

suc de iarba de grau/orz verde,antioxidanti : 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/08/antioxidantii-protectie-rl-si-

chimioradioterapie/ 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/03/14/tratament-cancer-natur-remed-vindec-

coenzima-q10-coq10/ 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/16/combate-efecte-radiatii-radioterapie-

glutation-vitamina-c-e-acid-alfa-lipoic-alge-ceai-caroten/ 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/11/alge-marine-generalitati/ 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/10/chlorella-si-spirulina/ 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/11/alga-afa-si-celulele-stem/  

Celor ce aleg sa continue chimioterapie/radiatii le este foarte recomandat sa adauge electromedicinale 

Photon Genius/Geenie(daca isi permit) insa sunt INTERZISE GB4000 si Bob Beck.   

_Pe langa acestea multe alte situatii speciale si specifice pot apare.Fiecare caz si evolutie e unica. 

Tratarea cancerului trebuie facuta CU INCREDERE IN DUMNEZEU si  pe toate 

planurile, tinand cont de prioritatile descrise anterior pentru a nu da 

posibilitatea cancerului de a ucide pacientul înainte ca tratamentele sa poata 

actiona si elimina. De aceea trebuie inceput cu oprirea răspândirii cancerului 

și intarirea celulelor sanatoase, etc  

Combinatia de tratamente de cancer trebuie să fie mai puternică decât răspândirea 

cancerului! Acesta este motivul pentru care un singur tratament nu va functiona 

niciodata! 

Fiecare e liber si indreptatit sa faca ce poate, isi permite si considera adecvat pentru cazul sau. 

De inclus in orice combinatie sunt si Apa și exercitiu fizic moderat ( nu suprasolicitare) 

Alegeti acele tratamente pe care le considerati adecvate pentru situatia dumneavoastra, ATENTIE la TOT  

(detalii, dozaj, efecte secundare(daca exista), cum le combinati, ALTE AVERTISMENTE si INDICATII)  

 CITITI SI RECITITI TOT.E FOARTE IMPORTANT.Lucruri precum DETOXIFIEREA SUNT VITALE! 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/08/antioxidantii-protectie-rl-si-chimioradioterapie/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/08/antioxidantii-protectie-rl-si-chimioradioterapie/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/03/14/tratament-cancer-natur-remed-vindec-coenzima-q10-coq10/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/03/14/tratament-cancer-natur-remed-vindec-coenzima-q10-coq10/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/16/combate-efecte-radiatii-radioterapie-glutation-vitamina-c-e-acid-alfa-lipoic-alge-ceai-caroten/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/16/combate-efecte-radiatii-radioterapie-glutation-vitamina-c-e-acid-alfa-lipoic-alge-ceai-caroten/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/11/alge-marine-generalitati/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/11/alge-marine-generalitati/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/10/chlorella-si-spirulina/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/10/chlorella-si-spirulina/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/11/alga-afa-si-celulele-stem/
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SI NU UITATI SA VA RELAXATI, SA VA BUCURATI SI SA ZAMBITI! 

S-a observat ca, o caracteristica comuna celor mai longevivi oameni, este atitudinea optimista generala.  

Monitorizati Progresul facut cu tratamentele alese: 

 

Un site ce ar putea sa va ajute cu acest lucru este:   http://www.testingcancer.com  

Cum aflati dacă tratamentul dumneavoastră progresează 

Mulți oameni se “orienteaza” dupa "markeri tumorali"(fapt oarecum gresit…): 

Markerii tumorali sunt, în general, anumite tipuri de proteine găsite în sânge.     

Tratamentele alternative de cancer nu sunt concepute pentru eliminarea acestor proteine din sânge(și 

nici nu-le pasa de acest lucru). Un tratament alternativ cancer poate sau nu afecta markeri dvs. tumorali 

. Chiar dacă ei cresc, aceasta poate sa nu fie un lucru rău. 

Cel mai bun mod de a determina progresul este o scanare PET.  

Cu toate acestea, o scanare PET este o raza X cancerigena. Acestea pot contribui la diagnostic cancer. 

Astfel, nu ar trebui să afaceti mai mult de 2 sau 3 scanări PET, iar ultima ar trebui să fie atunci când 

credeti că sunteti complet vindecat de cancer. 

Teste de sange de ultima generatie gasiti pe site:  

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/07/cat-de-mult-cancer-test/ 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2015/08/10/nagalaza-testare-sange-detectie-si-

monitorizare-tratament-cancer-si-alte-boli-asociate-cu-deficiente-ale-sistemului-imunitarautism-boli-

virale-etc/ 

 

Alte comentarii:  

Personal nu-mi plac suplimentele ( minerale, vitamine) insa in cancer nu e ca si cum ai fi sanatos si 

ainevoie de interventie puternica (mai ales cele ce sunt evaluate ca fiind foarte eficiente-Suplimente la 

terapia Dr. Kelley Dr.Gerson,Clorură de Cesiu1.3 Oprirea răspandirii cancerelor rapide prin solutia 

celulară Dr. Matias Rath, Vitamina C si Prelungirea vietii cu pina de 16 ori mai mult(metoda Dr. Avram 

Hoffer)! 

Desigur daca as avea posibilitate finaniciara sau timp extreme de putin de trait as include neaparat         

Suc de LIMU sau 3. Dispozitive electromedicinale speciale pentru a energiza celulele 

Shimbari in stilul de viata trebuie facute implicit in orice tratament! 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/07/cat-de-mult-cancer-test/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/07/cat-de-mult-cancer-test/
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Comparatie intre tratarea cancerului cu inmultirea ”algelor dintr-o piscina”: 

Exista spori de alge in fiecare piscina(din diferite motive).Acestia, in conditii “favorabile”(ph ridicat 

,lumina solara, etc.) pot “inflori” si algele ocupa toata piscina.Daca scazi PH-ul piscinei si ai girja sa 

elimini acele conditii favorabile lor acestea mor si nu mai reapar.  

Similar, celule canceroase si microbi de cancer exista in fiecare organism. De fapt, au existat 

dintotdeauna. Insa, cele mai multe conditii favorabile inmultirii si raspandirii in organism ale cancerului 

(microbilor si celulelor de cancer) sunt caracteristice zilelor noastre.De la radiatii ionizate, 

poluare(aer,apa,sol), aciditate cauzata de alimentatie acida,toxica, bogata in zahar, cereale rafinate, 

carne si produse animale, grasimi rele si alte produse rafinate, chimicale folosite atat mancare cat si in 

viata de zi cu zi, sedentarism si lipsa de oxigenare adecvata si multe alte lucruri ce creeaza aciditate si 

slabesc sistemul imunitar ,inclusiv puternice emotii negative,care creeaza un mediu intern prielnic 

cancerului. 

Combaterea cancerului trebuie facuta la fel cum a aparut: prin reechilibrarea organismului astfel incat 

cancerul sa nu poata supravietui in acesta ( Dr. Rife si altii au observant ca atunci cand mediul este 

foarte acid, cancerul se raspandeste mai repede decat poate fi ucis!) Ideal este sa poti afla si sti exact ce 

a dus la raspandirea cancerului in cazul tau, astfel vei rezolva problema “reechilibrarii” mult mai 

usor.Insa de cele mai multe ori aceasta nu este posibil (doar cu ajutorul celor de la Institutul Ed Skilling). 

In plus , cancerul se poate sa fi aparut din cauze multiple. De aceea cancerul trebuie combatut din cat 

mai multe directii, tinandu-se cont de Prioritatile ce trebuie avute in vedere cand se face un plan (o 

combinatie) de tratamente alternative pentru combaterea cancerului (avansat)Ar fi ideal sa putem 

reintari sistemul imunitar astfel incat aceasta sa poata elimina singur cancerul, insa acesta este un 

process foarte lent si cei mai multi nu au acest “lux al timpului”.De aceea energizarea celulelor si 

obtinerea de timp sunt critice, pentru ca intre timp sa putem omoram cancerul in siguranta si sa 

intarim sistemul imunitar. 

Dar este foarte, foarte important pentru o persoană să înțeleagă că un pacient cu cancer, nu este 

"vindecat" până când sistemul lor imunitar nu a revenit la normal. Chimioterapia si radiatiile sunt 

foarte, foarte dăunătoare pentru sistemul imunitar al unei persoane! 

De asemenea, odata cancerul “disparut”( in remisie) si sistemul imunitar intarit, acesta trebuie mentinut 

suficient de puternic pentru a preveni revenirea cancerului(regresia). 

Inca o data, va urez si doresc SINCERA INSANATOSIRE si SUCCES! 

Sper sa reusim impreuna sa gasim solutii adaptate pentru fiecare sa combatem boala definitiv pentru ca 

moartea mamei sa nu fi fost in zadar!  

Va rog CITITI cu atentie si ANEXELE.Am detaliat lucruri deosebit de EFICIENTE si SIGURE! De asemenea 

CITITI DE PE SITE TOT CE AM SCRIS LEGAT DE TIPUL DUMNEAVOASTRA DE CANCER. 
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Anexa 1 
 

Majoritatea suferinzilor de cancer nu isi pot permite alternativele electromedicinale .Nu disperati!        

Desi poate cele mai eficiente individual, cele de mai jos, combinate, pot compensa enorm.Si sunt foarte 

accesibile! 

Acesta anexa descrie tratamente suplimentare fiecare cu renume in videcarea cancerelor in ultima 

faza (etapa IV). 

Tratamentele pot fi adaugate toate in combinatia dvs. pentru a va spori sansele de reusita in lupta cu 

cancerul, daca nu se mentioneaza altfel. 

Acestea sunt ceaiuri foarte puternic anticancerigene din plante medicinale(Pau D 'Arco 

(Tabebuia altissima), ARICUS BLAZEI MURILL, Ceai verde) sau Sucuri de struguri si fructe, LIMU, 

alge marine ! 

Vreau sa atrag atentia asupra DOZELOR tratamentelor pentru cazuri avansate.Pentru a fi eficiente , e 

indicat sa incercati sa ajungeti treptat la dozele specificate.  
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ARICUS BLAZEI MURILL 

 

Ciuperca terapeutica AGARICUS BLAZEI MURILL se poate consuma, cel mai indicat sub forma de infuzie 

si ceai, dar si sub forma de capsule, pastile, siropuri, tincturi etc.  

Consumul acestei ciuperci actioneaza direct asupra sistemului imunitar, fortificand organismul. ( deci 

este bine daca se iau si enzime proteolitice cu acest tratament)  

Regleaza metabolismul, regenereaza celulele. 

 

DOZAJ: 

Pentru cancer, ciroza, leucemie, noduli, etc: 20 g pe zi(si mai mari pentru cazuri avansate) 

Mai putin grave : boli de inima,diabet, bronsita, infectii, pneumoni colesterol,etc: 10-15 g pe zi 

Preventiv : 5-8 g pe zi 

 

INSTRUCŢIUNI DE PREGATIRE  

- se foloseste numai APA PURA, FILTRATA ,FARA CLOR; 

 - peste doza de ciuperci specifica fiecarei afectiuni se pune 1 (un) litru de apa clocotita  si se lasa la 

INFUZAT o jumatate de ora(30 min); 

 In minutul 20 din timpul infuziei   intr-un alt vas, se pun 1.5 litri apa plata la fiert. Cand aceasta a doua 

apa a dat in clocot si au trecut cele 30 min, se scot ciupercile care au stat la infuzat o jumatate de ora 

si se introduc in vasul cu apa fiarta. Se fierb apoi LA FOC MIC timp de 45(patruzeci si cinci) minute.  

Ceaiul fiert se amesteca cu ceaiul din infuzie si se consuma in timpul unei zile. 

 

Se pastraza la rece si se bea incet, la temperatura camerei primul pahar dimineata pe stomacul gol, iar 

ultimul pahar seara inainte de culcare, iar restul cantitatii cu treizeci de minute inaintea fiecarei mese 

sau dupa preferinta. Ciupercile ramase dupa fierbere nu se arunca. Se consuma ca atare, sau se pot 

adauga oricarui preparat alimentar. 

CEAIUL OBTINUT SE PASTREAZA NUMAI IN VASE DE STICLA SAU ARGILA (IN NICI UN CAZ PLASTIC). 
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EVALUARE TRATAMENT 

S-au facut cercetari la Facultatea de Medicina si Farmacie din Tokio si la Departamentul medical al 

Centrului National de cancer din Japonia (prof. Dr. Hitoshi Ito si Keishiro Shimura) iar rezultatele : 

VIDECARE COMPLETA in 90. 4% din cazurile de cancer si STOPAREA evolutiei bolii in proportie de 99%.  

Există multe rapoarte verificate din întreaga lume a acestei ciuperci e folosita cu succes in cazurile de 

cancer avansat, care au fost numite fără speranță și unele clinici din Europa isi bazeaza tratamentele lor 

alternative in întreagime pe extracte de ciuperci Agaricus Blazei Murill și alte produse vegetale . De fapt, 

în multe studii publicate, rata de vindecare pentru toate tipurile de cancer a fost în mare 90%, chiar și 

pt. cancerul pulmonar stadiul 4(remisii complete sunt observate în doar câteva săptămâni.)  

   

Ciuperca ABM are cea mai mare concentrație de Beta-Glucani din orice ciuperci. 

ABM conține Beta-(1-3)-D-glucan, Beta-(1-4)-AD-glucan si Beta-(1-6)-D-glucan. Cunoscut colectiv ca 

Beta-glucani, acest lanț lung de  polizaharide sunt cele mai puternic substanțele descoperite cu rol 

imuno-stimulator (intensificare a sistemului imunitar). Au  proprietati anti-tumorale foarte puternice. 

Când subiecții umani au introdus AMB în dieta lor, o creștere de 3000% a celulelor NK(de 30 ori), un tip 

de celule anti-tumorale albe din sânge, cunoscut ca celulele Natural Killer,  în termen de 2-4 zile. 

În plus față de beta-glucani, Agaricus conține, de asemenea, derivate de ergosterol, un puternic agent 

anti-tumoare; ARN dublu catenat, un agent anti-viral; proteoglicani și polizaharide legate de proteine, 

compusi proteici, acid ribonucleic, heteroglucan acid, xiloglucan, lecitina, etc.  

Acesti compusi au efect reducator al glucozei in sange, mentinand nivelul zaharului din sange in limitele 

biologice normale. Cind aceste elemente sunt introduse in globulele albe, usureaza activitatea 

celulelor macrofage ( cele care distrug, intirzie sau impiedica raspindirea celulelor canceroase ). 

Contine de asemenea ESTEROIZI NATURALI, cunoscuti pentru efectul anti cancer. Esteroizii naturali 

sunt net diferiti de ESTEROIZII CHIMICI care, folositi in exces, pot cauza ei insisi cancer.  

Conform unui studiu clinic de cancer, care a avut loc în Coreea de Sud, în 2004, Agaricus Blazei Murill a 

îmbunătățit calitatea vieții la pacienții cu o doză mare de chimioterapie. 

RECOMANDARI 

Cancer pulmonar, ascitic, colic, rectal, intestinal, sigmoid, pancreatic, de splina, de ficat, de san, cancer 

ovarian,Hepatocarcinom,de piele, limfom malign, limfom cauzat de boala Hodgkin,Utilizata si pentru 

tratarea altor boli:SIDA, ciroza, leucemie, adenom de prostata, noduli, varice extinse, boli de 

inima,diabet, bronsita, infectii, pneumonie, varice minore, colesterol, pneumonie severa, leucemie, 

hemiplegia, septicemia, boli ale inimii, infarct biocardic, arterioscleroza, angina pectorala, tromboze, boli 

vasoconstrictive, hipertensiune – hipotensiune, colesterol, etc.hepatita A, B, C, hepatomegalie, cancer 

gastric, ulcer gastric, gastrite cronice, ulcer duodenal, enterite virale, cancer  
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Dupa testele facute de Departamentul Medical al Universitatii din Tokio, Laboratorul National pentru 

cercetarea cancerului si Colegiul Farmaceutic din Tokio, s-a demonstrat efectul anti cancer al 

ciupercilor terapeutice cunoscute, in proportiile afisate mai jos: 

NUME CIUPERCA    DOZAJ RATA 

CONVERSIE     EFECT ANTI CANCER 

AGARICUS BLAZEI MURILL 10 mmg 90,0% 99,4% 

Grifola umbellate 10 mmg  90,0% 98,5% 

Phelinus yucatensis 30 mmg  87,5% 96,5% 

Phellinus igniarius 30 mmg  66,7% 87,4% 

Lenzites betulina 30 mmg  57,1% 70,2% 

Tricoloma matsutake 30 mmg  55,5% 91,3% 

Lentinus edodes 30 mmg  54,5% 80,7% 

Coriolus versicolor 30 mmg  50,0% 77,5% 

Pleurotus ostreatus 30 mmg  45,5% 75,3% 

Elfringia applanata 30 mmg  45,5% 64,9% 

Fomitopsis pincicola 30 mmg  33,3% 61,2% 

Fomitopsis cytisna 30 mmg  30,3% 44,2% 

Pholiota nameko 30 mmg  30,0% 86,5% 

Flammulina velutipes 30 mmg  30,0% 81,1% 

Ganoderma lucidum 30 mmg  20,0% 77,8% 

JAPONEZII AU AVUT 2 BOMBE NUCLEARE PRECUM SI ACCIDENTUL DE LA FUKUSHIMA.                    

Tratarea si combaterea cancerului cu ciuperci terapeutice este metoda preferata in Japonia. 

ATENTIE LA CALITATE, ORICE SUPLIMENT ACHIZITIONATI. Calitatea solului, lipsa pesticide si poluare, 

tehnici de prelucrare, etc. au impact major asupra calitatii produsului final .De aici si costul unor 

suplimente. Daca va permiteti un supliment aveti grija sa fie de calitate, sa „va fie de bine” , nu de rau! 

Ciuperca ABM se produce si in „curatul” BUCURESTI Nu fac reclama si nu voi recomanda branduri insa 

2.ATENTIE LA SUPLIMENTE, FRUCTE, LEGUME, IERBURI, CONDIMENTE SI LA TOT CE 

ACHIZITIONATI!    http://cancercure.ws/agaricus.htm       http://www.agaricus.org/  

https://www.hawlik-vitalpilze.de/ - de la un fost bolnav cu glioblastoma stadiul 4 iradiat 

http://cancercure.ws/agaricus.htm
http://www.agaricus.org/
https://www.hawlik-vitalpilze.de/
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Pau D 'Arco(Tabebuia altissima) 

. 

"Ceea ce este nou nu este neapărat adevărat, ceea ce este adevărat, nu este neapărat nou." 

Louise Tenney 

 

Pau D;arco e o planta . Este una dintre plantele medicinale descoperite în 1977, şi a fost cunoscuta 

anterior de indieni. Acesta a fost re-descoperita aproximativ douăzeci de ani în urmă de către doi medici 

albi, medicii Teodoro Meyer şi Prats Ruiz, care au folosit acesta planta, cu rezultate fantastice in 

tratamente . Ziare braziliene şi reviste dedica pagini întregi acestei cure minunate '. 

 

Dr. Prats Ruiz relateaza de o femeie de pe plantatia de zahăr La Corona care suferă de cancer de uter. Ea 

a avut asa dureri, astfel încât a vrut să se arunce sub tren care a trecut aproape de casa ei. După ce a 

luat planta timp de zece zile, sangerarea s-a oprit şi ea nu mai avea dureri. Medicul care a participat 

spune că ea este acum foarte bine.Ajuta la eliminarea durerilor. 

 

Multi medici din Brazilia recomanda Arco Pau D ", ca un ceai din plante terapeutice. Acesta este utilizat 

în unele spitale şi clinici. 

Se cumpără din magazine de plante medicinale şi farmacii.  

Sub conducerea Dr. Teodoro Meyer şi a medicilor Pau D ' Arco fost distribuit la pacienţii cu cancer în 

întreaga Argentina, în oraşe precum Buenos Aires, Mar del Plata, La Rioja, şi Tucuman. Dr. Meyer spune 

ca planta vindeca ranile, combate infectia, stimuleaza apetitul şi acţionează ca un tonic general. Cu 

toate acestea, este utila in cazurile considerate ca fiind fără speranţă de către medicina tradiţională ; 

medicii au găsit Pau D Arco a câştigat un război împotriva neobişnuitelor surse de boală şi de povestiri 

fantastice generate de vindecari. 

 

Pau D Arco , ofera organismului o mai mare vitalitate in consolidarea sistemului imunitar. (deci este 

bine daca se iau si enzime proteolitice cu acest tratament) 

Acesta revitalizeaza organismul, ajuta la crearea de noi celule normale. Aceasta creşte rezistenţa la boli 

şi creează un sentiment de bine. De asemenea, ca ajuta la eliminarea durerii. 

 

Dietemann Research Foundation, Inc în Los Angeles, California au descoperit ca Pau D Arco stimuleaza 

tractul digestiv prin rect şi apoi înapoi la vezica biliară, ficat, si glandele sudoripare. Glandele sudoripare 

sunt supape pentru stomac, plamani si inima. Stimularea de aceasta planta ajuta la mentinerea acestor 

glande deschise şi functionale şi va ajuta la eliminarea problemelor care decurg din stomac, plamani si 

inima. 
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INSTRUCŢIUNI DE PREGATIRE 

Raportul cel mai eficient este de 3 linguri de ceai, cu un litru de apă pura (3/4 ceasca pe galon). 

Adaugati ceai in oala (din sticlă sau oţel inoxidabil) cu apă rece. Dupa ce apa incepe sa fiarba, se reduce 

focul şi "se fierbe scăzut", pentru cel puţin 20 de minute. Apoi adăugaţi un pic mai multa apă pentru a 

aduce nivelul de lichid la cel initial. Puteţi face un pic mai tare, dacă suportati gustul ... 

Nu folosiţi vase de aluminiu sau de staniu sau containere. 

Strecurati ceaiul printr-o bucată de pânză, filtru de ceai sau cafea dispozitiv de presă. 

Se serveste caldut sau rece. NICI UN CEAI NU SE BEA FIERBINTE!                                                               

Păstraţi ceai într-un recipient de sticlă. 

 

Ceaiul nu se deteriorează în timp, deoarece planta este complet imun la mucegai si ciuperci. 

Dacă sunt luate în doze puternice poate apare ceva greaţă uşoară. Pur şi simplu reduceti taria sau 

consumul de ceai. 

Greaţă şi / sau diaree uşoară poate fi un semn că ceaiul este eficient şi va curata corpul de deşeuri 

nedorite. Aceste simptome sunt doar temporare şi ar trebui să dispară într-o zi sau două. 

 

DOZAJ 

Incepeti cu patru pahare de 250 ml. în fiecare zi(1 litru zilnic) 

 

Puteţi mări sau micşora această doza, în funcţie de cât de confortabil va simtiti. Unii beau un galon 

întreg de ceai în fiecare zi, fara nici un disconfort. Există mai mulţi care cred că mai mult este mai bine. 

Eu sunt de acord 

 

Cât timp durează pentru ceai de a vindeca cancerul? 

 

Minim 20 de bolnavi de cancer, diagnosticati ca "Terminal" au avut o medie de 3 1/2 la 4 luni pentru a 

arăta nici o urmă de cancer. Rapoartele de la pacienti indică o creştere a energiei în una până la două 

săptămâni. Ei au o stare generala de bine, după câteva săptămâni.Cu cat mai mult ceai ve-ti  bea, cu atat 

mai bine pentru sănătate va fi. 

 

De ce spun că trebuie să continuati să beti ceai după-vindecare? 

Corpul dvs. va reveni la aceeaşi stare în care a fost înainte de boala. Veti fi sensibili, ca şi înainte, la 

nenorocirea dumneavoastră . Ştiu cel puţin trei persoane care au renuntat la ceai după vindecarea 

completa de cancer. În fiecare caz cancerul s-a întors. 
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IMBUNATATIRI:  

 

Puteţi creşte raportul de ceai / apa de la 3 LINGURI. la 4-6 LINGURI ceai /litru apa. Puteţi găsi nivelul 

dvs de confort. Amestecuri extrem de puternice, nu cresc eficienţa ceaiului in mod necesar. 

 

Puteţi adăuga ca îndulcitor pentru ceai, miere, Stevia sau suc de fructe. Amestecarea cu suc fructe într-

adevăr îmbunătăţeşte gustul cat si eficienta. Stevia (câteva picături) şi  suc de lămâie (1-2 lingurite), 

face o băutură încântătoare. 

Poate fi combinat cu ceai verde, sucuri de fructe (in special fructe intens colorate-ex.: struguri negri) si 

adaugat altor tratamente potente precum cele electromedicinale, fotonice,  o dieta bazica, etc.          

Nu are contraindicatii. 

 

Ceai Essaic, cunoscut anticancerigen, dar putin mai slab ca eficienta: 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/03/ceai-essiac-reteta-renne-caisse/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voi prezenta in continuare 2 tratamente pentru cancere etapa IV bazate pe  super-nutrienti pentru a 

distruge celulele canceroase . 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/03/ceai-essiac-reteta-renne-caisse/
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Sucuri de struguri si fructe puternic anticancerigene 

Cura Johanna BRANDT cu struguri Negri, Violet, Rosii (inchis colorati) 

 

Strugurii colorati(rosii,violet,negrii, orice soi numai nu albi) (cu tot cu pielea lor și semințe),  sunt 

cunoscuti pentru a distruge celulele canceroase. Aceste tipuri de struguri contin substante nutritive, 

pentru a opri raspandirea cancerului. Ele ajuta,la detoxifierea organismului(inclusive FICAT). 

Strugurii intens colorati(negri,violet,rosii )conțin foarte mai mulți nutrienți ucigasi majori de canceri: 

Acid elagic, catesine, quercetin, proantocianidine oligomerice (OPC) sau oligomeri procyanidolic 

(PCO), numit inițial: Pycnogenol (in semințe), resveratrol (culorarea pielii din struguri roșii), 

pterostilbene, seleniu, licopen, luteina, laetrile (amigdalină sau Vitamina B17) (in semințe), beta-

caroten, acid cafeic și / sau acid ferulic (împreună ucide celulele canceroase) acid galic! 

Un arsenal incredibil!Aproximativ 15 agenti anticancerigeni, fiecare cu importanta in tratarea cancerului 

DEMONSTRATI de studii stiintifice (consultati baza de date studii stiintifice referitoare la fiecare dintre 

anticancerigenii mentionati anterior  si cancer pe site ), i . 

In plus, strugurii sunt in marea lor parte un glucid,si celulele canceroase intercepteaza  glucoza (cu 

ajutorul  invelisului proteic specific acestora ) si  au nevoie de15-17 ori mai multa decat celulele normale 

pentru a supravietui (cititi cauzele cancerului -click aici)  . 

  

Iata de ce suplimente extract precum resveratrol nu vor egala in eficienta alimentul 

integral- sturgurele inchis colorat(ar trebui un extracvt de15 X15 ori mai concentrat; in plus, cu banii 

cheltuiti pe achizitionarea uni flacon resveratrol achizitionati zeci de  kg de struguri chair si cand nu e 

sezon  .alegrea ramane totusi a dvs.)   

 

Tratament dezvoltat de Johanna Brandt, care a fost o femeie imigrant din Africa de Sud în America. Ea a 

petrecut multi ani cu experimente cu post și diete înainte de a găsi leacul ei de struguri. In anii 1920,       

a avut rata de vindecare de 100% din cazuri(multe cancerere colorectale). Multe lucruri s-au schimbat 

din 1920(au aparut chimioterapia si tehnologia nucleara),dar si multe s-au invatat. Nu ar fi recomandabil 

să urmati ce s-a scris in cartea din 1920 fără a lua în considerare ceea ce s-a învățat și ce sa schimbat. 

Acest protocol a fost dezvoltat două decenii înainte de dezvoltarea de chimioterapie. 

EVALUARE TRATAMENT 

Un tratament superb,foarte eficient( avindecat multe cancere terminale(etapa IV)  individual). 

Poate fi combinat cu majoritatea tratamentelor alternative,insa fara alte alimente!!! 

http://page 1
http://page 1
http://page 1


Copyright © 2013 CRISTIAN GOLOGAN                                                                                                  Page  

O altă opțiune pentru acest tratament este a folosi cura de struguri Brandt ca "dieta de cancer" 

combinata cu celelalte tratamente extrem de puternice pentru pacientii cu cancer avansat. 

În timp ce cura de struguri Brandt de azi poate fi cu siguranță supraalimentata în eficacitate prin 

adăugarea protocoale noi, mulți oameni vor folosi acest protocol, deoarece acestea nu își pot permite 

financiar pentru a adăuga protocoalele noi. Este bine si atat, insa cei care își pot permite să adauge 

alte protocoale la cura de struguri Brandt ce poate deveni chiar mai eficienta împotriva cancerului. 

Există mai multe recomandari de combinari descrise, unele foarte ieftine. 

Acest tratament este gratuit, deoarece,ca si dieta de cancer, strugurii înlocuiesc alimentele consumate 

de dvs in mod obijnuit. 

ATENTIE! 

Strugurii( la fel ca orice aliment  din orice alta dieta anticancer) trebuie să fie fara pesticide(personal 

recomand sa ii spalati si clatiti intr-un vas cu apa curata,nu la jet,pentru a va asigura ca apa a ajuns pe 

toata suprafata), deoarece pacientul va mânca struguri extrem de multi. 

Nu toți oamenii pot trăi numai cu struguri rosii, violet sau negri pentru câteva săptămâni.Insa si ei pot 

include acest tratament alaturi de tratamentele pe care le pot suporta.Desi nu este la fel de eficient 

daca se includ si alte alimente in alimentatie, nu strica daca se bea in loc de sucuri de legume, fiind 

mult mai puternic anticancerigen!! 

Nu este recomandat acest tratament pentru cancer ritm rapid de creștere,(ex.: cancerul pancreatic). 

De asemenea, nu este recomandat acest tratament pentru orice tip de cancer la creier-(o alternative 

fiind Dieta Budwig, bazata pe grasimi). 

Diabeticii întotdeauna să monitorizeze foarte atent insulina.Adaugarea de SCORTISOARA in terciul de 

struguri - actioneaza ca substitut pentru insulina, incetineste absorbtia zaharului in sange , are 

proprietati anticancerigene!(Există un remediu nou pentru diabetul de tip 2, care durează numai câteva 

săptămâni-il voi posta pe site sau trimite prin email celor ce vor solicita) 

Dacă aveți cancer osos, acesta nu este cel mai bun tratament, dar poate fi folosit ca "dieta de cancer."  

TRATAMENT SI DOZAJ 

Dieta originală presupune 12 de ore de post cu apa în fiecare zi(de obicei noaptea), urmat de 12 de ore, 

unde vei consuma NUMAI strugurilor (și / sau suc de struguri) colorati intens, nu albi. Consumul este 

răspândit peste 12 de ore, nu doar la ora mesei. Cu alte cuvinte, consumati treptat pe parcursul mai 

multor ore, nu doar in două sau trei rafale scurte. Cura dureaza cateva sapatamani(in jur de 6). 

Numai struguri.NICI UN ALT ALIMENT si NU: fumat, alcool , cafea, zahar, paine NIMIC. Nu există alimente 

sau băuturi care sunt permise a fi adăugate, cu exceptia SPIRULINA(pentru aminoacizi). 

Există două tipuri de "posturi", în fiecare zi în acest regim alimentar: 
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În primul rând există o "postul cu apă" (care este doar pentru 12 ore pe zi), care permite doar consumul 

de "apă naturală" sau "apă purificată" și / sau "apă ionizată". Această clarificare despre apă nu a fost în 

dieta ei originală, dar tehnologia moderna (de exemplu, adăugarea de clor si fluor la aprovizionarea cu 

apa noastra) a necesitat includerea sa. Clorul este foarte de rău pentru aceasta dieta! Clorul (din apa) 

provoaca daune grave, ireversibile la nutrienții ucigasi de cancer din struguri 

12 ore dintr-o zi(de obicei noaptea sau cum va este convenabil) “POST cu apă." 

Nu se mănâncă nimic. Puteți bea  apa de izvor/fantana pura, apă purificată sau ionizata / alcalină 

Asigurați-vă că apa nu este tratată cu clor sau flour Încercați să beti cel puțin 1 litru de apă zilnic 

Al doilea tip de "post" este pentru restul de  12 ore într-o zi, include,de apă si struguri și / sau suc de 

struguri(struguri zdrobiti cu tot cu pielitele strugurilor si samburii striviti).(Sucul de )strugurii se 

consuma alternativ cu apa pentru a evita ameteala. 

12 ore "Post cu apă și struguri ( terci/suc, cu tot cu samburi si pielite).2-4 litri " terci de struguri."  

Divizat în cel puțin câteva porții și consumate la momente diferite pe parcursul celor 12 ore  

Necesar să se bea o mulțime de apă cam în același timp ce luați terci de struguri pentru evitarea de 

ameteala/greata, o problema majora cu acest regim alimentar.Precum si diarea sau constipația. 

Greața poate fi cauzată de stomac sau de reacție Herxheimer sau "Herx", care este un fenomendes 

intalnit atunci când un număr mare de microbi în organism sunt ucisi într-o perioadă scurtă de timp. 

Atentie: 

NU folosiți apă DISTILATA pentru acest protocol. Nici apa cu CLOR(nici la spalarea strugurilor)! 

Daca va permiteti, filtre de apa pentru clor(osmoza inversa) sau ionizatoare Vor ajuta cu 

siguranta!(spalati (o apa)si clatiti (a 2-a apa) bine strugurii intr-un vas cu apa, nu la jet)! 

Postul cu  apa este absolut esential pentru acest tratament! 

“Postul cu apă", are un scop important:infometeaza celulele canceroase.Atunci când celulele obțin 

hrana sub forma de struguri/ suc de struguri, microbii din celulele canceroase mor. 

Postul de apă este folosit ca "truc" : celulele canceroaseconsuma primul nutrient care il gasesc. 

Strugurii devin un mare "agent de transport" pentru obtinerea de ucigasi de microbi doar pentru  

celulele canceroase, ceea ce inseamna ca celulele canceroase "fura" aceste substante nutritive (care se 

dovedesc a fi otrăvitoare pentru celulele canceroase) din celulele normale! 

Postul cu apa infometeaza celulele.Atunci  când sucul de struguri devine disponibil, celulele canceroase 

se îndopa cu zahăr din struguri sau din suc de struguri. Dar sucul de struguri contine si acel arsenal de 

otraviturile pentru microbul de cancer.  
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Celulele canceroase prospera pe zahăr și suc de struguri este practic "zahăr" pur. Celulele canceroase 

mananca de 15 ori mai multa glucoza si alte zaharuri decât o celulă normala. . (in 1931 Premiul Nobel în 

medicină a fost acordat  Dr. Otto Warburg Heinrich pentru această descoperire. ) In plus acestea 

mananca mult mai multe minerale și câteva alte elemente nutritive decât o celulă obișnuită.  

Toata acestea fac strugurii colorati intens  excepționali in  lupta impotriva cancerului. 

De fapt, marele secret la cura de struguri este faptul ca celulele canceroase sunt foarte ineficiente la 

prelucrarea glucozei și a altor zaharuri. Acest lucru înseamnă ca o dieta cura de struguri poate obține 

de mult mai multe ori anumite substante in uciderea celulelor canceroase in celulele canceroase  

decat celulele normale. Cele mai multe tratamente alternative de cancer distribuie uniform nutrienții 

lor intre celulele canceroase si normale. Dar nu acest tratament. 

Pentru a asigura ca pacientul primeste toate substantele nutritive criminale principale, sucul de struguri 

ar trebui să includă semintele zdrobite (în scopul de a obține OPC) și nutrienții din pielite/coji (pentru 

resveratrol ). 

Acest tratament nu include consumul altor alimente. Aceasta este  "DIETA CANCER" in acest tratament 

Din anumite motive, atunci când celulele canceroase au acces la o mare varietate de alimente nu 

consumă la fel de multe substante ucigas de cancer din struguri.  

Insa, strugurii nu conțin toti aminoacizii si se poate include Spirulina, pentru toti amino acizii esentiali. 

Din cartea Johanna Brandt 

(http://www.arnoldehret.org/healthclub/GrapeCurebyJohannaBrandt.html ):  

"Sigur spun că primele 7-10 zile numai de struguri ar fi necesare pentru a goli stomacul și intestinele de 

acumulările lor antice și în această perioadă simptome supărătoare de multe ori apar.. Natura 

functioneaza bine. Ea nuconstruieste pe un fundament putred. purificare a fiecarei parti a corpului 

trebuie să fie completă înainte de tesut nou poate fi construit. " pagina 47 

Initial, o persoană pe cura de struguri se poate aștepta unele lucruri “nu prea placut” mirositoare venind 

dintr-o mulțime de diferite părți ale corpului lor!  

De asemenea, o persoană pe cura de struguri va pierde, probabil, semnificativ în greutate în timpul 

primelor câteva săptămâni. Nu va ingrijorati.Este normal si natural!  

“Simtitul mai bine” nu este cel mai bun indicator că o persoană s-a vindecat.O persoana cu acest 

tratament se simte mai bine atunci când celulele lor non- canceroase primesc o doza mare de nutrienti 

(asa cum au strugurii colorati intens) Celulele canceroase fura energie, substante nutritive si glucoza de 

la celule non- canceroase. Astfel, celulele non- canceroase sunt foarte slabite si "bolnave". În cazul în 

care o persoană a fost pe chimioterapie, celulele lor non- canceroase pot fi, de asemenea, toxice. 

http://www.arnoldehret.org/healthclub/GrapeCurebyJohannaBrandt.html


Copyright © 2013 CRISTIAN GOLOGAN                                                                                                  Page  

Acordarea unei persoane o doză mare de suc de struguri va face celule non- canceroase sa "se simta 

bine." Astfel, senzație de bine poate fi o modalitate foarte ineficienta să se stabilească dacă cancerul 

este în curs de invins, în special în primele câteva săptămâni.  

 

Astfel, o alta versiunea de cura de struguri Brandt va fi un tratament lungime fixă, ce poate fi repetat. 

Dacă persoana se simte bine dupa cateva saptamani,cancerul de fapt  pierde lupta sau e foarte posibil sa 

o piarda. 

Pacienții cu cancer care au fost pe chimioterapie pot avea simptome chiar mai spectaculoase astfel încât 

acestea ar putea dori să-și petreacă câteva zile de tranzitie de la dieta lor normală. o dieta de struguri 

pură. Aceste zile de tranziție să nu conteaza pentru protocol. 

 

Un ciclu de șase săptămâni dureaza acest tratament.: 

Primele cinci săptămâni sunt cura de struguri pura Brandt (35 de zile).  

Săptămână 6 va permite si alte alimente a fi mancate. (se reintroduc treptat) 

Ultima din ciclul de șase săptămâni poate fi compusa din orice alimente dintr-o dieta de cancer: 

nepreparate, legume crude, întregi și fructe,Spirulina, Chorella, oua fierte moi, migdale,etc! În această 

săptămână este conceputa pentru a vă oferi o pauză, să furnizeze proteinele necesare, să furnizeze alte 

elemente nutritive care nu sunt în struguri, și să dea corpului și mintii o pauză.                            

Suplimentele, trebuie continuate în cursul acestei săptămâni. 

Acest ciclu de șase săptămâni va fi repetat, dacă este necesar, dar cu cel puțin o lună intre! 

Poate o persoană supraviețui pe struguri, și nimic altceva, pentru 35 de zile?  

Asa cum spune un prieten :”Mulți oameni, au supravietuit cu vin, pentru mai mult de 35 de zile. “ 

Un alt tratament de cancer, "Tratamentul total al cancerului Breuss "- este aproape o dieta de 

infometare de 42 de zile și mulți oameni au folosit cu siguranță cele din carte. 

Note: 

1. "Tratamentul total al cancerului Breuss "-este mult mai slab decat cura de struguri.Sucurile de 

legume sunt mai slabe in combaterea cancerului decat cele din fructe intens colorate(struguri, 

coacaze , afine, prune, fructe de padure(mure zmeura fragi),capsune, rodii,rosii,epene verde si 

cantalup, grepfruit si lime si lamaie) .Sunt foarte bune insa daca nu puteti procura fructe din 

cele mentionate mai sus pentru consum!(exemplu: Morcov + sfecla + telina + crucifere(varza, 

conopida, broccoli)+ patrunjel, iarba de orz sau iarba de  grau verde, etc.). 
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2. .Un om pe nume Fred Wortman conceput o versiune modificată a cura de struguri Brandt, care 

a permis ca o persoană să mănânce ce au vrut timp de 8 ore pe zi. Multi pacienti cu cancer ce au 

incercat acest tratament au spus ca NU FUNCTIONEAZA! 

 

Cum să stiti cand cancerul este vindecat?  

Puteți utiliza metode ortodoxe pentru a detecta orice cancer, dar nu folosi aceste metode ortodoxe mai 

des decât o dată la fiecare 10 săptămâni. În cazul în care raze X sunt implicate, sau tehnici invazive, 

atunci nu aș folosi metode mai des decât o dată la 20 de săptămâni.  

Scanarea P.E.T. ar trebui să fie utilizata numai atunci când ești încrezător ca cancerul a dispărut si,           

ar trebui folosita o singură dată. 

Dacă nu utilizați metode ortodoxe pentru a evalua tratamentul dumneavoastră, atunci ai nevoie pentru 

a măsura succesul bazat pe nivelul de energie al pacientului, modul în care acesta e în măsură să se 

întoarcă la functiile normale, cum se simte, cum ia in greutate, etc 

Cu cat mai intens si inchis colorati strugurii cu atat mai eficient e acest tratament! 

Indicat tuturor (care pot) sa incerce sau sa includa acest tratament alaturi de altele! 

Combinari recomandate la cura de struguri Brandt 

Orice lucru care se adaugă la acest protocol trebuie să fie în așa fel încât acesta sa fie mic /putin 

comparativ cu terciul de struguri. 

Suplimente sub formă de praf si lichide sunt permise sub condiția ca acestea să nu adăugați prea mult  

Per total, pulberea și / sau pilulele luate trebuie să fie mai putin de 5% din total strugurilor. Aceste 

suplimente trebui să fie concepute pentru a construi sistemul imunitar, ucide microbii, ucide celulele 

canceroase și / sau să ofere un nivel ridicat de energie.(exemple: Ciuperci medicinale precum AGM, 

scortisoara pentru diabetici, spirulina pentru a asigura corpului toti aminoacizii ,Argint coloidal,etc). 

Argint coloidal - o substanță care ucide microbii. Argintul coloidal se amesteca cu sucul de struguri.Un 

microb nu poate supravietui în suc de struguri pur. Acest lucru poate explica de ce cura de struguri nu 

creează nici o umflare sau inflamație - nu ucide celulele canceroase ci doar microbii din ele. 

Suc de LIMU  -dimineața (înainte de cura de struguri) și două doze mici, după cura de struguri.. 

Tratamentul Clorură de Cesiu NU ar trebui folosit cu cura de struguri Brandt. Motivul este faptul 

că clorura de cesiu impiedica intrarea glucozei in celule canceroase si cura de struguri Brandt utilizează 

glucoza ca un transportor pentru substantele nutritive ce ucid cancerul. 
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NU recomand NIMANUI cura de struguri(decat in cazul in care au o greutate cu MULT peste cea normala 

si chiar nici atunci) . A consuma DOAR struguri 5 saptamani si apoi repeta acest procedeu, va aduce cu 

siguranta organismul intr-o stare de slabiciune din care cu greu va veti putea reveni( posibil casexie). 

 

Asta nu inseamna ca nu puteti consuma struguri pe stomacul gol, in completare la o alimentatie alcalina 

diversa , care sa asigure organismului tot ce are nevoie (desi isi va pierde  din eficienta (a se vedea 

Wortman) , insa avand in vedere ca aveti optiunui mai puternice si sigure( tratamentul Budwig, cesiu 

,etc) NU merita sa riscati. Evitati a va mai gandi la "cure" (implicit si la posturi restrictive). IN nici un caz 

NU adoptati Breuss ( care este mult mai slab cat si mai restrictiv. Cunosc personal un caz care a decedat 

din cauza malnutritie Breuss) Astfel  de lucruri nu fac bine nici ep termen scurt(slabesc organismul) si nici 

pe termen lung(chiar daca dau rezultate nu puteti urma o viata "o cura" si boala poate revini). 

Este vorba de un stil de viata cu tot ce implica(mai strict la inceput si apoi se poate face detasarea). 

Atentie: 

"Strugurii sunt , în măsura în care cunosc, cel mai puternic solvent de natura a unor depozite chimice, și 

în același timp, cel mai drastic eliminator. Datorita proprietatilor sale extraordinare, căile de excreție 

deveni active în cadrul superbei cure de struguri. "(pagina 102)  Johanna Brandt 

Este de asteptat sa apara unele reactii de detoxifiere precum mirosuri neplacute, dureri de cap 

(ocazional),constipatie sau diaree Acestea indica cel mai adesea ca tratamentul functioneaza! 

Se poate combina cu alte suplimente de minerale si vitamine lichide sau sub forma de praf, 

superalimente pentru sanatate optima Chlorella si Spirulina(obtinandu-se toti aminoacizii necesari) 

precum si cu unele ceaiuri anticancerigene. 

Sucuri de fructe puternic anticancerigene 

 

Terciul de struguri poate fi amestecat cu alte sucuri de fructe( afine, coacaze, mure, zmeura, fragi, 

capsune (fructe de padure), merisor,macese, cirese, visine, rodii(acid eleagic), rosii, pepene rosu  si 

galben, papaya si ananas(enzime papayan/bromelaina), kiwi ,caise, prune,piersici ,nectarine,mango, 

grepfruit roz si alb(detozifiere ficat), orice fructe intens colorate va plac cu tot cu samburi si seminte 

pentru vitamina B17) dar nu cu alte alimente   

Pentru cele mai bune efecte(nutrienti, antioxidanti,etc.) alegeti fructe COAPTE! 

Cercetari efectuate la Universitatea Innsbruck in Austria suggereaza pe masura ce fructele se coc, aproape sa “se 
strice”, nivelul de antioxidanti si vitamine creste, pentru a le proteja 
 
Similar cu schimbarea la culoare a frunzelor, clorofila polara NCCs (en.: nonfluorescing chlorophyll catabolytes) 
trece in fructe , in special imediat sub coaja, oferind protectie fructului cand acesta reactioneaza cu lumina solara si 
oxigenul. NCCs ofera aceesi protective si corpului uman. 
Afirmatia referitoare la fructe coapte si nivel maxim de antioxidanti se refera deci si la legume si alte verdeturi. 
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. Angew Chem Int Ed Engl. 2007 Nov 19;46(45):8699-8702. 
 
 
Voi explica putin ce inseamna antioxidantii si relatia cu oxigenul si lumina solara.Si noi oamenii, ca si plantele avem 
nevoie atat de lumina solara(atat pentru vitamina D-cea care previne MINIM 77% din cancere cat si pentru 
energie) si de oxigen pentru diverse procese biologice, inclusiv pentru a arde glucoza si grasimile si a le tranforma 
in energie, pentru a omora microbii, etc. Aceste procese care se produc in celula cu ajutorul oxigenului, pe langa 
productia de energie si multe alte efecte benefice pot afecta si negativ o celula.De aceea, corpul genereaza 
antioxidanti interni precum glutation,etc pentru proteja celula. Similar, plantele au antioxidantii lor care le 
protejeaza (vitamina C, coQ10, etc.,NCCs).Acesti antioxidanti ai plantelor sunt antioxidanti externi organismului 
uman si pot oferi protectie si celulei umane, cand sunt consumati prin alimente. 
Se poate adauga menta.  

Se poate combina de asemenea cu scortisoara( in cazul diabetic actioneaza ca un surplus de insulina) 

Se poate combina si cu tamaie, turmeric(curcuma), ghimbir, sofran, bicarbonat de sodiu ( tumori, nu 

mai mult de 1 lingurita pe zi de bicarbonat de sodiu!) , Calciu de Coral, Argint Coloidal , Vitamina D3 

(pulbere sau zdrobita ) , dioxid de clor (trebuie să folosească 50% acid citric) , Seleniu , Zinc, Magneziu, 

Acid Malic si orice alti ucigasi de microbi de cancer.(recomandate cele ECOLOGICE!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suc de LIMU 

Acest tratament de cancer implică o molecula numita "Fucoidan”,ce  a fost demonstrată în multe studii 

stiintifice pentru a-ținti și ucide celulele canceroase în condiții de siguranță. Fucoidan este un extract 

din alge brune, ce se găsește si într-un produs numit: suc de Limu (“LIMU JUICE”),care contine acea 

molecula si suc de fructe. nu toate marcile de suc de Limu au aceeași cantitate de fucoidan.  
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Efectul anti-cancer de fucoidan este bine dovedit și a fost obiectul multor studii științifice, care sunt 

publicate pe PubMed. Fucoidan ucide celulele canceroase în condiții de siguranță și nu dăunează 

celulelor non- canceroase. 

Efect anti - cancer fucoidan este bine dovedit și a fost subiectul a numeroase studii științifice care sunt 

publicate chiar în PubMed . www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?term=fucoidan % 20cancer 

PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

Fucoidan este citat în peste 800 de studii gasit in baza de date PubMed și aceste studii au dovedit multe 

dintre beneficii fucoidan . 

PubMed este un serviciu de Biblioteca Nationala de Medicina din SUA , care include peste 17 milioane 

de citări din MEDLINE și alte reviste științifice de viata pentru articole biomedicale înapoi la anii 1950 . 

Stiinta directă 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=1408441933&

view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=92e7e9505ec52fe6251c6ccc

e4146e3d 

Platforma de lider la nivel mondial oferă peste 2.000 de reviste și cărți în domeniul științei , tehnologiei 

si medicina full - text de înaltă calitate . ScienceDirect ® este una dintre cele mai mari colectii online ale 

cercetării științifice publicate în lume . 

Oxford Journal http://services.oxfordjournals.org/cgi/searchresults?fulltext=FUCOIDAN+&x=9&y=8 

Fucoidan este citat în peste 80 de studii de gasit in baza de date Oxford Journals și aceste studii au 

dovedit multe dintre beneficii fucoidan . 

NPO Fucoidan 

Research Lab , Japonia 

Mai multe studii științifice privind fucoidan și cancer : 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/01/scientific-studies-database-page-3// 

Sucul Limu este un produs natural din alge de mare. Acesta este un tip special de alge marine. Cu toate 

acestea, pentru că oamenii, în general, nu indragesc gustul de alge marine, sucul de Limu, în general 

amestecat (de vânzător), cu sucuri de fructe și legume pentru a masca gustul de alge marine  

DOZAJ 

Protocolul pentru versiunile lichide de suc de Limu implica 16 uncii (1/2 litru)pe zi. Această doză ar 

trebui să fie împărțită în mai multe doze mici, răspândite petimpul zilei. Versiunile pe baza de pilule 

folosesc, în general, 2 pilule in fiecare zi.Extrem de puternic dar nu se vinde farmacii, deoarece acestea 

nu dispun de expertiza sa-l sustina. În ceea ce știu, cel mai bun lichid versiune de calitate este doar 
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vândut de multi-level marketing. Cei care-l vind sunt capabili de a va indruma in utilizarea produsului , 

dar ei nu au voie să facă emita pretenții medicale pentru produsul in afara de a vorbi despre studii 

științifice care implică fucoidan. 

O altă opțiune este o versiune de suc de Limu / fucoidan care vine sub forma de pilule si poate fi 

achizitionat de pe internet. Se numește: U-Fn și este făcută de firma “Poseidon’s Harvest”.  

EVALUARE TRATAMENT: 

Fucoidan" foarte eficient , "Etapa a IV-a",dar scump- in jur de 500 USD /luna!!! 

L-am adaugat la anexa datorita eficientei foarte ridicate,pentru cine si-l poate permite.Personal insa, nu 

l-am folosit in cazul mamei datorita pretului ridicat.Am ales pe suc de struguri si electromedicina.Este 

foarte eficient in obtinerea de timp pentru alte tratamente sa poata actiona! 

Desi , “Fucoidan” tinteste celulele canceroasesi vindeca de cancer, individual , acest tratament are un 

timp mediu de lucru pentru a vindeca! Este mult mai recomandat ca tratament suplimentar pentru a 

prelungi viata pacientului pentru ca alte tratamente etapa IV sa poata actiona. 

FOARTE RECOMANDAT pentru cazurile in care  speranta de viata este foarte mica(1-2 luni). 

Acest protocol poate fi utilizat impreuna cu aprope orice tratament pentru cancer si în asociere cu 

chimioterapie (poate reduce semnificativ efectele secundare ale chimioterapiei).O optiune este      

Sucul de NONI(tratat in volumul 2), desi mai putin eficient decat strugurii sau Limu si foarte scump pt. 

dozele recomandate in tratarea eficienta a cancerului (minim 1 litru zilnic) 

Anexa 2 Tratamente foarte eficiente cu miere ca transportor 

 

Avertisment: 

Toate tratamentele de mai jos se folosesc de miere pentru a introduce unul sau mai multi “ucigasi” de 

cancer in interiorul celulor canceroase. Acestia omoara doar microbul si celula redevine  sanatoasa !  

Protocolul  Aloe Arborescens  

Disponibil de mulţi ani şi a fost dovedit a fi foarte eficient la pacientii cu cancere avansate, tratamentul 
cancer cu Aloe Arborescens e originar din Brazilia, apoi a călătorit în Europa şi în cele din urmă în SUA. 

Folosit si de institutele Ed skilling si Hope4Cancer si probabil de multe alte institute ce doresc o abordare 
cat mai completa, care sa maximizeze sansele unui bolnav de cancer. 

Protocolul este conceput pentru a supraîncărca/suprapotenta sistemul imunitar rapid. (deci este bine 
daca se iau si enzime proteolitice cu acest tratament) Dar indiferent cum functioneaza asupra 
cancerului, scapă de celulele canceroase în condiţii de siguranţă şi inunda corpul cu super-nutrienti 
(energie pentru cele sanatoase). 

Mai multe cărţi au fost scrise despre acest tratament cancer cu Aloe si miere.Un preot catolic, Romano 
Zago, a dezvoltat protocolul cancer oficial şi a scris cartea despre istoric de vindecare şi detalii de 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/01/09/proteolitic-enzymes-cancer-treatment/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/01/09/proteolitic-enzymes-cancer-treatment/
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utilizare a acestuia. Această carte se numeşte: „Cancerul poate fi vindecat”! Cartea are o lista lunga de 
studii de caz impresionante pentru diferite tipuri de cancer.Parintele Romano Zago prezintă mai multe 
substanţe nutritive din plante şi demonstrează că este extrem de non-toxic. Ar fi foarte dificil, dacă nu 
imposibil, supradozajul la acest produs!!! 

Deoarece acesta este un produs pur de plante (cu miere şi un distilat), acesta poate fi adăugat la orice 
alt tratament alternativ de cancer. De fapt, acest tratament cancer este evaluat ca pentru cancere  
stadiul 4 „Etapa IV”, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie adaugat la combinatiile puternice de 
tratamente alternative pentru  cancere stadiul 4 „Etapa IV”  O versiune de înaltă calitate comercială a 
produsului este disponibila pentru achiziţionare pe Internet. Cu toate acestea, chiar şi cu versiunea 
comerciala există încă un număr semnificativ de norme foarte importante de urmat! Normele privind 
utilizarea versiunea comerciala, care este ceea ce majoritatea oamenilor vor face, sunt discutate în acest 
articol. 

Recomandat insa sa faceti dvs acasa nu sa achizitionati acest tratament cancer. Planta este extrem de 
accesibila si comuna! Mai comuna decat Aloe Vera(Atentie:A nu se confunda cu Aloe Vera).Am 
descoperit surprins  ca aveam in casa asa ceva, mama fiind iubitoare de flori si plante Va puteti interesa 
la o florarie dar atentie :planta mai batrana de 3-4 ani. 

Un furnizor de ALOE plante batrane este dat prin comentariu la sfarsit si, daca mai stiti si altii, rog sa 
aduceti cate un comentariu. 

INSTRUCTIUNI PREGATIRE : Dacă aveţi acces la materialele necesare, formula pentru acest tratament de 
cancer, care a fost extrem de dovedit in randul pacientilor cu cancer reale, este următoarea: 

1)  (500 grame) de miere pură ECOLOGICA/de tara. Miere sintetica /rafinata, nu ar trebui să fie utilizata. 

2) 350 de grame (.77 lbs) de frunze batrane de Aloe arborescens (în general, 3 sau 4 frunze, în funcţie 
de mărimea acestora), 

3) Un distilat pentru a păstra produsul şi deschide calea pentru tratamentul principal pentru a ajunge in 
tot corpul (prin dilatarea vaselor de sânge). Distilat este putin (aproximativ 1% din formula), dar foarte 
important, o parte medicament a acestui protocol. Numai 40 la 50 ml (6-8 lingurite) este folosit. Acesta 
este, în general, un alcool cat mai pur( „tuica”,” palinca”..). 

Când e făcut de la zero, această combinaţie se amestecă împreună într-un blender. 

Indepartati praful si alte impuritati de pe frunze, dar NU folositi apa. 

Indepartati tepii cu un cutit. 

Pentru a ajuta blenderului, se taie frunzele în bucăţi, ca şi cum pregăteşte un amestec normal, si se 
amesteca cele trei componente împreună. Amestecati bine, mărunţiti toate materialele. În aproximativ 
un minut (în funcţie de puterea aparatului), un fel de amestec  verde este produs, şi  gata! 

IMPORTANT: 

1. Miere ecologica, de tara. Cu rol primar de a fi „capturata” și absorbita  de 15-17ori mai mult de celule 
canceroase decat celulele normale, mierea  poartă diferit substanțe  imunomodulatoare din 
Aloe(Aloctin, Aloe-mannano, și zinc) la- foarte delicatele  limfociteT gamma delta.Vulnerabilitatea 
extremă a acestor celule ale sistemului imunitar foarte delicate trebuie luata în considerare, și este de 
ceea ce depinde , în fond, tot răspunsul imun in cascade asupra tumorii(T citotoxice limfocite, Killer, 
Natural Killer, macrofage, granulocite etc.). Mierea în sine, în cazul în care este de o slabă calitate, ar 
putea duce la limfocitele T foarte  delicate, substante toxice, chimicale periculoase, cum ar fi pesticide.În 
plus, mierea poartă Emodin, vitamine și săruri minerale, nu este ușor de activat chiar și de către acele 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/28/tratament-cancer-natur-aloe-vera/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/28/tratament-cancer-natur-aloe-vera/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/28/tratament-cancer-natur-aloe-vera/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/28/tratament-cancer-natur-aloe-vera/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/pasiunea-mamei/http:/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/pasiunea-mamei/http:/
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puțini urme de substanțe toxice, cum ar fi clor, Fluoruri, fier, cupru și Aluminiu (care sunt adesea 
înproduse farmaceutice), dar și: cadmiu, pesticide, ingrasaminte, conservanți și chimicaleaditivi. 

2) Preparatul trebuie să fie alcătuit din frunze întregi de Aloe, și nu numai din gel, deoarece  temofologia 
frunzelor este formata din trei materiale diferite, toate farmacologic utile: cuticula exterioara, care este 
verde și are fețe ascuțite, formate din fibre celuloase; intermediarul strat pericyclic în cazul în care seva 
este gălbuiw și amara (din care Antrachinon Aloctin A și B, Emodin și chiar antrachinonă sunt derivate); 
și, în final tesutul spongios din interiorul unde este gelul în sine( din care sunt derivate polizaharidele, 
inclusiv Aloe-mannano). 

3) Frunzele trebuie să fie luate din plante care sunt cel puțin 3-4 ani, și nu trebuie să includă orice frunze 
centraleadica fara  cele care au o pătare clara(lipsa tepi), sau orice frunze mari, dacă acestea sunt prea 
galbene, uscat sau rupt.Plantele tinere care au frunze cu pătare clar trebuie să fie utilizate nu. 

4) Frunzele trebuie să fie tăiate de la baza, eliminând vârful, baza în sine și spinii laterali, inclusiv  
marginea de 4-5 milimetri a frunzei. Fiecare frunză trebuie să fie tăiata cruce în  benzi de 2 centimetri. 

 

5) Bucățile de frunze trebuie să fie liquidized cu miere ecologică și un distilat (uscat, distilat, nu 
fermentat,de bună calitate, fara aditivi)într-un container realizat dintr-un material  adecvat, care este 
fără aluminiu sau fier (care dezactiveaza  Vitamina E și  alte substanțe din planta).Liquidizer ar putea fi, 
probabil, din oțel inoxidabil (un studiu în prezent  în curs); trebuie să fie sterilizate prin căldură și nu prin 
utilizarea dezinfectantelor chimice sau alte substanțe cum ar fi clorul (care dezactivează diferite 
substanțe prezente în Aloe, chiar dacă există doar o urmă utilizat). 

6) Raportul de greutate dintre frunza și mierea trebuie să fie de 1: 2, în cazul Aloe arborescens; și 3: 2 în 
cazul Aloe vera, deoarece acesta din urmă este de 3 ori mai puțin bogată în principii active, comparativ 
cu Aloe arborescens.Astfel, de exemplu, la 50-60 de grame de Aloe arborescens frunze, 100-120 grame 
sau până la un maxim de se adaugă aproximativ 150-200 de grame de miere pură.Vice versa, cu Aloe 
vera (a căror utilizare nu este recomandabil), cel puțin 150-180 de grame de frunze trebuie să fi folosit 
înainte de a adăuga 100-120 grame până la aproximativ 150-200 de grame de miere pură.În ambele 
cazuri, trebuie să se adauge spiritul, egală cu 5-12 cm, până când se obține o cremă omogenă. Bis-
carboxyle 

7) La amestec, deja preparat într-o cremă, trebuie apoi adăugate germaniu sescvioxid (germaniu 
organic), sau germaniu anorganic poate fi adăugat direct în sol nisipos în care planta este crescut, 
deoarece este bine cunoscut faptul că îmbogățirea solului cu germaniu mareste capacitatea terapeutică 
a plantei, având în vedere avantajele pe care le cunoaștem despre  acest element (vezi Capitolul 3).Notă: 
Germaniu anorganic este toxic. Dacă este absorbită de plantă devine organică (non-toxic). 

DOZAJ 

Dozele sunt măsurate în linguri, ceea ce înseamnă o lingura este o singură doză. Persoana ia o doză, de 
trei ori pe zi (adică de trei linguri pe zi). Dozele sunt luate la 10 la 20 de minute înainte de masă. Cu alte 
cuvinte, dozele sunt luate pe stomacul gol şi nimic altceva nu este luată pentru cel puţin 10 minute, dar 
de preferinţă de 20 sau 30 de minute. Doza zilnică trebuie să fie luate de 10  zile DA, 10 zile NU, 10 zile 
DA , 10 NU, etc până cand pacientul cu cancer, şi-a recâştigat puterea si simte cancerul in remisie 
completa. 

O persoană poate lua acest protocol fără zile de odihnă, dacă doresc acest lucru. Este important ca 
pacientul să nu se oprească până când cancerul nu este complet in remisie. În caz contrar, cancerul va 
reveni probabil. 

Mai multe reguli pentru utilizare  
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Se agită foarte bine flaconul inainte de turna intr-o lingura. 

Produsul nu trebuie să vină în contact direct cu lumina soarelui. De fapt, atunci când ia produs încearcă 
să evite orice tip de lumină cât mai mult posibil. De exemplu, după ce se toarnă în produsul lingura se 
bea imediat. În general, ar trebui să fie stocate într-un loc răcoros, întunecat. De exemplu, poate fi 
depozitat într-un frigider. Deoarece uşa de la frigider se va deschide probabil de mai multe ori, 
recipientul sa nu fie transparent! (se poate inveli un borcan sticla in hartie intunecata de exemplu) 

Acest tratament va curata organismul dumneavoastră(detoxifiere). Ca la orice tratament cancer, care 
elibereaza toxine pot exista unele experiente neplacute. 

O gama larga de simptome de detoxifiere pot fi experimentate cu acest tratament cancer cu rol 
imunostimulator, antibiotic si nu numai 

Dacă, după luarea tratamentului 40 zile consecutive sau 80 alternativ (10 DA 10 NU), şi nu s-a îndeplinit 
obiectivul dvs.(remisia), atunci doza dubla până când va atingeti obiectivul . 

Acest protocol va funcţiona pe orice tip de cancer (cancerul osos, cancer la creier, etc,) si va ajuta chiar si 
cu durererile cancer în multe cazuri 

Avand rol detoxifiant, imunostimulator, antibiotic si nu numai ,acest tratament cancer pe baza de miere 
poate fi adaugat la orice combinatie tratamente alternative cancer 

Alte tratamente pe baza de MIERE 

Mierea este atât anti-cancerigena și duce ucigasii de cancer in interiorul celulelor canceroase. 

In loc de planta de Aloe Arborescens, se pot utiliza anticancerigenii:  

Scortisoara + Tamaie + Cuisoare, Turmeric(curcuma), Ghimbir+Sofran, bicarbonat de sodiu (pt. tumori, 

cititi  ALTE AVERTISMENTE) , Calciu Coral, Argint Coloidal , Vitamina D3 (pulbere sau zdrobita ) , 
dioxid de clor (trebuie să folosească 50% acid citric) , Seleniu , zinc, magneziu, acid malic, orice altceva 
care ucide microbii de cancer.(peste 200 optiuni naturale/ fito date in cartea INTERNATIONALA)  

CITITI AVERTISMENTUL LEGAT DE BICARBONAT DE SODIU:ALTE AVERTISMENTE 

PREPARARE si DOZAJ: 

NU se foloseste DISTILATUL. 

O LINGURA DE ANTICANCERIGEN(ex.: scortisoara) LA O LINGURA DE MIERE  

Persoana ia o doză, de trei ori pe zi (adică de trei linguri pe zi). Dozele sunt luate la 10 la 20 de minute 
înainte de masă. Cu alte cuvinte, dozele sunt luate pe stomacul gol şi nimic altceva nu este luată pentru 
cel puţin 10 minute, dar de preferinţă de 20 sau 30 de minute. 

Puteti incerca si combinatii pentru a spori puterea antimicrobiana(anti microbi cancerigeni).      

Ca in orice tratament, incepeti cu doze mici si cresteti dozele treptat pina la cele recomandate! 

ATENTIE la cele din lista de mai sus care intra in categoria CONDIMENTE.RISC crescut de IRRADIERE cu 
RADIATIE IONIZATA.EXCEPTIE fac cele BIO/ECO/ORGANICE. 

Cu exceptia tratamentului pe baza de ALOE ARBORESCENS, acestea , luate individual , nu sunt destul de 
eficiente pentru cancere etapa IV.Insa sunt suplimente foarte bune, usor de preparat si integrat la 
aproape orice combinatie.Le-am mentionat pentru a va putea oferi optiuni.De exemplu, o idee ar fi ca in 
cele 10 zile pauza de Aloe Arborescens sa luati miere cu Turmeric ,Scortisoara,Tamaie, Cuisoare.           

Cateva studii referitoare la cele de mai sus si cancer:                                          

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/28/tratament-cancer-natur-aloe-vera/
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Turmeric: http://science.naturalnews.com/c/curcumin_and_cancer.html ,                                                                                                                                                        

Ghimbir: http://science.naturalnews.com/G/Ginger_and_cancer.html                                 

Scortisoara: http://science.naturalnews.com/C/Cinnamon_and_cancer.html                                          

Vitamina D3: http://www.naturalnews.com/035063_vitamin_D_cancer_facts.html ), fights 

cancer (http://www.polymvasurvivors.com/what_you_know.html#Vitamin%20D%20                       

Vitamina C: http://orthomolecular.org/resources/omns/v04n19.shtml                                        

Vitamina B17/Laetrille: http://worldwithoutcancer.org.uk/success.html,   

http://www.apricotsfromgod.info/journal.htm 

Anexa 3 

 

REGULI GENERALE ale unei DIETE DE CANCER: 

 

REPET: 

Fiecare caz  e diferit.Nu toti pacientii pot adopta aceeasi dieta alcalina. 

Scopul primar al dietei de cancer este alcalinizarea organismului (oprirea raspandirii cancerului) 

alaturi de energizarea prin nutrienti si detoxifierea acestuia si omorarea cancerului. 

Ce mănâncă și ce suplimente speciale ia un pacient cu cancer, poate avea un impact enorm asupra 

supraviețuirii! 

Este foarte important sa retineti ce trebuie evitat: 

1) FARA zahăr alb/brunsi făină albă ( hrăneste celulele canceroase, duce la casexie,aciditate,etc.). 

Nici indulcitori artificiali(cancerigeni). 

2) FARA carne(necesită enzime pancreatice pentru digestie, ceează aciditate si impiedică unele 

tratamente să actioneze), 

3) FARA lactate (exceptie la  Dieta Budwig) 

4) FARA orice altceva ce creeză aciditate sau e nociv/cancerigen organismului(uleiuri hidrogenate 

(margarina), băuturi acidulate, chimicale,pesticide, Euri nocive,etc.  

Mai detaliat despre ce trebuie sa evitati :  http://www.dldewey.com/foodsno.htm  

 

Retineti avertismentele:IN SPECIAL legate de ZAHAR/FAINA:RASPANDESC SI HRANESC CANCERUL, 

SLABESC ORGANISMUL SI DUC LA CASEXIE! 

ZAHARURI(GLUCIDE) premise sunt FRUCTELE INTEGRALE.Acestea sunt si FOARTE ANTICANCERIGENE!!! 
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Copyright © 2013 CRISTIAN GOLOGAN                                                                                                  Page  

Acum, mai detaliat despre ce puteti include in dieta dumneavoastra. Ca o regulă generală,  toate ar 

trebui sa fie ECOLOGICE/BIO/ORGANICE ceea ce (teoretic) ar trebui sa limiteze chimicalele, sa excluda 

iradierea si altele. 

Acestea de mai jos sunt cateva linii mari. Aceasta NU este o cartre depre nutritie. 

Cititi si ce am scris pesite la rubrica ALIMENTATIE.O actualizez constant. 

Legume 

 

Legume verzi, inclusiv ierburi și lăstari. Fibre, enzime, clorofilă, minerale, si multe substanțe nutritive 

sunt necesare pentru dieta cancer.  Acestea sunt necesare pentru a fi temelia din dieta cancer! 

Așa cum există unele lucruri pe care nu trebuie sa le consumati , există unele lucruri pe care le trebuie sa 

consumati, intregi sau sub forma de suc. 

Stoarcerea legumelor și ierburilor va ajuta sa intruduceti si utilizati si mai multe elemente nutritive in 

organism. Sucul ar trebui baut imediat dupa ce acesta e pregătit. Sucul poate fi refrigerat cel mult o zi cu 

adaos de zeama de lamaie(antioxidant natural). Insa proaspat e cel mai bun! 

Si legume întregi ar trebui să fie consumate pentru fibre esențiale intr-un tratament de cancer. 

Cele mai multe legume cu frunze verzi sunt bogate in vitamina K. NU este o idee buna sa mananci 

cantitati mari de varza sau alte legume cu frunze verzi zilnic. Acest lucru poate duce la coagularea 

sangelui .Utilizați moderare și varietate în dieta . 

 

O listă de legume, luate din cartea “Bolnav și obosit?”, Robert O. Young,: 

"Broccoli [*], sparanghel [*], sfecla [*-moderare], varza [*], morcovi [*-moderare], conopida [*], 

telina, castraveti, vinete,dovleac si dovlecel [moderare] , fasole verde și mazăre (proaspătă), ardei gras 

roșu [*] și galben [*] ardei iute[*], spanac, mustar, gulii, collards [*], salata verde, bame, patrunjel [ *], 

prazul, ridichi, Swiss chard, Nasturel, legume de mare, cum ar fi nori, wakame și niziki, iarba de grâu [*-

de obicei suc], iarba de orz [*suc], napi [*], cereale încolțite [*] sau fasole incoltite[*], usturoi. [**] și 

ceapa [**]-“Bolnav și obosit?” - Pagina 96 

[*]  este cunoscut a avea efect anti-cancerigen ar trebui să fie favorizat consumul si/sau sucul obtinut  

[**] foarte recomandate seara. elimina si metale grele,asemanator zeolitilor. 

Exista multe alimente foarte sănătoase, care conțin niveluri semnificative de vitamina K. Vitamina K 

este necesara organismului pentru coagularea sângelui, cu toate acestea, prea multa vitamina K poate 

contribui la crearea de cheaguri de sânge în anumite situații. Cel mult 30% din dieta unei persoane ar 

trebui să constea din alimente bogate in vitamina K, care includ: 
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Varza,Conopida, Broccoli, varza de Bruxelles, coaja castravete, andive salata verde, mustar mustar, 

spanac, napi verzi, Nasturel, ceapa verde,etc.  

In timp ce enzimele proteolitice sunt diluanti de sange, nu este bine sa “balansati" alimente de 

coagulare a sângelui și diluanți de sânge. Cel mai bine este să utilizați moderare. 

Foarte importante 

Cele mai bune alimente din lume sunt sucul de iarba de grau verde , de iarbă de orz verde și a altor 

cateva ierburi(patrunjel, busuioc) legume(varza,conopida,etc) si alge(spirulina, Chorella,Limu)  

Acestea contin in jur de 300 enzimepe langa multe alte vitamine si minerale anticancerigene.              

Dintr-un total de 4700 de ierburi, graul verde se dovedeste - prin componentele sale - un campion 

absolut. Greu de crezut ce contine un esantion de 100 de grame de grau verde (circa 80 ml de suc): 

vitamine (A, grupul de vitamine B, E, K, D, Pp), saruri minerale si elemente catalitice (calciu, magneziu, 

sodiu, potasiu, clor, sulf, siliciu, zinc, mangan, cobalt, cupru, iod, arsenic), grasime fosforata, amidon, 

fermenti, diastaze etc. Uimitor ce forta compacta se afla in acest fir de iarba, care cu o putere egala 

previne bolile, dar le si vindeca 

Aici sunt doar câteva dintre substanţele nutritive de ucidere cancer (directe sau indirecte) în legume: 

Morcovi cruzi (alfa-caroten, beta-caroten, vitamina E, etc), 

Broccoli crud (sulforaphanes / isothiocyanates), 

Varza cruda (isothiocyanates), 

Sparanghel verde (saponine), 

Sfecla de sfecla rosie / rosu (proanthocyanidins (PAC sau de OPC)), şi 

Turmeric/Curcuma (un condiment) (curcurmin). 

Ardei iute -cresterea fluxului de sange care ajută nutrienti ucigasii sa ajunga la celulele canceroase. 

  -celulele canceroase se dezvolta frecvent în zonele în care circulaţia este slabă.  

Patrunjel - contine multe vitamine si anticancerigeni precum vitamina C, beta-caroten,vitamina B12 

Spălați-le foarte bine, cu apa filtrate (NU CLOR,NU CHIMICALE), daca nu le puteti cumpara Ecologice. 

Nucifere 

Utilizate cu moderație. 

Migdalele, nuci de macadamia, nuci si samburi caise,TOATE INTREGI sunt permise pe o dieta de cancer.  

Samburii caise, Migdale și Nucile de macadamia au laetrile, și sunt acceptabile. Nucile omega 3-CRITIC si 

sunt cele mai potente dpdv al antioxidantilor. Migdalele au B17 si proteine recomandate de Dr . Kelley  

Arahide si Caju sunt strict interzise.Alte fructe cu coajă trebuie utilizate foarte rar.  

Comentariu: 

Samburii de caise, datorita continutului ridicat de vitamnia B17 sunt “interzisi” de medicina clasica, si 

clasificati ca avand efecte nocive.Exista clinici private ce isi bazeaza tratamentul cancer doar pe B17. 
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Samburii caise contin toate substantele suplimentare care in alte parti se vand sub forma injectabila, pe 

langa B17.Recomandat pentru pacientii foarte avansati de cancer ar fi de 30 40 samburi pe zi.Ca in orice 

tratament, incepeti cu doze mici ( cativa samburi pe zi aici) si observati reactiile - daca sunt.  personal nu 

cred sa existe efecte adverse.Daca sunt va rog sa le sesizati. 

Leguminoase 

 

Leguminoasele(fasole, linte mazare,etc), fara arahide, sunt permise să fie mâncate de pacienți cu 

cancer, dar moderat și numai pentru a stabiliza greutatea pacientului sau pentru a oferi proteine. 

 

Produse Soia  

 

Produsele din soia sunt o problemă extrem de controversată în rândul experților în sănătate alternativă. 

Unii experți iubesc unele produse din soia, și alții urăsc toate produsele de soia.  

"Dieta poate include boabe de soia incoltite, soia organice, proaspete, tofu, ulei de soia, lecitina si (un 

produs de soia) Încercați să găsiți leguiminoase și produse din soia cultivate ecologic.NON GM.. În timp 

ce boabele incoltite se recomandă fără rezerve, prelucrate din soia( tofu), vin cu unele precauții“  

“Bolnav și obosit?”, Robert O. Young, pagina 97 

Mugurii de soia au un număr impresionant de substante nutritive  anticancerigene si sunt acceptate in 

salate, în cazul în care le puteți face dvs. 

Este asemanator cu cazul faina rafinata de grau /boabe incoltite de grau( vedeti Cerealele integrale) ! 

Ramane la aprecierea dvs. insa, personal prefer ce e in forma INTREAGA, NEPROCESAT, NERAFINAT! 

 

Cerealele integrale 

 

Dr. Budwig recomanda cerealele incoltite, insa doar cateva!!  

Cerealele sunt acide , contin multe zaharuri si putini anticancerigeni, deci ajuta celule canceroase (le 

hranesc, duc la casexie, aciditate, etc.). 

Cerealele integrale pot fi utilizate numai atunci când un pacient cu cancer se luptă pierderea in 

greutate periculoasa. În cazul în care pierderea in greutate este necontrolată, acestea ar trebui să ia în 

considerare un plan de tratament casexie, bazat pe sulfat de hidrazină   

Drojdia, ce fiecare pacient cu cancer are in tot corpul, transformă carbohidratii complexi in 

carbohidrati simpli, astfel încât cerealele integrale ar trebui să fie evitate atunci când este posibil. 
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Evitați boabe comercial stocate și cartofii. 

Drojdie (de brutarie si de bere) 

 

Acesta este un alt motiv pentru evitarea pâinea și alte produse de panificație prelucrate: Cercetarile 

japoneze in domeniul cancerului leaga cancerul de san cu ingestia de produse de patiserie, cu drojdie" 

Problema e reprezentata de micotoxine, care sunt produse reziduale de drojdie. Există multe probleme 

de sanatate care pot fi atribuite direct drojdiei, inclusiv ateroscleroza, obezitatea, și SIDA.  

Nu mancati nimic în cazul în care contine drojdie(de orice fel), ciuperci sau mucegai . 

Cereale rafinate 

FARA FAINA ALBA si alte fainuri! 

EXCLUS consumul de zahăr rafinat,zahar brun și cereale rafinate si orice altceva rafinat. Aceste lucruri 

nu numai ca hranesc ciupercile si drojdiile din corpul dumneavoastră dar hranesc celulele canceroase. 

Zaharul rafinat si alte zaharuri simple, interfereaza cu sistemul dumneavoastră imunitar.                     

Aceste substanțe interfereaza cu obtinerea de vitamina C și oxigen în celule canceroase.                   

Zahărul epuizeaza organismul de minerale și alți nutrienți cheie din cauza aciditatii sale. Nu este 

aciditatea care distruge în mod direct mineralele, aciditatea determină organismul să folosească 

minerale pentru a regla nivelul pH-ului din organism. Același lucru este valabil toate alimentele acide 

(inclusiv carnurile si produsele animale). 

Carne, pește, pasăre, ouă, produse lactate 

 

Toate carnurile( de vită, de porc, de pește, curcan și pui) ar trebui să fie evitate în timpul unui 

tratament de cancer. Există multe motive pentru aceste restricții(aciditate, necesita enzime,etc.).  

Singura excepție este: dacă o persoană se luptă pierderea în greutate,pește proaspăt, de apă dulce, 

poate fi consumat în cazul în care e singurul lucru pacient cu cancer il are la dispozitie si poate manca 

(de exemplu, ei nu pot mânca nucifere, leguminoase(fasole,mazare, linte, soia) sau alte legume). 

Evitati toate produsele lactate, inclusiv unt, brânzeturi etc, cu excepția branzei de vaci sau iaurtului 

atunci când sunt folosite în Dieta Budwig.  

În cazul în care o persoană trebuie să aibă lapte, numai lapte de capră neprelucrat ,de la capre de la tara 

(crescute organic și pasunat). 

TOT CE E DE ORIGINE ANIMALA NECESITA ENZIME PANCREATICE PENTRU DIGESTIE! 

Femeile însărcinate și cele care alăptează ar trebui să mănânce doua oua pe zi, deoarece colina este 

necesara pentru dezvoltarea creierului copilului și copilul are prioritate, deoarece două ouă pe zi nu 

pun în pericol viața unui pacient cu cancer. 
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Fructe, fructe uscate și sucuri de fructe 

Majoritatea fructelelor sunt mult mai bogate in anticancerigeni si in antioxidanti decat legumele, sunt 

mai curate(nu contin chimicale si metale grele In interior la fel ca legumele datorita filtrarii-drumului 

mai lung de la radacina plantei la fruct), etc. 

Ar fi mai indicate decat legumele,insa legumele au nutrienti diferiti(enzime,vitamine, minerale,etc.)       

Nu neglijati nici o categorie. Utilizati moderatie si cumpatare. 

Fructele sunt bogate in zaharuri ce hranesc celulecanceroase.Insa ,odata cu zaharurile acestea contin si 

multi anticancerigeni, odata cu zaharul din fructe in celula canceroasa intra si ucigasul de cancer ce 

ucide microbul. Singura conditie e sa se consume pe stomacul gol si sa contina multi anticancerigeni. 

Cu cat mai inchise si intens colorate cu atat mai recomandate!. 

Foarte recomandate(pe stomacul gol, intregi sau sub forma de sucuri): 

Struguri (negri, violet, rosii sau roze), afine, coacaze, mure., zmeura, fragi, (fructe de padure), capsune, 

catina, macese, goji, rodii (acid eleagic printre altele), rosii, pepene rosu si galben, papaya si ananas 

(enzime  papaya si bromelaina, betacaroteni printre altele), cirese, visine, caise, prune, mango, 

grepfruit roz/alb (detoxifiere ficat), orice fructe intens culorate va plac cu tot cu samburi si seminte . 

Struguri, Grepfruit, lime si lamaie sunt de fapt o parte necesară a oricărui tratament de cancer, din 

cauza efectul lor benefic asupra ficatului și deoarece aduc oxigen în organism. Suc de lamaie/lime verde 

ar trebui luate chiar înainte de culcare. 

Fruct foarte bogat si echilibrat nutrienti(grasimi omega 3,proteine,vitamine,etc.) este avocado. 

Un alt fruct foarte echilibrat nutritional si cel mai bogat fruct in vitamina C este fructul de catina. 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/04/catina/ 

"Cure"speciale de fructe, cum ar fi cura de struguri Johanna Brandt- nimic altceva decât suc de fructe, 

sunt un remediu puternic de cancer. 

Evitati fructe uscate care sunt bogate in zaharuri si sarace in altele.. 

Cei cu un protocol de clorură de cesiu au voie sa manance fructe bogate in potasiu, în scopul de a 

îndeplini cota lor de potasiu(avocado, pere, mere, banana, etc). 

Miere 

Mierea conține zaharuri simple, fructoza (38 la sută) și glucoză (31 la suta) hrana pentru  celulele 

canceroase.Totusi mierea conține antioxidanti fenolici puternici. Mierea e acceptabilă(cantitati mici) 

Cu toate acestea, ca si sucul de struguri si de fructe , acesta ar trebui să fie evitată, cu excepția utilizat 

într-un tratament special,Ca si fructele, cu cat mai inchisa la culoare de miere mai bine (mai mare 

concentratie de antioxidanti). Pe langa miere si sucurile de fructe, există doar un singur îndulcitor 

acceptabil intr-o dieta de cancer - Stevia, care este o planta. 
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Ciuperci (Fungi) 

Există unele ciuperci, care sunt utilizate în tratamente pentru cancer, în general, sub formă de 

suplimente imunostimulatoare(ABM, Maitake Reishi, Shiitake,etc.) 

Vestea buna despre ciuperci este faptul că acestea conțin polizaharide, care sunt esențiale pentru 

sistemul imunitar. Suplimente de ciuperci, cum ar fi Beta Glucani sunt foarte recomandate 

"Polizaharidele din ciuperci nu ataca celulele canceroase in mod direct, dar produc efectele lor 

antitumorale prin activarea sistemului imunitar în gazdă. Actiunea antitumorala a polizaharidelor 

necesită o componenta intacta a celulelor T;. Activitatea lor este mediată prin intermediul unui 

mecanism imunitar dependent de timus. " 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12436306?dopt=Abstract&holding=npg  

Ciupercile sunt unul dintre alimentele si bune și rele. Utilizați cu precauție. 

 Alge marine 

 

Superalimentele Chlorella și Spirulina si nu numai 

Contin aminoacizii necesari corpului uman. Se presupune ca un oamenii au reusit sa supravietuiasca, in 

desert, timp de 40 de ani, mancand doar un aliment pe baza de alge marine (se banuieste Chorellla). 

Hrana astronautilor este tot bazata pe alge marine. 

Desi Dr. Young spune să evitati algele albastre-verzi, Chlorella și Spirulina,pentru pacientii cu cancer, 

beneficiile aduse de  Chlorella și Spirulina sunt net superioare aspectelor negative. Spirulina si Chlorella 

conțin:toti aminoacizii,polizaharide (necesare pentru comunicații ale sistemului imunitar), vitamina B12, 

GLA, factorul de creștere Clorofila (CGF), o serie de alte substante nutritive puternice anti-cancerigene, 

etc. 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/05/10/chlorella-si-spirulina/ 

O dieta vegetariana pur și simplu nu poate oferi toate aceste lucruri. 

Dacă nu puteti include astfel de suplimente( de preferinta ecologice) substituiti pe cat posibil cu broccoli 

si sucul de iara de grau verde. 

Algele marine au mare concentratie de polizaharideAlgele brune, de exemplu, au cel puțin 3 nutrienți 

care ucid celulele canceroase; furanone, fuecoiden, și acid algenic:  

Suplimente de Aloe Vera contin multe polizaharide și ale Glyconutriente, dar Glyconutrientel sunt foarte 

dificil de procesat din aloe vera. 

Sărurile minerale organice de celule se gasesc in legume, alge, etc sunt critice. 

Sarea 

Sarea rafinată poate fi o cauza majora a cancerului. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12436306?dopt=Abstract&holding=npg%20


Copyright © 2013 CRISTIAN GOLOGAN                                                                                                  Page  

Sarea rafinată, grasimile gresite, margarină și untul sunt principalele cauze ale “lipirii” celulelor roșii 

din sânge una de celalata (rouleau), făcându-le să absoarbă mai puțin oxigen și fac hemoglobina o masă 

gratuită pentru drojdie și ciuperci. Lipite astfel, celulele rosii din sange nu mai transporta la fel de mult 

oxigen în celulele corpului. De asemenea, lipite astfel, celulele rosii din sange nu pot trece prin arterele 

mai mici / capilare, ceea ce înseamnă mult mai puțin oxigen ajunge la celulele în aceste zone ale 

corpului, iar unele dintre aceste celule pot deveni anaerobe (canceroase de exemplu). Odată ce apar 

celulele canceroase oxigenul încă nu poate ajunge la celulele canceroase pentru a încetini răspândirea 

sau a le ucide. 

Sarea contribuie la cresterea tensiunii arteriale, probleme cu inima, boli rinichi, etc. 

Pe de altă parte, sare de mare naturală are un conținut complex de minerale foarte similar cu sânge 

uman Acesta este cu adevărat un aliment sanatos, atâta timp cât nu mâncați prea multa.  

 

Grasimi si uleiuri rele 

Alimente ar trebui excluse sunt grasimile trans : acizi grași trans sau uleiuri (partial) hidrogenate.        

Acizii grași trans ar putea fi una dintre cauzele majore ale cancerului: devin o parte a peretelui celulei 

(care înlocuiește colesterolul) si fac peretele celular rigid sau lipicios ce poate face celula anaeroba 

(adică primul pas pentru a deveni canceroasa), deoarece oxigenul nu poate intra in cantitatea necesara. 

Ca și sarurile rafinate, aceste grăsimi distrug, de asemenea, sarcina electrica a celulelor roșii din sânge, 

făcându-le să se "lipeasca" împreună. (a se vedea la Sarea) 

Un alt aliment rău pentru bolnavii de cancer sunt uleiuri polinesaturate.(exemplu:uleiuri de porumb 

promoveaza cresterea vaselor de sange mici (prin promovarea producției de prostaglandine "rele"). 

Acest lucru este rău pentru cancer, deoarece permite tumorilor sa dezvolte  noi vase de sange. 

Cu toate acestea, aceste vase mici de sange sunt bune pentru prevenirea accidentelor vasculare 

cerebrale. Astfel, doar cat timp tineti o dieta de cancer evitati uleiuri polinesaturate. 

A se evita toate grasimile animale(unt,untura,etc), uleiurile vegetale încălzite, rafinate sau 

hidrogenate( partial) -margarina. 

Cel mai recomandat ULEIUL DE IN PRESAT LA RECE. Aditional, uleiul de masline (presat la rece) precum 

si uleiul de cocos(folosite in special pentru detoxifiere bila si ficat) 

Ierburi și condimente 

Ridic aici o problema trecuta cu vederea de multi: Iradierea alimentelor cu radiatie ionizata (de 

“reactor nuclear”).NU e gluma!  

FDA (SUA) sustine ca alimentele nu sunt radioactive pentru ca nu sunt rezultatul unui accident ci sunt 

irradiate voluntary-asta e singura diferenta specificata in declaratia lor oficiala.  

Tipul radiatiei ionizate este acelasi insa.Intensitatea:                                                                                                                               
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“Doza maximă de iradiere pe carne este de aproximativ 4,5 kiloGrays (aceasta este unitatea de iradiere). 

Și asta e echivalentul a circa 7 milioane raze X pectorale.”. 

http://www.loe.org/shows/segments.html?programID=07-P13-00026&segmentID=4  

Nu voi intra in detalii ( nu este obiectivul cartii) Daca doriti: 

http://www.iaea.org/Publications/Booklets/foodirradiation.pdf Veti gasi la sfarsit si o harta “ghid”.  

ATENTIE/EVITATI  modificari genetice GMO (Genetically Modified Organism ) si GE (Genetically 

Engineered), inclusiv SOIA, MAZARE, IN, LUCERNA, fructe fara samburi( struguri, pepeni ,rosii/tomate, 
citrice) si orice alte alimente pe care scrie GMO/GE: 

A SE VEDEA SI websiteurile urmatoare legat de alimente modificate genetic (GMO sau GE): 
http://en.biosafetyscanner.org/index.php  http://www.gmo-compass.org/eng/gmo/db/ 
http://NonGMOShoppingGuide.com  http://www.responsibletechnology.org/ 

Cititi si http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/09/produsele-din-soia-pot-cauza-cancer-
motive-convingatoare-pentru-a-reduce-soia-din-dieta-dvs/ 

Legislatia europeana prevede ca tot ce e iradiat sau modifcat genetic trebuie sa fie scris in clar.             

Este cea mai sigura din acest punct de vedere. In EUROPA cele mai iradiate sunt “ierburile aromatice si 

condimentele”. Asta nu inseamna ca alte alimente sunt excluse(chiar sunt- produse animale(oua, 

picioruse de broasca,etc.), vegetale( legume, fructe etc.) insa cantitatile sunt destul de mici in EUROPA si 

legea spune afirma: TREBUIE SCRIS IN CLAR, LA VEDERE( pe eticheta,pret, cutie, ambalaj,etc.) 

Insa, la capitolul modificari genetice,Romania se mandreste cu productia sa de grau Genetic modificat 

in 2013! 

ATENTIE: TOT CE E ECOLOGIG/BIO/ORGANIC nu are voie prin lege sa fie iradiat nici modificat genetic 

(nicaieri in lume)! 

Multe ierburi și condimente sunt acceptabile.  

Condimente ca Scortisoara, Cuisoare, Ghimbir, Turmeric(conține curcumina) sau plante cum ar fi 

Patrunjel, Busuioc,Măcrișul oii sau Nucul negru, sunt cunoscute a fi puternic anti-cancerigene 

Stocarea poate face ca acestea sa prezinte ciuperci(fungus). De asemenea, plante aromatice care nu ar 

trebui să fie utilizate pe o bază non-stop,decat daca trebuie. În general, cel mai bine este să aveti pauze 

periodice. 

Recomandari: 

Alimente BIO/ECO/ORGANIC proaspete, intregi/integrale(cu tot ce contin) asa cum le gasim in 

natura.Avantajele sunt multiple: 

BIO/ECO/ORGANIC implica numar minim de chimicale(ce pot fi spalate), dar mai ales, NE modificari 

genetice si NEiradiate! 

Intreg/Integrale (cu tot ce contin inclusive seminte si coji)si neprocesate termic contin toate 

vitaminele si mineralele necesare(Calciu se absoarbe cel mai bine in prezenta magneziului si a altor 

http://www.iaea.org/Publications/Booklets/foodirradiation.pdf
http://en.biosafetyscanner.org/index.php
http://www.gmo-compass.org/eng/gmo/db/
http://nongmoshoppingguide.com/
http://www.responsibletechnology.org/
http://www.responsibletechnology.org/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/09/produsele-din-soia-pot-cauza-cancer-motive-convingatoare-pentru-a-reduce-soia-din-dieta-dvs/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/09/produsele-din-soia-pot-cauza-cancer-motive-convingatoare-pentru-a-reduce-soia-din-dieta-dvs/
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vitamine precum vitamina k.Un aliment intregral, neprocesat , cum e intalnit in natura contine tot 

complexul de vitamine si minerale astfel incat organismul sa le poata absorbi si utiliza pe toate). 

Alt exemplu este tratamentul cu vitamina B17(laetrile).Daca  e facut la clinici sau achizitionati 

substantele separat veti observa ca tot ce achiziotionati se completeaza astfel incat se “reintregeste” 

complexul continut in totalitate in samburii de caise,struguri, mere ,pere, etc.Mai mult, asa numitele 

efecte adverse ce ar putea apare pot fi combatute in totalitate daca se consuma si pulpa fructului din 

care provine samburele(caisa, strugure,mar, para.etc)!  

Rafinarea inlatura unele lucruri din acest complex ce e proiectat sa fie consumat ca intreg!!In plus 

poate adauga alte lucruri ce pot dauna. 

Procesarea termica distruge enzimele continute in alimente pentru “autodigestie”(deci va fi necesar 

ajutor de la pancreas care in loc sa elimine invelisul de pe celulele canceroase ca alti agenti 

anticancerigeni sa poata actiona, acestea vor fi utilizate la digestie.)                                                              

Ca sa  percepeti diferenta dintre gatit/negatit: Luati 2 seminte(de exemlu , de floarea soarelui): 

una cruda, una prajita. Din care poate rasari o planta daca este pusa in sol? 

Pentru pacientii foarte slabiti si o dieta macrobiotica poate fi recomandata datorita digestiei usurate a 

hranei procesate termic(desi prin temperatura se pierd in special ENZIMELE si vitamine din alimente) 

Acest site descrie ambele diete - GERSON si MACROBIOTICA . Ofera siexemple utile: 

http://www.macrobiotics.co.uk/macrobiotics.htm 

Daca aveti problem de digestie poate ajuta consumarea sub forma de suc a alimentelor, pastrand 

enzimele pentru autodigestie , tot compexul de vitamine si minerale,maximizand si totalul nutrienti 

ingerati, absorbiti si utilizati(puteti “manca” mai mult sub forma de suc decat sub forma solida; 

absorbtia de substante nutritive va fi “sporita” ,etc) 

Multa lume isi face griji despre “proteinele” consumate:GRESIT!ORICE ALIMENT CONTINE PROTEINE 

intr-un anumit procentaj.Siteuri care va pot ghida in alegeri nutritionale pot fi :  

http://whfoods.org sau http://nutritiondata.self.com/  

Alte comentarii 

Cateva lucruri interesante(alimente mai puternic anticancerigene decat altele, si cum actioneaza): 

http://www.youtube.com/watch?v=8ZIAcc1FNlA  

Evitati orice aliment "rafinat", sau prelucrat, care conține zahăr sau indulcitori artificiali, sare rafinată, 

aspartam, MSG, acizii grași trans(margarine, grasimi animale(exceptie galbenus de ou) si vegetale 

(partial) hidrogenate) coloranti, alți aditivi, făină rafinată, etc, 

Evitați suc de mere prelucrat si otetul (de orice fel). 

http://www.youtube.com/watch?v=8ZIAcc1FNlA%20
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Evitati alcoolul( "micotoxină primar"),cu exceptia cand acesta face parte dintr-un plan de tratament 

(exemplu Protocolul  Aloe Arborescens, unde doza e infima).Alcoolul interfereaza cu toate 

planurile de tratament. Alcoolul a fost demonstrat de a creste semnificativ incidenta leucemiei la copii. 

Evitati cofeina , cu excepția cazului în care este folosit ca o clisma. Cofeina restrictioneaza vasele de 

sange, ceea ce înseamnă mai puțin oxigen ajunge la celulele canceroase. Creeaza de asemenea aciditate. 

Evitati piperul negru (unul dintre alimentele cele mai acide, cauza majora de boala de reflux de acid). 

Evitați sos de soia, masline verzi ,legume murate si muraturi,maioneze comericiale, ketchup( a nu se 

confunda cu sosul de rosii facut de dvs acasa ,adica rosii intregi date prin storcator).. 

Evitati tutunul este foarte ridicat în zahăr, ciuperci și drojdii .(datorit si procesarii) si are mai mult de 100 

de agenți cancerigeni. 

FARA microunde în timpul unei diete de cancer. 

Produse din porumb , orez și cartofi, ar trebui să fie evitate. 

Apa și exercitiu fizic moderat ( nu suprasolicitare) 

Fiecare pacient cu cancer ar trebui să bea cat mai multa apa PURA, naturala (de exemplu apa de izvor 

natural sau apa naturala arteziana, prelucrate cu ozon), oricat de multa  pot, până la un galon de o zi. 

Exista multe beneficii ale apei ionizate alcaline (creeaza alcalinitate, favorizeaza digestia,elimina toxine) 

Un pacient cu cancer ar trebui sa faca miscare in mod rezonabil (suprasolicitarea va stresa organismul), 

in aer si mediu cat mai “curat”. Astfel se pune in functiune sistemul limfatic care eliminara toxinele ,     

se oxigeneaza celulele. Orice miscare moderata(mergeti pe jos 20 minute).Transpiratia elimina toxinele. 

Trecerea la o dieta pentru cancer(cura de struguri, Budwig, dieta alimente crude,etc) va produce pe 

langa alcalinitate si detoxifierea organismului ( toxine, chimicale, etc).Este normal si de așteptat la cei 

foarte “intoxicati” ca unele reacții din partea organismului sa apara(nu e universal valabil), in special 

mirosuri neplacute(cel mai frecvent), dureri de cap (ocazional), constipație, diaree, et  Ele sunt normale 

și, de obicei, acestea sunt un indiciu tratamentul funtioneaza!  

Este destul de dificil de ales hrana adecvata in zilele noastre.                                                                                     

Exista o vorba a romanului: “Porcul e cea mai buna leguma!”.             

Desi nu e deloc asa , chiar si specialistii in alimentatie sanatoasa recunosc ca uneori, ce e foarte sanatos, 

din punct de vedere teoretic, poate fi mult mai nociv in realitate.O carne crescuta la tara , fie ea si de 

porc poate fi mai putin toxica pentru organism decat cea mai sanatoasa planta daca aceasta e stropita 

chimic si nespalata sau iradiata. Desigur, asta NU inseamna ca recomand sa consumati carne cat timp va 

tratati cancerul. Aceasta e o remarca de bun simt cu care incerc sa va indrum sa fiti atenti la ce 

produse cumparati si sa spalati bine alimentele intr-un vas apa pura ( si aceasta un lux in zilele noastre-

de aceea un filtru de apa pentru sanatatea intregii familii, nu doar a dumneavoastra, este de bun simt). 
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“Suplimentele trebuie să fie testate pentru puritate de catre dumneavoastra. Dacă acest lucru nu se 

poate face, nu le luati. Suplimente poluate fac mult mai mult rău decât bine. Obtineti super-nutrițienți 

prin stoarcerea legumelor de toate tipurile și din ceaiuri de plante”.– Dr. Hulda Clark 

Poate multora dintre dumneavoastra. li se va parea greu sau ca nu au de unde alege…Sunt totusi oameni 

care sunt strict vegetarieni nu pentru ca sunt bolnavi de cancer.Sa nu uitam ca aici sunt produse si unele 

produse animale (ouale si branzeturile fermentate proaspete (folosite doar in dieta Budwig)).Unii au 

spus ca prefer sa moara in loc sa renunte la carne! 

Pina la urma…Traim sa mancam sau mancam sa traim?  

Sunt de parere ca ar trebui, pentru scurta perioada pe care o aveti la dispozitie sa incercati sa invingeti 

cancerul ( pina la urma e vorba de cateva luni in care ori dumneavastra pe “el” ori “el pe dumneavastra!) 

sa aveti in vedere ca sunt lucruri mai importante in viata decat mancarea sau alte vicii nocive sanatatii. 

Poate si, in acelasi timp, sper ca unii dintre dumneavastra aveti sau doriti sa aveti copii, soti/sotii, frati, 

surori, familii sau alte rude sau persoane dragi la care merita sa va ganditi:               

Cum va fi viata pentru ei , daca nu veti mai fi?                    

Si ei sunt datori si trebuie sa gandeasca in acelasi fel si a va sustina asa cum pot mai bine sa reusiti! 

Se spune ca timpul vindeca….Nu stiu.Va spun sincer ca, asa cum era mama, asa cum se chinuia mereu 

cat era in viata, era mai bine pentru toti.Exista! Acum…nu stiu cand si daca se va umple vidul IMENS!  

Daca totusi sunteti de parere ca a manca un cartof prajit sau o bucata de carne conteaza mai mult decat 

viata dumneavoastra(trebuie sa FITI CONSTIENTI:CANCERUL ESTE O BOAL CE VA PUNE IN PERICOL VIATA 

) si nu puteti trece peste acest impediment, atunci cam asta inseamna viata pentru dumneavoastra, nu? 

Orice aliment, orice “mancare” trebuie in primul rand sa te faca te simti bine si “Sa-ti fie de bine!”, pe 

langa “satisfacerea foamei”.  

Mult success !  
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Dieta Budwig 

-detaliat- 

Dieta cancer Dr  Budwig -exemplu detaliat- Conform http://www.budwig-videos.com , modificat putin 

de mine(pentru cancer): 

Pentru a începe dieta, vă ajută la 3 aparate: 

1 – o râşniţă de boabe de cafea pentru a macina seminţele de in negre integrale vandute în magazine 

alimentare de sanatate sau online. Seminţe proaspăte macinate sunt o necesitate. 

2 – Un mixer electric de imersiune (în formă de stick-mixer) pentru a se face amestecul de ulei de  

seminte de in [FlaxseedOil-FO] şi brânză de vaci [Cow Cheese-CC], astfel încât ele devin un aliment 

unitar omogen-O CREMA( ca o maioneza!!!), uleiul de in devenind astfel solubil în apă deci mult mai 

usor absorbabil de organism in doze MARI. 

Amestecul FlaxOil(FO) Ulei de seminte  in şi brânză de vaci (CowCheese CC) sau quark: 

● În general, fiecare lingura de de ulei de seminte de in (FO) este amestecat cu 2 sau mai multe  linguri 

de branza de vaci/capra ecologice (CC) sau quark cu continut redus de grasimi. iaurt sau kefir ( pentru 

cei ce nu pot hrana solida).Acesta este un raport de aproximativ 1:2. 

● trebuie pe deplin amestecat până când nu rămân urme de ulei vizibile, dovedind faptul că acizii  graşi 

nesaturaţi au devenit foarte solubili in apa, (un mixer de mână sau un blender  funcţionează bine atunci 

când adăugaţi sucuri fructe aşa cum se sugerează de Dr. Budwig). 

FlaxseedOil (FO) (Uleiul de in) presat la rece este pastrat in frigider . 

Uleiurile de calitate inalta vor oferi un surplus de energie celulelor non-canceroase deci veti obtine timp 

pentru ca restul de tratamente cancer sa poata actiona. 

Lignani anticancerigeni sunt obţinuti usor prin utilizarea seminţele de in proaspat macinate. 

Seminţe de in macinate trebuie să fie consumate în termen de 20 de minute.” 

O oră înainte de micul dejun: un pahar [4 la 8 uncii = 125-250 ml] de suc de varza cruda sau varza 

murata/MOARE DE LA MURATURI NATURALE(pt probiotice; NU otet ci fermenttie naturala). 

Mic dejun – Începeţi cu o ceaşcă de ceai verde sau alt ceai de plante anticancerigen(Pau D’arco). 

Acesta oferă lichid cald necesar pentru seminţele de in macinate să se umfle în mod corespunzător.Asta 

este important. Apoi mâncaţi dumneavoastră amestecul numit FOCC realizat dupa reteta din 3 linguri de 

ulei de in(FO- FlaxseedOil ) cu 6 linguri de braza de vaci(CC – Cow Cheese)/de preferat capra  ecologica, 

degresata, iaurt sau kefir 
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[1]Faceti amestecul Budwig din ulei in (FO – presat la rece, bio) -branza  (CC- de la tarani;de vaca sau mai 

bine de capra), amestec omogen denumit  FOCC  pentru o singura masa, pentru a evita depozitarea. 

Mâncati imediat. Folosiţi alimente organice, dacă este posibil Amestecati  3 linguri de ulei de seminte de 

in presat la rece, bio cu 6 linguri braza de vaci sa capra de la tara(bio)cu continut scăzut de grăsimi,  

cuarc, iaurt sau kefir cu mixer electric de imersie de mana până la un minut. Dacă este necesar, se  

adaugă 2 linguri de lapte bio . Evitaţi adăugarea de apă sau sucuri de la amestecarea uleiului de in (FO) 

cu branza de vaci (CC) Trebuie să fie bine amestecat pian uleiul e complet incorporat-devine o crema 

(precum e maioneza omogena din galbenus su ulei si lamaie). 

[2]Adaugati  2 linguri seminte in întregi si macinate [pentru lignani] Seminţe in proaspăt măcinate ar 

trebui să fie consumate în termen de 20 de minute Mancati reteta imediat. 

[3] Adauga fructe diverse, proaspete precum ananas, struguri, fructe de padure, toate tipurile din cele 

recomandate, care conţin acid elagic si alti puternici anticancerigeni. 

[4] Adauga alte fructe proaspete, dacă doriţi, în valoare totală de 1/2 la 1 ceasca de fructe. Incercaţi 

diferite fructe ecologice proaspete .Ananas e foarte reecomandat.Condimente naturale precum vanilie, 

menta, scortisoara ghimbir de asemenea 

Se pot adăuga legume / condimente anticancerigene ecologice proaspete (scortisoara, turmeric, 

ghimbir, patrunjel, busuioc,usturoi, etc),in loc de fructe care se vor consuma separat 

[5] Dacă amestecul este prea gros, se adaugă 1 sau 2 linguri de suc de fructe [de exemplu de ANANAS, 

struguri, afine, prune,etc]. Fructele si sucurile lor s-au dovedit luptatori de cancer. 

[6] Adauga nuci, nucile de macademia  sau Brazilia, migdale, samburi de caise,de prune, de nectarine, de 

piersici, de mere, de pere, de in, alune padure,  nuca de cocos, seminte dovleac [nu arahide sau caju] şi 

un pic de miere; dacă doriţi, vanilie sau scortisoara, cuisoare, turmeric, ghimbir, suc de lămâie, etc 

.[Aceasta reteta este un exemplu al modului in care uleiul de in (FO) e amestecat cu brânza vaci (CC). 

Puteţi utiliza si iaurt, chefir , branza si de capra – mai bine lactate de capra pentru nevoile umane dar 

important sa fie DE LA TARA- BIO/ECOLOGIC .] 

După aceea, puteţi manca cereale integrale incoltite/germinate (MODERATIE!!!!) cu castraveti, rosii, 

ridichi sau alte legume crude. 

MID-dimineata(intre dimineata si pranz) 

– Suc de legume proaspat presat din morcovi şi / sau de sfeclă, ţelină(NUMAI daca sunt din SOL BIO), 

lămâie, de mere şi legumele verzi ,ce cresc la suprafata solului- crucifere, diverse frunze, salate sau 

spanac , ierburi, dovlecel, dovleac, etc 

Iesiti afara de lumina soarelui– Dr. Budwig a subliniat că a fi în lumina soarelui este foarte sănătos 

pentru energie si beneficiille vitaminei D3 şi energiei absorbite prin piele de la radiatia solara [chiar în 

timpul iernii]. Evitaţi arderea precum si produsele de protectie solara si ochelari de soare. 
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Dacă puteti face putina miscare, se individualiza în funcţie de puterea dumneavoastra – nu exageraţi. Un 

citat de Dr.Budwig în ceea ce priveşte miscarea: „Adesea, putin sport este foarte important, dar, uneori 

,pacientul nu ar trebui să facă acest lucru „si” niciodata nu ii este permis unui pacient cu cancer cu 

metastaze sa alerge, sa se plimbe cu bicicleta, sau sa practice yoga. Trupul trebuie să se relaxeze. ” 

O formă de exerciţiu, benefica pentru majoritatea oamenilor este cu ajutorul unui rebounder 

 

Înainte de prânz 

– O ceasca de ceai cald verde sau de plante(Essiac). Folositi miere, (fără zahăr). 

O lingura de seminţe de in linguri întregi proaspete şi a adăugat la un pahar de suc de fructe (ananas, 

struguri, visine,cirese, tomate , pepeni, citrice, fructe padure, rodie, etc), cunoscute pentru a ajuta la 

digestie si absorbtie sau SAMPANIE SAU VIN NATURAL(FARA ZAHAR SI ALTE ADAUGIRI). [cartea 1999] 

PRANZ 

– Salata de legume crude cu sosuri si ULEIURI SI GRASIMI PERMISE IN CANCER (de in , de canepa, de 

cannabis, de masline , de cocos si altele: 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2014/02/07/uleiueri-si-grasimi-permise-in-cancer/ 

INTEGRATI ACESTE GRASIMI SI SAMBURI SI SEMINTE GERMINATE IN MACARURILE DVS, NU MANCATI 

DOAR LEGUME, CACI AJUNGETI ‘LEGUME’ )diferite salate facute acasa, care pot include una sau mai 

multe linguri de ulei in  BIO (FO) în amestec cu 1 sau 2 linguri branza BIO cu scăzut in grăsimi CC, plus suc 

de lămâie, de ananas şi condimente. 

Sau, pentru sos dulce, încercaţi ulei in sau alte uleiuri permise amestecat cu suc de ananas, struguri, 

portocale,  mere sau un alt suc natural facut de dvs in casa din fructe/legume BIO(adica NON -GMO, 

NON iradiate si bine SPALATE si CLATITE in VAS cu apa CURATA-macar puneti carbune activ in apa daca 

nu va permiteti un  filtru apa mai bun). 

Organismul poate digera 1 sau 2 linguri de ulei, fără brânză. Evitaţi sosuri pentru salate comerciale. 

Seminţe de dovleac, pot fi utilizate împreună cu uleiul de in FO. Experimentati cu mirodenii sau miere 

pentru varietate. Dacă va este încă foame, legume la abur şi cereale incoltite. [A se vedea „Cina”] 

MURATURI IN LOC DE LEGUME CRUDE SUNT SI MAI BUNE(si mai usor de digerat, au si probiotice, 

regleaza tranzitul, sistemul hormonal si imunitar, starea de bine!) 
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DESERT PRANZ: Este important de a avea o portie de doua FOCC cu fructe crude, variate proaspete 

(ecologicel). Din nou, utilizaţi 3 linguri FO si 6 linguri de CC cu fructe proaspete, dar nu seminţele de in. 

Dacă există  probleme de digestie această sumă totala de ulei, incepeti cu cantitati mici de FOCC şi 

creşteti încet. Mestecaţi foarte bine pentru a optimiza digestia. Predigestia începe în gură prin 

amestecarea cu saliva a produselor alimentare. Încercaţi să aveti mese într-o atmosferă liniştită. 

Relaxarea este importanta. 

Amiaza  

Două linguri seminţe de in întregi, proaspăt măcinate, amestecate intr-un pahar de suc fructe ( ananas, 

struguri , rodii, grefii, cirese,coacaze, afine,etc).Mestecaţi seminţele de in macinate pentru o digestie 

mai buna. 

Relaxaţi-vă, în lumina soarelui, dacă este posibil, pentru a diminua stresul. Faceti o rugaciune sau cititi 

dintr-o carte de rugaciuni sau Biblia, din vietile sfintilor parinti despre boli etc Goliti mintea si sufletul de 

griji, suparari, temeri.Faceti ce va sta in putere si restul grijilor lasati-le in voia lui Dumnezeu.Toate sunt 

dupa buna voie a lui Dumnezeu, chiar daca pe moment nu intelegem planul SAU.Sa aveti pace si iubire 

in suflet si cu cei din jur Concentraţi-vă pe natura, muzica, chat, râsul, sau ceea ce vă place. Rugati-va la 

Dumnezeu. 

Dr. Budwig a spus că ameliorarea stresului este extrem de importanta. Multe studii sprijină această idee. 

STRESSUL prelungit este SUPRESORUL IMUNITAR NR 1. 

După-amiază târziu 

– 2 linguri linguri de seminte in BIO şi adaugă suc de afine sau de ananas sau  papaya (ECOLOGIC; risc 

GMO la papaya, similar SOIA). Ambele papaya şi ananas [sus] au enzime digestive în cazul în caresunt 

proaspete.Cele mai multe sucuri îmbuteliate au pierdut enzimele, dar încă mai au nutritienti valorosi. 

Dacă faceti suc, se bea imediat după pregătire înainte ca enzimele sa se piarda in aer şi lumină. Doriti sa 

obţineti cât mai multe enzime naturale, posibil [ precum electronii din seminţe de in şi uleiuri]. [Notă: În 

loc de suc de fructe, sucuri de legume] 

CINA 

– Supa de leguminoase si legume integrale sau o varietate de legume (sau muraturi de fermentatie 

naturala ) şi produsele alimentare , bine condimentate: fasole,bob, linte, mazare,etc. sau se pot face 

paste precum fasole batuta din LEGUMINOASE GERMINATE la BLENDER, in care se adauga uleiuri 

permise in cancer si condimente si legume .Similar, valabil si pentru NUCIFERE, SAMBURI SI SEMINTE 

GERMINATE 
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Adauga legume aburite, cum ar fi varza, rosii, spanac, sfecla, morcovi,chard, varza de Bruxelles, broccoli, 

ceapa, anghinare, sparanghel,ardei, fasole verde, etc De asemenea, se adaugă condimente ANTIcancer 

NEiradiate, cum ar fi turmeric, curcuma, ardei iute si altele. 

SEARA 

– Un pahar de suc de struguri inchis colorati BIO sau alte fructe puternic anticancerigene sau de VIN sau 

SAMPANIE NATURALE(FARA ZAHAR adaugat, fara conservanti ,nu din struguri stropiti ,etc). 

RECOMANDARI SPECIALE CANCERE AVANSATE: 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2015/12/14/dieta-budwig-bolnavi-cancer-avansatslabiti/ 

 Daca bolnavul nu poate tolera sau digera bine hrana solida, pe langa suplimentarea cu 

PROBIOTICE(inclusiv MOARE de la muraturi de fermentatie NATURALA, NU in otet), ORICE HRANA 

SOLIDA poate fi facuta PASTA la blender, precum fasolea batuta(pentru a usura digestia si tranzitul).de 

exemplu:SUCURI DE LEGUME IERBURI SI VERDETURI SI CONDIMENTE (facute din legume de la suprafaca 

solului, legume mai curate la interior decat radacinoasele iar la exterior bine SPALATE si CLATITE in VAS 

cu apa CURATA) in care se pot integra mixul Budwig, o pasta facuta la blender din NUCIFERE SAMBURI SI 

SEMINTE GERMINATE, uleiuri si grasimi din acestea permise in cancer(OMEGA 3, ULEI IN , KRILL, 

CANEPA, CANNABIS), LEGUMINOASE GERMINATE PASTA (gen fasole batuta) oua de tara, avocado copt 

(crema), alge marine(SPIRULINA CHLORELLA, KOMBU, KELP, AFA),vitamina C, MSM si altele 

 

 NU uitati CLISMELE CAFEA-OBLIGATORIU; ZILNIC 

Dieta de mai sus poate fi modificata.Personal prefer sucuri facute de dvs acasa in loc de lucruri ce pot 

cauza aciditate precum vinul sau sampania(alcool) pentru tratamentul cancerului 

* Quark este un produs lactat disponibil în ţările vorbitoare de limbă germană, realizat din diferite tipuri 

de lapte şi aproximativ similar cu brânză de vaci. Dr. Budwig a folosit quark, traditional în Germania, 

ieftin, vândut la fiecare colţ şi utilizat într-o mare varietate de feluri de mâncare 

In cazul in care nu puteti obtine branza de vaci degresata(mai bogata in zer) ecologica(de la tarani)sau 

iaurtul/kefirul( ecologic/de tara/facut din lapte de tara) este o solutie mai adecvata pentru dvs (din 

diverse motive, inclusiv problem digestive), de 3 ori mai mult iaurt/kefir decat branza de vaci e necesar 

(adică pentru fiecare lingura de ulei de seminte de in, adaugati 6 linguri de iaurt) 

FOARTE IMPORTANT: 

Dr. Budwig a subliniat că trebuie să evite alimente nesănătoase şi substanţe cum ar fi grăsimi 

hidrogenate, grăsimi trans-, grăsimi animale[Altele decât din brânză]. Evitati unt, zahăr, făină albă, 

conservanţi,alimentele procesate, pesticide şi substanţe chimice, inclusiv cele din gospodărie si 

cosmetice. Beti apă filtrată de chimicale, dacă este posibil. 
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+ + Evitaţi resturi - produsele alimentare ar trebui să fie preparate proaspete şi consumate la scurt 

timp după pregătire pentru a maximiza aportul de sănătate, oferind-electroni si enzime. 

+ + de minim 3x pe zi, beti ceaiuri caldute( verde, menta) sau de plante (Pau D’Arco, 

Essaic, de menta etc) Ceaiuri neindulcite, sau îndulcite numai cu miere. 

+ + Dr.Budwig nu include medicamente sau suplimente în tratamentele sale 
 

În cartea ei din 1999, ea a vorbit împotriva lor. Unii pacienţi se “dezvata:” de unele medicamente lent 

sub îngrijirea unui medic. Consultaţi întotdeauna medicul dumneavoastră în aceste chestiuni. Uleiul de 

in este cunoscut pentru subţierea sângelui.Atentie la utilizarea impreuna cu medicamente de subtierea 

a sangelui, inclusiv aspirina. Ar putea fi periculos. Unele suplimente, cantitati mari de antioxidanti din 

suplimente, pot interfera serios cu cât de bine functioneaza dieta, la fel ca şi unele medicamente şi 

tratamente, cum ar fi chimio si radioterapie, cortizon, hormoni si calmante dureri. 

Ea, de asemenea, a avertizat împotriva pericolelor terapiei cu oxigen pentru pacienti cu cancer şi a 

declarat că celulele nu sunt gata de a absorbi oxigen suplimentar până când acestea sunt vindecate 

prin dieta. 

Dr. Budwig nu crede în utilizarea tratamentelor precum chimioterapia sau radioterapia.                           
"Eu declar plat ca tratamentele uzuale astăzi spital, într-un caz de creștere tumorală, mai mult ca sigur 
duc la agravarea bolii sau o moarte rapidă, și cauzeaza repede.cancer în oameni sănătoși”" 

+ + Stresul este dăunător. 

Evitaţi şi reduceti stresul şi anxietatea, faceti-va  timp pentru relaxare si a va bucura de fiecare zi. 

Ascultaţi muzică frumoasă, râdeti, petrece timp cu oameni care vă plac, ce va face placere.  

 + + Alimentele din Protocolul Budwig oferă organismului tau ceea ce are nevoie zilnic 

pentru a ajuta la stoparea cancerului. 

 Dr. Budwig a avertizat că ar trebui să se urmeze îndeaproape dieta timp de trei ani înainte de un pic de 

relaxare, dar sa nu se includa în mod regulat alimente dăunătoare în meniul de zi cu zi. Acest lucru 

poate permite cancerului să se întoarcă. Acest lucru sa întâmplat cu unele persoane care au părăsit dieta 

prea curând. Vă rugăm să observaţi că dieta nu include proteine de origine animală sau alte grăsimi 

decât că, în brânză şi lapte. Carne, carne de pasăre, peşte, ouă şi unt sunt excluse. Trestie de zahăr, 

precum şi orice produse, inclusiv aceasta sunt, de asemenea, excluse.  

Evitati alimentele foarte procesate, incearcati sa manancati cat mai natural.                                            

Evitaţi sosuri pentru salate comerciale, trans-grăsimi şi uleiuri conservate. 

+ + Aveti grija de dintii dumneavoastra. Eliminati cauzele principale a bolilor din gură 
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Dacă aveți obturații de amalgam de mercur in dinți, înlocuitile cu altceva! În multe cazuri, acest pas a 

condus la eliminarea de cancer. Coriandru , Chlorella , usturoiul si ceapa pot ajuta la eliminarea 

acumulărilor de metale grele din organism. De asemenea, zeolitii.  

Mai daunatoare decât plombele de amalgam sunt canalelor radiculare. Potrivit lui Bill Henderson, 

canalele radiculare sunt "marele elefant în cameră". Acesta afirma: " a fost dovedit de către mulți medici 

stomatologi și chirurgi orali pe care eu ii respect ca, practic, toate bolile degenerative incep în scaunul 

dentistului”  cu referire la cartea " Rădăcinile bolii "de Robert Kulacz 

Mai mult, domnul Bill Handerson afirma: 

 "Am lucrat cu sute de oameni care s-au luptat cu tot felul de tratamente convenționale și alternative 

Nimic nu pare să funcționeze pentru a vindeca.. Atunci când aceste persoane se trezesc în cele din 

urmă și a isi curata cavitatile bucale, ei se fac bine în timp de săptămâni - nu luni Aproape toata lumea 

(85-90% din oamenii cu care lucrez) au dinți cu radacini de canal preumplute O doamnă a avut 13       

Ele sunt INTOTDEAUNA legate de cancer FARA excepții..... "                                                                           

Dr. Thomas Levy, unul dintre experții mondiali cu privire la toxicitatea dentară, mi-a spus că a făcut un 

studiu cu Dr. Hal Huggins intre anii 1994-2000. Ei au eliminat "peste 5.000 de rădăcini canal preumplute" 

El a spus că a luat fiecare dintre ele la laborator si testat-o. Fiecare dintre ele a avut toxine ce ies din ea 

"mai toxice decât botulism." - cuvintele sale exacte. Puteți vedea pe o TERMOGRAMA canalul radicular 

al dintelui cu inflamatie pe exact aceelasi meridian ca tumora de cancer la san, de colon, de prostata, 

etc 

 

 

Un test pentru a determina dacă infectii dentare se aplică în cazul dumneavoastra: 

Se recomandă insistent ca oricine care este preocupat de cavitațiile dentare sa faca o "termografie", 

care se extinde de la partea de sus a gurii pina la talie și pina unde isi are originea cancerul. 

Dacă gura are pete semnificative rosii este aproape o certitudine ca cancerul a fost cauzat de cavitațiile 

dentare. Acest lucru este valabil mai ales în cazul în care există o linie rosie subtire de la gura la locul 

unde cancerul/tumoarea isi are originea. 

Cancerul este doar una dintre condițiile de sănătate care pot fi cauzate de probleme dentare. Alzheimer, 

alte probleme emotionale, boli de inima, artrita si o serie de alte condiții de sănătate. 

(O carte recomandata cu detalii depre dentist si problemele dentare: 

http://secretpoisoninyourmouth.com/order.html) 

http://secretpoisoninyourmouth.com/order.html
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Desi “intuitia” mi-ar spune ca spune ca noi, in aceasta zona a Europei, am fi mai puternic influentati de 

evenimente precum CERNOBIL, cauzele cancerului pot fi multiple si nimic nu trebuie neglijat.Plus ca am 

trait timp de ani de zile si am simtit concret diferentele intre orase precum Bucurestiul sau Ploiestiul si 

orase mult mai curate precum orasul natal sau Londra insulara.Exista studii ce afirma ca viata in marile 

orase de astazi are efecte mult mai nocive decat accidentele nucleare.Nu mergeti pe intuitie si incercati 

sa aflati ce a cauzat dezechilibru in organism si in conseciinta, cancerul dumneavoastra, pentru a 

putea cu usurinta sa il restabiliti(echilibrul) si sa indepartati cancerul!) 

Indepartarea amalgamului dentar, se poate dovedi de asemenea foarte utila in tratarea 

canceruluiAceasta insa poate fi o decizie FATALA în cazul în care amalgamul dentar este eliminat de un 

medic dentist care nu este calificat pentru aceasta(pentru a indeparta).NICIODATA, indepartarea 

amalgamul dentar nu se face de către un medic dentist OBIJNUIT. ÎNTOTDEAUNA de  un "dentist 

biologic" sau de un "dentist holistic", care este instruit în mod special pentru a elimina amalgamul 

dentar. 

Este extrem de important.Dacă apelati la un dentist greșit, mai mult rău decât bine puteti face! 

Puteți afla dacă cineva este un medic dentist adevărat biologic punând două întrebări-cheie: 

1. Întrebați dacă el /ea, folosește un "baraj de cauciuc", pentru a preveni fragmentele de mercur de a fi 

înghițite. 

2. Întrebați dacă el/ea, foloseste un "tub de aspiratie puternic" pentru a preveni mercurul vaporizat de 

a fi inhalat. Tubul ar trebui să fie de cel puțin 3 cm în diametru și pus pe piept la cativa centimetri de 

gură.Un dispozitiv de aspirație mai bun este un tub  "trompa de elefant" , care atârnă din tavan. Acesta 

este tipul ideal de dispozitiv de aspirare. 

Dacă aveți de gând să rezolvati canalele radiculare, cavitațiile, etc, nici măcar un medic dentist 

biologic este calificat pentru a face aceasta procedura! 

http://www.hugginsappliedhealing.com/find-dentist.php    pentru mai multe detalii si pentru a incerca 

sa găsiti un astfel de stomatolog . 

Înainte și după vizita la orice dentist:Chiar inainte de a merge la dentist trebuie să luați Chlorella(6 

grame)- sau un alt element  “chelatic”care se ataseaza de și elimină din organism, mercur si alte metale 

grele( zeoliti etc).De asemenea, cand părăsiți biroul medicului dentist. 

Motivul pentru a face acest lucru e preventiv, în cazul în care o parte din mercur intra in stomac/creier  

(Chlorella pătrunde - bariera creier sange).A se vedea avertizarea despre elementele chelante ALTE 

AVERTISMENTE.Evident, dacă știti că aveti ceva mercur la nivelul stomacului sau al creierului, atunci ati 

dori sa luati masuri DRASTICE URGENT. De exemplu, dacă știți că ati înghițit o bucată de amalgam 

dentar puteti dori să provocați voma, cât mai curând posibil. Pe cat de “nu prea frumos sună”,vărsăturile 

sunt o metodă de departe de preferat fata de suferința ce ar putea fi experimentată la inghitirea unei 

bucăti de mercur. 

http://www.hugginsappliedhealing.com/find-dentist.php
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Clorura de Cesiu  
-detaliat- 

O alta alternativa ce creeaza alcalinitatea foarte rapid in organism , prin urmare impiedica raspandirea 

cancerului; unul din cele mai vechi tratamente alternative de cancer dar si unul din cele mai eficiente. 

Acest tratament de cancer a fost în fruntea medicinii alternative pentru mai mult de trei decenii. 

Acesta este atât puternic cat și cu acțiune rapidă.  

Creeaza alcalinitate rapid si ucide atat celulele canceroase(indirect, cu ajutor de la sistemul imunitar) 

cat si microbii din interiorul acestora(proces mult mai sigur), refacandu-le normale. 

Când vine vorba de tratarea cancerului avansate, Etapa IV, cancere cu creștere rapidă, tipuri de cancer 

care s-au răspândit în mod semnificativ, tipuri de cancer cu mortalitate inalta sau tipuri de cancer care   

s-au extins la oase s.a. protocolul de clorură de cesiu este una dintre cele mai dovedite tratamente de 

cancer existente. Acest tratament poate fi utilizat si de pacienții cu cancer nou diagnosticat sau de catre 

pacienți alimentati prin tuburile de alimentare sau de pacienții alimentati IntraVenos. 

Detalii tehnice ( http://www.killcancercells.com/?gclid=CI_u4oH0jbkCFQgQ3godEDQAtg ) : 

CE ESTE clorură de cesiu 

Cesiul este un , element rar natural de metal alcalin , similar ca structură chimică cu litiu , sodiu , potasiu 

și . Clorura de cesiu este o formă de sare a acestui element . 

Clorură de cesiu este cel mai frecvent asociata cu terapia ANTIcancer de ridicare pH cellular(ridicare 

nivel oxigen celular), ca urmare a activității lui Keith Brewer , Otto Warburg , și H E Sartori , printre altii. 

Ei au descoperit ca celulele canceroase se dezvolta într-un mediu anaerob ( de oxigen scăzut) mediu cu 

valori scăzute ale pH-ului , și că ridicarea pH-ul celular face greu pt celulele canceroase de a supravietui . 

Cesiu , fiind una dintre cele mai alkaline elemente , are o mare valoare pH-ului și este , de asemenea, 

ușor de preluat de celulele canceroase , ridicând astfel pH-ul lor la un nivel la care nu mai pot supraviețui 

.A se vedea, de asemenea : http://www.essense-of-life.com/moreinfo/minerals/cesium.htm 

CE ESTE TERAPIA RIDICARE  PH 

Celulele corpului pot trăi doar într-un anumit interval de pH sau vor muri . Mâncarea , lichidele, psihicul  

, ne afectează valorile pH-ului organismului nostru . Când ingeram ceva acid , sau de pH scăzut ( de 

oxigen scazut ), corpul fie compenseaza cu minerale alcaline de la sine (din reserve , daca are)pentru a 

neutraliza acidul , sau stocheaza acidul undeva in tesuturi. Dacă bei un suc acid , la pH 2,5 , este nevoie 

de 32 de pahare cu apă la pH 10 pentru a neutraliza acidul . Și , cu scaderea pHului celular, nivelul de 

oxigen cellular scade , precum și capacitatea sa de a funcționa în mod corespunzător și autovindecare 

scade drastic . 

 Numărul de pH este un număr exponent de 10 , de aceea , o mică diferență de pH se traduce într-o 

diferență mare a numărului de oxigen sau OH- ioni . O diferență de 1 la o valoare a pH înseamnă zece ori 
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diferența dintre numărul de ioni OH- , o diferență de 2 înseamnă o sută de ori diferența dintre numărul 

de ioni OH- . Cu alte cuvinte , sângele cu o valoare pH de 7,45 conține 64,9 % mai mult oxigen decât 

sângele cu o valoare pH de 7,30 . http://www.stopcancer.com/toc.htm 

Cum de actioneaza Clorura de cesiu  

 " O celula normala suferă o modificare adversă atunci când nu se mai poate folosi oxigenul pentru a 

transforma glucoza in energie prin oxidare .. În absența oxigenului revine de celule la un program 

nutritional primitiv de a se susține , de conversie de glucoza , prin fermentare . Acidul lactic produs prin 

fermentarea scade pH-ul celular ( echilibrul acid / alcalin ) și distruge capacitatea de a ADN-ului și ARN-

ului pentru a controla diviziunea celulară [ .. ] celulele canceroase incep sa se inmulteasca necontrolat și 

acid lactic produce simultan dureri locale intense și distruge enzimele celulare .. prin urmare, , cancerul 

apare ca o masă creștere rapidă a celulelor , la exterior, cu un miez de celule moarte . " 

http://www.cancer-coverup.com/fighters/cesium-science.htm 

În absența oxigenului , glucoza este supusa fermentației și se creează acid lactic . Acest lucru face ca pH-

ul să scadă în celula între 7.3 - 7.2 , până la 7-6.5 , și în stadii mai avansate de cancer și site-uri de 

metastaze pH-ul poate fi mai mică de 6,0 și chiar 5,7 . http://www.alkalizeforhealth.net/Loxygen3.htm 

Scara pH-ului variază de la 0 la 14, cu numere mai mici de 7 , reprezentând o ( de oxigen scăzut ) condiții 

acide și peste 7 reprezintă un alcalin , sau stare oxigenata . Când cesiu este preluat de celulele 

canceroase , se ridică pH-ul , sau conținutul de oxigen , a celulei . Celulele care mor sunt absorbite și 

eliminate de către organism . Cesiul a fost folosit pentru a ridica pH-ul corpului ca un tratament 

alternativ sau complementar cancer sau terapie pentru cancer mamar , cancer pulmonar , cancer de 

prostată , cancer de colon , cancer pancreatic , cancer de ficat , cancer de piele , cancerul ovarian , 

cancerul de stomac , cancerul de col uterin , cancer cerebral , cancer renal , cancer testicular , cancer 

osos , cancer la gât , cancer tiroidian , cancer gastrointestinal , cancer alvezicii urinare și vezicii biliare , 

melanomul metastatic , cancer și la animale , inclusiv feline , canine , cabaline și cancerul . Keith Brewer , 

Otto Warburg , și HESartori toate au contribuit la conceptul de terapie pH ridicat . http://www.essense-

of-life.com/moreinfo/minerals/cesium.htm 

Țesuturi canceroase sunt acide , în timp ce țesuturile sănătoase sunt alcaline . La un pH ușor peste 7.4 

celulele canceroase devin latente și la un pH de 8,5 celulele canceroase vor muri în timp ce celulele 

sanatoase vor trăi . Potasiu , rubidiu , cesiu și în special sunt luate mai eficient de celulele canceroase . 

Glucoza poate intra într-o celula de cancer , dar de oxigenul nu poate . Celula devine astfel anaeroba . În 

absența oxigenului ,glucoza este supusa fermentării în acid lactic . PH-ul celulei scade apoi la 7 și în final 

până la 6,5 . cesiu , rubidiu și potasiu , toate au valori ridicate ale pH-ului care  au posibilitatea de a intra 

în celulele cancer și crește pH-ul lor . http://www.mwt.net/ ~ drbrewer / highpH.htm 

Aciditatea ( natura celulelor canceroase ) , este ceea ce clorură de cesiu tratează în primul rând ! 

Cesiul este un mineral foarte alcalin ( precum rubidiu , potasiu și calciu ) ! În special , în ceea ce privește 

oprirea răspândirii cancerului , clorură de cesiu este una dintre cele mai bune tratamente pentru cancer 

. 
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Protocolul Clorură de cesiu vizeaza direct celulele canceroase . Celulele normale nu ingera clorură de 

cesiu . 

Cesiu a fost dovedit de a intra in celulele canceroase, atunci când alte elemente nutritive nu pot: 

1) face celulele canceroase alcaline (sangele nu se face alcalin, doar interiorul celulelor canceroase), 

2) limitează aportul de glucoză în celula canceroasa (infometand si "imbolnavind" celula canceroasa din 

cauza lipsei de alimente), 

3) neutralizează acidul lactic (cauza multiplicarii necontrolate a celulelor), DECI ciclul CASEXIE, 

4) oprește procesul de fermentare (efect secund la limitarea glucozei). 

Teoria din spatele anti - cancer de site-ul de tratament de cesiu este în mare parte rezultatul de Dr. A. 

Keith Brewer , PhD . 

KEITH BREWER 

Fragmente din "Terapia pH-ului de mare de teste de cancer la soareci si la om " 

Etapele care conduc la formarea de cancer celule : 

1 . Glucoză poate intra încă celula , dar de oxigen nu poate . Celula devine astfel anaerob . 

2 . Înabsența oxigenului ,glucoza este supusa fermentării în acid lactic . PH-ul celulei scade apoi la 7 și în 

final până la 6,5 . 

3 . In mediu acid ADN pierde secvența sa pozitivă și negativă radical . In plus , aminoacizii care intră în 

celulă sunt modificati . În consecință ,ARN-ul este schimbat și celula pierde complet mecanismul său de 

control . Pot apărea aberații cromozomiale . 

4 . In mediu acid diferite enzime celulare sunt complet schimbate în compuși foarte toxici . Aceste toxine 

ucid celulele dincorpul principal al masei tumorale . Prin urmare, o tumoare constă dintr-un strat subțire 

de celulele cu creștere rapidă înconjoară masa moarta . Toxinele acide (micotoxine, acid lactic) se scurg 

din masa tumorii și otrăvesc gazda. Ele dau astfel naștere unor dureri , în general, asociate cu cancerul . 

Studiile spectografice Masa și izotopi au aratat ca potasiu , rubidiu ,  și mai ales cesiu sunt cel mai 

eficient preluat de celule canceroase . Această absorbție a fost îmbunătățită prin vitaminele A și C , 

precum și săruri de zinc și seleniu . Cantitatea de cesiu preluat a fost suficientă pentru a ridica celula la 

domeniul de pH  8  , în care mitoza celulară încetează și durata de viață a celulei este scurta . 

Testele efectuate pe soareci hraniti de cesiu și rubidiu au arătat contracție semnificativă a maselor 

tumorale în termen de 2 săptămâni. De asemenea , șoarecii nu au aratat nici unul dintre efectele 

secundare ale cancerului . 
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In testele pe soareci , tumorile implantate au fost în mod semnificativ mai mici la sfârșitul testului la 

șoarecii hrăniți cu rubidiu decât controalele . In plus , animalele de test nu au afișate nici unul dintre 

efectele adverse de a avea cancer . Experimente similare cu clorură de cesiu au avut rezultate de succes 

similare . 

Testele au fost efectuate pe mai mult de 30 de oameni . În fiecare caz, masele tumorale au dispărut . 

 De asemenea , toate durerile și efecte asociate cu cancerul dispărut între 12 până la 36 ore . 

Cu cat mai multa  chimioterapie si morfina pacientul a luat , cu cât perioada de retragere . 

Multe teste pe oameni au fost realizate de către H. Nieper în Hanovra , Germania, și de H. Sartori în 

Washington , DC . 

S-a observat că toate durerile asociate cu cancerul dispar în decurs de 12 până la 24 ore. 

În aceste teste doze 2 grame de clorură de cesiu au fost administrate de trei ori pe zi, dupa masa . In cele 

mai multe cazuri 5 până la 10 grame de vitamina C și 100.000 unități de vitamina A , impreuna cu 50 la 

100 mg zinc , au fost administrate . Nieper și Sartori , de asemenea,au administrat nitriloside în formă de 

laetrile(vitamia B17) . Există motive întemeiate de a crede că Laetrile pot fi mai eficiente decât 

vitaminele din creșterea pick-up de cesiu de celule . 

În plus față de pierderea de dureri , rezultatele fizice sunt o contracție rapidă a maselor tumorale . 

Materialul cuprinde tumorilor este secretată sub formă de acid uric in urina , conținutul de acid uric 

dinurina creste pliul mulți . 

Aproximativ 50 % dintre pacienti au fost pronunțate terminale , și nu au fost capabili de a lucra . 

Dintre acestea , majoritatea s-au întors la locul de muncă . 

 Două reacții adverse au fost observate la unii pacienți . Acestea sunt mai întâi greața , diareea șial 

doilea . Ambele depind destarea generala a tractului digestiv . 

Există o serie de domenii în care incidența de cancer sunt foarte mici .  

Indienii Hopi din Arizona au o incidență foarte scăzută a cancerului : 1 din 1000 comparativ cu 1 la 4 

pentru SUA în ansamblu . Analiza dietwi lor arată că acestia îndeplinește cerințele pentru terapia pH 

ridicat . Alimentele Hopi sunt foarte ridicate în potasiu și extrem de ridicate în rubidiu . Deoarece solul 

este  vulcanic trebuie să fie , de asemenea , foarte bogat în cesiu . 

În urmă cu aproximativ 20 de ani, incidenta de cancer in randul indienilor Pueblo a fost aceeași ca și 

pentru indienii Hopi , dar cand ei au adoptat o dieta modernă americană și au acum aceeași rată de 

cancer ca și restul Statelor Unite . Alimente supermarket sunt lipsite de esență, rubidiu și cesiu și a 

scăzut în potasiu . 

Aceeași , Hunza de Nord Pakistan și dieta lor îndeplinește , de asemenea, cerințele de terapie marirea 

pH-ului . Sunt, în esență vegetarieni , și sunt mancatorii de fructe de mare , mananca de obicei de 40 de 
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caise pe zi , ei mănâncă întotdeauna nucleele/samburii ( Laetrile ) , fie direct, fie ca o masă . Ei beau cel 

puțin 4 litri de apă de izvor minerale care abundă în zonă și a fost găsit pentru a fi foarte bogat în cesiu . 

Deoarece solul vulcanic este în natură , trebuie să se concluzioneze că acesta va fi bogat în cesiu și 

rubidiu , precum și potasiu . 

Indienii din America Centrală și de pe Highland de Peru și Equador au , de asemenea, incidente foarte 

mici de cancer . Solului în aceste zone este vulcanic cu fructele din zona foarte ridicate în rubidiu și cesiu 

. Cazuri au fost raportate în mod fiabil în cazul în care persoanele cu avans cancer inoperabil au plecat să 

trăiască cu acesti indieni , și a constatat că toate masele tumorale dispar în foarte puține luni . În mod 

clar produsele alimentare nu îndeplinesc cerințele ridicate ale pH-ului . 

În 1978 Conferința de la Stockholm pentru alimentație și de Cancer sa ajuns la concluzia că există cu 

siguranță o legătură între cancer și terapia de marire PH ( + minerale la alimente alcaline : Cesiu , rubidiu 

, potasiu ) . 

Cesiu și rubidiu (ca săruri) , atunci când sunt prezente în fluidele adiacente ,pH-ul celulelor canceroase se 

va ridica până la punctul în care durata de viață a celulei este scurta , și acestea vor neutraliza , de 

asemenea, toxinele acide formate în masa tumorii și le face netoxice . 

Studii de ingestia de alimente în zonele unde incidenta de cancer sunt foarte mici au arătat că 

îndeplinesc cerințele pentru terapia pH ridicat . 

Cesiu , rubidiu și potasiu cationi (ioni incarcati pozitiv ) sunt toate receptori de electroni puternice, care 

pot fi atrase în membrana din cauza gradientului de potențial negativ care există în toate membranele 

vii . 

Asimilarea  de cesiu și rubidiu de celulele canceroase duc la terapia de marirea pH-ului . Aceasta constă 

în hrănirea pacientului aproape de 6 g de clorură de cesiu și rubidiu pe zi . Este suficient însă pentru a da 

naștere la pH-ul din celulele canceroase , crescându-i în câteva zile până la opt sau mai sus în cazul în 

care durata de viață a celulei este scurta . În plus , prezența sărurilor de cesiu și rubidiu în fluidele 

corpului neutralizeaza toxinele acide scurg din masa tumorii și le face netoxice . 

Mai târziu , Dr. Brewer a scris : . " Scopul terapiei pH ridicat este transportul unor cantități mari de Cs + 

Rb + și - glucoză liberă K + în membranele celulelor canceroase în timpul terapiei cu pH ridicat ,  

Dr. H. Nieper , MD , a observat o pierdere de potasiu care trebuie înlocuita . " Două broșuri discuta teorii 

finale dr. Brewer despre cesiu sunt disponibile de la Brewer Stiinte Biblioteca : " Terapia de mare pH 

Cancer cu Cesiu , " și " Cancer natura sa și un tratament propus , " atât de A. Keith Brewer , Ph.D. 

http://www.mwt.net/ ~ drbrewer / highpH.htm 

Potasiu, rubidiu , germaniu 

Studiile spectografice masa și izotopi au aratat ca potasiu , rubidiu  și mai ales cesiu sunt cel mai eficient 

preluate de celule canceroase . 
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Rubidiu este un mineral alcalin legătură cu cesiu și potasiu chimic . In celulele canceroase , numai apă , 

zahăr , potasiu , cesiu și rubidiu sunt capabili de a pătrunde în celule , prin urmare, rubidiu este una pe 

mineralele utilizate în terapia pH ridicat . In studiile cu soareci , rubidiu a ajutat scaderea tumorii  . 

http://www.essense-of-life.com/moreinfo/minerals/rubidium.htm  

Germaniu îmbunătățește fluxul de oxigen la nivelul tesuturilor , stimularea circulatia , care 

imbunatateste vitalitatea si rezistenta . De asemenea, are proprietati antioxidante . 

http://www.essense-of-life.com/moreinfo/minerals/germanium.htm  

Potasiul este necesar pentru transmiterea impulsurilor nervoase care furnizează mișcărilor musculare 

netede coordonate . Potasiu , de asemenea, ajută la lărgirea vaselor de sange in timpul exercitiilor fizice 

, crescând astfel fluxul de sânge pentru a ajuta a transporta departe caldura , si este folosit pentru a 

converti glucoza din sange de glicogen . 

 http://www.essense-of-life.com/moreinfo/minerals/potassium.htm  

Potasiu , rubidiu  și în special cesiu sunt luate mai eficient de celulele canceroase . Glucoză poate intra 

încă in celula , dar oxigenul nu poate . Celula devine astfel anaeroba . În absența oxigenului ,glucoza este 

supusa fermentării în acid lactic . PH-ul celulei scade apoi la 7 și în final până la 6,5 . cesiu , rubidiu și 

potasiu , toate valorile ridicate ale pH-ului care au , au posibilitatea de a intra în celulele inthis de stat și 

crește pH-ul lor . 

Surse de informare : http://www.mwt.net/ ~ drbrewer / highpH.htm  

 

Elementele de mai jos de potasiu în seria electromotoare , cum ar fi calciu , se iau numai rar , sau deloc , 

de celulele canceroase . 

Prin urmare potasiu , care transportă glucoza , poate intra cu ușurință celulele canceroase , dar de calciu 

, care transporta oxigenul , nu poate .(decat daca se aiau si enzime proteolitice!) 

 

Dr. Brewer a folosit pulberea de cesiu ionic , nu o formă lichidă , prin urmare, nu a fost la fel de eficace 

în comparație cu lichid de clorură de cesiu ionic . 

Diferenta cheie este cât de mare este grupul de atomi de cesiu . În cazul în care un grup este prea mare ( 

de multe ori sa întâlnit cu versiunile sub formă de praf ) , cesiu nu pătrunde în interiorul celulelor 

canceroase . Cesiul pur și simplu nu funcționează decât dacă intră în interiorul celulelor canceroase . 

Clorură de cesiu lichid ionic face ca celulele canceroase foarte alcaline ( pH > 8,0 ), astfel încât sistemul 

imunitar le atacă și le ucide ( crezând că sunt bolnave ) . 

Dpdv tehnic , clorură de cesiu nu ucide în mod direct cancerul , dar permite sistemului imunitar pentru a 

distruge celulele canceroase . 

http://www.essense-of-life.com/moreinfo/minerals/rubidium.htm
http://www.essense-of-life.com/moreinfo/minerals/germanium.htm
http://www.essense-of-life.com/moreinfo/minerals/potassium.htm
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Cu toate acestea , probabil , clorură de cesiu recuperează celulele normale din celulele canceroase ( ca 

microbii de cancer nu poate supravietui in mediul puternic alcalin și după ce mor din cauza alcalinitate , 

nimic nu împiedică o celulă de la crearea de energie ATP normal) . Acesta este modul ideal de a vindeca 

de cancer din cauza toxicitate redusă pentru organism 

Clorura de cesiu nu numai că omoară celulele canceroase , se oprește imediat metastaza cancerului , 

poate începe în scădere mase tumorale în câteva săptămâni , și se oprește aproape întotdeauna durerea 

în 24 până la 48 de ore , în funcție dedurere . 

 " Multe studii umane au fost efectuate de către [ târziu ] Dr. H. Nieper în Hanovra , Germania , ... 

precum și o serie de alți medici În general , rezultatele au fost satisfăcătoare Oart f. .. El a menționat că 

toate durerile asociate cu cancer dispărea între 12 și 24 de ore , cu excepția cazului în foarte puține 

cazuri în care au existat probleme de renunțare morfină , care necesită câteva ore . " 

Multe celebrități și directori din America a plecat in Germania pentru a fi tratate de Dr. Nieper , 

inclusiv un președinte al SUA . Dr. Nieper a murit in 1998 . 

http://www.cancer-coverup.com/brewer/printbrewerreport.htm 

Tratament de cesiu atins o rata de vindecare de 50 % la pacientii cu cancer foarte avansat , unii deja în 

comă . 47 din cele 50 de pacienti au fost " fără speranță ", iar unii au avut doar câteva zile de trăit . 

Medicii au dat doze foarte mari de cesiu . http://www.newswithviews.com/Howenstine/james14.htm 

H.E. Sartori - studii pe oameni 

Extrase din " Terapie de cesiu la pacientii cu cancer " 

Tratamentul a fost efectuat pe 50 de pacienți în timpul ultimilor trei ani de la Life Sciences universale 

Medical Clinicile din Rockville MD și în Washington DC  Toți pacienții au fost terminali cu boala 

metastatica generalizată . 47 dintre cei 50 de pacienți au primit modalități maxime de tratament , de 

exemplu , chirurgie , radioterapie, chimioterapie , înainte de initierea terapiei metabolice cesiu -.  

3i pacienti au fost in coma si 14 de pacienti au fost considerati terminale din cauza de complicatiilor 

eezultate din tratamentele  de cancer anterioare . 

Cesiu - Tratamentul a fost administrat în combinație cu alți compuși de susținere sub controlul dietei în 

plus față deutilizarea de compuși specifici de a produce circulația și oxigenarea adecvată . Conform 

cazuri individuale de clorură de cesiu a fost administrat la doze zilnice de la 6 la 9 grame în trei prize 

egale , cu vitamina A - emulsie ( 100.000 la 300.000 U ) , vitamina C ( 4-30 grame ) , zinc ( 80 până la 100 

mg ) seleniu ( 600 mcg la 1200 ) și amygdalin (vitamian B17)( 1500 mg ) , în plus față de alte completări 

în funcție de nevoile specifice ale pacientului . Dieta a constat în principal din cereale integrale , legume , 

uleiuri bogate în acid linolenic ( semințe de in , nuci , soia , germeni de grâu ) și alte produse alimentare 

suplimentare . Pentru a spori eficiența tratamentului și de a îmbunătăți circulația și oxigenarea , 

pacientii au primit agent de chelare EDTA , dimetilsulfoxid ( DMSO) și , de asemenea, o combinație de 

vitamina K și Mg săruri . 
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Cei 50 de pacienti cu cancer studiate de peste 3 ani au generalizat boala metastatica , cu excepția a 3 

pacienți . Evenimentele inițiale de deces pentru tratamentul inițial de două săptămâni a fost în aceeași 

ordine și amploarea acestora s-a înregistrat în perioada de 12 luni . Procentul de supraviețuire de cancer 

sân , colon , prostată , pancreas , cancer pulmonar a reprezentat aproximativ , 50 % recuperare care a 

fost mai mare decât cel observat pentru cancer la ficat și pacienții tratați limfom . Un procentaj per 

ansamblu de recuperare de 50 % din cancer  a fost determinată la cei 50 de pacienți tratați cu cesiu 

(TERAPIA CESIU + Vit C, B17, alimentatie, etc). Datele de la autopsia făcută indică absența tumorilor la 

pacientii morti în termen de 14 zile de tratament cesiu . Unul dintre efectele cele mai izbitoare ale 

tratamentului a fost disparitia durerii la toți pacienții în 1-3 zile de la inițierea de cesiu - terapie . 

S-au efectuat aceste studii , sub conducerea mea , inițiate în aprilie 1981 . Douazeci si opt de pacienti au 

fost tratati initial cu clorură de cesiu între aprilie 1981 până în octombrie , 1982 . Ei au fost supuși la 

diverse terapii de cancer , de exemplu , chirurgie , radioterapie , chimioterapie  și au fost considerate 

cazuri de terminale cu boala metastatica , cu excepția pentru 3 pacienți care nu au fost tratati anterior . 

Trei pacienți au fost coma la momentul tratamentului cesiu . Treisprezece pacienți au murit în mai puțin 

de 2 săptămâni de tratament . Fiecare pacient a arătat o reducere a masei tumorale de cesiu - tratament 

. Dintre pacienții cu cancer de sân ,efectul cel mai impresionant a fost observat la un pacient de sex 

feminin care a fost în comă la începutul cesiu - tratament și a fost considerat un caz terminal . Cesiu - 

terapie , cu alte ingrediente folosite , a fost imediat instituit de cale nazogastrică pentru că nu a existat 

cooperare din partea pacientului . De zi cu zi doza de clorură de cesiu dat s-au ridicat la 30 de grame , 10 

de grame de date de 3 ori pe zi . Pacientul a putut părăsi coma după 5 zile de tratament . Cu toate 

acestea căderea pacientului pe podea, a dus la complicatii , de exemplu , fractură de gât , și moarte . 

Autopsia a relevat faptul că metastaza cancerului a mâncat , în esență, departe de oase șoldul ce a 

cauzat acest accident tragic . Autopsia efectuataa aratat prezenta de tesut cancer foarte puțin . 

Următoarea cancer cel mai frecvent tratate a fost de primar necunoscut . Tratamentul de 8 cazuri au 

aratat o rata de deces de 2 în termen de 14 zile de tratament și o suplimentare de 2 decese în termen de 

12 luni în timp ce 4 din pacienți sunt încă în viață . Într-un caz , o autopsie a fost făcută într- un pacient , 

după o săptămână de tratament și cesiu - a aratat o dispariție completă a cancerului . Au fost 7 cazuri de 

pacienti cu cancer de colon care au fost tratati cu clorură de cesiu . Doi dintre acesti pacienti au murit în 

termen de 14 zile , unul dintre pacienti au avut chimioterapie masiv anterior , și cu puțin timp a fost 

disponibil pentru a restabili starea ei metabolice . Infiltrarea anterioară existentă a peretelui abdominal 

dispărut . Cu toate acestea , nu a fost dat acordul pentru o autopsie . 

Într-un caz de limfom pacientul afișat un abdomen neobișnuit de marit , care a fost greu și cântărea 

aproximativ 250 de pounds/120kg . Abdomenul extins masiv a început să scadă în volum , de exemplu , 

o pierdere de aproximativ 120 de kilograme de greutate corporală a fost observată după 3 luni de la 

cesiu - terapie . Splina care inițial a fost extinsă la maximum și a ajuns în pelvis a fost redusă la 

dimensiunea aproape normală . Poziția de ficatului a fost de până la aproximativ nivelul ombilical și a 

fost de asemenea redus la dimensiunea normală la 3 luni. Pacientul este încă în viață după 3 ani de la 

data eliberării sale . Din păcate , nu există nici un follow-up la acest pacient și el este menținută pe 

chimioterapie . 
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Rezultatele prezentate demonstreazărata de eficacitate de clorură de cesiu în terapia cancerului . 

Totalul de 50 de cazuri de cancer studiate arată o rată de supraviețuire impresionanta de 50% . Acest 

lucru confirmă activitatea Messiha raportate în aceste proceduri arată că, cu cât doza este mai mare, 

mai eficientă pare a fi . Autopsia obținuta de la pacient a cărui moarte a fost atribuita unei fracturi 

traumatice a gâtului , a indicat faptul ca, cancerul inițial avansat mai departe duce la distrugerea osoasa . 

Cu toate acestea , lipsa de cancer după doza masivă de clorură de cesiu utilizata în acest caz este 

demonstrabilă de cesiu - terapie . Se pare că atât dozajul , de exemplu ,  30 de grame / zi și calea de 

administrare de droguri, de exemplu , cale nazogastrică , ar fi contribuit la pacientii cu recuperarea 

rapida . Trebuie remarcat , totuși , că doza de clorură de cesiu nu trebuie să depășească 20 la 40 de 

grame din cauza efectelor adverse , în special greața și diareea . Experiența personală cu clorură de cesiu 

a autorilor după o doză acută de 40 de cărucioare de clorură de cesiu indica faptul ca greata extinsa și 

parethesia in jurul gurii sunt efectele secundare majore . Acest lucru se datorează, probabil, epuizarii 

potasiu . Doza uzuală folosită în clinică variază de la 2 la 3 grame date de gura de 3 ori pe zi . La un 

moment ulterior , moment în care nu există nici o indicație a prezenței cancerului ,clorură de cesiu 

dozajul va fi redus la o doză preventiva între 0.5 și 1 g pe zi . 

Cazul limfom prezentat arată că de clorură de cesiu a redus eficient extinderi masive ale splinei și 

ficatului , precum si ascita maxime , provocând o configurație abdominale de o emisferă strans , greu , 

de aproape normaliza după 3 luni de tratament . Această perioadă de timp a fost necesar pentru a 

elimina astfel de volum masiv ca rezultat reducerea greutății corporale, s-a remarcat . 

Eficacitatea clinică de clorură de cesiu terapie metabolica ridicarea pH-ului este cel mai bine demonstrat 

de un caz recent de cancer hepatic primar ( care nu este inclus în cele 50 de cazuri raportate in acest 

studiu ) . Pacientul a fost un profesor de 39 de ani de sex feminin , care a fost terminal . Ea a fost adusa 

pe o targă la 25 aprilie 1984 cu o tumoare la ficat mare extinsa de aproximativ 3 cm sub nivelul ombilical 

. Tratamentul a fost apoi imediat instituit .  

Aceasta a constat în administrarea de clorură de cesiu , Beta - caroten , vitamina C , Zn , Se, Mn , Cr , și 

săruri de K , pe cale orală , în plus față de concomitente doze masive IV de ascorbat , K , Mg , Zn , Cn , Mn 

, săruri de Cr , complexul de vitamine B , acid folic , DMSO și heparina . După 5 consecutiv regimuri de 

tratament EDTA a fost introdus pentru terapia și mineralele prezente în soluție au fost întrerupte . La 

data de 10 mai 1984 , pacientul a fost externat , sa întors acasă de mers pe jos , fără asistență și afișarea 

unui zambet pe fata ei . Tumora ficatului a scăzut la 5 cm deasupra ombilicului . Determinarea 

alphafetoprotein ( AFP ) , un marker specific pentru cancerul de ficat , cancerul embronal rar și 

teratoamelor , a scăzut de la valoarea neobișnuit de mare de 39.000 de unități , în comparație cu 

nivelurile normale de 13 unități , măsurate înainte de inițierea terapiei de cesiu , la 5000 de unități 

obținut în ultima zi de tratament . 

Mecanismul de acțiune de cesiu în cancer a fost puțin studiat . Că atât Cs + și Rb + poate introduce în 

mod specific celulele canceroase și celulele embrionare , dar nu celulele normale adulte a fost 

demonstrată de către Brewer . Celulele canceroase conțin cantități mari de ioni de hidrogen prin 

transformarea lor acide și care conțin , de asemenea, niveluri ridicate de Na + decât găsite în celulele 
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normale . Cs + sau Rb + pot intra în celulele canceroase , apoi crește pH-ul de la la nivelul de 5,5 la peste 

pH 7,0 . La un pH de 7,6 diviziunea celulelor canceroase se va opri , la un pH de 8.0-8.5durata de viață a 

acesteia este redusa considerabil ( numai ore ) . Într-un caz , autorul a observat contracție de metastaze 

de cancer de san dupa o ora de cesiu - tratament . Două zile mai târziu, riduri ale pielii au apărut unde 

tumoarea a fost prezenta . Într- un alt caz de cancer de colon cu metastaze masive , de infiltrare masivă 

a peretelui abdominal , ficat și alte țesuturi , tumoarea părea să fi fost redusa în 24 de ore și continuând 

până la rapid dispariția din pacient in ziua a 14- de cesiu - tratament . 

"Multe teste pe oameni au fost efectuate de către [târziu]Dr.  H. Nieper la Hanovra, Germania, ... 

precum și de o serie de alți medici Pe ansamblu, rezultatele au fost foarte satisfăcătoare.. Acesta a 

observat că toate durerile asociate cu cancer dispar între 12 și 24 de ore, cu excepția cazului în foarte 

puține cazuri în care au existat probleme de renuntare la morfină, care cere câteva ore mai mult”. 

Multe celebrități și directori din America a plecat in Germania pentru a fi tratate de Dr. Nieper, 

inclusiv un președinte al Statelor Unite. 

http://www.cancer-coverup.com/brewer/printbrewerreport.htm  

Dr. Nieper a decedat in 1998. 

Alte articole recomandate: 

http://www.cancer-coverup.com/brewer/printbrewerreport.htm  

http://www.mwt.net/~drbrewer/brew_art.htm#cancer  

Pentru mai multe informații, un articol bun. http://www.newswithviews.com/Howenstine/james14.htm   

Veți observa în acest articol că tratamentul de cesiu a atins o rata de vindecare de 50% la pacienții cu 

cancer foarte avansat, unele deja în comă.Veți observa, de asemenea, faptul că medicii au dat doze 

foarte mari de cesiu. Articol prevede că "clorură de cesiu" a fost folosita în studiu,cu toate acestea , 

studiul inițial nu folosește termenul de "clorură de cesiu." În orice caz, 47 din cele 50 de pacienti au fost 

"fără speranță", iar unele au avut doar câteva zile pentru a trăi. 

Când este necesar, mai ales pentru bolnavii de cancer care nu pot lua de clorură de cesiu oral; DMSO 

(dimetil sulfoxid) permite clorurii de cesiu a intra în interiorul corpului transdermic (prin piele). 

Un dezavantaj al acestui tratament este potentialul de umflare si inflamatie cauzate de sistemul 

imunitar ataca celulele canceroase, care sunt pe cale de a muri. 

Experții în acest protocol știu cum/(trebuie sa stie) să se adapteze dozele și se adauge alte produse 

pentru a menține umflarea și inflamație la nivelul de siguranță. 

NU este recomandat a se încerca acest protocol, fără sprijin de specialitate.  

Un protocolul de cesiu este “Essense of life”, care este un tratament la domiciliu. 

http://www.cancer-coverup.com/brewer/printbrewerreport.htm
http://www.cancer-coverup.com/brewer/printbrewerreport.htm
http://www.mwt.net/~drbrewer/brew_art.htm%23cancer
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Un expert este mentionat spre final. 

Cheia pentru un tratament de cancer de succes utilizând soluție de clorură de cesiu sta in două lucruri: 

1) Utilizarea cea mai buna marca de clorură de cesiu, 

2) Lucrul cu cei mai buni experți( de obicei prin telefon) 

De obicei expertul stie ce marca de clorura sa recomande. 

Din cauza multor situații in care pacienții cu cancer se pot afla, acest  tratament de cancer alternativ este 

unul in care vânzătorul (persoana care învață pacientul cu cancer, cum să utilizeze acest protocol 

pentru situația lor în condiții de siguranță și eficient) este foarte important. Vânzătorul are o obligație 

morală să învețe pacientul cum să folosească acest produs pentru situația lor. 

Oricine poate vinde clorură de cesiu, și oricine poate citi aceste randuri și de alta documentatie similară.  

Atunci când există conflicte între ceea ce ,mentioneaza un articol(inclusive acesta) despre cesiu, și ceea 

ce spune vânzătorul, este indicat sa mergeti mereu cu ceea ce vă spune vânzătorul. Vânzătorii sunt mult 

mai la curent cu utilizarea tratamentului. 

Un expert clorură de cesiu “Essense of Life “este Larry .A oferit sprijin prin telefon la mii de pacienti 

Suportul lui Larry prin telefon este gratuit, dar el ofera sprijin doar celor carora le vinde produse. 

Date de contact pentru Larry vor fi prezentate mai jos. 

Acesta este un tratament foarte sigur si usor de folosit dar NUMAI cu suport de la un expert! 

Unii oameni sunt reticenți în a merge pe clorură de cesiu, din cauza avertismentelor de siguranță. Totusi 

dacă aveți cancer avansat sansa de supravietuire cu medicina traditionala este NULA  De asemenea, cu 

cancerele avansate, există foarte puține tratamente alternative de cancer care vă vor oferi sanse. 

Aceasta este una dintre acele rare tratamente care vor da pacientilor cu cancer foarte avansate o 

șansă de supraviețuire! 

DOZAJ: 

Nu folosiți doze care au fost concepute pentru praf cesiu. Folositi doze indicate de către distribuitorul 

cu mare experiență in setarea acestora. Acest lucru este valabil mai ales în cazul în care inflamația sau 

umflarea este o problemă potențială. 

IMPORTANT 

Cesiu si Potasiu 

Aici este un citat pe ceea ce face clorură de cesiu cu potasiu din organismul unui pacient cu cancer: 
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"Unii pacienți pe cesiu dezvoltă dovezi de epuizare de potasiu, astfel ca potasiu seric împreună cu 

nivelurile de de acid uric din sânge trebuie să fie monitorizate  Orice terapie alkali modifica pH-ul 

organismului spre o stare mai alkalotica.. Acest lucru deplaseaza potasiului în celule [de exemplu, care 

epuizeaza potasiul seric], care poate duce la valori mici de potasiu seric. Această mișcare a potasiului 

în celule înseamnă că o persoană poate deveni grav saracita de potasiu, chiar dacă nu există nici 

diaree sau vărsături.”                               http://www.newswithviews.com/Howenstine/james14.htm  

Cu alte cuvinte, clorură de cesiu “nu scoate” potasiu din celule canceroase, ci mai degrabă “introduce” 

potasiu in celulele canceroase, reducând astfel concentrația plasmatică a potasiului din sânge.  

Potasiu trebuie să fie completat prin dieta de cancer pentru a crește cantitatea de potasiu seric.         

Cu toate acestea, în cazul în nivelul de potasiu (kaliemia) este prea mare, apare hiperkaliemia 

(influenteaza inima, creierul, muschii, leziuni renale etc.)  

A se vedea :http://www.umm.edu/altmed/ConsConditions/Hyperkalemiacc.html  

Se recomanda un consum ridicat de apa! 

Atât HIPOkaliemia și HIPERkaliemia poate duce la slăbiciune / crampe musculare și ritm cardiac 

anormal. Contactati medicul daca aveti batai neregulate ale inimii, sau modificări semnificative ale 

tensiunii arteriale aparute în timpul tratamentului 

 

Acesta echilibru delicat de potasiu seric, forteaza un pacient cu cancer de a avea nivelul lor de potasiu 

seric verificat la fiecare două săptămâni.  

Verificarea nivelului de potasiu la fiecare 2 sau 3 săptămâni ar trebui să ofere capacitatea de a păstra 

potasiul într-o gamă sigura (prin realizarea unor ajustări in dieta-consum de alimente mai bogate sau 

sarace in potasiu, functie de ce aveti nevoie!). 

Este cel mai bine este de a obtine cat mai mult potasiu din alimente(decat din lichid clorura de potasiu ) 

Odata cu potasiu primiti nutrienti si alte minerale care ajuta organismul sa utilizeze de potasiu.  

Este recomandabil pentru dvs sa verificati nivelurile acidului uric din sânge, electroliti, potasiu, 

magneziu, calciu si nivelurile de sodiu cel puțin o dată la fiecare 3 sau 4 săptămâni, chiar dacă luați 

dozele recomandate de cesiu și potasiu. Nivelul potasiului poate devini prea mare sau prea mic sau 

nivelurile de magneziu sau de calciu pot deveni prea mici! 

DOZELE de clorură de CESIU și de POTASIU 

Un lucru foarte important : 

Cesiu și de potasiu NU sunt luate în același timp. Acestea ar trebui să fie separate de cel puțin o oră. 

http://www.newswithviews.com/Howenstine/james14.htm
http://www.umm.edu/altmed/ConsConditions/Hyperkalemiacc.html
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Nu există “doze universale" ale protocolui de clorură de cesiu, ce funcționeaza cel mai bine pentru toti 

pacientii cu cancer. Tratamentul variaza cu greutatea unei persoane, tipul de cancer, densitatea de 

cancer, precum și multe alte probleme.  

Pacientii cu cancer trebuie să știe la ce să se aștepte în timpul tratamentului. 

Un alt motiv pentru a asculta cu atenție ceea ce vânzătorul dumneavoastră vă spune despre dozele de 

clorură de cesiu și de potasiu. 

Nu voi furniza un protocol probă pentru utilizarea clorură de cesiu(asa cum am facut la Dieta Budwig 

).A r fi un lucru periculos, deoarece există o mare varietate în calitatea produselor de cesiu și a dozelor. 

O marca poate fi periculoasă sau nesemnificativă comparativ cu doze ale altui brand. 

Versiunile sub formă de praf de cesiu nu sunt la fel de eficace ca și versiunile lichide ionice. În plus, 

eficiența fiecărui brand este diferita din cauza diferențelor de fabricație. 

Vânzătorii, care sunt experți în produsele lor specifice, ar trebui să stabilească dozele pentru fiecare 

situație.Acestia ar trebui să stie sa recomandedoze pentru situația dumneavoastră. 

Important este a obține consultanță de specialitate repede pentru acest tratament. 

Vânzător de clorură de cesiu de cea mai buna calitate și experiență clorură de cesiu  / DMSO este Larry 

de Essense of Life. Nu fac reclama si nu il cunosc personal(din ce mi-au spus unii, este chair reticent in a 

trimite in Romania, dar are vasta exeprianta si este laudat de pacientii sai). 

Date de contact pentru Larry pot fi găsite pe site-ul său: 

http://www.essense-of-life.com/  

Larry este dispus să lucreze cu pacienții cu cancer, prin telefon pentru a-i ajuta dozele, atentiona la ce sa 

se astepte, etc.  

Larry își petrece 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, la telefon răspunde la întrebări despre cancer si 

tratamente pentru cancer. Protocolul său include enzime, produse de înaltă densitate nutritivă, etc El a 

făcut acest lucru de mai mulți ani (înainte de 2004), așa că știe ce face.  

In cazul în care există o contradicție intre cele prezentate și ceea ce spune Larry(vendorul), ascultati ceea 

ce spune Larry(vendorul). 

Este foarte important să vorbiti cu el la telefon înainte de a cumpăra ceva. Larry vinde mai multe 

pachete diferite, plus el va personaliza fiecare pachet pentru diferite tipuri de cancer și situații diferite. 

Cu alte cuvinte, nu cumparati doar una dintre ofertele sale prin Pay Pal(fara a vorbi cu el in prealabil).   

Nu există nici o taxă pentru Larry pentru a vă ajuta să setați dozele corecte și să vă învețe la ce să vă 

așteptati de la tratament pentru situația dumneavoastră. Este o obligația morală si Larry o ia în serios. 

http://www.essense-of-life.com/
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Un tratament clorură de cesiu necesita deschidere spirituala, o dieta adecvata, suplimentele adecvate, 

combinația corectă de minerale. Acesta este motivul pentru care trebuie să vorbiti cu Larry înainte de a 

cumpara de la el. 

El va întoarce telefoane si va livra produse oriunde in lume.  

Nu adăugați singuri nimic la pachetul personalizat de Larry pentru că produsul poate fi deja în 

pachetul de sub un nume diferit.Vorbiti cu el inainte de a adauga orice altceva la acest tratament! 

Larry ar trebui să fie “judecătorul final” cu privire la care dintre ofertele sale sunt adecvate unui pacient 

cu cancer, dar daca doriti sa vedeti pachetele, aici este link-ul:http://www.essense-of-

life.com/moreinfo/minerals/cesium.htm  

Desigur, nu se schimbati nimic in tratament, fără verificarea cu furnizorul dumneavoastră de cesiu.  

ATENTIE:CE SA NU LUATI IMPREUNA DACA FOLOSITI ACEST TRATAMENT 

 5. NU VA CONCENTRATI EXAGERAT PE UCIDEREA CANCERULUI, fără consultarea cu distribuitorul. 

Nici dispozitivele electromedicale care omoara microbi de cancer din celule canceroase precum masini 

Rife(GB 4000) nu sunt recomandateimpreuna cu clorură de cesiu. Clorură de cesiu funcționează prin 

acumularea de cesiu in interiorul celulei. Prin combinarea tehnologiei Rife cu cesiu ca urmare a 

fenomenului de electropolare, se vor deschide porturile de pe celulele canceroase si pot permite cesiu 

pentru a se scurge din celula, astfel interfera cu necesarul de cesiu. 

Larry se vinde un dispozitiv numit Electromedical iMRS, care probabil e adecvat. 

 

Utilizarea DMSO cu Clorură de Cesiu 

Combinația de Clorură de Cesiu și DMSO este foarte puternica.  

DMSO ajută clorura de cesiu sa intre în interiorul celulelor canceroase, deși clorura de cesiu este perfect 

capabilă de a face acest lucru singură. DMSO e utilizat in special pentru a obtine de cesiu prin piele, în 

fluxul de sânge.  

Nici clorura de cesiu și nici DMSO nu ar trebui să fie administrate pe cale orală, prin urmare, e 

recomandat  a amesteca cele două și să lăsați DMSO să transporte clorura de cesiu prin piele. 

DMSO este deosebit de eficient cu pacientii cu cancer creier: se trece rapid de bariera hemato-

encefalică, dar poate fi folosit productiv cu orice tip de cancer. 

Într-un studiu de caz, un pacient cu cancer de creier a avut o tumoare la creier care apăsa asupra unuia 

dintre nervii optici. Când el a amestecat DMSO cu clorură de cesiu el a putut simți literalmente clorură 

de cesiu și DMSO cum intra în tumora sa în termen de 15 minute. El a putut simți pentru că tumora sa 

presa impotriva asupra unui nerv optic. 

http://www.essense-of-life.com/moreinfo/minerals/cesium.htm
http://www.essense-of-life.com/moreinfo/minerals/cesium.htm
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DMSO este de obicei folosit ca o aplicare pe piele. DMSO va penetra pielea și va ajuta clorură de cesiu și 

multe alte tratamente alternative pentru cancer sa intre in celulele canceroase. 

Dacă utilizați DMSO-ar putea obține o erupție cutanata cauzata de deshidratarea pielii de DMSO. 

Pulverizati doar niște apă pe erupția cutanata și va trece!  

DMSO nu trebuie să fie administrat pe cale orală cu excepția cazului în care este amestecat cu cel puțin 

250 ml de apa sau un anumit tip de suc deoarece ar putea provoca deshidratare în tractul digestiv cu 

excepția cazului în care este amestecat cu apa sau suc de ajuns! DMSO nu trebuie să fie administrat pe 

cale orală pentru mai mult de o perioadă scurtă de timp. Si atunci când luate cu lichide suficiente, va 

cauza probleme de stomac! 

DMSO în alte tratamente 

Ca si mierea, DMSO poate fi, de asemenea, utilizat cu dioxid de clor, argint coloidal, vitamina D3, și alte 

substanțe care ucid microbii.(mai multe detalii in volumul 2) 

Atunci când este nevoie de DMSO cu clorură de cesiu, este important să înțelegem cum să se iau 

împreună. Vânzătorul va explica regulile de siguranță și modul de utilizare de clorură de cesiu, cu DMSO. 

Notă: Datorită FDA (SUA) DMSO (si apropo, o mulțime de cercetare privind DMSO a fost suprimata), 

vânzătorii de DMSO nu pot vinde, din motive medicale. Astfel, atunci când vizitați un site web care vinde 

DMSO va fi vândut ca un "solvent". DMSO este un produs natural si netoxic, la dozele recomandate. 

În timp ce DMSO este foarte non-toxic, este absolut esențial să citiți AVERTIZARILE de SIGURANTA : 

1.Nu lasati DMSO vină în contact cu orice tip de haine sau orice altceva(material). 

Aceasta ar trebui să meargă direct din sticla, intr-un pahar de amestecare (confecționat din sticlă, lemn, 

ceramică sau metal) și apoi produsul mixt ar trebui să fie pus pe piele, dar nu DEASUPRA sau IN 

CONTACT DIRECT CU celulele canceroase. 

Următoarele substanțe sunt întotdeauna în condiții de siguranță pentru a utiliza cu DMSO: sticlă, lemn, 

ceramică sau containere de metal. 

Recipiente din plastic rigid, în general, sunt sigur de utilizat, precum și, cum ar fi sticle de pulverizare. De 

fapt, sticle de pulverizare, de sticlă, plastic rigid sau de metal, sunt metoda preferată de administrare 

DMSO. Desigur, va trebui în continuare să fie răspândit cu mana. 

2.NU utilizați MANUSI de latex , plastic, cauciuc sau orice alt tip de mănuși, atunci când manipulati 

DMSO. DMSO poate se “leaga” de mănuși și să “poarte” substanțele în celulele dumneavoastra, 

cauzand boli grave.  
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Cu toate acestea, aceste norme creează o problemă. Este foarte recomandat să utilizați mănuși atunci 

când se administrează DMSO pe piele , altfel mâinile vor deveni foarte “șifonate”. Din fericire, există 

teste simple pentru a vedea dacă DMSO seleaga de mănuși și creaza un pericol: 

Puteți introduce un varf de deget al mănușii în DMSO pentru 24 de ore. Dacă nu există nici o deteriorare 

a mănușii, după 24 ore, este OK să utilizați; sau puteți turna DMSO în vârful degetului interiorul mănușii 

pentru 24 de ore. Apoi verficati daca exista daune de la DMSO. Dacă nu, este OK să utilizați. 

3.Femeile gravide, femeile care pot fi însărcinate, femeile care pot rămâne gravide sau care alăptează, 

nu ar trebui să folosească DMSO! Chiar dacă nu există nici o dovadă că DMSO provoacă anomalii 

congenitale, similitudinea dintre celulele fetale timpurii si celulele canceroase este atât de mare încât 

este mai bine să se foloseasca precautie 

4.Nu lăsați să vină în contact cu ochii. Din nou, nu există nici o dovadă acest lucru va cauza probleme, 

dar este mai bine să se folosească precauție. 

DMSO (gel lichid, sau crema.) este un produs sigur de utilizat, dacă luați măsuri de precauție rezonabile. 

DMSO poate da mirosului neplacut corpului asemanator unui miros de stridii sau de usturoi. 

VEDETI SI : 

http://www.b17hu.info/so.html pentru Clorura de CESIU cu MSM(“ruda nemirositoare” a DMSO) 

folositi http://translate.google.ro/ daca nu stiti limba maghiara 

Avertismente suplimentare 

Atunci când pacientul ajunge la limita de cesiu (care va fi discutata mai jos) pacientul trebuie să 

continue să suplimenteze potasiu pentru încă 3 luni! Motivul pentru aceasta este faptul că cesiu va 

rămâne în organismul dumneavoastră (și continuă să tragă potasiu în celulele canceroase și la ieșirea din 

ser sange) pentru aproximativ 3 luni, după ce încetați să-l luați. 

Dacă aveți cancer oriunde in tractul digestiv (inclusiv pe gât), și în cazul în tractul digestiv este 

obstrucționat, nu luați acest tratament. După cum sa menționat mai sus, acest tratament  poate cauza 

inflamarea temporara, care adaugata inflamației tractului digestiv obstrucționat poate fi periculos. 

 

EFECTELE SECUNDARE 

Inflamație, umflaturi si durere unde sunt concentrațiile de celulele canceroase 

Dintre toate simptomele și efectele secundare ale Protocolului de clorură de cesiu, aceasta este cel mai 

periculos pentru anumite tipuri de cancer. Când clorură de cesiu intra într-o celulă canceroasa,aceasta 

începe să se "imbolnaveasca" de foame. Până în acest moment sistemul imunitar al organismului a 

ignorat în mare măsură celulele canceroase pentru o varietate de motive. Cu toate acestea, în cazul în 

http://www.b17hu.info/so.html
http://translate.google.ro/
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care celulele canceroase devin ”bolnave”, și sistemul imunitar începe să ia măsuri. Această acțiune 

poate provoca inflamatii grave și durere. 

Toți pacientii cu cancer Etapa IV se vor confrunta cu unele inflamații, cu toate acestea, în multe cazuri, 

în funcție mai ales de tipul de cancer, inflamațiile vor fi severe și vor duce la durere. Dar nu mărirea 

unei tumori sau a durerii este periculoasa, exista posibilitatea ca tumora temporar extinsă sa blocheze 

fluxul de fluide cheie în organism. De exemplu, în creier sau la pancreas o tumoare temporar extinsă 

poate bloca fluxul de sânge , respectiv. de bilă Dacă vă aflați în această situație, s-ar putea sa fie nevoie 

de asistență medicală. 

Un lucru care poate ajuta este de a lua DMSO atât cu clorură de cesiu (ca de obicei) și DMSO / MSM  

câteva ore mai târziu. Aceste produse sunt cunoscute pentru a ajuta la reducerea inflamatiei si durerii. 

Complexe de enzimesau acid ursolic, incluse de vendor pot reduce inflamatia si durerea. 

Le-am menționa în principal, pentru a sti sa-i spuneti  vendorului despre ele. 

Dimensiunea tumorii dumneavoastră ar putea crește atunci când porniți protocolul clorură de cesiu. 

Acest lucru este din cauza inflamatiei. De obicei, această cantitate mică de inflamatie, nu este o 

problemă. Dar dimensiunea tumorii dvs. ar trebui să înceapă să scadă considerabil în termen de două 

luni sau mai puțin. 

 

Cum aflati când ajungeti la "Limita de cesiu" 

Deoarece cesiu se acumuleaza in interiorul celulelor canceroase, veți ajunge la o limita de cesiu.. 

"Limita de cesiu" poate fi detectată în oricare dintre următoarele condiții: 

1) Picioarele dumneavoastra se transforma violet, se simt reci și / sau înghețate, sau 

2) Varfurile degetelor se simt ca acele si boldurile, dor dacă le ciocniți de ceva, mai ales ceva rece. 

Când aveți oricare dintre aceste simptome sau alte simptome (vânzătorul dumneavoastră vă spune ), 

este timpul să vorbiti cu furnizorul dumneavoastra  dacă ați atins "limita de cesiu", și ce să faceti 

Atunci când ati ajuns la limita de cesiu, trebuiesa alegeti alta combinatie de tratamente 

Motivul pentru a trece la alta combinatie este că o persoană poate ajunge la "limita de cesiu" înainte 

sa-si fi vindecat complet cancerul Dumneavoastra nu știti dacă cancerul a fost complet vindecat sau 

nu. Deci, pentru a fi siguri e timpul pentru o combinatie diferita. 

După protocolul de clorură de cesiu NU se recomanda minerale extrem de alcaline sau electromedical 

RIFE (GB4000).Atentie la ce alegeti dupa.Puteți continua cu electromedical folosit cand erati pe cesiu! 
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ATENTIE : durează aproximativ 3 luni pentru clorură de cesiu a părăsi complet corpul dumneavoastra si 

pot exista unele reziduuri pana in celule non-canceroase, astfel se ia potasiu pentru cel puțin 3 luni 

după întreruperea tratamentului cu cesiu. 

A nu se confunda aceste simptome cu cele discutate in continuare: 

Mâncărime și / sau a pielii uscata, solzoasa 

Acesta este un semn de deshidratare. Aceasta se întâmplă atunci când o persoană nu bea suficienta apa 

in timpul zilei. Aveti nevoie de a bea, bea, bea în timpul acestui tratament, multa apa în fiecare zi! 

Sânge întunecat, uscat în urina 

Acesta este un semn bun. Aceasta înseamnă rinichii lucreaza si va scăpa de tesut mort. Acest lucru se 

întâmplă în general dimineața, și, de obicei nu se întâmplă după-amiaza sau seara. 

Cu toate acestea, sânge proaspăt, luminos, de culoare roșie nu este niciodată un semn bun. Acesta 

este un semn de sângerare internă și poate necesita ajutor medical. 

Crampe 

Un motiv pentru separarea clorurii de cesiu de potasiu este în mod specific, pentru a evita crampele. 

Daca aveti în continuare crampe,separati clorură de cesiu de potasiu prin mai mult de o oră 

"Dieta de Cancer " pentru acest tratament 

Cele mai multe dintre persoanele care lucrează cu Larry vor folosi dieta lui. Larry permite mai multe 

fructe sa fie consumate, deoarece acestea sunt bogate in nutrienti si cesiu blocheaza glucoza din fructe 

sa ajunga in interiorul celulelor canceroase, astfel încât el are mai puține probleme cu o persoana care 

consuma fructe. 

Pentru astfel de oameni, este foarte recomandat sa foloseasca cele mai puternice fructe, ceea ce 

înseamnă:struguri, afine, coacaze,mure,fructe padure,ananas, limu, Noni,etc 

Toate aceste sucuri oferă concentrații extrem de dense de nutrienți. 

Pacientii cu cancer care sunt foarte slabiti ar trebui să mănânce supa de carne de vită și merge pe dieta 

macrobiotica, sau, mai indicat alimente preponderent sub forma de sucuri, sucuri de fructe de mai sus 

si vitamine concentrate și suplimente minerale  

Vânzătorul recomandat, Larry a Essense Vieții  are expertiza necesară. 

Dacă vă decideți să utilizați acest protocol, primul lucru pe care ar trebui să-l faceți este să-l contactați 

pe Larry, care poate vorbi cu dvs. despre protocol și a vă ajuta să decidă cu privire la pachetul corect de 

produse În timpul tratamentului Larry este disponibil pentru sprijin. 
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QRS este dispozitivul Electromedical vândut pentru a fi utilizat împreună cu clorură de cesiu.Video 

pentru a vedea cat de “brutal” este QRS: 

http://www.youtube.com/watch?list=UUiLEvGGiMiIPmDbehJCH6Cw&v=WNvbpGKxeB8 

 

Important pentru bolnavii de cancer de creier 

Cancerul la creier prezintă o problemă dificilă pentru orice tratament de cancer:omorarea și moartea 

celulelor canceroase în zone extrem de sensibile ale creierului. Atunci cand o celula de cancer este pe 

moarte, indiferent de cauza, aceasta poate crea o inflamatie la nivelul creierului. Aceasta inflamatie 

poate transforma într-un sau provoca un atac de apoplexie foarte periculos. 

O optiune sigura pentru pacientii cu cancer la creier este Dieta Budwig 

Daca alegeti varianta clorurii de cesiu, este deosebit de important să se lucreze cu Larry. Pachetul său 

pentru cancer la creier este personalizat si este foarte diferit decât dozele recomandate pentru  alte 

tipuri de cancer. 

Mentionati vendorului tipul de cancer, etapa de cancer si situatia dumneavoastra speciala, CLAR. 

 

 

Important pentru cei a căror cancer sa extins la oase 

Pentru cei cu cancer osos asigurați-vă că-i spuneti vendorului(lui Larry) că aveti cancer la oase. El va 

adăuga doza corectă de clorură de stronțiu lichid ionic, un oligoelement, precum și alte minerale la 

tratament dvs. pentru a întări oasele. Echilibrul corect între aceste produse, care va necesita unele 

experimente, va ajuta la evitarea durerii in oase. 

Oasele pacientilor cu cancer osos sunt frecvent atat de fragile si se rup ușor, chiar și în timpul 

activităților normale. Când acest lucru se întâmplă pacientul va pierde frecvent dorința de a lupta cu 

cancerul lor. Este extrem de importanta intarirea oaselor lor în timpul tratamentului. 

Important pentru CASEXIE(de exemplu, pierderea rapidă în greutate sau pacienți foarte slabiti)  

Crearea de acid lactic prin fermentare în celulele canceroase face mai mult decat celulele canceroase 

acide. Acesta declanseaza o reacție în lanț care ucide mai multi pacienti cu cancer , decat orice alt motiv: 

malnutriția și "irosirea" rezultate in urma". Ciclului de casexie".Este ceea ce a pus punct vietii mamei. 

Cum celulele canceroase fermenteaza glucoza (și creaza astfel acid lactic),o enorma cantitate de energie 

e folosita (de aproximativ 15 de ori mai multă energie decât in utilizări normale de celule), care fură în 

mod eficient cantități enorme de energie de la celule non- canceroase. În "ciclul casexie," acidul lactic 

http://www.youtube.com/watch?list=UUiLEvGGiMiIPmDbehJCH6Cw&v=WNvbpGKxeB8
http://www.youtube.com/watch?list=UUiLEvGGiMiIPmDbehJCH6Cw&v=WNvbpGKxeB8
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creat de celulele canceroase merge la ficat si ficatul transformă acidul lactic înapoi la glucoză. Această 

acțiune în ficat, consumă de asemenea cantități enorme de energie! (a se vedea :cauzele cancerului.) 

Acest ciclu consumă o cantitate enormă de energie și poate determina organismul să înceapă sa 

consume muschii si oasele proprii, în scopul de a alimenta celulele canceroase (a se vedea Ciclul cașexie) 

Acest lucru este extrem de periculos. 

Un tratament foarte eficient pentru casexie poate include Sulfatul de Hidrazină si Casexia.Dintre 

toate tratamentele alternative pentru casexie, probabil, sulfat de hidrazină este cel mai bine cunoscut. 

Motivul este faptul că acesta a fost proiectat special pentru cașexie. 

Larry este de asemena furnizor de o versiune lichid a acestui produs(integreaza acest tratament la 

tratamentul de Cesiu).  

Personal, nu am o “atractie” pentru tratamentele de Cesiu si Hidrazina insa nu le neglijati. 

Sunt foarte puternice,eficiente si demonstrate in cazuri avansate si cu cancerul nu e de gluma. 

Pentru unii dintre dumneavoastra acestea pot fi singurele optiuni valabile. 

Regret ca nu am incercat oprirea casexie cu sulfat si cesiu in cazul mamei… 

 

Sulfatul de Hidrazină si CASEXIA 

 

Sulfat de hidrazina funcționează prin oprirea ciclului casexie. 

 Sulfat de hidrazină, "întrerupe capacitatea ficatului pentru a converti acidul lactic din tumori în glucoză 

contribuind astfel la moartea prin infometare a tumorilor și inhiband capacitatea lor de 

metastaza.""Gluconeogeneza generala este stimulata atunci cand cancerul este prezent. 

Gluconeogeneza necesită o mare cantitate de energie și gluconeogeneza excesiva este considerat a fi 

un factor important care contribuie la aparitia casexiei cancerului (J. Gold, 1968).Dr. Joseph Gold a 

recunoscut, în 1960, că strategiile metabolice ce au inhibat enzima carboxykinase piruvat phosphoenol 

(PEP-CK) ar reduce gluconeogeneza și reduce severitatea casexiei (J. Gold, 1968)  

Dr. Gold, după testarea unei serii de compusi:sulfat de hidrazină ar putea reduce în mod eficient 

gluconeogeneză excesiva în cancer (J. Gold, 1974. , 1981). " http://www.royalrife.com/haltiwanger1.pdf  

Prin oprirea ficatului de la convertirea acidului lactic în glucoză se sparge ciclul de casexie. 

"Dr. Joseph Gold s-a uitat la procesul chimic de glicogeneza și a stabilit că, în cazul în care el a inhibat 

enzima  PEP CK, el ar putea opri procesul. Voila, el a venit cu sulfat de hidrazină , o substanță care se 

face simplu avantajos, simplu de utilizat, rachete militare și combustibili, micsorează tumori În studiile 

sale timpurii la animale, Dr. Gold a arătat că, în mai mult de cincizeci la sută din animalele canceroase, el 
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a fost capabil de a opri procesul de glicogeneza,.in final, casexiei, iar animalele au început să ia în 

greutate. Cu zaharuri tăiate la tumori, tumorile au început să scadă. ". 

http://www.mnwelldir.org/docs/cancer1/altthrpy2.htm                                                                                         

A se vedea si http://scri.ngen.com/hydrazine_sulfate.html  

Alcalinitatea (Cesiu, Potasiu, Calciu Coral, apa alcalina,etc.) ajuta sulfatul de hidrazină in oprirea 

acestui ciclu Clorură de cesiu (și alte câteva minerale), substanța cea mai comună de a face celulele 

canceroase alcaline într-un program de tratament alcalin, a fost dovedits de către Dr. A. Keith Brewer, 

pentru a intra în celulele canceroase, atunci când alte elemente nutritive nu pot.  

Celulele normale nu ingera clorură de cesiu.Clorură de Cesiu: 

1) face celulele canceroase alcaline, 

2) limitează aportul de glucoză în celule (infometeaza celula), 

3) neutralizeaza acidul lactic (care este de fapt ceea ce cauzeaza celulele pentru a se multiplica 

necontrolat și ucide în cele din urmă celulele) și il face netoxic, și 

4) oprește procesul de fermentare, care este un efect secundar al limitarii de glucoza (fermentare este 

ceea ce creează acid lactic în primul rând). 

Clorură de Cesiu va rupe ciclul în mai multe moduri diferite(a se vedea Clorura de Cesiu). 

Acest lucru este IMPORTANT: 

Sulfat de hidrazină blocheaza ciclul cașexie în ficat și clorură de cesiu blocheaza ciclul de casexie in 

celulele canceroase! 

Sulfat de hidrazină in Rusia se arată a fi extrem de eficace in mai mult de 50% dintre pacientii cu SIDA 

si cancer. 

Protocolul Wellness Minnesota: 

www.mnwelldir.org/docs/cancer1/altthrpy2.htm#Hydrazine Sulfate 

"O capsulă 60 mg în fiecare zi pentru primele 3 zile, cu sau înainte de micul dejun. 

O capsulă 60 mg de două ori pe zi pentru următoarele 3 zile, inainte de micul dejun și înainte de cină. 

O capsulă de 60 mg de trei ori pe zi, ulterior, aproximativ la fiecare 8 ore, începând cu micul dejun. 

Acest protocol se bazează pe o greutate pacient mai mare de 55 kg ; pentru o greutate pacient de 50 kg 

și mai jos, jumătate dozaje au fost raportate eficiente. În general, este raportat ca sulfat de hidrazină 

este cel mai eficient atunci când este administrat de la sine (fara alte medicamente luate o jumatate de 

ora înainte sau după administrarea de sulfat de hidrazină) înainte de mese. Dacă răspunsul adecvat se 

face cu 2 capsule pe zi, pacienții au fost menținuti pe acest program de dozaj, și nu au crescut. 

http://www.mnwelldir.org/docs/cancer1/altthrpy2.htm
http://scri.ngen.com/hydrazine_sulfate.html
http://www.mnwelldir.org/docs/cancer1/altthrpy2.htm%23Hydrazine%20Sulfate
http://www.mnwelldir.org/docs/cancer1/altthrpy2.htm%23Hydrazine%20Sulfate
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Eficacitatea maxima cu sulfat de hidrazină a fost raportata prin menținerea tratamentului zilnici, timp de 

45 de zile, urmate de o întrerupere timp de 1 până la 2 săptămâni, apoi re-instituire de tratament; 

această întrerupere a fost raportată pentru a preveni dezvoltarea de simptome neuritice periferice.       

În plus, sa raportat că există o incompatibilitate de sulfat de hidrazină cu etanol, barbiturice, 

tranchilizante deci pacienții cărora li se sulfat de hidrazină ar trebui să evite, astfel, băuturi alcoolice, 

tranchilizante, barbiturice. 

Protocolul Walter Last: 

"O cantitate de 60 mg de 3 ori pe zi, cu mese Începeți cu o singură capsulă mg, 60 cu mic dejun pentru 3 

zile, iar apoi adăugați alta capsulă, cu masa de prânz pentru încă 3 zile și în cele din urmă o capsulă 

suplimentar cu cina.. Dacă greutatea corporală este mai mică de aproximativ 55 kg, apoi doar 2 capsule 

pe zi pot fi luate. Daca e mai joasa aproximativ 43 kg de 3 ori 30 mg pot fi utilizate. Daca te simti bine pe 

acest program, atunci acest program poate fi menținut pentru mai multe luni, dar de obicei aceasta este 

întreruptă de o perioadă de repaus de 2 săptămâni după aproximativ 6 săptămâni. " 

Rețineți că trebuie să existe PAUZE în tratament, la intervalele de timp specificate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Avertismente 

Sulfatul de Hidrazină este un Inhibator MAO .Ceea ce face este inhiba o enzima care descompune 

monoamine (serotonina, noradrenalina, dopamina și), produsele chimice creier care ne fac fericiți. 

Inhibitori MAO au fost folositi ca antidepresive. MAO au un alt scop în organism:metabolizeaza tiramina, 

Când se ia un inhibitor MAO, tiramina nu este descompusa, și consumul de alimente cu tiramina pot 

crește tensiunea arterială și inima bate in mod dramatic și poate provoca dureri de cap mari Aceasta 

este o condiție foarte periculoasa, mai ales pentru cineva care lupta deja de cancer.. Cele mai multe 

dintre alimentele care contin tiramina nu sunt in dieta de cancer, și ar trebui să evitate oricum. 

Produse alimentare care conțin tiramină sunt (în principal) invechite, fermentate, sau murate, cum ar 

fi brânzeturile cele mai multe (cu exceptia branza de vaci, crema de branza, si Mozzerlla proaspete), 

carnuri , hot dog, iaurt, vinuri și bere. Aici este o listă de alimente care contin tiramina: 

www.angelfire.com/music/fiddle/recipes/HSguidelines.html  ALIMENTE 

www.angelfire.com/music/fiddle/recipes/recipesindex.html   RETETE 

In general, orice aliment bogat in proteine, care a fost supus îmbătrâniriiar trebui să fie evitat.  

Avertizarea de la Walter Last: 

"Sulfat de hidrazină este un inhibitor de monoaminooxidază și următoarele nu trebuie utilizate în timpul 

tratamentului cu hidrazină: tranchilizante sau sedative în doze mai mari de 100 mg pe zi, în special 

benzodiazepine și fenotiazine ar trebui să fie evitate, de asemenea, antihistaminice, alcool si alte 

medicamente care deprimă sistemului nervos central, cum ar fi morfina. De asemenea, vitamina B6, 

nu ar trebui să fie luata.Alimentele bogate in tiramina, trebuie evitate.. Acestea sunt produse 

http://www.angelfire.com/music/fiddle/recipes/HSguidelines.html
http://www.angelfire.com/music/fiddle/recipes/recipesindex.html
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imbatranite si fermentate,cum ar fi cele mai multe brânzeturi, mezeluri sau pește, smântână și iaurt, 

tofu și tempeh, supa, varză acră, murături și extracte de drojdie. De asemenea, limitate. boabe mari, 

avocado, banane, stafide, smochine, curmale și fructe uscate, fructe coapte în general. " 

Avertizare a dr. Gold, dezvoltatorul de sulfat de hidrazină: 

"HS este o ireversibil si puternic inhibitor MAO (monoaminooxidazei), o clasa de compusi care pot avea 

interactiuni potential mortale cu alte medicamente. E cunoscut de peste trei decenii faptul că 

deprimante ale sistemului nervos central, cum ar-fi barbiturice, tranchilizante și alcool- sunt 

incompatibile cu inhibitori MAO și utilizarea de două împreună ar putea duce la efecte extrem de 

periculoase. "                                                                                                            www.hydrazinesulfate.org/  

 

 

 

 

În rezumat, următoarele lucruri NU ar trebui să fie LUATE cu sulfat de hidrazină: 

ETANOL 

BAUTURI ALCOOLICE 

BARBITURICE și TRANCHILIZANTE (de exemplu, Thorazine, Compazine, Xanax, Valium, Dalmane, 

Ativan, Restoril, Halcion, Nembutal și Seconal, pentru a numi doar câteva) 

SEDATIVE în doze mai mari de 100 mg pe zi, în special Benzodiazepine și Fenotiazine 

ANTIHISTAMINICE 

ANTIEMETICE 

Alte medicamente care DEPRIMA SISTEMUL NERVOS CENTRAL(MORFINA)  

ALIMENTE TIRAMINA 

VITAMINA B6 

VITAMINA C in doze zilnice de peste 250 mg (din TOATE SURSELE) 

 

Desigur, în plus față de toate aceste lucruri, alimente bogate in glucoza ar trebui să fie evitate. 
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SULFAT DE HIDRAZINA NU ESTE O SUBSTANTA NATURALA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Sulfat de hidrazină TREBUIE să fie luat în DOZE EXACTE.  

SUPRADOZAREA pe sulfat de hidrazină pot face mai MULT RAU decat bine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Dacă pacient cu cancer are dureri mari, tratamentul clorură de cesiu cu DMSO și Aloe imunitar poate fi 

capabil de a opri durerea în termen de 2 sau 3 zile. Pacientul poate fi capabil de a obține de pe morfina, 

sau dintr-un medicament similar. Cu toate acestea, așteptați până când morfina si alte medicamente 

ies din organism înainte de a începe cu sulfat de hidrazină. 

Planul de tratament și Dieta cașexie 

Lucrurile sunt pe cale de a se complica.  

Dumneavoastra impreuna cu membrii familiei dvs. trebuie sa notati pe hartie pentru a ține evidența a 

ceea ce se întâmplă. Adăugând sulfat de hidrazină dubleaza complexitatea oricarui tratament. 

TREBUIE SA CITITI SI SA RECITITI TOT SA FITI SIGURI CA NU ATI SARIT PESTE NIMIC!! 

1.In mod constant trebuie sa aveti in minte ce se poate și CE NU SE POATE cu sulfat de hidrazină. 

2.Sulfat de hidrazină se utilizează pentru a opri ciclul de cașexie în ficat.        

SULFAT DE HIDRAZINA NU ESTE O SUBSTANTA NATURALA.SUPRADOZAJUL POATE FACE RAU!!!!!!!!!            

NU ESTE RECOMANDAT SA FACETI ACEST TRATAMENT SINGURI, FARA SUPORT DE LA UN EXPERT!!!!. 

VENDORUL MENTIONAT LA CLORURA DE CESIU SE OCUPA SI DE SULFAT DE HIDRAZINA. 

3.In cazul în care o creștere temporară cu 50% în mărime oricarei tumori (sau o cantitate semnificativă 

de umflare sau inflamație) nu va provoca nici un pericol, utilizați de clorură de cesiu / DMSO. Dar chiar 

și în acest tratament, există lucruri pe careNU SE POT LUA cu SULFAT DE HIDRAZINA (de exemplu doze 

mari de vitamina C-peste 250 mg).  

Clorură de cesiu va bloca ciclul de casexie la celulele canceroase prin blocarea glucozei.      

DMSO va conduce clorura de cesiu în celule canceroase.Citiți avertismentele de siguranță DMSO 

4.Produse pentru a furniza energie : Sucuri de struguri si fructe puternic anticancerigene 

( vitamina C din fructe ok dar 250 mg pe zi). Celulele normale sunt literalmente moarte de foame de 

casexie. Oasele și mușchii unei persoane sunt literalmente consumate de ciclul de casexie, în scopul de a 

"hrăni" celulele canceroase. Este foarte important pentru a restabili sănătatea celulelor non-canceroase, 

cu o explozie de substante nutritive puternice. Alte produse includ: Suc de LIMU/Noni/ mangosteen. 

5.MSM(derivat de DMSO) este cunoscut pentru a bloca formarea de acid lactic, și a-l elimina din corp.  

6.D-Ribose. Ribose este utilizat pentru a trata fibromialgia, deoarece acesta poate trece de acidul lactic 

în organism și poate lua glucoză direct în mușchi. Acest lucru este critic pentru pacienții cașexie. 
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7. Protejarea ficatului. Prin definiție, ciclul de cașexie a afectat ficatul. A se vedea                       

Detoxifierea si curatarea organismului( Ficat,Bila, Colon, intestine , rinichi , plamani) 

8."Dieta de cancer."  (adica dieta anti-cancer) este foarte redusa în glucoză. Insa fructele 

anticancerigene (foarte multe) desi bogate in glucoza sunt foarte recomandate. Atentie la ce alimente 

NU pot fi consumate cu sulfat de hidrazina www.angelfire.com/music/fiddle/recipes/HSguidelines.html   

ALTE AVERTISMENTE si INDICATII IMPORTANTE 

EVITAREA apei cu CLOR( clorul interfereaza cu TOATE tratamentele cancer  nutritionale) 
Pe cancertutor , acesta este avertismentul numarul 1!(eu consider ca lucuri precum : 
1. CASEXIA-(IMPORTANT  pentru ORICE BOLNAV CANCER  AVANSAT – metastaze, stadiul 4, 

eventual deja SLABIT (energetic si fizic)) 
2.Sulfatul Hidrazina in Casexie 
3.Combaterea starilor de greata si voma 
4.Clisme cafea in casexie ; Clisme cafea Dr Kelley 
5 DETOXIFIERE FICAT PERIODICA( NU in chimioterapie) 
6 Probiotice IN si dupa CHIMIOTERAPIE  
si detoxifierea ficatului sunt mai  importante) 
Orice persoană ce foloseste tratamente nutritionale / dieta cancer ar trebui să bea o mulțime 

de apă, de la 2-4 litri lichide sau mai mult zilnic ( apa si lichide de din alimente), în funcție 

de greutatea persoanei și severitatea cancerului . Apa este esențială pentru mai multe 

motive cu privire la cancer . Cu toate acestea , tipul de apă pe care il bea o persoană este la 

fel de important ca apa in sine . Unele tipuri de apă contin substante care pot distruge un 

tratament alternativ pentru cancer . 
Clorul din apa de la robinet , apa filtrata osmoza inversa sau apa de la robinet distilată(apa 

saracita de minerale esentiale, apa acida) , sau orice alt proces realizat pe apa de la 
robinet ( cu excepția apei filtrate doar de contaminanti(ce pastre4aza mineralel benefice, preznete in mod 

naturala in apa) si apoi ionizata alcalin , care va fi discutata superficial mai jos ) poate transforma 

chimic/neutraliza unii nutrienti ucigasi de cancer . 
Este absolut esențial ca sa NU beti , NU consumati , NU amestecati si NU folositi orice apă care conține clor în 

orice tratament alternativ de cancer . Clorul poate provoca un tratament alternativ pentru a 

eșua . A se vedea acest articol : http://www.fulvic.com/healthalert/chlorine.htm Un articol 

pe clor . 
Definiție : ” Apa naturală “ ( întotdeauna acceptabila ) 
” Apa naturală ” include : apă fântână arteziană , apă distilată fântână arteziană , apă 
ghețar , apa de izvor si apa de izvor distilată . Asigurați-vă că nici o urma de  clorura sau de fluorura Nu 

a fost adăugat la acest tip de apă . Aflați cum se ucide microbii potentiali . Tratamente de ozonare 

apa sunt acceptabile . 
Definiție : ” apa ionizata alcalina“ ( în general acceptabila și , în general, de preferat ) 
Este foarte recomandata , dacă vă puteți permite , ca sa beti apa alcalina ionizata , care a 
avut prefiltrare de contaminanti precum cloruri  și fluorrui inainte de ionizare ( înainte de a 

cumpăra un ionizator intrebati vânzătorului în special daca filtrarea de clor și fluoruri este de practic 100 %  ) si 

atentie la placi – platina titan si putere <200 W- ce foloseste IRIDIUM si OTEL NICHEL este 

TOXICA,NESANATOASA. De asemenea, este important ca apa sa NU fie filtrata de mineralele esentiale , prezente 

in mod natural in apa, de care organismul are nevoie, ci DOAR de contaminanti. ) 

 Lucruri precum apa filtrata prin OSMOSZA INVERSA,  sau APA PURIFICATA TOTAL (APA DISTILATA) , 

inclusiv ASD – Apa Saracita Deuteriu (daca nu e remineralizata) sunt FOARTE PERICULOASE daca sunt 

CONSUMATE FRECVENT! 
 

http://casexia/
http://casexia/
http://voma/
http://voma/
http://greutate/
http://dr.kelley/
http://dr.kelley/
http://cancer/
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1.ORICAND AVETI OPTIUNEA DE A VA FACE SINGURI SUPLIMENTELE/TRATAMENTELE,FACETI-O! 

Aici ma refer in mod deosebit la sucurile defructe, legume , verdeturi si condimente, precum si la 

tratamentele descrise in Anexa 2 Tratamente foarte eficiente cu miere ca transportor Presupun ca nu va 

veti apuca de cultivat ciuperci imunostimulatoare , Alge marine, sau altele(cu exceptia recomandatului  

Suc de iarba de grau verde /iarba de orz verde)    De aceea: 

2.ATENTIE LA SUPLIMENTE, FRUCTE, LEGUME, IERBURI, CONDIMENTE SI LA TOT CE ACHIZITIONATI 

 

Desi majoritatea celor mentionate aici ca suplimente: DMSO, MSM, vitamina C si alte vitamine, Potasiu 

si alte minerale, enzime, cele din Solutia Dr. Rath sau Dr. Hoffer, coenzimaQ10 etc. se gasesc natural in 

alimentele din dieta sau sunt produse de organism, datorita dozelor ridicate recomandate pentru a fi 

eficiente in tratarea cancerului , e necesara achizitionarea de suplimente! 

Atentie la calitate(unde sunt produse, din ce sunt extrase,etc.) Lucruri precum calitatea solului, aerului, 

apei ,lipsa poluarii si pesticidelor, tehnici de prelucrare,etc. pot avea impact major asupra calitatii finale . 

SUPLIMENTELE, FRUCTELE, LEGUMELE, IERBURILE, CONDIMENTELE – > FARA 

CHIMICALE , NEiradaite si NEmodficate genetic(NON- GMO) 

De aceea se recomanda insistent gama ECOLOGIC/BIO/ORGANIC.Insa demulte ori, din 

motive variate (fie pret ridicat,fie nu se gasesc) aceasta optiune nu este tocmai viabila(cu 

exceptia unor suplimente de amestecuri de verdeturi, ierburi de mare sau 

ceaiuri ce se gasesc abundent in variantaECO/BIO, online/in magazinele 

naturiste ) Pentru majoritatea alimentelor consummate zilnic si folosite la sucuri, recomand 

insistent sa le SPALATI si CLATITI bine intr-un VAS cu APA PURA (fara chimicale si 

fara clor), pentru ca apa sa ajunga pe toata suprafata alimentului respectiv.NU LA 
JET! Puteti   face o investitie benefica pentru intreaga familie si achizitiona un sistem 

filtrare/eventual si ionizare de apa, unul cat mai bun calitativ(nu neparat mai scump, in limita bugetului 

fiecaruia). 
Atentie: , NU osmoza inversa sau alt sitem care va purifica apa si de mineralele benefice 

organismului(apa distiata/apa acida) sau daca folositi un astfel de sistem, NU consumati apa 

intern – a se vedea mai sus. 
UNUL DIN OBIECTIVELE DVS PRIMARE ESTE DETOXIFIEREA FICATULUI si al 

INTREGULUI ORGANISM! 

In acelasi timp trebuie sa aveti in vedere ca sunt lucruri(nutrienti si minerale)  care 

TREBUIE sa ramana in organism PLUS ca NU DORITI SA VA INTOXICATI MAI TARE CU 

CELE DESTINATE DETOXIFIERII (SUCURI, ETC.) 

“Suplimentele trebuie să fie testate pentru puritate de catre dumneavoastra. Dacă acest 

lucru nu se poate face, nu le luati. Suplimente poluate fac mult mai mult rău decât bine. 

Obtineti super-nutrițienți prin stoarcerea legumelor de toate tipurile și din ceaiuri de 

plante”.– Dr. Hulda Clark 

Un cerinta minima pentru un supliment “bun” este sa nu aiba NIMIC (aditivi, 

conservanti,coloranti, excipienti, etc) adaugat in afara de ceea ce ar trebui sa 

contina primar. Nu mai mentionez lipsa poluarii si pesticidelor ,lipsa chimicale, 

calitatea solului ,a aerului ,a apei ,a iradierii si in special ,MODIFICARILOR 

GENETICE. 

http://water-ionizers.info/produs/melody-ionizator-apa-2/?lang=ro
http://water-ionizers.info/produs/melody-ionizator-apa-2/?lang=ro
http://water-ionizers.info/produs/melody-ionizator-apa-2/?lang=ro
http://water-ionizers.info/produs/melody-ionizator-apa-2/?lang=ro
http://dvs/
http://dvs/
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FDA afirma ca:” produsele alimentare iradaite nu sunt radioactive, deoarece acestea nu sunt rezultatul unui 

accident nuclear, ci sunt iradiate intentionat”, care este singura diferenta specificata în declarația lor 

oficială. 
Tipul de radiație ionizantă este de aceeași intensitate.: 
“Doza maximă de iradiere pe carne este de aproximativ 4,5 kiloGrays (aceasta este unitatea de radiații). Și asta e 

echivalentul a circa 7 milioane de raze X  piept “ 
http://www.loe.org/shows/segments.html? programID = 07-P13-00026 & segmentID = 4 
Nu voi intra în detalii Dacă doriti  aici este o  hartă 
ghid:http://www.iaea.org/Publications/Booklets/foodirradiation.pdf. 
Pentru Modificari Genetice GM (ce produc aproape sigur cancer si la oameni ,din moment ce la aniamle tumorile 

apar, se dezvolta si ucid in decurs de doar cateva saptamani)):http://en.biosafetyscanner.org/index.php 
http://www.gmo-compass.org/eng/gmo/db/ 
http://www.responsibletechnology.org/ 
Teoretic, ORGANIC nu este permis de lege să fie iradiat sau OMG (oriunde in lume)! 
De aceea BIO/ECO e un plus (desi nu e o garantie). 

CITITI PROSPECTUL.In UE este obligatiu se se scrie pe eticheta despre GMO si iradieri. 

3.RESPECTATI DOZELE INDICATE DACA DORITI SA OBTINETI REZULTATELE MENTIONATE 

 

Daca scrie 400-600 mg zilnic de coenzima Q10 pentru tratarea cancerelor avansate atat trebuie sa 

ajungeti sa luati pentru rezultate!            

Daca tratamentul spune intre 2 4 litri suc pur de struguri zilnic, ½ litru Suc de LIMU zilnic, 1 litru  NONI , 

minim o lingura de miere cu anticancerigen (AloeArborescens, turmeric, scortisoara) de 3 ori pe zi, sau 

orice alt tratament includeti ca tratament complet, atat trebuie as incercati sa luati pentru ca 

tratamentul sa aiba eficienta maxima cu care este cotat.Respectati indicatiile si nu faceti exces de zel. 

Chiar daca nu puteti suporta dozele recomandate instant:  

4. INCEPETI CU DOZE MICI SI LE CRESTETI TREPTAT PE MASURA CE ORGANISMUL SE OBIJNUIESTE 

Multe lucruri pot fi grele pentru stomac și pot provoca diaree ,vărsături sau ameteli usoare,”brain fog” 

dacă sunt luate în doze prea mari prea repede.In cazul în care vă confruntați cu orice tip de disconfort 

nu creșteti doza până când nu vă controlati disconfortul. 

Ramaneți pe zi doza curentă până când organismul se obijnuieste cu doza respectiva. 

Tulburarile gastrice sunt frecvente in tratamentele ce au la baza schimbari in alimentatie. 

Tratamentele electromedicale si alte tratamente ce omoara rapid multi microbi din celule canceroase 

pot cauza,“Brain fog”( concentrare/atentie, confuzie /depresie)(des intalnita la cei ce fac chimioterapie), 

datorita, in acest caz, toxinelor eliberate de microbii morti. 

http://www.livestrong.com/article/204035-brain-fog-symptoms/  

În cazul în care o persoană prezintă “brain fog” acestea trebuie să se oprească și sa bea apă multa. 

5. NU VA CONCENTRATI EXAGERAT PE UCIDEREA CANCERULUI 

Omorarea cancerului nu e cel mai important aspect, nici in cele mai avansate cancere. 

http://www.loe.org/shows/segments.html
http://www.iaea.org/Publications/Booklets/foodirradiation.pdf
http://dvs/
http://dvs/
http://dvs/
http://dvs/
http://en.biosafetyscanner.org/index.php
http://en.biosafetyscanner.org/index.php
http://www.gmo-compass.org/eng/gmo/db/
http://www.gmo-compass.org/eng/gmo/db/
http://www.responsibletechnology.org/
http://www.responsibletechnology.org/
http://www.livestrong.com/article/204035-brain-fog-symptoms/
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Daca includeti in combinatia dumneavoastra prea multe tratamente care se ocupa cu omorarea 

cancerului ( cu omorarea celulelor canceroase) si organismul nu poate sa elimine deseurile toxice 

rezultatele in siguranta, in timp util, acest lucru poate fi FATAL. 

Uciderea celulelor canceroase nu este o problemă pentru tratamente alternative pentru cancer. 

Problema este uciderea celulelor canceroase în condiții de siguranță! 

Un singur tratament foarte bun(ETAPA IV) care se ocupa de acest aspect este suficient! 

Mult mai indicate si sigure sunt tratamentele ce ucid microbii din interiorul celulelor canceroase 

(acestia sunt mult mai mici decat celulele, in consecinta si efectele toxice sunt mult mai mici) precum 

Sucuri de struguri , Protocolul  Aloe Arborescens, Alte tratamente pe baza de MIERE, 

electromedicinale cu  Dispozitive GB-4000,etc. 

Nu uitati FICATUL care se ocupa cu EVACUAREA TOXINELOR DIN ORGANISM.ACEASTA ESTE VITALA, 

OBLIGATORIE si SE FACE CAT MAI DES (daca nu cumva tratamentul ales o face de la sine(de exemplu 

Sucuri de fructe). 

Nici Detoxifierea si curatarea organismului( Ficat,Bila, Colon, intestine , rinichi , plamani) 

Sunt lucruri mai importante decat omorarea cancerului de care trebuie sa va ocupati:  

1atitudinea mentala, Cum protejati celulele non-canceroase si “obtineti timp”?, Oprirea răspândirii 

cancerului, etc. 

Considerati toate aspectele si nu va concentrati exagerat doar asupra unuia! 

6. INCLUDETI IN COMBINATIA DUMNEAVOASTRA TRATAMENTE CE SE OCUPA DE TOATE ASPECTELE 

Aflarea cauzei - CE A CAUZAT CANCERUL in cazul dumneavoastra poate avea un impact major. Daca 

reusiti sa aflati cauza ar fi un pas urias in simplificarea tratamentului (de exemplu:daca banuiti ca acesta 

a aparut in urma iradierii Cernobil atunci ar fi indicat sa includeti tratamente ce au dat rezultate in astfel 

de situatii ( ABM si Suc de iarba de grau verde /iarba de orz verde,alge marine)  daca e pe plan 

psihologic(ca urmare a unei traume emotionale majore) ar fi cazul sa rezolvati problema emotionala  

(lucru care oricum trebuie facut in orice abordarea ati incerca-vezi Atitudinea mentala) ,daca e alimentia 

deficitara (cu exces de zahar si cereale rafinate, produse animale si grasimi rele,sare, etc) atunci poate 

Terapia Dr. Kelley-Dr. Gerson poate fi mai indicata,etc. Insa este destul de dificil de aflat cauza primara, 

mai ales ca acesta poate fi una cumulata –multipla: (iradiere si/sau trai in orase mari si/sau stres/factor 

pshihologic si/sau alimentatie deficitara si/sau toxine si/sau problema dentara si/sau etc….(poate doar 

prin Institutul Ed Skiiling sa aflati cauza primara) 

Daca locuiti(spre exemplu) intr-un oras gen Bucuresti aceasta implica atat stres, poluare si toxine, 

radiatii, etc .Este cunoscut ca aceasta poate fi mult mai nociva decat iradierea nucleara. 

De aceea este foarte recomandat sa includeti in combinatia dumneavoastra tratamente care 

actioneaza pe cat mai multe planuri pentru tratarea cancerului( incepand cu psihic,energizare, 

detoxifiere, alcalinitate, oxigenare, sistem imunitar, omorare cancer, nutritie, etc). 
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7.ATENTIE LA CE TRATAMENTE INCLUDETI IN PLANUL DUMNEAVOASTRA DE TRATAMENT  

De exemplu nu puteti include si Clorura de Cesiu si dieta Budwig in acelasi plan de tratament. 

De asemenea daca tumorile, inflamația sau umflarea sunt o problema majora in cazul dumneavoastra 

(cancer de creier sau apasa pe un organ vital) sau aveti probleme de inima nu veti dori sa includeti 

Clorura de Cesiu in planul dumneavoastra de tratament.Mai indicate/sigure ar fi Dieta Budwig 

pentru alcalinizarea rapida! 

Interdictiile de combinare sunt specificate, acolo unde este cazul . 

AVERTISMENT:  

Dieta-Budwig și protocolul Clorură de cesiu nu pot fi combinate.Unul sau altul, dar niciodată ambele 

În plus,nu pot fi utilizate după altul. De exemplu, atunci când ati atins "limita de cesiu" cu clorură de 

cesiu, NU ar trebui să începeți să utilizați dieta Budwig. Acesta este un exemplu de tratamente 

alternative pentru cancer care nu pot fi combinate între ele sau chiar să fie folosit unul după altul!. 

8.ATENTIE LA EFECTE SECUNDARE(INFLAMATII,UMFLATURI,etc) 

In general tratamentele alternative de cancer, aproape întotdeauna utilizeza substanțe pur naturale, 

pentru a ucide celulele canceroase încet. Cand celulele canceroase sunt pe moarte, sistemul imunitar le 

"atacă" , ceea ce poate crea inflamație temporară sau umflaturi.Inflamația și umflarea sunt temporare, 

dar aceastea pot provoca blocaje foarte periculoase, parțiale sau complete, blocaje ale fluidelor cheie 

sau alte probleme si pot fi extrem de periculoase pentru pacientii cu cancer pulmonar, cancer creier, 

cancer oriunde in tractul digestiv, cancer de duct biliar și alte câteva situații. Dacă există un blocaj ce 

pune în pericol viața solicitați imediat ajutor medical. 

ATENTIE PENTRU CE TRATAMENTE OPTATI.Am mentionat efectele secundare acolo unde este cazul 

(Clorura de Cesiu,Sulfat de Hidrazina, “Brain Fog” si alte simptome associate detoxifierii). 

Daca exista sau apar si altele va rog sa le semnalati.IN ORICE TRATAMENT INCEPETI CU DOZE MICI! 

Pentru tratarea cancerului avansat, ar trebui să știți mai multe lucruri: 

1) Cât de mult cancer este în organism, 

2) În cazul în care sunt punctele cheie ale cancerului (de exemplu, creier, plămâni, oase, etc), 

3) Ce fel de cancer este în funcție de tipul de cancer (de exemplu, este răspândește rapid), 

4) Care sunt instrumentele pe care trebuie să –l combata.NU puteti alege oricare din tratamente 

alternative pentru cancer deoarece există multe situații în care un tratament specific ar fi periculos 

pentru a utiliza. De exemplu, în unele cazuri de cancer umflare a unei tumori, chiar și umflarea 

temporară, poate fi fatale. Astfel, este foarte important să știti cât de multa umflarea și inflamație pot 

fi tolerate și care tratamente alternative pentru cancer pot provoca umflarea temporară și inflamație.  
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Acesta este un exemplu de ce unele tratamente alternative de cancer nu ar trebui să fie utilizate în 

anumite situații, sau ar trebui să fie utilizate numai sub supraveghere de specialitate. (Exemplu Clorura 

de Cesiu, Sulfat de hidrazina) 

Protocolul Budwig nu cauzeaza inflamatii ,umflaturi si nu are efecte adverse cunoscute: 

Un exemplu, cancerul pulmonar (inclusiv care sa extins la plamani),in cazul în care există congestie, 

acest lucru este aproape întotdeauna preocuparea principală atunci cand se trateaza de cancer, 

indiferent de ce alte probleme pot exista. Dacă pacientul cu cancer trebuie să meargă pe oxigen, în 

trecut, era aproape imposibil pentru a salva pacientul, din cauza raspandirii cancerului Cu toate acestea, 

noile tratamente alternative de cancer, cum ar fi protocolul Budwig , au salvat de cancer oameni care 

au fost pe 18 litri de oxigen pe zi, deoarece acestea sunt tratamente puternice si tratamentul nu a 

adaugat la congestia existente! 

O altă problemă este dacă pacientul ia orice medicamente pe baza de prescriptie medicala, inclusiv 

chimioterapie sau orice alte medicamente baza de prescriptie medicala. Unele tratamente alternative 

de cancer nu pot fi utilizate în timp ce un pacient cu cancer ia în continuare orice tip de medicamente 

baza de prescriptie medicala. 

Cancerul la creier poate fi, de asemenea, prioritatea numărul unu. Umflarea creierului poate încetini 

ritmul cardiac, pina la punctul de inima nu mai bate complet. 

O altă problemă este cancerul osos (inclusiv cancer care sa extins la oase). Atunci când oasele devin 

fragile și încep a se rupe se poate crea depresie severă a pacientului cu cancer, mai ales în cazul în care 

oasele care se rup sunt la nivelul coloanei vertebrale. Acest fapt va ridica importanta de a trata cancerul 

osos primar (desi cancerul pulmonar, care include congestie este aproape întotdeauna cea mai mare 

prioritate). 

Ca alte exemple, unii pacienti cu cancer nu pot digera sau consuma suplimente (de exemplu, acestea 

sunt hrănite IntraVenos). Multe tratamente alternative de cancer necesită abilitatea de a lua și de a 

digera suplimente(sucurile ajuta de multe ori). 

Ideea este că există multe probleme care afectează care tratamente alternativ (e) de cancer pot fi 

folosite într-un caz specific și care nu pot fi folosite. Odată ce această listă este cunoscuta, se aleg cele 

mai bune, pe baza priorităților. 

Există mai mulți factori să ia în considerare înainte de tratament poate fi ales. 

Aceste lucruri sunt menționate pentru a vă pregăti pentru faptul ca trebuie sa va documentati intens 

inainte sa alegeti un tratament pentru cazul dumneavoastra Deși este întotdeauna cel mai bine pentru 

a lucra cu un furnizor sau o clinica, trebuie să-ți faci temele înainte (și după), alegeți un furnizor! 

Un furnizor va indica ca tratamentul se poate aplica in cazul dvs, chiar dacă acestea nu sunt cea mai 

buna alegere pentru situația dumneavoastră.Alegerea expertului depinde tot de dumneavoastra. 
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De asemenea, să fiti conștienți de faptul că, datorită persecuției masive pe medicina alternativa , 

vânzătorii nu mai au dreptul să-ți spun cât de eficiente tratamentul lor poate fi pentru dvs.. 

De exemplu, un vânzător poate ști că tratamentul sau va vindeca cancerul, bazat pe vastă experiență. 

Cu toate acestea, acest furnizor ar putea sa “se joace cu cuvintele” pentru a se asigura că nu spun 

lucruri pe care autoritatile nu doresc să le stiti. 

Daca sunt probleme (potentiale cu inflamatia) luati antiinflamatorii: 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/24/redu-inflamatie-dureri-cancer-alimente-

cirese/ 

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2015/12/15/reducerea-inflamatiei-partea-ii/ 

9. CAND ESTE POSIBIL LUCRATI CU O PERSOANA CU EXPERIENTA(EXPERT) 

Am descris prioritati ce trebuie urmarite cand alcatuiti o combinatie de tratamente. 

Insa, daca este posibil, consultati-va cu o persoana care a avut succes in multe situatii cu utilizarea de 

tratamente pe care le-ati ales.Experienta sa se poate dovedi VITALA(poate anticipa sau recunoaste 

probleme critice: Detoxifierea si curatarea organismului( Ficat,Bila, Colon, intestine , rinichi , plamani)), 

Ciclul cașexie sau sau in folosirea unor tratamente  precum Clorura de Cesiu, Sulfatul de Hidrazină ! 

In orice tratament ati alege e indicat sa cereti o parere de la o persoana cu experienta in tratamentul 

ales. Insa atentie la ce expert alegeti.Cercetati pe cat posibil inainte! 

Desi mi-as dori sa ma pot “autorecomanda”, nu pot. V-am spus, nu sunt in masura sa-mi asum aceasta 

responsabilitate si nici nu-mi doresc.Insa consider de “bun simt” ca expertul cu care colaborati sa fie in 

masura sa va informeze ”minimul” legat de tratament asa cum l-am prezentat eu: de ce trebuie inclus, 

cum actioneaza asupra cancerului(d.p.d.v. stiitific), dozele adecvate pentru cazul dumneavoastra, 

daca nu intra in conflict cu alte tratamente, efecte adverse(daca este cazul), etc.Nu vorbe in vant! 

Personal, mai mult decat sa va prezint obiectiv cele mai eficiciente si sigure tratamente, nu-mi permit 

sa ma “incurc” cu viata dumneavoastra.Sunteti intr-o situatie foarte delicata.                                               

Pot eventual sa va raspund la intrebari legate de tratamente din carte(lucruri pe care nu le-ati inteles) 

si sa va spun parerea mea legata de o combinatie aleasa pentru cazul dumneavoastra (daca e suficient 

de PUTERNICA, daca e SIGURA (pentru organism), daca e SINERGICA (tratamentele se pot combina), 

ce altceva ar mai trebui inclus sau schimbat sau daca sunt alte lucruri/tratamente mai adecvate  

pentru situatia dumneavoastra pe care trebuie sa le aveti in vedere). Eventual, pot sa va expun alte 

alternative care se incadreaza in bugetul dumneavoastra (pina apare volumul 2 ) Insa alegerea va 

apartine in totalitate! Vreau sa va ajut , insa nu-mi voi permite si nu vreau sa “va am pe constiinta”!  

Cred ca o consultatie din partea Institului Ed Skilling este recomandata, avand in vedere renumele si 

experienta acestora in tratarea cancerelor. Alte recomandari includ inst HOPE4CANCER, ISSELS si ma 

sunt si altele.Daca vreti , putem sa cautam impreuna o optiune de clinica adecvata pentru cazul dvs. 

Adresa mea de mail:cristigologan@gmail.com   

https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/24/redu-inflamatie-dureri-cancer-alimente-cirese/
https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/24/redu-inflamatie-dureri-cancer-alimente-cirese/
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10. EVITATI APA DISTILATA (EXCEPTIE CAND E OBLIGATORIU) 

Multe tratamente alternative de cancer includ produse care sunt amestecate cu apă distilată. Acest 

lucru este in regula.Apa distilată ca lichid de hidratare primar nu este in regul Apa distilată “scurge” 

potasiul si alte minerale din organism. Bauta regulat,poate provoca probleme cardiace, deoarece inima 

depinde de potasiu si alte minerale.Dacă ați folosit apă distilată ca sursă principală de lichid, va trebui să 

luati imediat suplimente care sunt bogate in potasiu si alte minerale, cum ar fi bauturile pentru sportivi, 

suc de portocale, avocado, banane, etc.Nu folositi apa distilata ca sursă majoră de lichide. 

11. NU LUATI ELEMENTE CHELANTE PENTRU O PERIOADA INDELUNGATA 

 

Chlorella e absolut critică in multe situatii(la îndepărtatarea amalgamelor dentare). Cu toate acestea, 

odata cu metalele rele este posibil unele minerale bune (necesare organismului sau Argintul coloidal) 

vor fi, de asemenea, chelate. 

Nu folositi un produs de chelare mai des decat e nevoie. De exemplu, atunci când mergeti la dentist 

pentru a elimina mercurul elemente de chelare nu ar trebui să fie luate pentru mai mult de 5 sau 6 zile 

după tratament. 

Există excepții de la regula # 1. (de exemplu,o persoană cu scleroza multipla ar putea avea nevoie să ia 

elemente de chelatare pentru mai multe luni) În medicina alternativă, există întotdeauna compromisuri. 

În multe situații, utilizarea pe termen lung a elementelor de chelatare este critică. Pacientul trebuie 

compare efectele negative cu cele benefice ale elementelor de chelare pe termen lung.. 

Dacă vă aflați pe elemente de chelatare pentru mai mult de câteva zile, ar fi înțelept pentru a 

suplimenta cu minerale.  

12.ATENTIE,ATENTIE SI ATENTIE!! LA BICARBONAT DE SODIU PE CALE ORALA!! 

Bicarbonatul de sodiu e luat pe cale orală NUMAI IN CAZUL în care cancerul este în "tractul digestiv" 

(de la gură sau gât la colon si tot drumul până in zona anală). Acest "tub", este extern fluxului sanguin. 

Bicarbonatul de sodiu distruge celulele canceroase de la primul contact - un bun tratament pentru orice 

cancer în acest "tub". 

Foarte multi pacienti exagereaza cu cantitatea de bicarbonat de sodiu luat pe cale orală! 

ATENTIE: Pentru cancere în acest tub, există reguli stricte cu privire la luarea pe cale orală: 

Bicarbonatul de sodiu NU ar trebui să fie utilizat pentru mai mult de trei săptămâni, la un moment dat. 

În prima săptămână nu mai mult de doua lingurite pe zi de bicarbonat de sodiu ar trebui să fie luat pe 

cale orală.  

În săptămânile 2 si 3 nu mai mult de o lingurita pe zi de bicarbonat de sodiu ar trebui să fie luat pe cale 

orală. Numai sub îngrijirea unui medic ar trebui să aceste doze maxime interne să fie depășite. 
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Pentru cazurile de cancer de piele și alte tipuri de cancer externe (inclusiv o clisma rectala), în cazul în 

care soluția de bicarbonat de sodiu vine în contact direct cu cancerul extern pentru fluxul sanguin, 

această restricție nu se aplică. 

NU e recomandat bicarbonat de sodiu pe cale orala pentru orice alt tip de cancer( in afara de "tub") 

NU folosiți bicarbonat de sodiu ca un tratament de cancer alcalin!Sângele are deja bicarbonat de sodiu 

în mod natural. În cazul în care pH-ul sangelui este prea mare, poate fi FATAL. 
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INCHEIERE 
 

Poate v-ati intrebat “DE CE DUMNEAVOASTRA?” sau daca e un test al vietii/ trimisa de Dumnezeu? 

Asa cum ati vazut, cancerul e o boala ca oricare alta. E o boala creata de noi oamenii, o boala aparuta 

datorita stilului actual “modern” de viata  (considerat si acceptat ca normal: alimentatie acida, fumat. 

etc ) , a lucrurilor moderne folosite impropriu (radiatii ionizate, poluare industriala , toxine, chimicale, 

etc.) , datorita tuturor lucrurilor(inclusiv stres) ce slabesc organismul si il fac vulnerabil la multe alte 

boli cronice si degenerative. 

Trebuie a aveti in vedere ca nu e nimeni nici ferit, nici vizat in special. Daca aveti aceasta boala (microb 

) aceasta se datoreaza unei vulnerabilitati in organismul dumneavoastra pe care aceasta a speculato si 

nu trebuie sa va simititi defavorizati fata de altii.  

E foarte posibil ca sa nu fiti dumneavoastra direct responsabil pentru slabiciunea organismului. Insa nu 

trebuie sa va consumati asupra cine e vinovat ci sa va concentrati la cum sa va vindecati - aceasta e 

prioritatea dumneavoastra. 

Se cunoaste  DE CE si CUM apare aceasta boala precum si CUM POATE FI COMBATUTA(stiintific, deci: 

suntem limitati de “ipocrizie”, nu de nestiinta) 

Dumneavoastra, TREBUIE sa corectati aceasta slabiciune, sa va intariti si sa restaurati organismul la 

starea de “imunitate”.Pentru aceasta trebuie sa aveti un tratament bun, eficient ( de fapt, o combinatie 

pentru ca, de cele mai multe ori , cancerele sunt evoluate, au cauze multiple,etc. si e necesara 

combaterea mai multor probleme nu doar omorarea cancerului ) care sa combata “inteligent” 

cancerul ( pe de o parte sa-l omoare si, simultan, sa va protejeze, energizeze si sa va tina in viata).   

TREBUIE sa folositi tratamente demonstrate care sa va confere PLUS DE INCREDERE IN SANSA 

DUMNEAVOASTRA DE REUSITA, pe LANGA INCREDEREA IN DUMNEZEU (care ar trebui sa fie 

SUFICIENTA). 

Asa cum sute de mii de oameni au reusit folosind cele descrise in carte (metode care NU imi apartin , 

nu sunt inventii ale mele ci sunt date asa cum au fost elaborate si folosite in folosul celor bolnavi de 

oamenii de stiinta ce le-au dezvoltat) asa si dumneavoastra trebuie sa reusiti! Si, statistic vorbind, 

sansa este de partea dumneavoastra!                                                             Chiar daca doriti sa considerari 

boala un test, foarte multi au reusit sa-l treaca cu succes. Nu e imposibil nici pentru dumneavoastra. 

Prin cele din carte am incercat sa va maximizez sansele insa cel mai mult le poate mari bunul 

Dumnezeu ca lupta si Victoria desi e posibila, usoara nu e.Voi actualiza constant atat CARTEA cat si 

SITE-ul(verificati-l!) Va rog sa- mi SCUZATI  si  SEMNALATI greselile de traducere si editare(am acordat 

mai putina atentie acestui aspect si greseli se pot strecura la traducere insa cel mai important este ca 

informatiile sa fie corecte si exacte si vreau sa aud de la dvs. ca va ajuta intr-adevar!) 

Multa CREDINTA si DOAMNE AJUTA TUTUROR! 
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Cristian 

CLINICI CU RENUME PE PLAN MONDIAL 
 

Pe cei interesati de un tratament la o clinica pot sa ma contacteze. Fac si aceasta mentiune la final, intr-

ucat eu sunt foarte constient ca , pentru cei mai multi dintre dvs, (asa cum a fost si cazul mamei), 

tratamentul la o clinica nu este cea mai accesibila varianta de tratare. In acelasi timp, la fel cum am facut 

mentiunea si la aparatele eletromedicale (care iarasi sunt un lux, dar sunt foarte bune pentru cine isi 

poate permite), NU pot exclude optiuni si variante de tratare care pot oferi o sansa reala celor in situatia 

dvs pe motive financiare. Asta ar insemna sa limitez din sansele dvs. Sunt cazuri afectate in asa masura 

de tratamentele conventionale incat un tratament facut acasa (care este de cele mai multe ori un 

tratament nutritional, al carui eficienta scade drastic cand organismul a urmat tratamente 

conventionale (care, conform studiilor (am dat linkuri cu studii in actul disclaimer inceputul cartii),  

afecteaza tractul digestiv( asa cum sunt chimioterapia si operatia ) sistemul imunitar(chimio/radio)  si 

organele interne) astfel incat organismul nici nu poate utiliza eficient nutrientii si are probleme majore 

de recuperare datorate acestor daune ale organelor interne) NU poate echivala cu un tratament facut la 

o clinica buna(clinica alternativa, complementara sau integrative). Prin clinica buna ma refer la acele 

clinici care au minim cateva zeci de ani experienta in domeniu si pot prezenta statistici si cazuri clinice 

incurajatoare. Si, pe langa experienta de zeci de ani(care la un moment dat poate face diferenta), sunt 

clinici care au aparatura si aparate electromedicale, tehnica si tot ce este necesar (lucruri pe care , 

probabil, un pacient nu si le-ar putea permite pe toate intr-o viata ) pentru a asigura unui pacient sanse 

maxime (aparatura , tehnici si metode pentu a asigura o abordare si sustinere completa, atat prin lucruri 

destinate sa asigure energia necesara supravietuirii, sa energizeze puternic un pacient slabit, ofere 

alternative puternice menite sa sustina pe cei afectati de chimio/radio(pentru care,datorita dauneleor 

de cele mai multe ori abordarea nutritionala pur si simplu nu isi poate face efectul) , prin metode si 

tehnici de detectie si monitorizare a progresului precise cat si prin tratamente eficiente exclusiviste ( de 

exemplu, antineoplastonii cancer creier Dr Burzinski, Tehnicile SPDT si BX de la Institutul Hope4Cancer, 

Aparatele Photon Institutul Ed Skilling, etc) 

Problema care apare este ca fiecare clinica este cu nisa ei(insemnanad specializata pe anumite tipuri de 

cancer si terapii: ( de exemplu, clinica Burzinki, care a facut inconjorul lumii cu 

antineoplastionii(http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/26/tratementele-cancer-alternative-

functioneaza-burzinski-antineoplastoni/) este adecvata celor cu cancer de creier, institutul Issels celor afectatati 

MASIV de chimio/radioterapie, Institutul Ed Skilling celor EXTREM de slabiti energetic. etc ) si cei in situatatia 

dvs poate nu au la dispozitie timpul necesar sa analizeze toate clinicile din lume desi ar trebui ca minim sa se 

intereseze de cazuri ca ale lor tratate cu succes in locul in care vor sa mearga.  

 De aceea, pentru cei interesati de tratamentul la o clinica , putem dicuta  si incerca sa gasim impreuna o 

varianta optima(caresa va ofere cazului dvs specific sanse cat mai mari) functie de situatia si de tipul dvs 

specific de cancer.  Adresa mea de mail este cristigologan@gmail.com si am sa incerc(asa cum fac 

mereu) sa raspund tuturor in limita timpului.  Unele tratamentele din aceasta carte se fac si la si le veti 

intalni si la clinici cu renume mondial in tratarea alternativa , complementara si integrativa a cancerului 

si  momentan sunt printer cele mai potente care se pot face acasa(care va ofera cele mai multe sanse 

http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/26/tratementele-cancer-alternative-functioneaza-burzinski-antineoplastoni/
http://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/06/26/tratementele-cancer-alternative-functioneaza-burzinski-antineoplastoni/
mailto:cristigologan@gmail.com
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din cele care se pot face acasa), insa exista si lucruri, care din diverse motive se pot face doar la clinici si 

va aduc un plus de sanse (exemple:aparate electromedicale pe care un pacient probabil nu si le-ar 

permite intr-o viata, tratamente exclusiviste patentate(antineopalstoni,SPDT,BX,ARRSOTA, etc.), de 

aceea, daca va puteti permite, nu neglijati aceasta optiune de a merge si la o clinica DE TOP(clinica care 

are si statistici sa o sustina, nu orice clinica). 

Am lasat aceasta mentiune la urma intr-ucat, personal inca imi reprosez ca nu am incercat sa contactez 

unele clinici in cazul mamei, si doresc sa fiu cu constiinta impacata ca am mentionat si aceasta optiune 

(care poate fi foarte puternica, si , la un moment dat,poate face diferenta,  functie de cazul dvs specific)  

pentru cei interesati . 

Prin aceasta carte nu am ca obiectiv sa fac reclama unor clinici ci sa informez asupra optiunilor dvs.(si, 

intr-ucat, cei mai multi dintre dvs optati pentru tratamente facute acasa(asa cum a fost si cazul mamei), 

asupra acestor tipuri de tratamente am incercat sa ma concentrez ). 

Insa, fiecare este liber si dator sa incerce si sa faca ce considera adecvat pentru imbuntatirea sanatatii si 

a vietii sale, inclusive sa opteze pentru tratament la o clinica.Trebuie sa va orientati sa va descurcati cu 

ce posibilitati aveti, intr-ucat SE POATE, insa nici nu neglijati optiuni daca va sunt accesibile si va pot 

spori sansele.  

SANSE SUNT. TREBUIE SA PROFITATI DE ELE! 

si NU uitati de Dumnezeu, ca nici EL nu uita de noi.Dumnezeu iubeste mai mult pe cel main mare 

pacatos decat cel mai mare sfant pe Dumnezeu-insa sa nu abuzam de asta ci sa cautam sa avem 

smerenia si multumirea necesara pentru toate . 

Doamne ajuta tuturor! 


