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becnie w terapii nowotworowej kładzie się nacisk na niszczenie nowotworÓw
i wszystkie badania koncentrują się na poszukiwaniu nowych sposobÓw realizacji tego zadania. Jednak wciąż jest niewie]e dowodÓw na to, że takie podejŚcie
rzeczyłviŚcie działai przynosi korzyŚci pacjentom. Prawdę powiedziawszy, jest coraz
więcej dowodow na to, że właŚnie takie podejście sprawia, iż rak jest tak niebezpieczny. Przystępując do trwającej już ponad 3o lat pracy z choĘrmi na raka, także zacząłem od postrzegania guzÓw jako wrogÓw, którzy powinni zostać zniszczeni, ale w rezultacie doświadczeń i nowych niezależnych badań stopniowo zmieniłem poglądy.
Teraz traktuję komórki nowotworowe i nowotwory jako zazluyczaj nieszkodliwe, a standardowe terapie jako głÓvnrą przyczwę zgonÓw z powodu nowotworÓw.
Uważam, że przy odpowiedniej Strategii, nikt nie musi umieraĆ z powodu nowotworu. W tej pracy przedstawiam krÓtki zarys planowanej zmiany w terapii nowofworÓw.

przyczynach raka. Pisałem o tym W moim artykule ,,Pleomorphic Microbes: The
Hidden Cause of cancer and Autoimmune Diseases" (,,polimorficzne drobnoustroje _ ukryta przyczyna nowotworów i chorób autoimmuno]ogicznych'').1 Moje
obecne rozumienie rozwoju raka przedstawia się następująco.
Rak może rozpocząC się od infekcji, która w poddanych stresowi lub przeciążonych częściachorganizmu staje się przewlekła lub, jak stwierdził Reich2, aktywność
mikrobowa może powstawać spontanicznie w rezultacie rozpadu niezdrowej tkanki. organizm ogranicza zakażenie przez otorbienie go. Nowotwór możemy potrak_
towac także jako biobłonę, ktÓrą bakterie rłykorzystują do ochrony przed reakcją
układu odpornościowego' Przypomina to reakcję drzew tworzących guzy na korze,
kiedy zostają ukąszone przez pewien rodzaj Qs. DopÓki krewjest rłystarczająco
czysta, nowotwÓr jest tylko nowotworem _ nie jest złośliwy,nie jest rakiem.
JeŚli jednak układ odpornoŚciowy jest poddawany ciągłemu atakowi, takiemu
jaki jest następstwem dysbiozy jelitowej powodowanej przez drożdżaki Candida
- wskutek toksyn dostających się do krwi w rezultacie zespołu nieszczeinego
jelita, stresujących wydarzeń i emocjonalnego urazu albo szoku oraz podŚwiadomego lęku spowodowanego przez rozpoznanie raka - krew ulega zakażeniu
niebezpiecznymi (polimorflcznymi) drobnoustrojami. w tym momencie uaktywniają się także mniej lub bardziej uśpione bakterie wewnątrz guza. Rakotwórcze
mikroby rłytwarzają metabolity, ktore blokują produkcję energii oksydacyjnej zaatakowanych komórek. Seeger i Budwig wykazali, że dochodzi do blokady układu
cytochromu. Ponadto, może dpjŚĆ do zablokowania przez grzybowy kwas winowy3 cyklu kwasu cytrynowego, który współzawodnicży z kwas-emjabłkowym. Co
więcej, mikroby raka wytwarzają hormony Wzrostu, które powodują rozrost guza.
W każdym bądź razie polimorficzne mikroby w coraz większyrn stopniu blokują
produkcję energii utleniania komÓrek dotkniętych chorobą i zaczynająWtwarzac
energię w warunkach beztlenowych, podobnie jak grzyby. Komórki nowotworowe
zacz5mająwyglądać jak komorki grzybów. Teraz guz jest już złośliwy,ale nadal ogra_
niczony. Ta sytuacja może trwaĆ przez wiele |at przy wolno rosnącirm guzie, który
kurczy się lub staje nieaktpłmy przez dŁugi czas, W zależnoŚci od witalnoŚci organ!
zmu, Wytrzymałościukładu odpornościowego, azwłaszcza rownowagi kwasowo-zasadowej lub pH układu limfatycznego. Im bardziej zab]okowane jest wytwarzanie
energii oksydacyinej nowotworów, tyn więcej W}t\Marza się kwasu mlekowego i tym
bardziej stają się one złoŚliwe, rosną szybciej i dochodzi do przerzutow. Jednak, co
jest istotne, nowotwory nie mogą rozwijać się w środowisku zasadow5rm.
Komórki rakowe rłyglądają, zachowują się, mają przemianę materii i rozprzestrzeniają Się tak, jak grzłby'Widać to, kiedy porowna się je z drożdżakami Candida'
Normalnie są to nieszkodliwe, a nawet korzystne, drożdżejelitowe, ktÓre gdy ich
bytjest zagrożony,przekształcają się w niebezpieczną i inwazyjną formą grzybow.
Tak samo jest z komÓrkami nowotworowymi. Gdy guzy poddawane są coraz
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silniejszemu stresowi rłynikającemu z obecnoŚci drobnoustrojów lub intensyr,rrnego leczenia, stają się lokalnie inwazyjne i mają tendencję do tworzenia odległych przerzutów.
We współczesnej medycynie panuje przekonanie, że należy usuwać nawet bardzo małe guzy. To powoduje, że już
istniejące, uśpionemikroprzerzuty budzą się do życia nieraz
wie}e ]at wczeŚniej, niż zrobiĘby to w innym przypadku, co
prowadzi do wcześniej szej śmierci, a zwłaszcza u młodszych
osób z silnymi reakcjami zapalnymi.
To, czy konwencjonalne ]eczenie przerzutów nowotworu
prowadzi do metastazy (przerzutów), nie zależy od wielkościguza iub jego konwencjonainie okreś]anego etapu złośliwości,lecz od bakteryjnej flory we krwi, a zwłaszcza od
kwasowości płynu limfatycznego, od jego pH' JeŚli konwen-

cjonalne leczenle jest skuteczne w dłuższejperspektywie,
to oznacza to, że nowotwór jest nieszkodliwy - w każdym
razie w odniesieniu do obecności mikroorganizmów.
Jednak nawetprzerzuty zazwyczaj nie zabtjają. Nowotwory Są rzadko bezpośrednim Sprawcą Śmierci wskutek
uszkodzenia istotnych dla ży cia struktur. Naj czę ściej zabljają pośrednio, jeślisą atakowane przez niszczące nowotwÓr
Ieczenie lub przez wzmocniony system immunologiczny
i uwolnienie dużych iloŚci toksyn. Zgonw takim przypadku
następuje za sprawą rozległych zapaleń izakażen, ktÓre często prowadzą do śmierciz powodu infekcji płuc lub serca
bądŹ niewydo]ności wątroby. Nie tu ma znaczenia, czy te
stany zapa1ne spowodowaĘ konwencjonalne, czy naturalne
terapie' WiększoŚĆ chorych na raka z przer^)tami, ktorzy
przeżywają początkowe zabiegi, umiera wiele lat pÓŹniej
z powodu wyniszczenia - dużej utraty wagi i wyniszczenia
mięŚni z powodu postępującej niedokrwistoŚci w następstwie niszczenia erytrocytów (czerwonych krwinek) przez
grzybopodobne drobnoustroje obecne we krwi.
To oznacza, Że sąttzy przyc4my umierania z powodu raka:
. Guz staje się zbyt duży i utrudnia flunkcje życiowe narządów, jednak to rzadki przypadek'
. Ataki układu immunologicznego i toksyn uwalnianych
przezrozpadający się guz powodujące silne stany zapalne.
. Unieczynnienie przez obecne we krwi mikroby większoŚci erytrocytÓw, które nie są w stanie dostarczac tlenu.

Badania z roku zoog wykazały, że doustnie podawany
wodorowęglan sodu nie tylko hamuje Wzrost nowotworów
i spontaniczne przer^tty w modelach mysiego raka piersi,
a]e również zmniejsza częstoŚĆ Występo\Mania przerzutów
do węzłÓw chłonnych i wątroby.6
Te wyniki zostaĘ potwierdzone w pracy ze stycznia zotg
roku, w której szczegółowo wykazano, wjaki sposób podawany doustnie wodorowęglan nie tylko zatrzymuje wzrost
guza, a}e może rÓwnież prowadztc do jego kurczenia się.
Wodorowęglan alkaiizuje płynną limfę i hamuje stan zapalny, tak że stopniowo kurczący się guz nie powoduje problemów, dopóki jest utrzymywana zasadowość.i
To badanie dostarcza fascynujących danych na temat
Wzrostu nowotworu w zależnościod kwasowoŚci. Pomiary
prowadzone łVewnątrz złośliuychnowotworÓw wykazaĘ, że
ich pH waha się w granicach od 6,5 do 6,9, w porównaniu
do kwaŚnoŚci normalnej tkanki łrłmoszącejod 7,z do 7'4 (pH
7 ozfiaczaodczyn neutralny). Guzrozszerza się, dopóki wartośćpH na krawędzi guza jest niższa od 7z. Kiedy po jednej
stronie guza pH wynosi 6,7 a po drugiej TB, wowczas guz
skurczy się po stronie wyższego pH i rozszerzy po stronie niższego pH' Prowadzone przez szereg dni pomiary v,ykazały,
Sanogel _ Doskonałość loku w USA! Medykament,
skład: hydroŹel kwasu metylokrzemowego, bez smaku i zapachu, do całościowej detoksykacji organizmu.
Wchłania i wydala wszelkie odpady metaboliczne
(bilirubina, choleneroI, mocznik, trójgIicerydy, kreatynina i inne).

BioFamina

-

rewolucyjny wynalazek polskich uczonych

pokazują ogólną zasadę, jak można to osiągnąĆ, nawet stosując chemioterapię. opiera się to na idei nieniszczenia nowotworu i aplikowaniu mu odpowiedniej dawki chemioter.apii, która nie pozwala mu na dalszy wzrost' Naukowiec,
dr medycyny Robert A' Gatenby, stwierdził w wywiadzie:
,,W przypadku modelu raka jajnika u myszy, jeŚli potraktuje
się go bardzo wysoką dawką, guz zniknie. Wygląda, jakby
został wyleczony, aie parę tygodni póŹniej wraca i zaczyna
zabijac zwierzę. To standardowy efekt. Potem stosowaliśmy
mniejsze dawki iekÓw i tylko wtedy, gdy były potrzebne.
Dzięki temu byliŚmy W Stanie utrzymac guzy w stabilnym
stanie i myszy żyĘ ptzez nieograniczony czas''.s
W medycynie naturalnej zamiast chemioterapii stosuje
się alkalizację, która Stabilizuje guza i powstrzymuje jego
rozwÓj. Aby móc się rozprzestrueniaĆ, guz musi rozpuŚcić
otaczającą go tkankę łączną, jednak do tego może dojść
tylko wtedy, gdy tkanka jest dostatecznie kwaśna, by aktywować proteolityczne enzymy guza.
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Na miejscu wykonujemy pomiar wieku żyłza pomocą PulseTrace. Jest

to nowe urządzenie służące do oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Dzięki niemu możemy ocenić srtywność naczyń ktwionośnych,
funkcję śródbłonkaoraz wystąpienie ryzyka nadciśnienia.
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że guzy poruszają się w jedną Stronę a potem W inną stosownie do stanu róvrnowagi zasadowo-kwasowej ich środowiska.
W badaniach nie leczonych myszy caĘ guz i jego okoliczne tkanki byĘ kwaŚne, przy czpnajniższe pH (6'sz)było na

krawędzi guza. U leczonych'myszy caĘ guz i jego oko]iczne
tkanki byĘ alkaliczne przy najuyższym pH (7z6) także na
krawędzi guza. Między z i 16 dniem po transplantacji nie leczone guzy średnio podwoiĘ swoją wielkoŚć. U jednostek
leczonych wodorowęglanem sodu rosły stopniowo do 8 dnia,
a następnie zaczęĘkurczyć się do około połorły swojej wielkości, a jeden z czterech guzów całkowicie rozpuŚcił się lz
dnia. I1oŚć stosowanego wodorowęglanu sodu wyniosła 17
gramów na litr wody, ktorej myszy mogĘ pić tyle, ile chcia$.
ostatnio miałem okazję zapoznać się, jakie wyniki dają
różne opcje ]eczenia. W paŹdzierniku zorz roku u kobiety,
z którą korespondowałem, zdiagnozowano 4. stadium raka
płuc (ostatni etap przed Śmiercią). Miała duży guz W prawyrn
płucu i dużo pĘnu w Sercu i płucach. W tym samym czasie

u sĘnnego komentatora krykieta
i byłego aktora, Tony'ego Greiga'

mają najwięcej problemów, ponieważ ich układ odporno-

śclotłyWytwarza

naj silniej

sze stany zap alne.

Nawet zniszczenie guzÓw przez infuzję wodorowęglanu
sodu, tak jak w metodzie Simonciniego, jest niebezpieczne
i może spowodować stan zapalny i Śmierć. Tego rodzaju
problemy z naturalnymi metodami można łatwo wyeliminowaĆ przez dodatkowe stosowanie Środków przeciwzapainych, takich jak ustna alkalizacja, kuracja przeciwmikrobowa i/]ub okres niedożywienia }ub postu.
Nawet z konwencjonalnych badań wynika, że poszczenie blokuje wzrost nowotworówlo i że okresowe posty11 są
o wie]e skuteczniejsze niż nieograniczone spożywanie żywnoŚci ]ub stałejej ograniczanie. Zaletąposzczeniajest to, że
powoduje ono kurczenie się guzów, bez wywoĘwania stanu
zapalnego, ponieważ kiedy organizm jest pozbawiony pożywienia, zużywa niezdrowe tkanki i nowotwory jako Źródło
energii. Dodatkową korzyŚcią jest to, że ograniczenie jedzenia hamuje rÓwnież aktywnośc drobnoustrojów. Tę zasadę
wykorzystuje kilka znanych metod

Zaletę Poszczenia jest to,

Ieczenia raka, takich jak kuracja

Breussa i kuracja winogronowa.
zdiagnozowano raka płuc w r. staże powoduje ono kurczenie
Innym sposobem kurczenia
dium - miał małą złośliwązmianę
się guzów, bez wywoływania
i ewentualnie eliminowania gvzow
W prawym płucu' Poddał się opestanu zaPalnego, Ponieważ
bez w1rwoływania stanu zapalnego
racji i innym konwencjonalnym tekiedy
organizm jest pozbawiony
jest zdecydowana alkalizacja, na
rapiom. Pod koniec grudnia zmarł
przykład chlorkiem cezu lub bardzo
pożywienia, zużywa
z powodu zatrzymania krążenia,
dużymi ilościami wodorowęglanu
zaŚ wspomniana kobieta, ktora zaniezdrowe tkanki i nowotwory
sodu, aby utrzymac przez pewien
stosowała leczenie alkalizujące i anjako źtódłoene]gii.
czas pH moczu powyżej 8. Jednak
tymikrobowe, całkowicie pozbyła
te terapie rÓwnież mogą powodosię pĘnu, jej serce było w doskonawać problemy i w większości przyĘm stanie, wyniki badań krwi by$
padków nie widzę potrzeby, aby uciekaĆ się do skrajnoŚci.
bardzo dobre i czuła się wspaniale. Guzwctąż był takiego
NajczęŚciej Stosowane w medycynie naturalnej są ensamego rozmiaru, kiedy zeskanowano go w listopadzie.

Bezpieczne kurczenie nowotworóW

Ciekawa prezentacja dra medycyny Gershoma Zajiceka,

profesora Medycyny Doświadczalnej i Badań Raka na
Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, zatytułowana

,,Leczenie przyspiesza Wzrost guza" wyjaśnia wyniki najnowszych badań dowodzących bezcelowości i niebezpieczeństwa
wynikającego z prób usuwania lub zmniejszania guzów konwencjonaln1rmi terapiami, ponieważ dochodzi potem do przerzutÓw lub odrastania nowotworu ze zwiększoną prędkością.8
okazuje się, że do póŹniejszego powstawania przerzutow
i ich szybkiego wzrostu najbardziej przyczynia się chemioterapia. W rezu]tacie leki przyspieszają Śmierć pacjentów.g Gdy
guzy są poddane stresowi, wywarzają komórki macierzyste,
a z nich nowe komórki nowotworowe, ktÓre są o wiele bardziej złośliwei odporne na terapie, niż te sprzed ]eczenla.

Medycyna konwencjonalna ukrywa te fakty przy pomocy

Statystyk, wykrywając i usuwając coraz mniejsze, nieszkodliwe guzy, ktÓre nigdy nie zagroziŁyby zdrowiu, i traktuje
je jako wyleczone przypadki raka. Ponadto zgony będące

następstwem leczenia raka są często przwisywane innym

przyczynom, co zmniejsza Statystyczną umiera]noŚć na raka.
Niestety, wiele natura]nych terapil również stwarza problemy. Jest tak w zasadzie w przypadku wszystkich metod

]eczenia, które niszczą nowotwory, generując W tym procesie ostre stany zapalne. Przykładem tego jest terapia
Gersona lub używanie do niszczenia nowotworÓw piersi
czarnej maŚci bądŹ podobnych Środków. Te Środki mogą
być skuteczne, ale często nie są, zaśmłodsi i zdrowsi ]udzie
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zymy proteolityczne, ktore przyczyniają się do usunięcia
resztek białka i zmniejszenla guzów przy jednoczesnym
hamowaniu stanów zapalnych. Ulubione to bromelaina
i papaina. Ponadto, enzymy fibrynolityczne nottokinaza
oraz S errapep taza, ktor e hamuj ą nadmierne ziepianie, czyli
nadkrzepliwoŚĆ12 krwi, ktÓra jest potrzebna do formowania
przerzutÓw.
Uważam, że najbardziej wygodny i niezawodny sposÓb
polega na utrzymaniu początkowego Stanu nowotworu przy
pomocy Środków alkalizujących'13 na przykład wodorowę-

glanu'sodu i cytrynianu potasu, przyjmowanych w ciągu
dnia, ktÓre stopniowo zmniejszają guzybez wywoływania

stanu zapalnego. Można to zrobić w połączeniu z alkalizacją,
terapią prze ciwbakteryjną, enzymami prote olity cznymi or az
okresowym postem Wspomaganym spożywaniem tylko surowej żywności.
Pozostaje jeszcze problem leczenia osob, ktÓre stosowaĘ
konwencjonalne ]eczenie i obecnie umierają na kacheksję
(wyniszczenie rakowe). Filmy, takie jak Humoral Pathology
(Patologia humoralna) i Symbiosis or Pąrąsitism (Symbioza czy
pasożytnictwo), nakręcone przy wykorzystaniu mikroskopii szarego polala pokazuj ąbardzo wyrażnie, że w pÓżnym

stadium raka większośćerytrocytow jest silnie atakowana

przez mikroorganizmy i nie są one w stanie normalnie funk-

cjonować. To oczywiŚcie wymaga antymikrobowej terapii
połączonej z tlenoterapią. Ponadto, osoby z AIDS, gruŹlicą
i rÓżnymi chorobami autoimmunologicznymi często umierajązv,ryniszczenia, co znowu dowodzi, że ten stan nie jest
spowodowany przez gizy, ale przez mikroby.

Lub www.magazgnnexus.pI
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Stymulatory i inhibitory wzrostu
W stabi]izowaniu guza ważne jest rÓlłmież minima]izowanie stymulatorów wzrostu. Głównym promotorem wzrostu
jest Stan zapalny, który może być kontrolowany za pomocą
terapii prze ciwbakteryl'nej, alkalizowania, p oszczenia, enzy mów proteolitycznych, przeciwutleni aczy i zioł przeciwzapainych. Inne pospolite stymulatory wzrostu to wielonienasycone oleje, fosforany 1ub produkty bogate w fosfor, cukieł zboża

Są również doniesienia o przeciwnowotworowym efekcie
samego DMso. Prawdopodobnie jest pomocny w przypadku wie]u nowotworów, takich jak rak piersi, płuc, prostaty,

chłoniaków. Może również norma]izować komórki białaczkowe. W opisie jednego z ostatnich badań wysoce inwazyjnych komórek raka płuc ich autorzy podali: ,,Usta1iliŚmy,
że olrso może znacząco hamowac inwazję komorek raka,
ich migrację i proliferację oraz zdo]nośćdo tworzenia ko]onii'..'''6 Dlłso powoduje rÓwnież naturalną śmierćkomórek nowotworowych i wykazano, że stanowi ochronę przed
uszkodzeniami powstałymi po zastosowaniu promieniowania, zwłaszcza w procesie ]eczenia chorób nowotworowych.
Tak więc w leczeniu raka korzystne może być łączenie
MSM z DMSo' Msu może być rozpuszczony W ovlso w i]oŚci do 34 g na 1oo ml. W przypadku raka piersi, czerniaka
i innych nowotworów położonych blisko skóry ten roztwór
może byc rozcieńczony wodą w stosunku 2:1 iub I:t i przykładany jako okład w miejscu guza
do czasu' aż guz zacznie się norma-

oraz produkty zbożowe, zwłaszcza z mocno rafinowanych
odmian, ponieważ wszystkie one wzmacniają stany zapalne'
Lekkostrawne węglowodany są szkodliwe w przypadku
raka, dlatego że są głownym pożywieniem dla komórek nowotworowych i mikroorganizmÓw. Więcej glukozy oznacza
więcej kwasu mlekowego i wyższą kwasowoŚĆ, co z kolei
oznacza silniejsze zapalenie i intensywniejszy wzrost guza.
Inny'rn powszechnie występującym promotolem wzrostu
jest insulinopodobny czynnik wzrostu r lub lor-r zawarty
w krowim m]eku. Może on stymulowaĆ wzrost wszystkich nowotwoLekkostrawne Wę9lowodany
IizowaĆ. W przypadku łatwo dostęprow, w szczególności nowotworów
są szkodliwe W przyPadku
nych wewnętrznych guzów, takich
piersi, płuc, proStaty i okrężnicy.
raka, dlatego że są
jak nowotwory w żołądku, trzustce,
Zapewne nie jest przypadkiem, że
głównym pożywieniem dla
macicy itp., najlepiej wystawiac je
są to również najczęstsze nowona działanie tego roztworu, dobietwory. Uniwersalnym promotorem
komórek nowotworowych
rając pozycję, która pozwala mobi
wzrostu guza jest wszelkiego romikroorganizmów.
Iizowac spożyty lub zakroplony wodzaju przewlekły stres emocjonalkół nowotworu roztwór. Co się zaś
ny, żywieniowy lub Środowiskowy.
tyczy niedostępnych guzów, można
okazało się, że świeżewarzrya
spróbować połączyc łvysoką dawkę aplikowaną miejscowo
i ich soki, zwłaszcza z w arzw liściastych, j ak rownież buraki
z przyjmowaną doustnie. Dlrso nie powinien być stosowany
i perz, są W Stanie poprawić metabolizm tlenu komórek radoodbytniczo, ponieważ może wprowadzić do krwi toksyny.
kowych, dzięki czemu stają się one mniej złoŚIiwe, a nawet
normalne.

Niedawno rłykazano to również w odniesieniu do metylosulfonylometanu (usvI). Msu jest interesujący z tego
względu, iż pokazuje, co sprawia, że komórki są złośliwe.
Komórki szczególnie agresyłVnego Szczepu czerniaka poddano działaniu dwuprocentowego roztworu MSM. Po upĘwie
jednego dnia komÓrki stały się norma]ne i pozostaĘ takie
przez nie okre ślony czas. Z kolei dimetylosulfotlenek

(ottł s o)

nie normalizuje tych komórek.15 Jedyną rożnicą między
vIsltł i otvtso jest

dodatkowy atom t]enu W MsM. Uważam, że
tO oznacza, iż łtslvt został enzymatycznie zredukowany do
DMSq a uwolniony tlen był w formie, ktora naprawia meta-

bolizm energii utleniającej komórki czerniaka. Jest to w zasadzie dowód na to, że komÓrki nowotworowe i normalne
możnałatwo przekształcic jedne w drugie poprzezblokowanie lub przlrwracanie metabolizmu energii utieniania.
Mikroby raka zwykle nie pozwalają komorkom raka na
powrót do norma]ności, a]e w tym przypadku ptvIsq Wytwarzane przez redukcję tusu, hamuje ich rozwÓj lub je zabtja.
Dvrso jest skuteczny przeciwko grzybom i mikoplazmom.
Oba efekty, mitochondrialna naprawa i mikrobiologiczne
hamowanie, łącząsię, aby znormalizować komÓrki czerniaka. Jednakże w terapii to może nie działać tak dobrze, jeŚli
obecne we krwi mikroby nie znajdą się pod kontrolą.
Duso jest często używany jako noŚnik w konwencjonalnej chemioterapii lub w leczeniu przeciwwirusor /ym za
sprawą jego zdo1noŚci do łatwego wnikania do dotkniętych
chorobą komÓrek' W przypadku raka ten związek atakuje komórki nowotworowe i może byc wykorzystywany do
transportu ]ekow Jest szczegÓInie przydatny w leczeniu
guzów mozgu, do których trudno dotrzec w inny sposób.
LlPlEC-SlERPlEŃ
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Pozostałe Pytania

Głównym problemem w antymikrobowej terapii jest niepewnoŚć w kwestii doboru najwłaŚciwszych Środków prze-

znaczonych do czyszczenia krwi, jak również ich dawek

i kombinacji oraz czasu ich przyjmowania. Łatwo to ocenić
na podstawie anallzy żywej krwi17, ale natura]ni terapeuci,

ktorzy stosują

lnł, zwykle

nie mają do czynienia z dosta-

teczfiąliczbą pacjentÓw chorych na raka, aby mÓc doko-

nac Stosownych porównań. Ponadto, najbardziej skuteczne
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Środki zaradcze przeciwko polimorficzn;rm mikrobom są zakazane lub zwa]czane przez organy służby zdrowia w więk-

szości zachodnich krajów i badania w tej dziedzinie mogą
okazac się ryzykowne. Trochę więcej swobody w tym zakresie mogą mieć alternatywnie myŚlący lekarze medycyny.
Pożyteczne byłoby zalożenie wspólnego banku danych.

Zbadania wymagają rÓwnież inne aspekty, takie jak

wpływ jelitowej dysbiozy, zespoh.r nieszczelnego jelita i korzeniowo-kanałorłych wypełnień na mikroby we krwi, oraz
to, jak najlepiej doprowadzić do norma]izacji organizmu. Są
dowody świadcząceo tym, że oczyszczenie krwi rÓwnież
stopniowo eliminuje guzy lub wprowadza je w Stan uśpienia.
To także musi być potwierdzone lub dalej badane, aby usta\tc przy czyny dotychczasowych niepowodzeń.

DopÓki nie mamy niezawodnego protokołu, za]ecam
stosowanie różnych antybiotyków o szerokim spektrum
działania z dobrymi właściwoŚciamiprzeciwgrzybiczymi
w różnych kombinacjach i dawkach zgodnie ze wskazówkami podanymi w ,,The Ultimate Cleanse" (,,Ostateczne
8,
o czy szczanie'' )
a także dodatkowe użycie e]ektronicznego oczyszczacza krwi lub urządzenia generującego odpo1

wiednie częstotliwoŚci oraz, oczywiŚcie, alkalizowanie' tak
by pH moczu było powyżej 7. W Niemczech łatwo dostępne
sąizopatyczne Środki do terapii Ender]eina' Szczegółowy
program znależc można w mojej książce overcoming Cąncer
(Zwalczanie raka)|e.@

0 autorze:

Walter Last jest emerytowanym biochemikiem i chemikiem,
który pracował na medycznych wydziałach wielu niemieckich uniWersytetóW oraz w Laboratoriach Bio-Science W Los Angeles W USA,
a pÓŹniej jako żywieniowiec i terapeuta wykorzystujęcy naturalne
metody leczenia w Nowej Zelandii iAustralii, gdzie obecnie mieszka.
Jest aUtorem licznych artykułów dotyczęcych zdrowia publikowanych

w różnych czasopismach, jak rÓwnieŹ kilku księżek, w tym Heoling

Foods (Uzdrowiojqce potrowy), The Noturol Woy to Heol (Noturolny
sposÓb Uzdrlwionio) i )vercoming COnCer (Zwolczonie roko), a ł'ak-

że serii małych książeczek wydanych pod ogÓlnym tytułem Heol
Yourself (Uzdrów się son) instruujących, jak uwolnić się od takich
chorÓb. jak artretyzm, astma, tak, droŻdżaki, cukrzyca oraz problemy
z nadwagę (patrz strona internetowa www.the-heal-yoUrself-serie5.

com). Dotychczas w Nexusle Ukazało się dwanaście jego artykułÓw:

,,Nowa medycyna doktora Hamera" (nt :z). ,,Na ile naukowe sę
konwencjonalne terapie antyrakowe? " (nr y),,,Energia seksualna
a zdrowie i duchowość" (nr ss i s6),,,Czy większośćchorób powoduje
system medyczny? " (nr 59). ,,Holistyczny sposÓb na raka" (nr 6a),
,ferapia Cudownym Suplementem Mineralnym" (nr 67),,,Operacyjne
leczenie nowotworÓW zwiększa śmiertelność"(nr 7Ą, ,,Czy paracetamol wywołuje chorobę Alzheimela?" (nr 78).,,Bardzo szybkie leczenie zwykłego ptzeziębienia" (nr 8o). ,,Ukryta Plzyczyna raka i chorÓb
autoimmunologicznych" (nr Bz),,,Nafta - uniwersalny uzdrawiacz" (nr
84) i,,Spisek w sprawie boraksu" (nr 85). Zainteresowanych dalszymi

informacjami na temat zdrowia odsyłamy na jego stronę internetową poświęconą zdrowiu, nauce i duchowości zamieszczoną pod
adresem www.health-science-spirit.com.
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