Nowotwór piersi jest najczęstszy występującym nowotworem w Polsce, każdego roku
odpowiada za śmierć tysięcy kobiet.
Z tego powodu postawiłem rozpocząć prace nad artykułem przedstawiającym dostępne
i skuteczne metody leczenia raka piersi. Rozpoczynając analizę badań naukowych,
metod, substancji leczniczych nie sądziłem, że tyle zajmie mi to czasu i napiszę artykuł o
generalnym leczeniu nowotworów, a rak piersi będzie elementem spójnym, do którego
będę się odnosił w każdym istotnym punkcie.
Temat leczenia raka wzbudza wiele emocji, jest źródłem konfliktów społecznych,
dlatego przeczytaj dokładnie, ze zrozumieniem cały artykuł podsumowujący obecne
metody leczenia raka. Wraz z odnośnikami oraz rekomendowanymi publikacjami,
ponieważ od prawidłowego zrozumienia wiedzy i informacji zależy Twoje zdrowie.
Postaram się przedstawić zebrane materiały w jak najprostszy i zrozumiały sposób.
Wyjątkowo źródła oraz publikacje będę umieszczał pod konkretnymi tematami oraz
będę cytował publikacje naukowe.

Wszystkie opisane w tym artykule metody leczenia oraz substancje
lecznicze stosuje się przy leczeniu wszystkich rodzajach nowotworów.
Plan artykułu leczenia raka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wstęp
Profilaktyka i diagnostyka
Dieta wspomagająca leczenie
Higiena życia
Potencjał błonowy
Zakwaszenie organizmu a nowotwór
Suplementacja wspomagająca leczenie
Substancje lecznicze
1) Salinomycna
2) Askorbinian sodu (Witamina C) w formie dożylnej
3) Kwercetyna
4) Kurkumina + Berberyna
5) Nano tlenek cynku
6) RSO (Rick Simpson Oil) – olej z marihuany medycznej
7) D3/GcMAF
9. Stres a choroby nowotworowe
10. Zakażenia wirusowe i bakteryjne
11. Medycyna akademicka
12. CTC (krążące komórki nowotworowe)
13. Uwagi końcowe
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Artkuł opracowany został na podstawie publikacji naukowych oraz badań. Autor nie
ponosi odpowiedzialności za to, w jaki sposób zawarta tu informacja zostanie odebrana
lub wykorzystana.

1. Wstęp
Zakładam, że wszyscy wiedzą co wywołuje nowotwory, a jeżeli nie, to w wielkim skrócie
objaśniam, nowotwory wywołuje wspólne oddziaływanie: metali ciężkich, patogenów
wewnątrzkomórkowych (wirus i bakterie), niedobory tlenu w komórkach,
zakwaszenia organizmu oraz stres. Stres jest elementem
upośledzającym
funkcjonowanie układu hormonalnego oraz immunologicznego, co skutkuje
wystąpieniem chorób przewlekłych.
Czym jest nowotwór i dlaczego tak ciężko się go leczy?
Nowotwór to nie choroba a symptom, chory jest cały organizm , układ hormonalny i
odpornościowy. Każdego dnia w organizmie pojawiają się tysiące komórek
nowotworowych, ale sprawnie działający układ odpornościowy rozpoznaje i eliminuje
nieprawidłowe komórki .. Problem zaczyna się, gdy immunologia nie nadążą za ilością
pojawiających się komórek rakowych. Przeoczone komórki nowotworowe bardzo
szybko się dzielą i tak powstaje rak. Problemem chemioterapii jest chęć „leczenia”
symptomu a nie przyczyny choroby. Ponadto chemioterapia uderza w układ
odpornościowy powodując u pacjentów np. zaburzenia tworzenia krwinek i
uszkodzenia narządowe.
Komórki nowotworowe charakteryzują się niepohamowanym oraz niekontrolowanym
podziałem komórek, co oznacza, że – dzielą się dużo szybciej niż zdrowe komórki.
Powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w prawidłowe komórki tkanki i mają
zdolność migrowania do innych tkanek oraz narządów.
Powszechnie stosowane leki chemioterapeutyczne NIE LECZĄ nowotworu , one przez
swoje działanie tylko silnie spowalniają podział komórek nowotworowych. Należy
zwrócić uwagę, że wykazują one takie samo działanie na komórki zdrowe ale w związku
z tym iż komórki zdrowe dzielą się wolniej , oddziaływanie chemioterapii jest zazwyczaj
słabsze.
Aby wyleczyć nowotwór lub trwale zahamować jego rozwój nie wystarczy 1, 2 a nawet
10 substancji chemicznych, ponieważ nowotwór to żywy i inteligentny organizm
potrafiący się skutecznie bronić i dostosowywać do zmian otoczenia. Nowotwory
wykorzystują wiele mechanizmów obronnych przeciw powszechnie stosowanym
metodom leczenia. W przypadku chemioterapii, chirurgii oraz radioterapii
podstawowym elementem obrony jest wyrzut komórek nowotworowych do krwi w celu
wytworzenia przerzutów. Można się jednak przed tym bronić! Nowotwory wytwarzają
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oporność na chemioterapeutyki, analogicznie jak bakterie na antybiotyki. Raz podana
chemia najczęściej jest nieskuteczna przy kolejnych wlewach. Komórki nowotworowe
potrafią wypompowywać chemioterapeutyki na zewnątrz komórki przy pomocy pomp
jonowych, jest to ich kolejny mechanizm obronny neutralizujący oddziaływanie
chemioterapii.
Chemioterapia najczęściej hamuje podziały komórek, jednak, gdy zastosujemy lub
odstawimy chemię nastąpi silny wyrzut CTCs (Circulating Tumor Cells) do krwi, a
podział komórek nowotworowych gwałtownie przyśpieszy. Dlatego w mojej opinii
chemioterapii nie można nazwać terapią leczniczą, ponieważ ona niczego nie leczy, a
jedynie hamuje lub spowalnia podział komórek. Potwierdza to nauka, która udowodniła,
że chemioterapia nie działa w żaden sposób na pierwotne komórki nowotworowe
(komórki macierzyste), czyli komórki odpowiedzialne za powstanie nowotworu oraz
jego przerzuty. W 2015 r. polsko-niemiecki zespół naukowców Katharina Pachmann,
Dorothea Schott, Monika Pizon z Transfusionsmedizinisches Zentrum Bayreuth wykazał,
że zawsze w trakcie lub po zakończeniu leczenia chemioterapią ilość komórek
nowotworowych we krwi wzrasta, udowodnili oni również, że na pierwotne komórki
nowotworowe działa kurkumina.
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Powyższe wykresy przedstawiają przypadki raka piersi z przerzutami, jak widać na
wykresie, po zakończeniu leczenia terapią hormonalną lub chemioterapią ilość
krążących komórek nowotworowych gwałtownie wzrosła w organizmach pacjentek.
CTC (krążące komórki nowotworowe) odpowiedzialne są za generowanie nowych
ognisk choroby – przerzutów. Wzrost CTC, po zakończeniu terapii oznacza, że nowotwór
zaczyna rozsiewać się po całym organizmie.
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Źródło:
http://maintrac.com.pl/aktualnosci/
Do walki z nowotworem należy podejść kreatywnie i strategicznie. Czy do walki z
państwem islamskim NATO używa tylko wyłącznie piechoty? Oczywiście, że nie,
wykorzystują pojazdy mechaniczne, samoloty, satelity, okręty bojowe, łodzie podwodne,
drony, roboty, wywiad, hakerów, etc. Podobnie musimy działać w walce z nowotworem,
niestety tak się nie dzieje, do walki z nowotworem wykorzystujemy tylko chemię,
radioterapię i chirurgię, a to zdecydowanie za mało.
Walcząc z nowotworem musimy działać na wielu płaszczyznach: stymulować układ
immunologiczny, wspierać regenerację organizmu, wyeliminować pożywienie komórek
nowotworowych (cukier), blokować przerzuty, eliminować stres, usuwać metale ciężkie,
niszczyć infekcje wewnątrzkomórkowe, odkwasić organizm (nie mylić z zakwaszaniem
żołądka). Do walki z nowotworem wykorzystujemy ponad 1000 różnych substancji
naturalnych, tak, aby nowotwór nie widział co tak naprawdę go niszczy, wtedy
„zgłupieje” i nie będzie w stanie się skutecznie bronić.

Rak piersi – dane.
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet, stanowiącym 25%
wszystkich przypadków. W 2012 r. zachorowało na niego blisko 1,7 mln kobiet , z czego
ponad 0,5 mln zmarło.
Ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet w wynosi 1:8.
W Polsce nowotwory złośliwe piersi (rak) stanowią 20% zachorowań na nowotwory
złośliwe u kobiet. W 2010 r. zostały rozpoznane u blisko 16 tys. kobiet. Liczba zgonów
nimi spowodowana wyniosła ponad 5 tys. Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru
Nowotworów rak piersi jest od lat najczęstszym kobiecym nowotworem złośliwym i
drugą przyczyną zgonów pacjentek onkologicznych.
W krajach wysoko rozwiniętych do 80% osób dotkniętych rakiem piersi przeżywa
średnio 5 lat. W mojej opinii są to bardzo optymistyczne dane, gdyż wg statystyk osoba,
która od momentu diagnozy przeżyje 5 lat i jeden dzień traktowana jest jako wyleczona!
Z moich obserwacji wynika ,że trwale wyleczonych jest maksymalnie 10-20%
pacjentów z nowotworem piersi.
Niestety z roku na rok, liczba chorych na raka rośnie, szacuje się, że w roku 2020
przybędzie o 10% więcej chorych w porównaniu do roku 2015, a w roku 2025, aż o
15%. Średnia wyleczalność chorób nowotworowych na świecie to zaledwie około 3,54%, czyli tylko 4 osoby ze 100, które zachorują na raka przeżyją dłużej niż 5 lat. Są to
przerażające statystyki, którymi firmy farmaceutyczne i rządy państw manipulują dla
partykularnych zysków.
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Rysunek przedstawia rozkład częstotliwości zachorowań na najczęstsze nowotwory
złośliwe w Polsce w 2013 roku. Źródło: http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliweogolem-2/
Źródło:
World Cancer Report 2014. World Health Organization. 2014
World Cancer Report. International Agency for Research on Cancer. 2008
Cancer Survival in England: Patients Diagnosed 2007–2011 and Followed up
to 2012. Office for National Statistics. 2013
Krajowy Rejestr Nowotworów, Nowotwory piersi u kobiet (C50)
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,402794,lekarz-w-2025-roku-chorych-naraka-bedzie-o-ok-15-proc-wiecej.html

2. Profilaktyka i diagnostyka
Mówiąc o profilaktyce i diagnostyce mam na myśli różnego typu badania, lecz na pewno
nie mammografię!

Badanie piersi
Piersi to jedna z najpiękniejszych rzeczy na świecie, jakie kiedykolwiek stworzyła matka
natura J jest to moja skromna opinia J
Karmią one potomstwo, są przedmiotem pożądania, podniecenia oraz poważnie potrafią
namieszać facetom w głowie. Dlatego dotykanie i macanie ich to najczystsza forma
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przyjemności J Tak, badanie palpacyjne piersi – rękami własnymi, męża, chłopaka,
kolegi, koleżanki, ginekologa. Jest mi obojętnie kto bada, ważne, aby badał skutecznie!
Badania wykazały, że samodzielne badanie piersi 1-2 razy w tygodniu ma taką samą
skuteczność co mammografia. Dlatego nie widzę najmniejszego powodu, aby
wykorzystywać do badania piersi mammografię, która przyczynia się do powstania raka
piersi i ma taką samą skuteczność co „ręka” ludzka, pod warunkiem, że co najmniej raz
w tygodniu obejrzymy swoje piersi i je odpowiednio pomacamy J
Mammografia polega na wykonywaniu serii zdjęć gruczołu przy użyciu promieni
rentgenowskich. Jedno takie badanie naświetla organizm kobiety dawką kilkudziesięciu
zdjęć rentgenowskich płuc. Dodatkowo silne ściśnięcie piersi, może spowodować
naruszenie lub uszkodzenie potencjalnego guza i wyciek komórek nowotworowych do
krwi, co spowoduje przerzuty . Jeżeli pragniesz przeprowadzić bezpieczne i skuteczne
badanie możesz zrobić termografię.
Termografia polega na rejestrowaniu zmian temperatury w piersi a ponieważ tkanki
nowotworowe posiadają wyższą temperaturę niż tkanki zdrowe badanie to jest
skuteczne oraz bezpieczne, lecz niestety mało znane w Polsce. Mammografia to w dużym
stopniu element marketingu i lobbingu, ponieważ za każde takie niebezpieczne badanie
placówki dostają pieniądze od NFZ. Dlatego serdecznie polecam przyjemną diagnostykę
„ręczną” lub termografię. Jeżeli nie potrafisz badać ręcznie piersi, w internecie
znajdziesz mnóstwo wskazówek, kursów oraz fantomów piersi z guzem. Nauka
samodzielnego badania jest prosta, ponieważ guzki piersi pod palcem są twarde i
charakterystyczne. Obecnie każdy licealista oraz każda licealistka powinien przejść kurs
pierwszej pomocy oraz naukę wykrywania guzów piersi.
Źródło:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2211041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3153870/
http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiol.2251011667?journalCode=radiology
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222350/

Badania genetyczne
Predyspozycje genetyczne (przekazywane w rodzinie) w etiologii na nowotworów
wynoszą od 1-2%, co stanowi granicę błędu statystycznego. Profilaktyczna mastektomia
jest totalnie bezsensowna w przypadku małych zmian nowotworowych . Równie dobrze
można uciąć sobie obie ręce na wypadek gdyby w ciągu życia któraś miała ulec
złamaniu.
Istnieją mutacje genów BRCA1 i BRCA2, które mogą zwiększyć predyspozycje
zachorowania na raka piersi, ale jest to wyłącznie predyspozycja -teoretyczna !. Sugeruje
się wykazanie czujności w badaniu ręcznym piersi oraz rekomenduje się prowadzenie
zdrowego trybu życia (odpowiednia dieta, aktywność fizyczna itp.)

Istotne badania krwi.
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Dokładną listę badań profilaktycznych znajdziesz w artykule: Uniwersalna lista

badań okresowych – obowiązkowy przegląd stanu zdrowia i nie tylko!
Najważniejsze z nich, które koniecznie należy wykonać, to poziom: wit. D3 (25OH),
homocysteiny, Nagallazy oraz obecność patogenów onkogennych takich, jak: Chlamydia,
Mycoplasma, Wirsu Epseina-Barra, Cytomegalowirus, HPV, HSV, czy wirus Coxackie.
Z mojego skromnego doświadczania oraz ogromnego doświadczenia zaprzyjaźnionego
mi grona medycznego, wiem, że każdy pacjent onkologiczny ma wysoko przekroczone
poziomy patogenów wewnątrzkomórkowych i krytycznie niski poziom witaminy D3.
Naukowcy z całego świata, coraz bardziej są pewni, że choroby przewlekłe są w
znacznym stopniu spowodowane przez infekcje wirusowe oraz bakteryjne. Niektórzy
pacjenci onkologiczni mieli poziom przeciwciał iGG, które nawet nie mieściły się w
normach, np. Chlamydia pneumoniae ponad 150 U/ml, EBV ponad 300 U/ml a nawet
były przypadki ponad 500.
Patogeny onkogenne mają ogromny, acz bagatelizowany wpływ na występowanie
nowotworów. Dla przykładu: nie da się skutecznie wyleczyć raka prostaty bez
wcześniejszego usunięcia z prostaty Chlamydii, wirusów czy retrowirusów.
Podstawowe informacje o patogenach wewnątrzkomórkowych znajdziesz w artykule:

Ukrywane
fakty!
Prawdziwa
autoimmunologicznych oraz przewlekłych!

przyczyna

chorób

UWAGA! Jajniki!
Będę to powtarzał kilkukrotnie w tym artykule. Jeżeli cierpisz na raka piersi koniecznie
zbadaj jajniki. Spora część lekarzy nie zdaje sobie sprawy, że często guz pierwotny
nowotworu piersi, odpowiedzialny za przerzuty, znajduje się w jajnikach! Jeżeli tak
jest, to walka z rakiem piersi będzie mało skuteczna, ponieważ rak będzie stale
przerzutował. Guz pierwotny w jajniku będzie na bieżąco robił wyrzut komórek
nowotworowych do krwi, dlatego w pierwszej kolejności należy usunąć guz pierwotny.

Biopsja
Jestem zwolennikiem płynnej biopsji, która niestety w Polsce jest dopiero w
powijakach. Badanie to polega na wykrywaniu komórek nowotworowych we krwi,
można tą metodą wykrywać i monitorować wszystkie typy nowotworów, oprócz
nowotworów hematologicznych i OUN (ośrodkowego układu nerwowego). Tylko w
przypadku uszkodzenia bariery krew-mózg poprze np. radioterapię można oceniać i
monitorować również nowotwory OUN.
Tradycyjna biopsja może spowodować zezłośliwienie nowotworu lub wyrzut komórek
nowotworowych do krwi, a ryzyko takich zjawisk jest duże. Dlatego przy niektórych
typach nowotworów lekarze decydują się od razu usunąć guz bez wcześniejszej biopsji i
www.sekretyhipokratesa.pl
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ma to realne uzasadnienie. Jeżeli czeka Cię jakakolwiek biopsja lub zabieg chirurgiczny
koniecznie zabezpiecz swój organizm przed CTCs.
Szczegóły jak się przygotowywać się do zabiegu i uchronić się przed przerzutami
opisałem w artykule: Skutecznie zabezpiecz organizm przed krążącymi

komórkami nowotworowymi we krwi (CTCs – circulating tumour
cells)!

3. Dieta wspomagająca leczenie
Oczyść i uszczelnij jelita, aby substancje lecznicze mogły się
prawidłowo wchłaniać.
Od naprawy i regeneracji jelit oraz ich flory bakteryjnej rozpoczyna się proces
leczenia każdej choroby!
Gotowy protokół jak uzdrowić oczyścić i zregenerować jelita, znajdziesz w artykule:

Oczyść jelita! Metoda Dr Mellera – skuteczne oczyszczanie i
regeneracja jelit. Berberyna leczy nowotwory jelit!
Gotowe sposoby jak przywrócić prawidłową florę bakteryjną jelit znajdziesz w artykule:

Jelita – najważniejszy układ w naszym ciele! Jak o niego dbać
spożywając bakterie.
Od powyższych metod należy zacząć! Jeżeli jelita nie funkcjonują prawidłowo, leczenie
chorób przewlekłych przynosi słabsze efekty, ponieważ substancje lecznicze gorzej
wchłaniają się przez „brudne” jelita, natomiast przenikające toksyny przez nieszczelne i
brudne jelita powodują stany chorobowe. Oczyszczanie i regenerację jelit można
stosować równolegle z suplementacją, higieną życia oraz elementami leczniczymi.

Żywienie
Pokarmy, które należy WYELIMINOWAĆ z diety:
•

•
•

Cukry rafinowane, syropy fruktozowo-glukozowe – podnoszą indeks
glikemiczny, są źródłem pożywienia dla bakterii, wirusów, robaków, pasożytów
oraz komórek nowotworowych.
Rafinowane produkty.
Pszenica - biała mąka, pieczywo, makaron, ciasta, chipsy. Pokarmy z pszenicy
można ewentualnie zastąpić: ryżem czarnym/czerwonym, kaszą orkiszową,
gryczaną, jaglaną, mąką z amarantusa, mąką kokosową, chlebem/mąką
orkiszowym. Jednak zdrowe węglowodany również bym znacząco ograniczał!
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•
•

•

•
•

•

•

•

Biała sól.
Mleko oraz nabiał – dorosły organizm z czasem traci możliwość trawienia
laktozy, dlatego stara się ją od razu wydalić. Laktoza, której nie uda się pozbyć z
organizmu odkłada się w zatokach lub układzie limfatycznym. Ewentualnie raz
na jakiś czas można spożywać produkty z mleko koziego lub owczego. Nie
krowiego! Bakterie rozkładające laktozę znajdują się w kiszonkach, dlatego
zachęcam i polecam spożywać dużo ogórków kiszonych, kapusty kiszonej, itp.
Tłuszcze w formie płynnej – wszystkie tłuszcze w formie ciekłej oraz stałej
należy natychmiast odstawić, jedynym wyjątkiem tłuszczów płynnych jest olej
lniany, oliwa z oliwek i olej z chia, które należy spożywać na zimno. Wyjątek dla
tłuszczów stałych jest: olej kokosowy, smalec, słonina.
Napoje słodkie – wszystko co ma cukier eliminujemy.
Pokarmy oraz płyny w PLASTIKOWYCH opakowaniach, koniecznie
eliminujemy. Na przykład powszechnie stosowany: Nonylofenol i Bisfenol A
(BPA) zawarty w tworzywach sztucznych, puszkach aluminiowych, butelkach
plastikowych wpływa silnie na nasze receptory hormonalne, które mają
bezpośredni pływ na zdrowie, hormony, nowotwory oraz alergie! Jeżeli chcesz
poznać lepiej temat, rekomenduje obejrzeć dokument: Trucizna nasza
powszednia
Ryby – eliminujemy z diety, ponieważ zawierają największą ze wszystkich
pokarmów na ziemi ilości metali ciężkich, najgorszy jest łosoś hodowlany, ryby z
Bałtyku i owoce morza (awaria elektrowni jądrowej w Fukushimie skaziła Cezem
137 cały ocena spokojny). Jeżeli zdecydujesz się na jedzenie ryb kupuj je ze
sprawdzonych źródeł i wybieraj najmniejsze ryby, ponieważ są one na początku
łańcucha pokarmowego, żyją krótko i kumulują najmniej toksyn i metali.
Alkohol – całkowicie odstawiamy, ponieważ wspiera powstawanie przerzutów.
Ewentualnie raz na jakiś czas małą lampkę czerwonego wina w ramach
rozluźnienia i relaksu.
Papierosy – nie muszę chyba tłumaczyć, papierosy to toksyny i wolne rodniki w
najczystszej formie.

Nietolerancje pokarmowe – aby usprawnić prace jelit i minimalizować tlące się
przewlekłe mikrostany zapalne należy, wyeliminować z diety pokarmy, których nie
tolerujemy. Podstawowe testy nietolerancji można zrobić samemu za pomocą pakietu
Food Detective, który bez problemu zakupisz w Internecie(koszt około 350 zł).

Pokarmy, które NALEŻY spożywać:
•

Sok z kiszonej kapusty lub kiszonych ogórków (kiszonych nie kwaszonych!)–
taki sok należy pić 3 razy w tygodniu. Substancje zawarte w produktach
kiszonych dostarczają do naszego organizmu dobre kultury bakterii, dzięki
którym potrafimy trawić, np. laktozę. Dodatkowo sok z produktów kiszonych
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posiada wit. C, usuwa robaki i pasożyty z jelit oraz wiąże niektóre metale ciężkie.
Sok z KWASZONYCH ogórków i kapusty, w niczym nie pomaga wręcz szkodzi!
Soki warzywne świeżo wyciskane – substancje czynne zawarte w soku z
warzyw zaczynają się utleniać po około 30 minutach, dlatego tylko soki świeżo
wyciskane wspierają nasze zdrowie. Zalecane składniki: Burak, pokrzywa,
marchew, imbir, pietruszka, szpinak, ewentualnie cytryna lub grejpfrut.
Sól himalajska lub sól kłodawska – koniecznie spożywamy 1 gram dziennie.
Dawkę należy rozłożyć w ciągu dnia dodając sól do pokarmów, wody, herbat,
świeżych soków.
Woda – 2 litry wody dziennie, do każdej szklanki wody, należy dodać szczyptę
soli himalajskiej lub kłodawskiej. Wodę pijemy tylko przegotowaną lub z
butek SZKLANYCH.
Olej lniany - ja spożywam i rekomenduję: olej lniany Vis Natura, można go
zakupić na stronie: http://omegakwasy.pl., i Darynatury.pl jedyny polski olej
ekologiczny. Według mnie jest to jedyne oleje nie utlenione na polskim rynku,
który rzeczywiście posiada właściwości lecznicze. Wystarczy spożywać 1 łyżkę 1
raz dziennie. Jeżeli kupicie olej lniany z reklamowanych „super” marek i jest
bardzo gorzki, oznacza to, że kwasy Omega zostały utlenione i mają działanie pro
nowotworowe! Olej lniany jest zawsze delikatnie gorzki ze względu na zawartość
cyjanoglikozydów i białek, ale połączenie ich z kwasami trans (utlenionymi),
które też są również gorzkie, daje wyraźny nieprzyjemny gorzki smak.
Cyjanoglikozydy są wykorzystywane przez nasz układ immunologiczne w walce z
komórkami nowotworowymi. Jednak nie można przesadzać z cyjanoglikozydami,
ponieważ mogą uszkodzić wątrobę.
Olej z rokitnika – ekologiczny olej z rokitnika zawiera ponad 190 bioaktywnych
substancji m.in. flawonoidy i karotenoidy. Olej z rokitnik pomaga zwalczyć
przewlekłe zmęczenie, dodaje energii, siły oraz witalności. Rokitnik posiada
właściwości regeneracyjne, antybakteryjne, antywirusowe, antyoksydacyjne i
dodatkowo przeciwzmarszczkowe. :)
Jeżeli już musisz smażyć, to rób to na tłuszczach stałych: olej kokosowy,
smalec, słonina bez PCB i dioksyn, ewentualnie tylko ekologiczne masło
klarowane. Ostatnio „specjaliści” od dietetyki, zdrowia i propagandy mówili w
TV, że olej kokosowy jest szkodliwy i lepiej używać innych tłuszczów, np.
margaryny lub smażyć na płynnych olejach roślinnych. Jakby Hitler miałby takich
specjalistów od lobbowania i marketingu, jak obecna big pharma, to nikt na
świecie by nie wiedział, że wybuchła II wojna światowa.
Przyprawy: kurkuma + pieprz (zawsze razem), świeża kolendra, kardamon,
goździki, papryka, pietruszka, cynamon cejloński, imbir, oregano, szafran,
rozmaryn, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz ziołowy. Generalnie im więcej ziół
tym lepiej, idealnie byłoby stosować w kuchni od 50 do 100 przypraw oraz ziół.
Warto hodować przyprawy i zioła samodzielnie, świeżość prosto z krzaka
gwarantuje to odpowiednią zawartość substancji czynnych. Przyprawy
pogrubione należy koniecznie włączyć do diety. O wadze naturalnej
suplementacji opowiadał Janusz Nawolski w wywiadzie pt.: Naturalna
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Suplementacja – Janusz Nawolski #1. Koniecznie go obejrzyj.
Świeże papryczki chili – w rozsądnych ilościach, aby nie paliło za mocno ;)
Olej kokosowy – wystarczy nawet 1 łyżeczka dziennie, aby skutecznie
zmniejszyć ilość grzybów w przewodzie pokarmowym.
Ashwagandha (Wythania somnifera/Indian ginseng) – inaczej witania ospała,
stosowana w tradycyjnej medycynie wschodniej, jako środek wzmacniający,
dodający siły witalnych, poprawiający kondycję psychofizyczną. Korzeń tej
rośliny jest źródłem wielu bio-aktywnych związków takich jak glikozydy,
fitosterole, witanolidy i inne. Substancje zawarte w wyciągach roślinnych
wpływają korzystnie na układ nerwowy (uwrażliwiają receptory serotoninowe),
krwiotwórczy i odpornościowy. Dawkowanie: 300 – 500mg ekstraktu na dobę.
Maca (Lepidium meyenii) - peruwiański żeńszeń, jest źródłem witamin,
minerałów, białek, aminokwasów oraz kwasów tłuszczowych. Dodaje energii,
która jest szczególnie potrzebna osobom chorym, wspomaga także regenerację
organizmu oraz działa przeciwdepresyjnie.
Warzywa kapustne – „Od wielu lat znane są chemioprewencyjne właściwości
roślin z rodziny kapustowatych. Chemioprewencja jest to działanie, które ma na
celu zapobieganie lub też zahamowanie procesu nowotworzenia. W tym
przypadku wiąże się to z działaniem systemu mirozynazy – glukozynolany, a
dokładniej z produktami reakcji między tymi dwoma związkami i ich
aktywnością biologiczną. Związki te mają wpływ na szereg różnych rodzajów
nowotworów, między innymi na raka płuc, prostaty, piersi czy pęcherza. Do
rodziny Brassicaceae należą przede wszystkim: kalafior, brukiew, kapusta
głowiasta,
rzepak,
rzodkiewka.”
Polecam
przeczytać
artykuł:
Przeciwnowotworowe
właściwości
kapustnych
http://biotechnologia.pl/biotechnologia/przeciwnowotworowe-wlasciwoscikapustowatych,13156
Jajka – jedz ile chcesz :). Najlepiej ekologiczne lub od sprawdzonego rolnika.
Pestki moreli – jeżeli macie dostęp można jeść, pestki moreli zawierają nitryle,
które odpowiadają na regulację chromosomów oraz wspierają układ
immunologiczny. Jednak nie ma co przesadzać! Jedząc jabłko warto zjeść pestki z
jabłka, będzie zbliżony efekt, tylko słabszy.
Pestki dyni – pestki te posiadają cynk, a cynk wchodzi w skład ponad 40
enzymów układu odpornościowego.

UWAGA!
•

Glukoza - koniecznie wyeliminuj cukry oraz mocno ogranicz węglowodany!
Komórki nowotworowe spożywają 20-30 razy więcej glukozy niż zdrowa
komórki. Glukoza to podstawowe paliwo komórek nowotworowych. Komórki
glejaka potrafią „spożywać” nawet 200-300 razy więcej glukozy niż zdrowa
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komórka mózgu. Glukoza jest wykorzystywana przez komórki nowotworowe do
generowania energii w komórce, proces ten nazywa się glikolizą
wolnorodnikową. A gdzie jest najwięcej glukozy w organizmie? W mózgu!
Dlatego komórki raka mózgu tak błyskawicznie się dzielą i szybko rosną.
Organizm człowieka spokojnie poradzi sobie bez cukrów, jest to jedyny element,
który nie jest niezbędny do naszego życia. Nie przeżyjemy bez białek i tłuszczów,
lecz bez glukozy będzie funkcjonować bez problemu. Jeżeli chorujesz na raka
koniecznie wyeliminuj wszystko co posiada cukier i zwiększa poziom glukozy we
krwi, w ten sposób ograniczysz paliwo komórek nowotworowych. Istnieją
terapie leczenie nowotworów, szczególnie mózgu, gdzie doprowadza się celowo
do spadku poziomu cukru we krwi podając insulinę dożylnie w warunkach
klinicznych, nazywa się to potencjonowanie insulinowe. Jest to skuteczna terapia
ale musi być przeprowadzona w szpitalu podczas stałego monitowania poziomu
cukru we krwi u pacjenta. „Głodzi” się komórki nowotworowe, a następnie
podaje im się glukozę wraz z substancjami naturalnymi lub małymi dawkami
chemioterapeutyków.
•

Fruktoza – ogranicz fruktozę maksymalnie jak to możliwe. Fruktoza ma
bardzo podobne działanie co glukoza. Komórki nowotworowe łatwo
przetwarzają fruktozę na glukozę.

Totalną ignorancją i grzechem jest to, co dzieje się w polskich szpitalach, gdzie
pacjentom onkologicznym każe się spożywać Nutridrinki, które zawierają 29,7 grama
węglowodanów, w tym cukry 15 gram na 100 ml lub każe się pić coca colę, aby
zmniejszyć skutki uboczne chemii. Lekarze, którzy rekomendują spożywanie
jakichkolwiek cukrów pacjentom onkologicznym powinni być karani więzieniem – moja
skromna opinia.

Zdrową dietę stosujemy już przez resztę życia J
Źródło:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25965509

4. Higiena życia
4.1 Sen
Choroby przewlekłe często dopadają ludzi przemęczonych, którzy nie dosypiają,
pracują po nocach oraz żyją w ciągłym stresie. Podczas snu nasz mózg oczyszcza się z
toksyn, które wyprodukował podczas dnia. Człowiek, które przez kilka dni będzie
funkcjonował bez snu umrze z przemęczenia i zatrucia. Dlatego 7-9 godzin snu dziennie
musi stać się Twoim standardem, szczególnie gdy chorujesz na nowotwór. Melatonina
www.sekretyhipokratesa.pl
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wydziela się ok. 22.00, hormon wzrostu ok. 23.00. Oczywiście każdy jest inny, u
niektórych ludzi te godziny mogę ulec przesunięciu, co nie zmienia faktu, że o 23 trzeba
już iść spać, aby porządnie odespać dzień. Jak ktoś ma poważne problemy z zaśnięciem
może suplementować się melatoniną, która ułatwia zasypianie i dodatkowo działa jako
profilaktyka przeciw nowotworowa.

4.2 Ruch
WHO zaleca codziennie od 30 do 45 minut ruchu/sportu - jest to jedno z zaleceń WHO, z
którym się w pełni zgadzam! Mówiąc o sporcie mam na myśli spacery, turystykę, jazdę
na rowerze. Sport podczas choroby nowotworowej ma być przyjemnością, relaksem,
aktywnym wypoczynkiem, a nie ciężkim treningiem po którym jesteśmy skatowani jak
po walce z Mikiem Tysonem.

4.3 Skakanie na trampolinie
Skakanie na trampolinie pobudza układ limfatyczny do oczyszczania się. Wiele
zachodnich klinik leczących nowotwory, stosuje w kuracji leczniczej skoki na
trampolinie. Pacjenci wykonują je kilka razy dziennie po kilka, kilkanaście minut. Skoki
na trampolinie pomagają odżywić zdrowe komórki organizmu i stymulują układ
limfatyczny. Błony komórkowe podczas skoków odkształcają się, wyobraź sobie balon z
wodą, który ciągniemy za ustnik w górę i w dół. Podobnie zachowują się komórki,
ponieważ przypominają one mikroskopijne balony. Podczas ruchu, a szczególnie
skoków na trampolinie silnie stymulowana jest limfa, która odpowiada za wydalanie
toksyn. Należy pamiętać, że pompą układu limfatycznego są mięśnie dlatego właśnie
skakanie na trampolinie jest stymulujące dla układu limfatycznego. Dokładnie ten
proces opisał reżyser Adam Kołaczek w swoim dokumencie Plaga 1. RAK, odcinek 2:
System. O projekcie możecie poczytać na: http://7plag.info

4.4 Otoczenie
•

•

•

Naczynia kuchenne – należy całkowicie wyeliminować/wyrzucić wszystkie
garnki, naczynia, które zawierają teflon lub aluminium, ponieważ wszem i
wobec wiadomo, że teflon i aluminium łatwo oddaje swoje atomy do pokarmów.
Teflon i aluminium odkłada się w naszym ciele, jakby tego było mało teflon
podczas smażenia tworzy z pokarmem substancje bardzo silnie rakotwórcze.
Osobiście rekomenduje używać garnki TYLKO ze stali nierdzewnej oraz bez
NIKLU, który jest kancerogenem 1 grupy.
Wifi – na noc wyłączamy, przy okazji zaoszczędzisz trochę prądu. :) Najlepiej
jakby sąsiedzi zrobili to samo. Są również dostępne farby z cząsteczkami, które
ograniczają fale elektromagnetyczne.
Telefon komórkowy – nie nosimy w kieszeni, na noc odstawiamy co najmniej
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1,5 metra od łóżka.
Laptopa nie trzymamy na kolanach.
Staniki – ściągnij stanik lub minimalizuj jego używanie, daj piersiom odpocząć.
Uciskając piersi utrudniasz dopływ tlenu do komórek, gdy komórki są
niedotlenione stają się komórkami rakowymi. Korzystaj wyłącznie z delikatnych
staników, które nie uciskają piersi lub chodź bez. Dotyczy to każdej kobiety, aby
zwracały uwagę na swoje staniki!
Gniazdko elektryczne – gniazdka elektryczne powinny być oddalone od
naszego łóżka i głowy o co najmniej 0,5 metra, jest to absolutne minimum!
Bielizna, podkoszulki – przy każdej chorobie przewlekłej zaleca się noszenie
wyłącznie bawełnianej bielizny, ponieważ materiały syntetyczna słabo wiążą
chemikalia. Czyli chemia łatwo uwalnia się z ubrań na zewnątrz – do naszego
ciała. Rozwinięcie tego tematu znajdziesz w dokumencie Planete+: Toksyczne
ubrania
Kosmetyki – koniecznie należy odstawić trujące kosmetyki i zastąpcie je
zdrowymi naturalnymi. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule:
Toksyczne kosmetyki! Jak powszechne kosmetyki odbierają nam zdrowie i
życie. Ekologiczne kosmetyki, które musisz koniecznie poznać!
Fluor – nie używamy past fluorowanych do zębów. Stosujemy tylko pasty, które
NIE zawierają fluoru.

5. Potencjał błonowy
Pewnie myślisz, że MAM NIERÓWNO POD SUFITEM, bo czepiam się gniazdek, laptopa,
wifi, czy komórki? Niestety ma to ogromny wpływ na nasze życie, zdrowie, a szczególnie
na odżywienie komórek organizmu, układu limfatycznego i plemników. Większość
ludzie nie jest świadoma problemu oraz zagrożenia związanego ze zmianami pola
elektromagnetycznego naszego ciała. Fale elektromagnetyczne to zjawiska bliskie fizyce,
a nie medycynie. Pamiętajmy jednak, że nasze ciało to jedna wielka „bateria”, która bez
przerwy generuje energię oraz fale różnego rodzaju. Każdy człowiek posiada
indywidualną aurę - pole energetyczne, które możemy z łatwością zmierzyć.
Zastanawiałeś się jak pojedyncza komórka pobiera substancje odżywcze, wodę oraz
sole mineralne z otoczenia?
Za pomocą różnic potencjałów elektrycznych, dokładnie proces ten nazywany jest
potencjałem błonowym! Inne napięcie elektryczne występuje wewnątrz komórki, a
inne na zewnątrz, dzięki tej różnicy substancje odżywcze są w stanie przeniknąć przez
błonę komórkową. Nie mylmy potencjału błonowego z ciśnieniem osmotycznym, to 2
różne zjawiska. Jeżeli różnica potencjałów jest zbyt niska, substancje odżywcze oraz tlen
na chwilę „przykleją” się do błony komórkowej, ale odziaływanie sił jest zbyt słabe, aby
wciągnąć substancje odżywcze do wnętrza komórki przy pomocy kanałów jonowych.
Potencjał błonowy jest istotny dla transportu substancji odżywczych przez kanały
www.sekretyhipokratesa.pl
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jonowe. Kiedy potencjał jonowy zanika, zanika również wrażliwość żywego układu i
najczęściej jest to tożsame ze śmiercią.
Aby potencjał błonowy utrzymać na odpowiednim poziomie należy ograniczyć/unikać
wpływu pól elektromagnetycznych, które zaburzają naszą naturalną energię i utrudniają
odżywianie komórek. Potencjał elektromagnetyczny ma ogromny wpływ na naszą
płodność, nawet nie zdajesz sobie sprawy jak duży.
Spożywanie soli (tylko himalajskiej lub kłodawskiej) zwiększa różnice
potencjałów pomiędzy otoczeniem komórki a jej wnętrzem. Sól himalajska
zwiększa stężenie jonów w organizmie, czyli wzrasta potencjał jonowy, dlatego
zwykłą solą (np. kłodawską) można wyleczyć tak wiele chorób i uzdrowić
funkcjonowanie całego organizmu!
Podczas choroby nowotworowej codzienne spożywanie soli (himalajskiej lub
kłodawskiej) wspomaga pracę układu limfatycznego oraz odżywia zdrowe komórki.
Komórki nowotworowe nie odczują specjalnie tej zmiany, ponieważ żądzą się innymi
prawami, a potencjał komórek nowotworowych jest znacznie niższy od zdrowych.
Komórki nowotworowe są komórkami beztlenowymi, których głównym pokarmem jest
glukoza i fruktoza.
Źródło:
http://cancerres.aacrjournals.org/content/canres/40/6/1830.full.pdf

6. Zakwaszenie organizmu a nowotwór.
Codziennie rano badam pH organizmu, ponieważ jak wszyscy wiemy, zakwaszony
organizm to doskonałe środowisko życia komórek nowotworowych, natomiast
środowisko zasadowe nie pozwala komórkom nowotworowym namnażać się i
znacząco utrudnia ich powstawanie. pH = 7 jest środowiskiem neutralnym (pH wody =
7), pH poniżej 7 świadczy o zakwaszonym organizmie, natomiast pH powyżej 7 to
środowisko zasadowe (alkaiczne). Prawidłowe pH naszego ciała powinno wynosić od
7,0 do 7,4. Niestety prawidłowe pH (alkaiczne) to rzadkość, najczęściej pH waha się w
przedziale 6,0 do 6,5. Zawodowym sportowcom sprowadza się pH na bieżąco, ponieważ
zakwaszony organizm jest przemęczony, trudniej się regeneruje, ma problemy z
zasypianiem oraz jego wydolność i wytrzymałość jest mniejsza! Nie tylko zawodowi
sportowcy powinni dbać o pH, zwykli ludzie również, ponieważ unikając zakwaszenia
organizmu minimalizujemy zachorowanie na przewlekły choroby, szczególnie na
nowotwory.
Badanie pH wykonuje się zwykłym papierkiem lakmusowym. Bardzo ważny jest sposób,
miejsce oraz godzina badania, ponieważ łatwo zafałszować pH, które zmienia się
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podczas całego dnia. Badanie pH wykonuje się wyłącznie zaraz po przebudzeniu,
umieszczając papierek lakmusowy pod język!
Niemiecki biochemii Otto Heinrich Warburg, laureat nagrody nobla z 1931 w dziedzinie
medycyny, udowodnił bardzo ścisły związek pomiędzy równowagą kwasowo-zasadową
w organizmie a występowaniem nowotworów. Nowotwory lubią środowisko kwaśne,
sprzyja one rozwojowi chorób, natomiast środowisko zasadowe jest silnym wrogiem
komórek nowotworowych.
„Ustalił on, że przyczyną powstawania komórek nowotworowych jest brak tlenu. Ten
brak prowadzi do zmniejszenia energii w komórce. Skutkuje to tym, że glukoza w
komórkach nie jest spalana (inaczej utleniana), gdyż jest za mało tlenu do tego typu
reakcji. Ze względu na brak tlenu, odbywa się tam proces fermentacji, w wyniku czego
wytwarzany jest kwas mlekowy. Tym samym środowisko komórkowe ulega jeszcze
większemu zakwaszeniu.
Z kolei naukowcy japońscy Herman Aihara i Keiichi Morishita udowodnili, że jeżeli
spada pH krwi, organizm jest zmuszony do gromadzenia nadmiaru kwaśnych związków
(jest to także jeden z głównych powodów otyłości). Im więcej kwaśnych zanieczyszczeń,
tym krew staje się gęstsza. Jeżeli krew gęstnieje to krwinki czerwone (erytrocyty)
sklejają się i nie przenoszą odpowiedniej ilości tlenu do komórek. W zakwaszonym
środowisku komórki zdrowe giną, jednak niektóre komórki dopasowują się do takich
warunków i zamiast zginąć – przeżywają i zaczynają rozwijać się w sposób
niekontrolowany. Zaczyna się proces nowotworowy.
Środowisko zasadowe sprzyja leczeniu wszystkich typów nowotworów, natomiast
istnieją terapie leczenia nowotworów, poprzez dietę alkaiczną oraz stale utrzymujący
się wysoki poziom pH osocza krwi w przedziale +/- od pH 7,3 do pH 7,5. Metoda ta
nazywa się terapią Simonciniego, stosuje się w niej pokarmy alkalizujące oraz sodę
oczyszczoną (wodorowęglan sodu).
Wpływ równowagi kwasowo-zasadowej na leczenie nowotworów doskonale i
zrozumiale przedstawił Adam Kołaczek w 3 odcinku pt. „CZYNNIKI” w swojej serii
dokumentalne pt. PLAGA 1. Rak.
https://www.youtube.com/watch?v=dpwQGf5hvmY
Źródło:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21155627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3917353/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1977628/
https://www.natura-zdrowie.pl/choroby/nowotwory/
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7. Suplementacja wspomagająca leczenie
Celowo tą część protokołu nazywam „suplementacją wspomagającą leczenie”, ponieważ
ludzi wprowadza się w błąd pisząc, że samym stosowaniem suplementacji czy pewnych
grup witamin mogą pozbyć się nowotworu. Nowotwór jest skutkiem infekcji, toksyn,
stresu, niedoborów, które powodują nieprawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego. Suplementacja wspomaga leczenie, oraz układ immunologiczny,
dostarcza przeciwutleniaczy, enzymów, etc.
Suplementację należy stosować po zakończeniu leczenia już przez resztę życia z przerwą
1-2 tygodniową po każdym miesiącu stosowania.

Suplementacja:
•

Ubichinol – 2x 100 mg dziennie. Osobom po 50 roku życia zaleca się 3-4 x 100
mg dziennie.

Resveratrol – 2x 100 mg dziennie.
• D3 – 1 x 10 000 IU. Prawidłowy poziom wit. D3 we krwi (metabolit 25-OH)
•

•
•
•

•

podczas choroby nowotworowej musi wynosić od 90-120 ng/ml. W zależności
od wyjściowego poziomu wit. D3 należy określić dawkę suplementu. Osoby z
niskim poziomem D3, mogą suplementować od 20 000 do 50 000 IU dziennie
przez okres 1-2 tygodni, dopóki 25-OH nie wzrośnie do prawidłowego poziomu.
Gdy uzyskamy prawidłowy wynik (80-100 ng/ml) możemy zredukować
przyjmowanie suplementu do dawki podtrzymującej 10 000 IU zimą oraz 5 000
IU latem. Koniecznie należy okresowo monitorować poziom D3 we krwi.
K2 – 100 mcg 1x dziennie. Podczas przyjmowania D3 w dawce przekraczającej
30 000 IU zaleca się przyjmować 200 mcg K2 1xdziennie.
Magnez wspomaga alkalizację organizmu. Zalecana dzienna dawka to od 400
do 600 miligramów [mg].
Graviola - 600 mg 1x dziennie. W gravioli znajdują się związki o nazwie
acetogeniny annonaceowe, które w badaniach laboratoryjnych wykazują
działanie przeciwnowotworowe. Rak piersi jest jednym z kilku nowotworów,
które w badaniach laboratoryjnych zwalcza graviola, badania wykazały pływ
gravioli jeszcze na: raka płuc, raka jelita grubego, raka wątroby, raka trzustki
oraz raka prostaty. W testach laboratoryjnych ekstrakty z gravioli mogą zabijać
niektóre rodzaje raka wątroby i piersi, które są oporne na działanie
chemioterapeutyków.

Beta glukan – od 1 do 2 gramów 50% beta glukanu 1x dziennie. Zaleca się
spożywanie beta glukanu przez 2 tygodnie, po zakończeniu suplementacji należy
zrobić 2 tygodnie przerwy. Na zachodzie lekarze bardzo często zalecają
stosowanie beta glukan w stężeniu nawet 90%, a pacjenci przyjmują nawet 1
gram tak czystego beta glukanu dziennie, przez okres 1-2 tygodni.
www.sekretyhipokratesa.pl

18

Multivitamina – warto uzupełnić generalnie niedobory wszystkich witamin.
• Witamina E (tokotrienol) – 2500 IU 1x dziennie. Tokotrienole wpierają
•

wprowadzenie nowotworu w proces apoptozy, hamują angiogenezę (wzrostu
nowych naczyń krwionośnych w guzie), hamują enzym reduktazy HMG-CoA,
zmniejszają ekspresji genów powodujących powstanie nowotworów.
•

Wit. C – 5-10 gramów na dobę, przyjmować w dawkach około 2 gramów, od 3
do 5 razy dziennie doustnie (najlepiej askorbinian sodu).

•

•

•

Omega 3 – stosować wyłącznie w formie roślinnej: olej lniany, olej z chia lub
estry. Nie stosować kwasów omega z ryb, które są każone są metalami ciężkimi.
Jeżeli chodzi o olej lniany, to jedyny pewny olej na rynku, produkuje
emerytowany Pan doktor w przydomowej małej linii, można go zakupić na:
http://omegakwasy.pl. Stosować 1 łyżkę oleju 1x dziennie
B-Complex – preparat powinien zawierać wit. B12 i B17. Dawki witamin z
grupy B powinny być duże, jak np. w amerykańskich preparatach B-100.
Produkuje je m.in. Doctor’s Best, Jarrow, Now. Witaminy z grupy B pomagają zbić
homocysteinę i minimalizować stany zapalne.
Jod nieorganiczny – np. płyn Lugola. Dr D. Brownstein zaleca osobom
cierpiącym na choroby przewlekłe dzienną dawkę jodu 6-50 mg. Przy
nowotworach dr Brownstein rekomenduje stosować 50 mg jodu lub więcej na
dobę. Obecnie ludzkość cierpi na skrajny niedobór jodu, podobnie jak na
niedobór wit. D3. Każda komórka naszego organizmu potrzebuje jodu do życia,
jod jest niezbędnym mikroelementem. Bez jodu niemożliwa jest produkcja w
pęcherzykach tarczycy tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), hormonów
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek organizmu.
Jeżeli zablokujemy całkowicie dopływ jodu do komórek, człowiek umrze.
Największym magazynem jodu jest tarczyca i piersi kobiet, niski poziom jodu u
kobiet przyczynia się do powstawania nowotworów piersi i tarczycy. Leczenie
różnych chorób jodem znane jest od roku 1829, kiedy Jean Guillaume Auguste
Lugol stworzył płyn Lugola. Musisz pamiętać, że przy stosowaniu dużych dawek
jodu należy włączyć suplementację, którą opisał dr Dr Davida Browsteina.
Koniecznie też sprawdź jaki płyn Lugola stosujesz: 5% czy 1%. UWAGA! Jod
organiczny (jod 131) stosowany jako terapeutyk w onkologii jest pierwiastkiem
promieniotwórczym, jego zastosowanie może powodować nowotwory. Więcej o
protokole jodowym znajdziesz w publikacji: Protokół leczenia chorób

Tarczycy:
Hashimoto,
nadczynności,
Opracowany w oparciu o najnowsze badania

niedoczynności!

Medycyna Chińska – układ immunologiczny warto wspierać również grzybami z
medycyny chińskiej, m.in.: maitake, shiitake, reishi, turkey tail. Grzyby te stymulują
układ odpornościowy oraz pomagają zwalczać patogeny wewnątrzkomórkowe.
Szczególnie polecane są dla chorych u których zdiagnozowano wirusy, np. z grupy HPV
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(brodawczak ludzki) lub HSV (opryszczka). Spotkałem się opinią niemieckiej lekarki,
która podaje holenderski preparat MSH-16 proV Nutraceutical (właśnie składający się z
tych 4 grzybów) pacjentkom z rakiem piersi oraz pacjentom zakażonym wirusami z
grupy HPV. Oczywiście suplement ten jest dodatkiem do terapii leczniczej.

UWAGA:
Ubichinol, D3, K2, E, Graviole, Resveratrol, witamina E przyjmujemy z posiłkiem.
Ubichinol, D3, K2 są substancjami rozpuszczalnymi w tłuszczach.
Koniecznie przeczytaj artykuł o przeciw utleniaczach:

Przeciwutleniacze – niezbędne wsparcie organizmu w walce z
wolnymi rodnikami (ubichinol, resveratrol, acetylo L-karnityna, SAMe)
Czy są badania, że suplementacja wspiera leczenie nowotworów? Oczywiście!
Sporo jest dowodów naukowych, które potwierdzają, że prosta suplementacja znacząco
wydłuża życie pacjentów stosujących chemioterapię. Poniżej przykład, prostej
suplementacji dotyczącej wspierania leczenia raka piersi. Suplementacja połączona
była z standardowymi metodami akademickimi leczenia raka piersi. Jak na tak prostą
suplementację, rezultaty były bardzo dobre, ponieważ pacjentki w ostatnim stadium
potrafiły przeżyć nawet 5 lat, wspierając swój organizm i układ immunologiczny prostą
suplementacją.
„Adjuvant Nutritional Intervention in Cancer (ANICA) was a clinical study carried out in
Denmark in the 1990s with 32 typical patients with breast cancer, aged 32–81 yr and
classified high risk because of tumor spread to the lymph nodes. The patients received
standard therapy for their breast cancer, but got from the start additionally an adjuvant
therapy in form of a cocktail consisting of vitamin C (2,850 mg/day), vitamin E (2,500
IU/day), beta-carotene (32.5 IU/day), selenium (Se; 387 micrograms/day), various other
vitamins and essential trace elements, essential fatty acids (1.2 g gamma-linolenic
acid/day and 3.5 g omega-3 PUFAs/day), and coenzyme Q10 (CoQ10, 90mg/day). The
protocol was later changed, with reduction of the Se intake and more coenzyme Q10 than
when the study was started. The average survival of high-risk breast patients in the study
was 50% after 5 yr, whereas for low-risk breast cancer patients (without metastases in the
axilla when treatment was started), the average survival was 90% after ten years. The
main investigator died, and the final report from the ANICA study was therefore never
written. However, the published preliminary results from the trial were very promising; it
seems, therefore, important to follow-up this study.”
Pełną wersję publikacji wsparcia leczenia raka piersi możesz zobaczyć TUTAJ.
Umieszczam ją w formie pliku, ponieważ publikacja jest płatna i niedostępna dla osób
niezarejestrowanych w bazie.
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Źródło:
The Adjuvant Nutritional Intervention in Cancer (ANICA) Trial;
Geir Bjørklund; Council for Nutritional and Environmental Medicine, Mo i Rana, Norway.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC314438/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/343535
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11396706
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10710195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23171625

8. Substancje lecznicze
I tutaj zaczyna się prawdziwa zabawa J Suplementację stosujemy przez cały okres
leczenia oraz po jego zakończeniu, aby zachować prawidłowo funkcjonujący układ
odpornościowy i cieszyć się zdrowiem.
Elementy lecznicze należy łączyć ze sobą, aby uzyskać efekt synergistyczny lub
przeplatać pomiędzy terapiami, ponieważ podawane są one w różnych formach, działają
na różne mechanizmy nowotworowe. Niektórych substancji leczniczych nie można
stosować równolegle z chemią, ponieważ nie zostały zbadane interakcje pomiędzy
substancjami, jednak wyjaśnię to w dalszej części artykułu. Wyjątkiem są kanabinoidy,
które może być stosowane doustnie i dowolnie łączyć z innymi substancjami.

8.1. Salinomycna
Salinomycyna jest antybiotykiem pochodzenia naturalnego, zaliczanego do grupy
antybiotyków jonoforowych (polieterowe), nazywanych w skrócie jonoforami.
Antybiotyki jonoforowe stanowią grupę aktywnych biologicznie związków pochodzenia
naturalnego, które izolowane są głównie ze szczepów promieniowców z rodzaju
Streptomyces spp. Obecnie znamy ponad 120 jonoforów. Nie będę przerabiał już bardzo
dobrego podsumowania publikacji naukowych i badań nad zastosowaniem
salinomycyny w leczeniu nowotworów, dlatego będę cytował ważniejsze fragmenty.
„Salinomycyna wykazuje znaczącą bioaktywność wobec bakterii Gram-dodatnich,
wliczając prątki i gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus), niektóre grzyby
pleśniowe, zarodźca sierpowego (Plasmodium falciparum), kokcydia (Eimeria spp.),
pasożyty, a także wirusa HIV. Znalazła komercyjne zastosowanie w weterynarii jako
dodatek do pasz, kokcydiostatyk oraz niehormonalny stymulator wzrostu drobiu i
bydła. Jednakże tym, co przykuło uwagę naukowców i lekarzy z całego świata, jest
nadzwyczaj wysoka aktywność przeciwnowotworowa tego jonoforu.
W roku 2009 Gupta i wsp. przeprowadzili testy na ponad 16 tysiącach związków
biologicznie czynnych (w tym wszystkich lekach przeciwnowotworowych) wobec
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macierzystych komórek nowotworu piersi. Okazało się, że jedynie 32 z ponad 16 000
były aktywne przeciwnowotworowo, natomiast najaktywniejsza spośród nich okazała
się właśnie salinomycyna oraz połączenie berberyny z kurkuminą! Aktywność ta
była blisko 100-krotnie większa od aktywności powszechnie stosowanego cytostatyku –
Taxolu.”
Taxol jest kancerogenem grupy 1 i zawsze powoduje agresywne uzłośliwienie
nowotworu oraz przerzuty. Jego skutki uboczne najczęściej w dłuższym okresie
leczenia znacząco przewyższają efekt leczniczy i nikt nie informuje o tym pacjentek! L

Rysunek 1. Porównanie aktywności cytostatycznej salinomycyny do aktywności leku
przeciwnowotworowego – Taxolu (Paclitaxelu). Salinomycyna w przeciwieństwie do
związku referencyjnego zmniejsza liczbę macierzystych komórek nowotworu piersi i nie
powoduje jego uzłośliwienia jak Taxol.
„Nowotwór piersi jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych
wśród kobiet. W 2013 roku udowodniono, że salinomycyna wykazuje zdolność do
trwałego blokowania wzrostu oraz zaburzania cyklu komórkowego różnorodnych
nowotworów piersi, w tym także potrójnie negatywnego, który jest bardzo agresywną
postacią nowotworu i jednocześnie trudną do wyleczenia ze względu na brak
receptorów estrogenowych, progesteronowych oraz brakiem nadekspresji receptorów
HER-2.”
„Receptor HER2 (human epidermal growth factor 2, ludzki nabłonkowy czynnik
wzrostu) należy do grupy receptorów błonowych, czyli powierzchownych. Znajduje się
na powierzchni każdej komórki. Dzięki temu receptorowi, komórki są w stanie
prawidłowo się dzielić. W niektórych komórkach raka piersi tego receptora jest zbyt
dużo, więcej niż w typowej komórce nowotworowej. Taka sytuacja dotyczy 25-35 proc.
kobiet chorujących na raka piersi. Nadekspresja receptora HER2 wiąże się niestety ze
zwiększoną złośliwością nowotworu. Komórki nowotworowe w takich przypadkach

www.sekretyhipokratesa.pl

22

szybciej się dzielą, co oznacza, że rak rośnie szybciej niż w przypadku, kiedy receptora
jest mniej, a także szybciej dochodzi w ich przypadku do przerzutów.”
„Salinomycyna znacząco wpływa na cykl komórkowy nowotworów jajnika, w tym także
tych wykazujących oporność wielolekową.
Przykład z życia:
Z powodu słabej odpowiedzi organizmu na zastosowaną terapię, jak również
wyczerpania innych możliwości leczenia pacjentce zaproponowane zostało podanie
salinomycyny. Po wyrażeniu zgody, otrzymywała ona dożylnie co drugi dzień 200 μg na
kilogram masy ciała tego związku. Po 12 cyklach leczenia wykonano biopsję, badania
molekularne oraz histopatologiczne podskórnych przerzutów do klatki piersiowej.
Ustalono, że około 85% komórek nowotworowych uległo procesowi apoptozy –
programowanej śmierci komórki.

Rysunek 1. Regres podskórnych przerzutów nowotworu piersi: (a) przed podaniem
salinomycyny,
(b)
po
12
cyklach
salinomycyny.
Żródło:
https://www.hindawi.com/journals/bmri/2012/950658/
Monoterapia z użyciem salinomycyny we wszystkich przypadkach skutkowała
pojawieniem się niewielu efektów ubocznych, takich jak drżenie, a także łagodna
tachykardia przez 30-60 minut po podaniu. Należy podkreślić, że NIE wystąpiły
długoterminowe ostre działania niepożądane zazwyczaj obserwowane podczas
stosowania cytostatyków, czyli nudności, wymioty, łysienie, zaburzenia pracy
przewodu pokarmowego oraz neurologiczne efekty uboczne
Salinomycyna wykazuje również działanie lecznicze w przypadku nowotworów: płuc,
wątroby, kości, białaczce, jelita grubego, prostaty, okrężnicy, żołądka,, macicy, jajników,
płaskonabłonkowego nowotworu głowy oraz szyi. Ponadto, jonofor ten indukuje
apoptozę oraz zahamowuje proliferację, migrację i inwazyjność macierzystych komórek
nowotworu macicy odpowiedzialnych za przerzuty.”
www.sekretyhipokratesa.pl
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Źródło:
Koniecznie przeczytaj podsumowanie ponad 100 publikacji
dotyczących leczenia salinomycyną:
http://salinomycyna.pl/salinomycyna-charakterystyka-zwiazku/
https://www.hindawi.com/journals/bmri/2012/950658/
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1010428317695035
https://portal.abczdrowie.pl/receptor-her2

naukowych

Salinomycynąęmożna podawać dożylnie w dawkach 200 mikrogramów na 1 kg ciała, we
wlewach podawanych co 2 dzień. Wlewów dożylnych z salinomycyny stosuje się w
cyklach od 10 do 15 wlewów, czyli 1 cykl trwa od 20 do 30 dni. Cykle te można
powtarzać.

UWAGA!
Kiedy Salinomycyna może zagrażać zdrowiu lub życiu?
Salinomycyna podnosi poziom wapnia wewnątrzkomórkowego, moduluje
aktywność kanałów jonowych sodowo-potasowych oraz wypłukuje potas z
komórek. Jest to bardzo niebezpieczne przy chorobach i zaburzeniach pracy
serca. Dlatego salinomycyny nie można stosować u osób z chorobami serca!

8.2. Askorbinian sodu (Witamina C) w formie dożylnej
Wahałem się gdzie umieścić wit. C, ponieważ nie indukuje ona apoptozy, ale znacząco
wspiera leczenie. Witamina C jest inhibitorem kinaz – hamuje enzymy zaangażowane w
fizjologię komórek nowotworowych, ich rozwój i proliferację, jak drogie, syntetyczne
inhibitory kinaz.
Dodatkowym mechanizmem witaminy C wykorzystywanym w walce z chorobami
nowotworowymi jest obniżenie szlaku NF-KB, a podniesienie alfa TNF (czynnik
martwiczy nowotworu), co w konsekwencji powoduje zwiększenie aktywności wolno
rodnikowej poprzez generowanie wewnątrzkomórkowo nadtlenku wodoru
(H2O2), czyli wit. C niszczy komórkę nowotworową od środka tłumacząc prostym
językiem.
Badania naukowe na kobietach z nowotworem piersi wykazały, że zwykła
suplementacja 10 gramami dziennie, wydłużyła średnio życie o 303 dni względem próby
kontrolnej. Grupa badawcza przyjmowała standardową chemioterapię + 10 gram wit. C
dziennie. Próba kontrolna natomiast przyjmowała wyłącznie samą chemię.
Dodatkowa suplementacja 10 gramami wit. C zwiększyła przeżywalność wszystkich
pacjentów z nowotworami jelita grubego, oskrzeli, żołądka, piersi, nerki, pęcherza
moczowego, odbytu, jajnika. Poniżej przedstawiam wykresy przeżywalności dla
poszczególnych typów nowotworów.
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Jeżeli taki znaczący efekt został uzyskany podczas suplementacji zwykłego kwasu
askorbinowego lub askorbinianu sodu, to jaki można uzyskać efekt podając wit. C
dożylnie?
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Odpowiedź brzmi - ogromny! Nie bójmy się podawać wit. C dożylnie.
Poniższa tabela przedstawia porównanie przeżywalności względem grupy kontrolnej
oraz grupy testowej przyjmującej doustnie 10 gram wit. C dziennie. Wyniki tego badania
mówią same za siebie.

Pamiętajmy jednak, że każdy jest inny i każdy organizm inaczej reaguje. Nie spotkałem
się ze skutkami ubocznymi oraz powikłaniami po wlewach z wit. C.
Jednak jest kilka zasad o których trzeba pamiętać.
• Zawsze zaczynamy od małych dawek, aby sprawdzić jak zareaguje organizm, np.
pierwszy wlew 10 gram, drugi wlew 20 gram, trzeci 30, itp.
• Zakładany maksymalny poziom dożylnej wit. C, to 1 gram na 1 kg ciała, taki
przelicznik stosuje się na zachodzie Europy.
• Pacjenci z chorobami przewlekłymi, nowotworem, infekcjami wirusowymi lub
bakteryjnymi, mogą po takim wlewie dostać reakcji Jarisha–Herxheimera (Herxa
– reakcja organizmu spowodowana zatruciem toksynami powstałymi z rozpadu
komórek nowotworowych oraz patogenów).
• Ciśnienie osmotyczne! Wlewany roztwór askorbinianu sodu nie powinien
przekraczać stężenia 8-9% wit. C w roztworze. Na każde 100 ml. wody do
wstrzyknięć, maksymalnie powinno przypadać 8-9 ml. askorbinianu sodu.
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Czas wlewu: zbyt szybki wlew może spowodować pieczenie oraz mikro
uszkodzenia naczyń. Czas wlewu uzależniony jest od stanu zdrowia oraz masy
ciała. Uśredniając można założyć, że każde 100 ml. 8-9% roztworu powinno
wlewać się do żył od 20 do 30 minut. Ja ważę 75 kg przyjmuję 25 gram wit. C w
400 ml wody do wstrzyknięć w ciągu 1 godziny. Natomiast 50 gram wit. C w
roztworze 700 ml wody do wstrzyknięć przyjmuję już od 2,5 do 3 godzin. Osoba,
której waga przekracza 100 kg, może przyjąć nawet 100 gram wit. C w jednym
wlewie, jednak taki wlew powinien trwać co najmniej 4 godziny.
Dożylny askorbinian sodu podaje się wyłącznie z wodą do wstrzyknięć,
ponieważ wit. C (askorbinowa sodu) posiada znaczące ciśnienie osmotyczne
(izoosmotyczne 3,1% ).
Aby uzyskać prawidłowy efekt leczniczy wlewy z wit. C powinny być
wykonywany co drugi dzień lub minimum 2-3 razy w tygodniu.
Jeżeli organizm źle toleruje dożylną wit. C należy ustawić indywidualną
tolerowaną dawkę wlewu.
Dożylną wit. C można stosować na przemiennie z kwercetyną. Np.: pon. – wit. C,
wt. – kwercetyna, śr. – wit. C, czw. – kwercetyna, pt. - wit. C, sb. – kwercetyna, itd.

Jaką kupować wit. C dożylną?
Ja kupuję i stosuje taką:

Posiadam w swojej domowej apteczce askorbinian sodu (wit. C) w formie dożylnej.
Oczywiście stosuję ją wyłącznie podczas silnego przeziębienia lub grypy. Wit. C, którą ja
używam posiada w sobie sporo EDTA, jest to aż połowa dawki chelatującej i po takim
wlewie należy obowiązkowo uzupełnić magnez, wapń oraz minerały. Dlatego
koniecznie czytajcie składy witamin C w formie dożylnej!
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Gdzie kupić dożylną wit. C? Na pewno nie w Polsce, od 2012 roku, dożylna wit. C w
Polsce jest zakazana.
Lekarz w Polsce może wypisać nam receptę na dożylną wit. C, natomiast receptę można
zrealizować w niemieckich aptekach J
Dokładnie ten sam schemat stosowania wit. C można zastosować w przypadku leczenia
chorób bakteryjnych oraz wirusowych, np. zapalenia płuc, oskrzeli, grypy, sepsy,
posocznicy, itp.
SEPSA
W przypadku sepsy wlewy muszą być robione codziennie lub 2-3 razy dziennie w
odstępach co najmniej 4 godzinnych.
Źródło:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1068480
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC336151/
https://vitamincfoundation.org/www.orthomed.com/titrate.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1405876/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4388666/
http://www.akademiamedycyny.pl/wpcontent/uploads/2016/05/201104_Farmacja_005.pdf

8.3. Kwercetyna
„Kwercetyna (3,3’,4’,5,7-pentahydroksyflawon) jest flawonolem najczęściej
spożywanym przez człowieka w codziennej diecie. Oszacowano, że dobowe spożycie
tego flawonoidu wynosi około 25-35 mg. Kwercetyna jest obecna w owocach
(winogrona, cytrusy, jabłka), warzywach (cebula, kapusta, pomidory, brokuły, soja,
szparagi) oraz napojach (zielona i czarna herbata, czerwone wino) [42]. Jak wynika z
badań eksperymentalnych i epidemiologicznych, kwercetyna ma bardzo pozytywny
wpływ na organizm człowieka. Dieta bogata w kwercetynę obniża ryzyko zawału serca,
wzmacnia i uszczelnia ściany naczyń krwionośnych, przez co zapobiega powstawaniu
miażdżycy i żylaków. Poprawia pamięć, zdolność uczenia się oraz kojarzenie. Pobudza
neurogenezę czyli proces powstawania nowych komórek nerwowych. Ma działanie
przeciwzapalne, przeciwalergiczne i przeciwwrzodowe.
Kwercetyna wzbudza ogromne zainteresowanie jako potencjalny czynnik
przeciwnowotworowy. Zawdzięcza to swoim właściwościom antyoksydacyjnym oraz
zdolności do modyfikowania przebiegu wewnątrzkomórkowych szlaków przekazywania
sygnałów, regulujących cykl komórkowy i proliferację komórek. Niestety, pojawiają się
też sporadyczne głosy o mutacyjnym i cytotoksycznym działaniu tego związku na
prawidłowe komórki szczurów.
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Krótko komentując negatywne „badania naukowe”, kwercetyna jest polifenolem
pochodzenia naturalnego, na kwercetynę bakterie nie potrafią wytworzyć oporności,
a stosowana w chorobach nowotworowych powoduje rozpad ich komórek . Terapia
kwercetyną jest tania, nie ma zabójczych działań ubocznych jak w przypadku np.
chemioterapii. Kwercetyny NIE MOŻNA OPATENTOWAĆ.
Mówiąc krótko koncernom farmaceutycznym kwercetyna jest nie na rękę, dlatego co
jakiś czas publikują sponsorowane badania o szkodliwości kwercetyny. Żydzi ze
względu na swoją dietę przyjmują znacznie więcej kwercetyny niż inni ludzie i mają się
coraz lepiej. Gdyby kwercetyna miała szkodliwe działanie, to osoby jedzące duże ilości
cebuli i kapusty miały by problemy zdrowotne. Z pokolenia na pokolenie, nasze babcie
leczyły całe rodziny syropem z cebuli. Dlaczego gdy okazało się, że kwercetyna leczy
nowotwory bez skutków ubocznych, to zaczęły pojawiać się publikacje, kwestionujące
lecznicze działanie kwercetyny.
Na Ukrainie kwercetynę wykorzystuje się do leczenia sepsy, posocznicy, boreliozy,
chorób dróg oddechowych oraz nowotworów. Kwercetyna jest tam produkowana i
powszechnie stosowana, ponieważ kraj jest biedny, ogarnięty wojną i nie stać go na
drogie nieskuteczne terapie. Dlatego powszechnie stosuję się kwercetynę na przemian z
wit. C w formie dożylnej. W Niemczech są kliniki leczące nowotwory wykorzystujące
kwercetynę.
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Molekularne mechanizmy działania kwercetyny:
„Najczęściej opisywanymi mechanizmami przeciwnowotworowej aktywności
kwercetyny jest jej zdolność do blokowania proliferacji oraz indukcji
programowanej śmierci w stransformowanych nowotworowo komórkach.
Blokowanie cyklu komórkowego w fazie G1 oraz G2/M pod wpływem tego
flawonoidu, zaobserwowano w komórkach białaczkowych oraz nowotworach żołądka.
Mechanizm tego procesu opiera się na zdolności kwercetyny do aktywacji
supresora transformacji nowotworowej - kinazy Chk2 (ang. checkpoint homolog
kinase 2), którego zadaniem jest blokowanie cyklu komórkowego. Towarzyszy temu
akumulacja białka p21, co prowadzi do obniżania fosforylacji białka Rb (ang.
Retinoblastoma), ograniczanie uwalniania czynnika transkrypcyjnego E2F1
i w konsekwencji zahamowanie ekspresji wielu białek cyklu komórkowego. Flawonoid
ten hamuje też ekspresję onkogenów akt1, erb 2, c myc. Inny mechanizm
przeciwnowotworowej aktywności kwercetyny wiąże się zezdolnością tego związku do
indukcji apoptozy, poprzez uruchamianie jej wewnętrznej, mitochondrialnej ścieżki.
Flawonoid ten obniża potencjał mitochondrialny, uwalnia cytochrom c z
mitochondrium, inicjuje aktywację kaspaz 3, 7, 9 oraz powoduje rozpad PARP (ang. poly
(ADP-ribose) polymerase), co zaobserwowano w wielu liniach nowotworowych, takich
jak: białaczki HL-60 i Jurkat, raka jelita grubego Caco2, raka płuc A549, raka trzustki
BSp73AS i MiaPaCa-2, grasiczaka HPB, raka wątroby HepG2 oraz raka piersi.
W wyższych stężeniach kwercetyna dodatkowo aktywuje EBS typ II, potocznie
nazywanego receptorem bioflawonoidowym. Podwyższa poziom tego receptora w
komórkach a łącząc się z nim, hamuje wzrost nowotworów: piersi, jajnika, okrężnicy,
płuc i skóry”
Publikacja dotycząca raka piersi:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3820718/
Generalnie kwercetyna wykazuje efekty lecznicze przy każdym typie nowotworów od
łagodnych po bardzo agresywne jak nowotwory mózgu (glejaki).
Mówiąc prostym językiem: kwercetyna blokuje gwałtowne namnażanie się komórek
nowotworowych (proliferacje) oraz indukuje komórki nowotworowe do naturalnej
śmierci (apoptozy). Ciekawe jest to, że te kwercetyna wywołuje te mechanizmy tylko w
komórkach nowotworowych, na zdrowe komórki nie wpływa negatywnie, wręcz chroni
je przed stresem oksydacyjnym! Tak cudowne właściwości substancji naturalnej mogła
stworzyć tylko matka natura.
Można znaleźć też wiele doniesień o ochronnym działaniu kwercetyny na neurony
człowieka.
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Jak podawać kwercetynę?
• Kwercetynę podaje się dożylnie z solą fizjologiczną! (Wit. C podaje się z wodą do
wstrzyknięć, natomiast kwercetynę z solą fizjologiczną) Kwercetyna posiada
niewielkie ciśnienie osmotyczne dlatego musi być podana z solą fizjologiczną.
• Pierwszą dawkę (próbną) podajemy: 0,5 g kwercetyny z 250 ml soli
fizjologicznej, jeżeli nie będzie żadnych efektów ubocznych, możemy dawkę
zwiększyć do 1 grama.
• 1 gram kwercetyny (2 ampułki) należy wymieszać z 500 ml soli fizjologicznej,
wlew powinien trwać około 1 godziny.
• Ja osobiście stosowałem 0,5 g kwercetyny dziennie (1 ampułka + 250 ml soli
fizjologicznej) podczas zapalenia oskrzeli. Rekomendowane jest stosowanie
kwercetyny na przemian z dożylną wit. C. Np.: 1 dzień: kwercetyna, 2 dzień: wit.
C, 3 dzień: kwercetyna, 4 dzień wit. C, itd.
• W terapiach przeciwnowotworowych takie cykle trwają około 3 tygodni,
następnie 2 tygodnie przerwy i znów 3 tygodniowy cykl leczenia.
Jedna z publikacji naukowych mówi: „Do drugiej fazy badań klinicznych
zarekomendowano dawkę 1400 mg/m2/tydzień (czyli średnio 2,5 g na osobę o masie
70 kg)”.
Znam pacjentów, którzy przyjmowali 1 g na dobę (4 g tygodniowo) i mają się dobrze.
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Gdzie kupić kwercetynę?
Na Ukrainie, jest tam produkowana masowo i masowo leczy się nią Ukraińców! Przez
granicę jednorazowo można przenieść tylko 2 opakowania (10 ampułek).
Można się starać o import docelowy kwercetyny, ale prędzej człowiek się wykończy
zanim wypełni papiery i urzędnik wyda pozwolenie. Koszt 1 opakowania (5 ampułek) to
około 100 zł. Jak na lek, który realnie leczy raka bez skutków ubocznych, to cena jest
piorunująca! Dlatego nie opłaca się leczyć Polaków kwercetyną, ponieważ koncerny
farmaceutyczne nie zarobią.
Koniecznie przeczytaj opracowanie na temat kwercetyny stworzone na podstawie 68
publikacji naukowych dotyczących jej zastosowania w leczeniu nowotworów.
Opracowanie, kliknij: Kwercetyna W Terapii Przeciwnowotworowej
Joanna Jakubowicz-Gil Zakład Anatomii PoróWnawczej I Antropologii, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej
Jeżeli link nie działa, dokument w formie PDF znajdziesz TUTAJ.
Źródło:
http://pbkom.eu/sites/default/files/artykulydo2012/KWERCETYNA%20W%20TERAPII%
20PRZECIWNOWOTWOROWEJ.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2736626/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4508991/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4619597/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3519886/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4463587/
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8.4. Kurkumina i Berberyna
Istnieje wiele badań, które potwierdzają lecznicze właściwości kurkumy oraz berberyny
na nowotwory. Od niedana rozpoczęto badania związane z efektem synergicznym tych
substancji w terapii nowotworowej. Wyniki były oszałamiające! Sama berberyna
działała silnie, berberyna w leczeniu nowotworów jelita i odbytu jest najsilniejszą znaną
substancją leczniczą, nie mogą z nią konkurować żadne leki biologiczne, terapie
celowane, czy chemioterapia. Lecznicze działanie połączenia berberyny z kurkuminą
zostało udowodnione oraz potwierdzone w leczeniu wielu nowotworów, w
szczególności raka piersi! Jedyna substancja, która mogłaby konkurować w leczeniu
raka piersi z połączeniem berberyna+kurkumina, to salinomcyna, lecz salinomycyna nie
może być stosowana u osób z problemami sercowymi, a kurkumina+berberyna może
być stosowana przez każdego pacjenta.

Kurkumina

Zdjęcie przedstawia zestawienie wrażliwości komórek macierzystych raka na
powszechnie stosowane chemioterapeutyki oraz salinomycyne i kurkuminę.
Jak da się zauważyć komórki macierzyste raka piersi, nie reagują na żaden obecnie
dostępny chemioterapeutyk ani terapię celowaną.
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Na komórki macierzyste raka piersi działają tylko 2 substancje: kurkumina i
salinomycyna.
Badania zostały przeprowadzone przez niemiecki instytut: Transfusion Center
Bayreuth, Germany.
Badanie przeprowadzili: Katharina Pachmann, Dorothea Schott, Monika Pizon.
W badaniach klinicznych brało udział: 650 pacjentów z chorobą nowotworową,
wykonano ponad 50 000 badań w Bayreuth. Do badań wykorzystano metodą Maintrac®
- zliczanie komórek nowotworowych krążących we krwi (CTCs).
Co musisz wiedzieć o kurkuminie:
• Kurkuminę można przyjmować w postaci suplementów lub w formie dożylnej.
Jednak preparaty dożylne nie są dostępne, ani zatwierdzone do użycia w Polsce,
są stosowane, np. w Japonii lub Szwajcarii.
• Pod żadnym pozorem nie bierzcie przyprawy (kurkumy) i nie wstrzykujcie do
ciała! Ponieważ grozi to śmiercią, w Internecie krążą opowieści o takich
nieodpowiedzialnych i desperackich zachowaniach.
• Kurkuma to przyprawa, kurkumina to substancja czynna, która jest jednym ze
składników kurkumy.
• Kurkumę można dodawać do potraw, które podajemy gotowaniu (np. rosół, zupy,
kremy, mięsa duszone, makarony, etc.), ponieważ tylko wtedy wydobędziemy z
kurkumy skutecznie substancje czynne (m.in. kurkuminę).
• Spożywając kurkumę należy pamiętać o łączeniu kurkumy zawsze ze świeżym
czarnym pieprzem! Pieprz, zawiera piperynę, zwiększa ona kilkunastokrotnie
biodostępność kurkuminy w jelitach.
• Stosowanie samej kurkumy w nadmiarze bez wcześniejszego jej gotowania z
pokarmem i dodatku piperyny może obciążyć wątrobę. Dlatego należy ją łączyć z
piperyną (pieprzem) lub stosować wyłącznie samą substancję czynną –
kurkuminę (np. w postaci suplementów)
• Kurkumina wykazuje właściwości lecznicze dla każdego typu nowotworów!
Dawkowanie doustne:
Osobiście stosuję kurkuminę w postaci suplementu z USA. Zaleca dawka dla pacjentów
onkologicznych wynosi od 0,5 do 7,5 grama kurkuminy w dawkach podzielonych.
Kurkumę natomiast można spożyć maksymalnie do 8 gram na dobę w dawkach
podzielonych.
Jeżeli zdecydujesz się zwiększyć dawkę lub poszukać kurkuminy w formie dożylnej
koniecznie skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Źródło:
https://nootriment.com/curcumin-dosage/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23303705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25553436
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3693758/
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3535097/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25665066
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4686230/

Berberyna
Pisząc o leczniczych właściwościach berberyny posłużę się artykułem z Natural
Medicine Journal, który zestawił 68 badań oraz publikacji naukowych od roku 2002 do
2014.
http://www.naturalmedicinejournal.com/journal/2012-12/clinical-applicationsberberine
Większość tych badań przeprowadzono na ludziach, po roku 2010, czyli badania są
aktualne i nie można zarzucić, że są przestarzałe (starsze niż 20 lat), tak jak to się robi w
przypadku wit. C, aby ją zdyskredytować.
Co badania naukowe nam mówią o berberynie?
• Spożywanie 2 razy dziennie 500 gram berberyny, zmniejsza poziom
trójglicerydów i cholesterolu, silniej niż statyny! Bez efektów ubocznych,
ponieważ statyny uszkadzają silnie wątrobę, dlatego spada produkcja
cholesterolu. „The treatment reduced serum cholesterol by 29%, triglycerides by
35%, and LDL-cholesterol by 25%.35”.
• Berberyna zmniejsza insulinooporność – uwrażliwia komórki na insulinę. Takie
działanie wskazane jest dla cukrzyków typu 1 i 2, ludzi z otyłością, etc.
• Berberyna minimalizuje skutki i powikłania cukrzycy.
• Berberyna odtłuszcza i regeneruje wątrobę.
• Berberyna wspiera leczenie policystycznych jajników (PCOS).
• Berberyna jest w stanie wspierać oraz leczyć choroby nowotworowe.
• Berberyna jest obecnie najsilniejszą substancją leczniczą nowotworów jelita, jaka
została odkryta. Berberyna działa na komórki nowotworowe jelita
nieporównywalnie silniej niż obecnie stosowane chemioterapeutyki, terapie
biologiczne oraz terapie celowane.
• Berberyna leczy nowotwory piersi! Udowodnił to w 2016 roku zespół
naukowców National Taiwan Normal University, na podstawie swoich badań
zgłosili patent na kompozycję leczniczą z berberyny.
• Stosowanie berberyny nie powoduje efektów ubocznych.
• Łącząc berberynę z kurkuminą otrzymujemy synergistyczne efekty lecznicze.
• Berberyną można stosować w postaci czopków, taka forma jest szczególnie
zalecana w przypadku raka odbytu oraz hemoroidów.
• Berberyna leczy hemoroidy.
• Berberyna zmniejsza stany zapalne.
• Berberyna wspomaga walkę z depresją i stanami lękowymi.
• Berberyna wspiera leczenie chorób neurodegeneracyjnych.
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Dawkowanie:
Rekomendowane dawki były przyjmowane w 3 miesięcznych cyklach podczas trwania
badań naukowych. Dzienna dawka wynosiła: 3x dziennie po 400 mg lub 2x 500 mg. Po 3
miesiącach ciągłego stosowania następowały 3-6 miesięcy przerwy.
W przypadku leczenia nowotworów rekomenduje zagłębić się w publikacje naukowe
lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, aby dostosować dawki oraz sposób
przyjmowania berberyny podczas stosowania leków syntetycznych (jeżeli takowe
przyjmujesz). W przypadku raka odbytu i jelita stosuje się berberynę doustnie i
równolegle w postaci czopków.
Źródło:
Bardzo dobry artykuł na bazie publikacji naukowych o właściwościach
leczniczych berberyny:
http://www.naturalmedicinejournal.com/journal/2012-12/clinical-applicationsberberine
http://www.life-enhancement.com/magazine/article/2439-berberine-is-superior-tometformin
https://www.canceractive.com/cancer-active-page-link.aspx?n=3772
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24973693
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pubmed/24973693-targets-and-mechanisms-ofberberine-a-natural-drug-with-potential-to-treat-cancer-with-special-focus-on-breastcancer/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27263652
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2122945
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22469784

Badania nad leczeniem raka piersi przy wykorzystaniu efektu
synergistycznego Berberyna + Kurkumina.
Najnowsze badania z 2016 roku, wykonane przez Tajwańczyków dotyczyły układu
leczniczego składającego się z berberyny+kurkuminy. Układ ten badany był na ludzkich
komórkach nowotworowych raka piersi. Nie jest zaskoczeniem, że badania te wykazały
silne właściwości lecznicze obu substancji oraz ich synergistyczny efekt.
Badania: Synergistic chemopreventive effects of curcumin and berberine on human
breast cancer cells through induction of apoptosis and autophagic cell death
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4893614/
Badania te udowodniły i potwierdziły kolejny raz, że synergistyczne działanie substancji
naturalnych takich jak kurkumina i berberyna niesie ze sobą silne właściwości lecznicze
w postaci: blokowania mechanizmów proliferacji komórek nowotworowych (dzielenia
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się), blokowania mechanizmów tworzenia przerzutów (CTS) oraz wprowadzania
komórek nowotworowych w apoptozę (obumieranie komórek).
Czy istnieją naturalne leki onkologiczne bazujące o układ kurkuminy i berberyny? NIE L
Trzeba samodzielnie łączyć te 2 substancje.
Ale za to istnieją patenty na takie leki, obejmujące proces produkcji oraz ekstrakcję
substancji czynnych. Patenty mogą blokować wprowadzenie na rynek naturalnych
leków onkologicznych opartych o układ: berberyna-kurkumina.
Patenty:
https://www.google.com/patents/US20150320738
https://www.google.com.ar/patents/WO2009097512A1?cl=en
Są to świeże patenty, ponieważ z roku 2009 i 2015. Dlaczego są patenty a nie ma leków?
Nie wiem, należy spytać ich autorów – Tajwańczyków.

UWAGA!!!!
Berberyna oraz kurkumina daje silne synergistyczne działanie lecznicze, dlatego
pod żadnym pozorem nie można ich stosować równolegle z chemioterapią.
Dlaczego?
Ponieważ chemioterapia silnie obciąża organizm, wątrobę oraz enzymy detoksykujące.
Po zastosowaniu berberyny oraz kurkuminy, rozpad komórek nowotworowych
spowoduje dodatkowe obciążenie mechanizmu detoksykacji i przyblokowanie enzymów
detoksykujących chemioterapię. Zablokowanie enzymów detoksykujących spowoduje u
pacjenta silne zatrucie organizmu i uszkodzenia narządów detoksykujących.
Jeżeli pacjent zdecyduje się na chemię, stosowanie układu berberyny i kurkuminy
rekomendowane jest podczas przerw w terapii chemią lub po jej zakończeniu. Nigdy nie
stosuje się tych substancji równolegle z chemioterapią!
Bez znajomość interakcji na poziomie farmakokinetyki substancji naturalnych z lekami
syntetycznymi nie powinno się podawać ich razem. Konieczna konsultacja z specjalistą z
zakresu farmakologii klinicznej i farmakognozji (farmaceuta kliniczny).
Berberyna w Polsce
Z niewiadomych przyczyn GIS, zabronił w Polsce sprzedaży berberyny jako suplementu
diety oraz berberyna nie może występować w żadnych produktach spożywczych, bez
względu na zawieraną ilość. Każdy kto chciałby dopuścić berberynę w Polsce musi
przeprowadzić badania kliniczne i zarejestrować ją jako lek na konkretną jednostkę
chorobową. A przecież to tylko zwykła roślina. Nasi rodzice i dziadkowie od wieków
jedli kwiaty oraz korzeń berberysa. Starsze edycje farmakopedi posiadały berberynę w
swoim spisie i opisywały niesamowite efekty lecznicze berberyny oraz berberysa.
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Polacy przez dziesięciolecia stosowali berberynę jako naturalny lek na różne schorzenia,
a teraz nagle wszystko zostało zabronione…
Wspominałem już o leczniczych właściwościach berberyny w artykule: Oczyść jelita!

Metoda Dr Mellera – skuteczne oczyszczanie i regeneracja jelit.
Berberyna leczy nowotwory jelit!

8.5. Nanotlenek cynku
Osobiście jestem sceptyczny w stosunku do nano substancji, ponieważ jeżeli wielkość
cząsteczki wynosi poniżej 10 nanometrów, to trudno przewidzieć jej długoterminowe
skutki dla naszego zdrowia. Tak małe substancje trwale pozostaną w naszym
organizmie, wchodzą do struktur komórkowych i po agregacji (łączeniu się w duże
grupy) organizm nie jest w stanie się ich pozbyć – wytransportować z komórki lub
tkanki i wtedy zaczynają się problemy.
Obecnie badania naukowe wykazały, że nanotlenek cynku w stężeniu 25 μg/ml, niszczy
komórki raka piersi oraz wątroby. Są to jednak badania in vitro, a nie na ludziach.
Udało mi się skontaktować z osobami, które ściągnęły z USA lub przy pomocy dobrych
ludzi z Polski otrzymały nanotlenek cynku i wygrały walkę z nowotworem, mimo, że
NFZ odmówił im już leczenia. Były to także przypadki kobiet z rakiem piersi w ostatnim
stadium. Stosowały one doustnie nanotlenek cynku oraz w postaci maści miejscowo.
Terapię zawsze łączyły z wyżej opisaną dietą, suplementacją wspomagającą oraz
elementami naturalnymi opisanymi w artkule. Spotkałem się również z ludźmi, którzy
stosowali skutecznie w leczeniu nowotworów nano srebro, nanotlenek miedzi, czy
nanotlenek tytanu.
Najważniejsze w takich terapiach są wielkości nano cząstek, które nie mogą przekraczać
10 nm (nanometr).
Jeżeli stosujecie nanotlenek cynku miejscowo, np. w postaci maści, koniecznie należy
naświetlić miejsce posmarowania maścią zwykłą lampą UV (np. do rozpoznawania
znaków wodnych na banknotach). Badania wykazały, że naświetlenie miejsca aplikacji
nanotlenku cynku falami UV, powoduje zwiększenie jego aktywności nawet
kilkadziesiąt razy. Tym samym komórki nowotworowe będą obumierać znacznie
szybciej.
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Dlaczego nanotlenek cynku?
Można zadać sobie pytanie, dlaczego akurat stosowanie tej substancji a nie innego nano
tlenku daje efekty lecznicze? Odpowiedź jest prosta: cynk jest niezbędnym elementem
wszystkich enzymów układu odpornościowego. Bierze udział w ponad 70 różnych
procesach fizjologicznych. Cynk jest wykorzystywany przez większość białek
wchodzących w skład układu odpornościowego.
Badania nad cynkiem cały czas trwają i wykazują jego silne właściwości lecznicze w
przypadku wielu nowotworów. Nie wróżę im jednak happyendu, ponieważ nanotelnku
cynku nie można opatentować jako leku. Mówiąc prostym językiem, nie opłaca się go
sprzedawać, ponieważ jest tani i skuteczny. Na chwilę obecną nie znam kraju, gdzie
stosowanie nanotlenku cynku zostało oficjalnie zatwierdzone i dopuszczone do
procedur leczenia chorób nowotworowych.
Z racji, że cynk jest ważny dla naszego organizmu warto spożywać go w diecie, najwięcej
cynku znajduje się pestkach dni, które sam osobiście spożywam.
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Źródło:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5312892/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2924765/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3838497/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22393286
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4686584/
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8.6. RSO – olej z marihuany medycznej
Marihuana medyczna leczy oraz wspiera leczenie nowotworów. Świat nauki
udowodnił to dawno temu, a jedynym ignorantem, który nie wierzy w tysiące badań
naukowych, publikacji, badań klinicznych jest polski rząd. J Minister Radziwił mniej by
się skompromitował, mówiąc, że ziemia jest płaska i podparta przez wielkie słonie, niż
publicznie głosząc w tv, że marihuana medyczna nic nie leczy i nie ma doniesień
naukowych na ten temat.
Mówiąc o marihuanie medycznej mam na myśli olej RSO (Rick Simpson Oil), który
składa się z THC (Tetrahydrokannabinol’u) i CBD (kannabidiol’u).
RSO podczas stosowania może powodować podobne efekty jak palenie marihuany
(rozluźnienie, lekkie odurzenie). Generalnie nie jest to nic strasznego, rzekłbym coś
przyjemnego ponieważ człowiek czuje się rozluźniony fizycznie oraz mentalnie.
Duże efekty lecznicze wykazuje marihuana medyczna (THC+CBD). W Polsce preparaty
lecznicze z THC są ściśle regulowane i należy się starać o specjalne pozwolenia oraz
import docelowy. Za nielegalne posiadanie lub leczenie się marihuaną medyczną
możemy zostać skazani na pozbawienie wolności do 5 lat. Pedofilia karana niedawno
była pozbawieniem wolności do lat 3. I gdzie tu sprawiedliwość się pytam?
W Polsce można zakupić preparaty, które zawierają samo CBD (kannabidiol’u),
preparaty tego typu również posiadają właściwości lecznicze, jednak nie są one tak silne
jak w przypadku RSO.
Samo CBD działa poprzez blokowanie receptorów kannabinoidowych i stymuluje
organizmu do produkowania substancji leczniczych endokanabinoidów.
Układ endokannabinoidowy, to system organizmu biorący udział w wielu
fizjologicznych procesach, między innymi regulacji gospodarki energetycznej, regulacji
powiązań neurohormonalnych, neuroimmunologicznych, aktywności motorycznej,
nastroju, motywacji, głodu i sytości, użytkowania energii oraz kontroli metabolizmu
lipidów i węglowodanów.
Olej z marihuany medycznej (THC+CBD) składa się z setek substancji aktywnych. Jeżeli
mamy wyłącznie sam kannabidiol (CBD) i znikome ilości THC, tracimy połowę
substancji aktywnych, dlatego efekt samego CBD jest słabszy niż RSO. Szczegółowe
badania nad marihuaną medyczną trwają, więc nie jest wiadome dokładnie, która z
setek substancji ma właściwości lecznicze. A może żadna z tych substancji samodzielnie
nie posiada właściwości leczniczych? Może efekt leczniczy uzyskamy tylko poprzez
współdziałanie wszystkich tych substancji?
Osobiście uważam, że to właśnie dzięki efektowi synergistycznemu wszystkich
substancji zawartych w marihuanie otrzymujemy właściwości lecznicze, ponieważ tak ją
stworzyła matka natura.
Dawkowanie:
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Jest wiele szkół, generalna zasada jest taka, że każdy jest inny i każdy reaguje
indywidualnie.
Zazwyczaj terapię rozpoczyna się stosując 1-3 razy dziennie dawkę wielkości główki od
zapałki pod język z połączeniem oleju kokosowego. Niektórzy wsmarowują olej z konopi
w miejsca zmian nowotworowych.
Na jednych zadziała już malutka dawka inni muszą stosować np. dawki 2-3 razy
większe niż zalecane, ponieważ ich tolerancja jest większa.
Zanim rozpoczniemy stosowanie RSO, rekomenduje skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą z zagranicy. Na zachód od Polskiej granicy olej z marihuany medycznej jest
dopuszczony w leczeniu nowotworów, lekarze z Niemiec, Szwajcarii, Holandii, czy UK,
mogą podpowiedzieć jak stosować RSO czy olej z CBD.
RSO można zrobić samemu, jest wiele filmów instruktażowych na YouTube.
Palenie marihuany NIE daje efektów leczniczych, ponieważ spora część związków jest
spalana (utleniana). Niektórzy stosują vaporizery, aby przyswajać substancje aktywne
przez płuca lecz przy zachowaniu wszystkich właściwości leczniczych.
Pamiętajmy jednak, że każde zastosowanie marihuany Polsce jest zabronione.
Nie będę się rozwodził nad skutecznością leczenia raka piersi oraz pozostałych typów
nowotworów, ponieważ na ten temat została przeprowadzona masa badań naukowych,
napisano tysiące publikacji, jednak najważniejsze są opinie oraz relacje tysięcy ludzi,
którzy wyleczyli się z różnych chorób przewlekłych łącznie z nowotworami włączając
do swoich terapii marihuanę medyczną.
Schemat leczniczego działania Kannabinoidów na komórki raka piersi:
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Źródło:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1617062/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4791148/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4171598/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4791144/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3366283/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3527984/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3202504/
https://www.projectcbd.org/cancer

8.7. Witamina D3
O tej cudownej witaminie napisano wiele książek. Nie da się podważyć jej leczniczych
właściwości ponieważ przeprowadzono tysiące badań naukowych, a wynik tych badań
jest zawsze ten sam: wit. D3 wspiera leczenie raka lub leczy choroby nowotworowe.
Oczywiście tylko wtedy, gdy poziom wit. D3 we krwi osoby chorej na nowotwór
waha się w przedziale 80-120 ng/ml.
Pisałem kiedyś artykuł o wit. D3 ,pt.: Witamina D3 - kiedy uratuje Ci życie, a kiedy
może zabić? D3 w formie dożylnej! Oraz słów kilka o K2.
Więc zapraszam do lektury J
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Przytoczę tylko 1 istotne badania z kwietnia 2016, pt.: „Serum 25-Hydroxyvitamin D
Concentrations ≥40 ng/ml Are Associated with >65% Lower Cancer Risk: Pooled Analysis
of Randomized Trial and Prospective Cohort Study” Autorzy: Sharon L. McDonnell, Carole
Baggerly, Christine B. French, Leo L. Baggerly, Cedric F. Garland, Edward D. Gorham, Joan
M. Lappe, Robert P. Heaney.
Pomiędzy rokiem 2008-2014 autorzy artykułu przebadali 12 828 osób, w różnym
wielki, różnej płci, pod kątem poziomu wit. D3 we krwi. Serdecznie polecam zapoznać
się z całym badaniem, natomiast w wielkim skrócie przedstawiam podsumowanie
poniżej.
Poziom wit. D3 (25 OH) we krwi przekraczający 80ng/ml lub więcej jest w stanie
zredukować ryzyko zachorowania na raka aż o 90%!
Wraz ze spadkiem poziomu wit. D3 rośnie prawdopodobieństwo zachorowania na
nowotwór, wraz ze wzrostem poziomu wit. D3 we krwi spada prawdopodobieństwo
zachorowania na nowotwór.
Przerażające jest to, że ta korelacja jest arytmetyczna!
Wystarczy spojrzeć na wykres:
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Fig 2. Cancer incidence rates by 25(OH)D concentration with fitted curves, pooled
cohort (N = 2304). Black dots represent cancer incidence rates per 100,000 personyears for indicated 25(OH)D groupings (rates are displayed at the median value for each
grouping: baseline 25(OH)D groups at 17, 25, 30, 37, 46, and 63 ng/ml; mean 25(OH)D
groups at 17, 25, 31, 38, 47, 58, 69 ng/ml), as seen in Fig 1. Solid black lines represent
the best fit line to the exponential equation: Y = A + B(e(-X/C)), where Y = cancer incidence
rate, X = serum 25(OH)D (dashed lines represent the 95% confidence intervals).
Pełne wyniki badań znajdziesz w linku:
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0152441
Wit. D3 pomaga leczyć wszystkie nowotwory łącznie z rakiem piersi. Jest dużo
materiałów potwierdzających leczenie lub wspomaganie leczenia raka piersi przy
zastosowaniu dużych dawek wit. D3, np.:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3899831/
http://www.medicalnewstoday.com/articles/314017.php
http://www.curetoday.com/community/bonnie-annis/2016/10/vitamin-ds-role-infighting-breast-cancer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470481/
https://www.vitamindcouncil.org/health-conditions/breast-cancer/
W Japonii do walki z rakiem piersi używa się dożylną wit. D3, w postaci cząsteczek
GcMAF. GcMAF jest trudno dostępny w Europie, jednak serdecznie polecam poczytać o
tym cudownym białku.

9. Stres a choroby nowotworowe
Największe instytuty badawcze takie jak: Harvard, Stanford University Medical, Boston
University, American Medical Association (ANA) oraz wiele innych można by wymienić
łącznie z WHO, zgadzają się, że przewlekły stres przyczynia się do ponad 95%
chorób. W pełni się z tym zgadzam! Jeżeli nie pozbędziemy się przewlekłego stresu,
wyleczenie choroby nowotworowej będzie utrudnione, nawet gdy będziesz stosował
wszystkie substancje opisane w tym artykule. Stres blokuje nasz układ odpornościowy,
m.in. poprzez wpływ na dendryty (komórek nerwowo-odpornościowych, którą łączą
układ odpornościowy z mózgiem).
Nasz organizm przez tysiące lat kształtował mechanizmy obronne. Gdy człowiek
znajdował się w sytuacji stresowej (np. coś chciało go zjeść J) układ produkował
hormony stresu, aby wyostrzyć zmysły oraz wyłączyć funkcje organizmu, które nie są
potrzebne w obecnej chwili, np. trawienie pokarmów, wchłanianie substancji w jelicie
oraz aktywność układu odpornościowego. Organizm koncentrował się, na szybkości
reakcji, ukrwieniu mięśni oraz elementach, które zwiększą szanse ucieczki lub
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poradzenia sobie z zagrożeniem. W obecnych czasach ilość bodźców, która nas otacza
jest ogromna. Ludzki organizm nie zdążył się przystosować, nasza świadomość oraz
podświadomość nie potrafi skutecznie radzić sobie z taką ilością informacji oraz
bodźców. Organizm łatwo ulega przeciążeniu i reaguje tak jak zaprogramowała nas
matka natura – stresem, produkując hormony stresu oraz zmniejszając aktywność
układu odpornościowego.
My jako ludzie różnimy się nie tylko pod względem wrażliwości na substancje lecznicze,
witaminy, zioła, czy stany chorobowe, ale również mamy różną historię, przeszłość i
doświadczenia. U każdego z nas występuje ciągły stres, czasem radzimy sobie z nim
lepiej, a czasem gorzej. Najważniejszą rzeczą jest zdefiniowanie przyczyny stresu, a
mogą być one różne, np.: gniew do osób, które nas skrzywdziły, brak wybaczenia,
niewyjaśnione sprawy, rozterki miłosne, kłótnie rodzinne, lęki, tłamszone emocje,
konflikty, etc. Musimy oczyścić nasz umysł, serce oraz sumienie, aby móc żyć szczęśliwie
bez przewlekłego stresu.
Nie będę się rozpisywał, na temat stresu, jak wielki ma on wpływ na nasze zdrowie oraz
nie będę dawał Ci konkretnych wskazówek jak sobie z nim poradzić, ponieważ nie
zrobiłbym tego lepiej niż: Alexander Loyd i Ben Johnson. Lekarze praktycy, którzy
napisali książkę pt. „Kod Uzdrawiania”, polecam Ci ją serdecznie, wręcz musisz ją
przeczytać, aby poznać mechanizmy radzenia sobie ze stresem. Autorzy opisują
przypadki osób, które pozbyły się chorób nowotworowych tylko oczyszczając się z
negatywnych emocji. Kod Uzdrawiania jest zwieńczeniem terapii leczniczych, ponieważ
opisuje mechanizmy leczenia sfery duchową i emocjonalnej, na które nie ma leków
naturalnych ani syntetycznych.
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10. Zakażenia wirusowe i bakteryjne
Na samym początku pisałem, że choroba nowotworowa jest wynikiem połączenia
działania: metali ciężkich, patogenów wewnątrzkomórkowych, niedoborów tlenu w
komórkach, zakwaszenia organizm oraz stresu.
Z większością tych czynników onkogennych możemy sobie poradzić samodzielnie. W
przypadku zanieczyszczenia organizmu metalami ciężkimi, należy przeprowadzić
chelatację przy pomocy EDTA, jednak należy robić to wyłącznie w doświadczonych
placówkach przy udziale lekarzy.
Ale jak radzić sobie z infekcjami, jeżeli medycyna akademicka uważa infekcje
patogenami onkogennymi za nieuleczalne?
100% ludzi cierpiących na choroby przewlekłe jest zakażone patogenami, są to
wirusy lub bakterie wewnątrzkomórkowe.
Potwierdzają to instytucje naukowo-badawcze z WHO na czele.
Przykładów korelacji jest wiele:
• HPV występuje najczęściej przy nowotworach jajnika oraz szyjki macicy.
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EBV jest wirusem powodujący np. toczeń układowy.
Chlamydia przyczynia się do powstawania raka prostaty.
Wirus opryszczki (HSV) powoduje raka ślinianki.
Retrowirusy są odpowiedzialne za wiele typów nowotworów: XMRV powoduje
nowotwór prostaty lub jajnika.
• Retrowirusy HTLV1 i HTLV2 odpowiadają za powstanie białaczki.
Retrowirusy HTLV1 i HTLV2 są stosowane w tworzeniu leków immunologicznych w
leczeniu ciężkich przypadków białaczek technologią CAR CD 19+. Co skutkuje, że pacjent
po zakończeniu leczenia taką terapią może zachoruje na inny nowotwór lub na choroby
z autoagresji.
Wiele retrowirusów ptasich, ludzkich i świńskich występujących w szczepionkach
przyczynia się do powstawania nowotworów u dzieci oraz dorosłych. Niestety
oficjalne dane oraz badania sugerują, że aż około 20% szczepionek jest skażonych
rekombinowanymi wirusami. Jeżeli podajemy szczepionkę 5w1 czy 6w1, mamy bardzo
wysokie prawdopodobieństwo, że zainfekujemy dziecko retrowirusem.
•
•
•
•

Źródło:
http://www.htlv1.eu/htlv_one.html
http://www.htlv1.eu/ham_tsp.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2901658/
http://emedicine.medscape.com/article/219285-treatment
https://vaccgenocide.wordpress.com/tag/wirusy-odzwierzece-w-szczepionkach/
http://szczepienia.blog.pl/co-przychodzi-do-nas-przez-igle/
O zakażeniach patogenami wewnątrzkomórkowymi pisałem kiedyś w artykule:

Ukrywane
fakty!
Prawdziwa
autoimmunologicznych oraz przewlekłych!

przyczyna

chorób

Jeżeli cierpisz na nowotwór lub chorobę przewlekłą, koniecznie musimy sprawdzić,
który patogen przyczynił się do choroby, taka informacje pomoże Ci w dobraniu
leczenia, ponieważ oprócz nowotworu musimy koniecznie zwalczyć infekcję (patogen),
który przyczynił się do powstania choroby.
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Spora część elementów leczniczych wymienionych w tym artykule wspomaga walkę
układu immunologicznego z patogenami lub bezpośrednio niszczy infekcję. Na przykład
dożylne dawki wit. C potrafią zniszczyć onkogenny wirus Epsteina Barra (EBV), grzyby
chińskie (maitake, shiitake, reishi, turkey tail) potrafią leczyć wirus brodawczaka
ludzkiego (HPV) oraz wirus opryszczki (HSV). Olej z medycznej marihuany działa
zabójczo na patogeny beztlenowe, kwercetyna na zakażenia bakteryjne.
Elementy omówione w artykule wspierają regenerację organizmu, usuwają przyczyny
powstawania nowotworów oraz leczą choroby nowotworowe, ponieważ usuwają
czynniki, które przyczyniły się do powstania nowotworu. Nie można wyleczyć się z
choroby nowotworowej, jeżeli nie pozbędziemy się jej przyczyny, a której głównym
elementem są infekcje. Stephen Buhner opracował naturalną metodę leczenia
boreliozy za pomocą ziół, elementów naturalnych oraz ekstraktów roślinnych, co opisał
w swojej książce pt. „Pokonać boreliozę”. Później okazało się, że jego protokół może
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leczyć nowotwory. Dlaczego? Ponieważ jego metoda niszczy infekcje, które odpowiadają
m.in. za powstawanie komórek nowotworowych. Protokół leczenia infekcji
wewnątrzkomórkowych Stephena Buhnera można wykorzystać podczas terapii walki z
nowotworem.
Źródło:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14871955
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4353788
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16604059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20501758
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21194924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1919637
http://www.nature.com/emm/journal/v47/n1/full/emm2014109a.html
http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/infections-hpv-andcancer/ebv-and-cancer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16604059
http://www.nature.com/cgt/journal/v13/n11/full/7700946a.html
http://www.webmd.com/sexual-conditions/hpv-genital-warts/cervical-cancer-hpv-whatwomen-girls-should-know#1
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpvfact-sheet
https://www.cdc.gov/hpv/parents/cancer.html

11. Medycyna akademicka
Medycynie akademickiej zawdzięczamy wiele, łącznie z tym, że średnia długość życia
człowieka obecnie wynosi najwięcej w historii naszego istnienia. Medycyna ratunkowa,
chirurgia, diagnostyka, antybiotyki, itp. Rozwój medycyny, to najwspanialsza rzecz,
która spotkała ludzkość. Niestety mam wrażenie, że ostatnio ludzie pogubili się i życie
ludzkie zeszło na drugi plan, a na pierwszym planie jest biznes oraz generowanie
zysków.
Leczenie chirurgiczne - uważam, że każdy musi podjąć samodzielnie świadomą
decyzję, w jaki sposób chce walczyć z chorobą nowotworową. Jeżeli jest możliwość
wycięcia guza, bez utraty komfortu życia lub zdrowia należy to zrobić, oczywiście po
wcześniejszym przygotowaniu się do zabiegu, o czym powiem w punkcie 12.
Pamiętajmy jednak, że wycinając guza usuwamy jedynie symptom. Oznacza to, że
mechanizm wywołujący nowotwór wciąż działa i wyprodukuje kolejne guzy.
Jeżeli lekarze chcą nam wyciąć pół jelita, obydwie piersi, wątrobę lub płuco, to ja
osobiście nigdy bym się nie zdecydował na tak inwazyjny zabieg, ponieważ wpływa to
drastycznie na komfort i długość życia. Lecz jest to wyłącznie moja indywidualna
decyzja, za którą wziąłbym w pełni odpowiedzialność. Każdy człowiek musi podjąć
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własną decyzję i być za nią odpowiedzialny. Jestem zwolennikiem zabiegów
chirurgicznych tylko wtedy, gdy nie spowodują one trwałego uszczerbku na zdrowiu i
przyczynią się do walki z chorobą.
Chemioterapia – nigdy bym się jej nie poddał. Jedynym wyjątkiem są nowotwory
hematologiczne (nowotwory układu krwiotwórczego i krwi), które są problematyczne i
skomplikowane w leczeniu alternatywnym.
Cała reszta stosowanej chemii to legalne ludobójstwo. Skuteczność powszechnych 90
leków onkologicznych opisałem w artykule: Szokująca publikacja! 113 badań!

Podsumowanie
90
powszechnych
przeżywalność chorych wyniosła tylko…

leków

onkologicznych,

Podsumowane w tym artykule badania kliniczne zostały wykonane przez producentów
poszczególnych leków! Podkreślę raz jeszcze: to są badania producentów leku, na ich
podstawie FDA i EFSA dopuściły do obrotu stosowanie tych chemii!
Weźmy dla przykładu Docetaxel, producent leku wykazał, że podczas stosowania tej
chemii w raku piersi pacjentki przeżyły od 0,9 do 2,4 miesiąca dłużej niż grupa
kontrolna, która przyjmowała placebo. I na tej podstawie FDA dopuściło drogi lek,
mimo, że inne badania wykazały, że taxol jest kancerogenem grupy 1 i jest wysoce
prawdopodobne, że jego zastosowanie spowoduje przerzuty oraz mutację nowotworu.
Jak działa chemia?
Chemia hamuje podział wszystkich komórek organizmu, zdrowych i nowotworowych.
Komórki nowotworowe dzielą się znacznie szybciej niż komórki zdrowe, dlatego chemia
hamuje rozwój nowotworu. Najszybciej natomiast dzielą się komórki układu
odpornościowego, które walczą z rakiem. Chemioterapia niestety również niszczy te
komórki, które są jedynym gwarantem naszego zdrowia. Nawet najskuteczniejsza
chemia jest w stanie maksymalnie zniszczyć do 80% komórek nowotworowych,
pozostałe 20% musi zniszczyć nasz układ odpornościowy. Jednak jak układ
immunologiczny ma zniszczyć pozostałe 20% komórek nowotworowych jeśli sam został
poważnie zniszczony przez chemię?
Idealną sytuacją jest hamowanie rozwoju komórek nowotworowych i równolegle
maksymalne wspieranie układu immunologicznego, ale taka konfiguracja występuje
tylko w terapiach komplementarnych lub naturalnych.

12. Wolno krążące komórki nowotworowe (CTCs)
Pisałem w artykule pt. „Skutecznie zabezpiecz organizm przed krążącymi
komórkami nowotworowymi we krwi (CTCs – circulating tumour cells)!” jak
zabezpieczyć się przed ewentualnym uzłośliwieniem lub przerzutami nowotworu,
podczas:
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•
•
•
•
•

Zabiegu chirurgicznego, którego celem jest usunięcie tkanki obcej, np. guza.
Radioterapii.
Chemioterapii.
Biopsji.
Badania PET.

Jeżeli czeka Cię inwazyjne badanie, zabieg chirurgiczny, jesteś po zakończeniu
chemioterapii lub radioterapii, koniecznie zabezpiecz swój organizm przez CTCs.
Szczegóły znajdziesz w artykule: Skutecznie zabezpiecz organizm przed

krążącymi komórkami nowotworowymi we krwi (CTCs – circulating
tumour cells)!

13. Uwagi końcowe
Na temat każdej substancji leczniczej lub witaminy wymienionej w tym artykule można
napisać spory tom, na temat wszystkich tych substancji można napisać tysiące książek,
na temat ich działań synergistycznych podczas leczenia, nie mam pojęcia ile, ale pewnie
całość tych informacji i zastosowań zajęłaby przestrzeń sporej biblioteki. Dlatego traktuj
proszę ten artykuł jako drogowskaz, poradę lub inspirację do walki z chorobą.
Na 52 stronach nie jestem w stanie przedstawić Ci gotowej receptury leczenia
nowotworu, ale jestem w stanie wskazać Ci kierunek działania oraz obszary, które
należy zgłębić w celu poznania szczegółów na temat poszczególnych naturalnych
substancji, leków, witamin i terapii komplementarnych. Naturalne metody leczenia
posiadają wiele zalet, można je łączyć, stosować równolegle, naprzemiennie, łączyć z
medycyną akademicką ponieważ nie powodują efektów ubocznych i działają nie tylko na
komórki nowotworowe, ale również na patogeny wewnątrzkomórkowe.
Znam ludzi, którzy wyleczyli się z różnych chorób przewlekłych, m.in. z nowotworów
piersi stosując terapie omówione w tym artykule. Niektórzy stosowali wszystkie
wymienione tutaj elementy, łącząc ze sobą, inni łączyli suplementację i substancje
naturalne z chemioterapią. Zdecydowana większość z nich cieszy się w chwili obecnej
zdrowiem a inni kontynuują swoją walkę i się nie poddają. Każdy człowiek podejmuje
indywidualną decyzję o wyborze sposobu leczenia, należy to robić świadomie w oparciu
o zdobytą wiedzę i przeprowadzone badania (które są publikowane wyłącznie w języku
angielskim). Osoby, które wyleczyły się z nowotworu bez zastosowania chemii, były w
pełni świadome swojego wyboru oraz posiadały rozległą wiedzę na temat substancji
naturalnych, witamin oraz terapii leczniczych.
Dlatego zachęcam Cię, abyś poszerzył swoją wiedzę na temat metod leczenia, działania
witamin, substancji naturalnych oraz rzeczywistej skuteczności chemioterapii. Dzięki
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temu będziesz w stanie podjąć świadomą i właściwą decyzję dotyczącą wyboru sposobu
leczenia, ponieważ od Twojej decyzji zależy Twoje zdrowie. Nowotwór to chwilowa
choroba, z którą musimy sobie poradzić, wyzwanie przed którym stawia nas życie.
Wierzę, że poradzisz sobie z tym wyzwaniem!
Życzę Ci powodzenia i dużo zdrowia ! J

Przeczytaj koniecznie:
Poglądy autora na sposoby odzyskiwania zdrowia oparte są o
publikacje
naukowe
oraz
badania.
Autor
nie
ponosi
odpowiedzialności za to, w jaki sposób zawarta tu informacja zostanie
odebrana lub wykorzystana. Tak wiec nie namawiam Cię do niczego, i
cokolwiek zrobisz w nawiązaniu do wykorzystania treści
opracowania, robisz z własnej woli i na własną odpowiedzialność.
Rekomenduje Ci również przed podjęciem decyzji o sposobie oraz
metodzie leczenia skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
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