
A Rák Gyógyítás 
Különböző Formái

*********

A Leukemia és más Rákbetegségek 
Gyógyítása

*********

Használati Utasitás.

Egy turmix gépbe 2 pohár vizbe:

2 körtét, vagy 2 banánt, vagy 2 mangót beletenni.

Ehhez hozzá adni egy jó marék zöldet az alábbiakból.

Minden nap különbözőt használni, ha lehet.

A turmix gépben összekeverni és naponta bőven fogyasztani.
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Az egészség titka a zöldben van elrejtve.

Búza Fű.  8 napi növesztés után.

árpa Fű.  8 napi növesztés után.

Rozs Fű. 8 napi növesztés után.

Petrezselyem,

Zöld saláta félék,

Csalán levél,

Brokkoli,

Paraj ami dudva, mindenütt megtalálható,

Pitypong levél, csorboka, gyermekláncfű egy és ugyanaz,

amely rendkivülien értékes és ingyenes.

Mélyzöld Kelkáposzta levél.

Cékla levél.

Mély zöld sáláták. 

Aleo Vera, a benne lévő nyálkás tartalom.

Minden ehető zöldlevél használata  rendkivülien vérszaporitó. 

Továbbá mindezek kifacsart leve, szintén fogyasztható

és rendkivülien értékes.

De minden nyers lé aranyat ér.
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A búzafű a csodák csodája
A búzafű levéről és használatáról

A búzafű nem gyógyszer de hatása messze túlszárnyal minden 
gyógyszert. 

Semmilyen  egészségre  káros  mellékhatása  nincs!  Mindenkire  egy 
kicsit másképp hat. Hatóanyagai révén az egész szervezet működését 
pozitívan  befolyásolja,  a  káros  anyagokat  lebontja  a 
szervezetünkből. 
Igen  intenzíven  méregtelenít,  2-3  nappal  a  búzafű  lé  fogyasztása 
után  erősebb  szagú,  zavaros  és  sűrűn  előforduló  vizeletre 
számíthatunk.  Székletünk  hígabb  lesz,  de  nem  kell  egész  napos 
hasmenéssel küszködni.
A  sejtekben  lerakódott  méreganyag  bekerül  a  véráramba  és 
folyamatosan  ürül  a  vizelettel,  széklettel,  bőrön  keresztül.  A 
méregtelenítési  tünetek  alatt  nehezen viselhető  a  búzafű  lé  szaga, 
ezért a véráramba került méreganyag felelős. A szervezet folyamatos 
tisztulásával meg fog szűnni ez az érzés.
Ha az első 2-3 hét erős méregtelenítésén túljutunk, már csak pozitív 
hatásokat  észlelhetünk.  Súlyfelesleg  folyamatos  leadása,  normális 
széklet,  életerő,  kisebb  fáradékonyság,  nagyobb  munkabírás, 
betegségekkel szembeni nagyobb ellenállás lesz a jellemző. 
A búzafű magas klorofilltartalma miatt dúsítja a vérünket oxigénnel, 
a  sejtek oxigénellátása javul,  így a gyulladások megszüntetésében 
komoly szerepe van.
A kipréselt lé nem tartható el még hűtőszekrényben sem, mert magas 
enzim- és fehérjetartalma miatt az alkotórészek gyorsan elbomlanak. 
Csak frissen és éhgyomorra igyuk, fél óra múlva lehet folyadékot 
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inni, később ehetünk.
A búzafű lé akkor is hat, ha nem változtatunk étkezési szokásainkon, 
de segíthetük és gyorsíthatjuk is a méregtelenítés folyamatát, ha az 
első pár hét alatt lecsökkentjük az állati eredetű táplálékot.
Néhány  információ  a  fogyasztásával  kapcsolatban.  Miért  kell 
kipréselni? Az emberi gyomor nem képes arra, hogy megeméssze a 
fű  rostját,  továbbá nem tudunk bevinni  rágcsálással  annyi  levet  a 
szervezetbe, amennyire szükség van.
A búzafű levét el lehet kezdeni fogyasztani egy evőkanállal, de nem 
szükséges pontosan kimérni. Nem gyógyszer. Napról-napra emeljük 
az adagot. Egészség fenntartásra, méregtelenítésre egy jó nagy korty 
elegendő egyszer egy nap. 
Akkor sincs probléma, ha valaki  elkezdi  egy fél  deciliterrel,  csak 
gyorsabban beindul a méregtelenítés és aluszékonyabbá válhat egy 
pár napig. 1-1,5 deciliter bőven elegendő maximális adagnak, többre 
nincs szükség, ezt a mennyiséget is betegség esetén ajánljuk.
1 csomag búzafű 30 dkg, ebből 20 evőkanálnyi lé préselhető ki. Ez 
elegendő egy hétre.
Kismamák,  szoptatós  anyukák  is  nyugodtan  fogyaszthatják. 
Gyerekek 2 éves kortól 1 kávéskanállal.
A  búzafüvet  hűtőszekrényben  kell  tárolni,  így  egy  hétig  eláll. 
Minden  nap  kiveszünk  egy  maréknyit,  amit  lepréselünk.  1  nap 
egyszer.
A  szervezetünk  képes  gyógyítani,  nem  a  búzafű  lé,  de  olyan 
állapotba hozza a szervezetünket, hogy igen sok betegség gyógyul 
meg ezáltal.

Meddig ihatjuk a búzafű levét? 

Bármeddig.  Ha  befejeződött  a  méregtelenítés  folyamata,  a  sejtek 
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ezután tudnak újulni, regenerálódni.

Hogyan használhatjuk? 

Lehet  arcbőrre  kenni,  fél  óráig  rajta  hagyni,  szembe  cseppenteni 
kötőhártya gyulladásnál, allergiánál, és hüvelybe, végbélbe nyomni 
koncentráltan,  indikált  esetekben.  A  búzafű  bio  tönkölybúzából 
készül, nem étkezési búzából. 15-20 cm-es nagyságnál kell levágni. 

Ha hagyjuk a tálcán tovább nőni, pár nap alatt túlnő, sárgul és nincs 
minőségi lé tartalma. Mindenképpen le kell aratni. 

Ajánlatos  uborkalével,  vagy  zellerlével  higítani.  Leghatékonyabb 
koncentráltan.

Nagy László Zoltán

Búzafűlé - Isten Mannája

Ann  Wigmore  és  Viktoras  Kulvinskas akik  megalapították  a 
Hippocrates  Egészség  Klinikát  1963-ban  és  azóta  több  ezer 
embernek tanították meg az "Élő táplálék" életmódot.
"Isteni  Mannának" nevezik ezt  a csodálatos zöld levet,  amely a 
legfontosabb alapköve ennek az életformának.
Több mint ötven-millió éve nőtték be Földünket a fűfélék, jelentős 
mértékben  megváltoztatva  az  élővilágot.  Azon  állatok,  elefánt, 
bölény,  ló,  stb.,  amelyek  elsődleges  tápláléknak  tekintették  ezt  a 
gazdag  klorofiltartalmú táplálékot,  váltak  a  legerősebbekké,  egész 
életükben megtartva kicsattanó egészségüket.
Az  emberi  emésztőrendszer  nem  képes  nagy  mennyiségű  rostot 
megemészteni. 
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Viszont a frissen préselt leveik, (klorofil koktél) kitűnő természetes 
tisztító, gyógyító regeneráló, tápláló és védő tulajdonságaival vált az 
utóbbi évtizedekben a figyelem középpontjába Amerikában és szerte 
a világban.

A gyógyító klorofil
Ha összehasonlítjuk a klorofil és a hemoglobin molekula szerkezetét, 
- amely a szervezetünk huszénhét-trillió sejtjének oxigén szállítója - 
akkor észre vesszük a hasonlóságot. 
A különbség, ahogy az ábrán látható, a klorofil magja magnéziumot, 
míg a hemoglobiné vasat tartalmaz. 
A klorofil szén-dioxidot vesz fel és oxigént ad le, miközben ATP-t 
termel, amely a biológiai folyamatok kémiai energiaforrása. 
A hemoglobin oxigént  vesz fel,  amit  a  sejtekbe juttat  és  onnan a 
szén-dioxidot szállít a tüdőbe.
Természetesen nem javaslom, hogy mától csak zöld fű  leveken és 
gyógynövényeken  élj,  hogy  olyan  erőssé  és  naggyá  válj  mint  az 
elefánt. 
Viszont, ha a mindennapi étrendedbe beiktatod a friss zöld leveket, 
különösen  a  búzafűlevet,  akkor  csodálatos  előnyöket  és 
élettapasztalatokat szerezhetsz.

Lássuk a csodát!
A búzafűlé tartalmazza az összes ismert ásványi anyagot amelyre a 
szervezetünknek szüksége van. 
Tökéletes  fehérjeforrás:  az  összes  esszenciális  aminosavat  a 
megfelelő arányban tartalmazza. A búzafűlé az egyik leggazdagabb 
A és C vitamin forrás.
Egyenlő  arányban gazdag E,  F,  K,  és B vitaminokban.  Jelentős a 
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B17 (laetrile) tartalma, amely a tudós és kutató körökben elismert, 
hogy  a  normál  sejtek  befolyásolása  nélkül  rombolja  szét  a 
ráksejteket.
Segít  az  emésztésben  és  a  belső  szervek  működésében. 
Megsemmisíti  a  kórokozó  baktériumokat  és  segít  visszaállítani  a 
hasznos  baktériumok  egyensúlyát  a  belekben,  amely  folyamat 
lényeges az egészséges immunrendszer érdekében.
Dr.  G.  H.  Erp-Thomas kutató tudós  és  termőföld specialista  több 
mint  száz  különböző  alkotóelemet  volt  képes  kimutatni  a  friss 
búzafűből. 
Véleménye  szerint  ez  egy  "tökéletes  étel".  3  kg  búzafű  értékes 
tápanyagtartalma megegyezik 70 kg tetszőlegesen választott  nyers 
bio zöldségekével.
(G. H. Erp-Thomas, A New Concept in Diet,  Boston: Rising Sun 
Publication, 1978.)

Hogyan idd a füvedet?
Fogyasztása  éhgyomorra  javasolt!  Fél  órával  előtte  kevés  nyers 
citromlé előkészíti az emésztő rendszert. 
Gyomorégés  vagy  fekély  esetén  inkább  egy  pohár  kamillateával 
készítsd elő a "terepet".

A búzafűlét csak frissen préselve 
érdemes fogyasztani!

Első alkalommal, jól bevált gyakorlat szerint kis mennyiséget igyál. 
(1  vagy  két  evőkanál.)  Ezt  követően,  érzéseidre  figyelve,  lassan 
kortyolgatva,  nyállal  jól  elegyítve fogyassz  annyit  és  addig,  amíg 
valamiféle  kényelmetlenséget  érzel,  de  ne  oly  sokat,  hogy  már 
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betegnek érezd magad. 
A tested állapotától függően a mennyiség 1 evőkanáltól max. 1,5 dl-
ig változhat.
Tapasztalatok szerint a búzafűlé a legerősebb tisztító, nagyon magas 
enzimtartalma  miatt  azonnal  reakcióba  lép  a  mérgekkel  és  a 
gyomorban összegyűlt nyálkával. 
Gyakran levertség az első tünet. Az émelygő érzés azt jelzi, hogy a 
tisztulás beindult. 
A továbbiakban a rendszeres fogyasztása ajánlott. Lehetséges, hogy 
a méregtelenítési tüneteid erősödnek:
Étvágytalanság,  émelygés,  hányás,  hasmenés,  izzadás,  különböző 
fájdalmak, hőemelkedés, fáradékonyság, aluszékonyság, stb. 
Ezek  a  jelei  annak,  hogy  szervezeted  tisztul  a  nem  odavaló 
anyagoktól, amelyek 20-30-40 év alatt felhalmozódtak.

Búzafűlé ivás után legalább egy órán át ne vegyél magadhoz 
semmiféle szilárd ételt.

Amennyiben  csökkenteni  szeretnéd  a  kellemetlen  érzetet,  fél  óra 
elteltével  friss  bio  zöldséglé  "sereghajtóként"  működve  segíthet  a 
kezdeti kényelmetlenségeken. 
A kellemetlen érzeteket megszüntetni akaróknak inkább a friss bio 
gyümölcs, vagy annak leve ajánlott, mivel a zöldséglé is igen erős 
tisztító hatású lehet a kezdeti időszakban.
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Búzafűlé mindenre!
A Rákgyógyitás Leghatásosabb Itala!

Vágás, égés, bőrpír, csípés esetén rácsepegtetni a bőrfelületre.

Komolyabb esetekben,  (nyitott  sebek,  fekélyek,  daganatok, stb.)  a 
lével átitatott rostot borogatásként alkalmazhatjuk.

Hajra téve hajmosás előtt egy órával, segít a lestrapált, töredezett haj 
regenerálásában. Jól bedörzsölve a viszkető, korpás fejbőrre is 
hatékony.

Gargalizálva,  vagy a  füvet  rágva és  a  rostot  kiköpve,  felfrissíti  a 
leheletet, könnyít a torokfájáson. Csökkenti a fogínyvérzést és 
képes megszűntetni a duzzadt fogínygyulladást.

A  finoman  szűrt  búzafűlé  szembe  csepegtetve  nyugtatólag  hat 
(pirosodás, égő viszkető, nyomás) tünetek esetén.

Nőgyógyászati problémák esetén (Pl.: gombásodás, terméketlenség, 
daganatok)1/2  dl  búzafűlé  hüvelyben  tartva  (gyertyaállás 
pozícióban 5-10 percig) kifejti jótékony hatását.

Minden  esetben, rák,  bél,  emésztési,  méregtelenítési,  problémák 
esetén  ajánlott:  Béltisztítás  (beöntés)  után,  végbélbe  juttatni, 
naponta  akár  2-3  alkalommal:  1-1,5  dl  búzafűlét,  amelyet 
legalább 20 percig javasolt bent tartani. 

Az évek során megfigyelt  résztvevőknél  a  Hippocrates   Klinikán 
ezzel a módszerrel hatékonyan visszaállították a vastagbél elektrolit  
egyensúlyát.  Rák  esetén  intenziv  fogyasztásával  rendkivüli 
eredményeket értek el.
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Növeszd a saját füvedet!
Nagyon egyszerűen termeszthető 

búzafű házilag!

Szükséges  hozzá:
Jó minőségű csíraképes bio búza, (tönköly jobb)

Jó  minőségű  fekete  föld,  lehetőleg  vegyszermentes,  vagy  erdei 
humusz (lehet tőzeggel kevert).

Műanyag vagy üveg vagy rozsdamentes lavór

Műanyag  vagy  üveg  vagy  rozsdamentes  tálcák,  (40x28cm  vagy 
nagyobb)

Jó minőségű tisztított, vagy Pí víz

öntöző kanna, spriccelő

Nagyobb konyharuha, rongy

Megfelelő  hely (polc) hőmérséklet 15 - 20 oC első  két nap sötét, 
utána napos.

Olló vagy éles, recés kés az aratáshoz

A búzát  10  -12  órára  (2  rész  víz,  1  rész  búza)  beáztatjuk,  majd 
lecsurgatás után nedves ronggyal letakarva 24 órán át csíráztatjuk.
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Rászórjuk  egyenletesen,  egy  rétegben  a  földel  szintig  feltöltött 
tálcára, majd enyhén meglocsoljuk. Egy üres tálcával letakarjuk 2 
napig. Közben egyszer, ha száraz a föld kissé megöntözzük. 
Ezután a fedő  tálcát eltávolítjuk és nem túl erős (szórt) napfényre 
téve 8 - 10 nap után 10 - 20 cm-es magasság között ollóval, vagy 
éles, recés késsel aratható.
A learatott fű zacskóban 7 -14 napig tárolható a hűtőben.
A kipréselt levet magas fehérjetartalma miatt azonnal, 10-15 percen 
belül el kell fogyasztani. A tálcában maradt gyeptégla komposztnak 
használható. Újra termesztéshez új föld, új búza kívánatos.

*********

A búza csiráztatás nélkül a 

legártalmasabb gabona ami létezik,

azonban búzafűként a legértékesebb

**********
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Rákgyógyítás Szódabikarbónával

A rák egy gomba?

http://www.youtube.com/watch?v=HQuODiMlUsc&feature=related 

Dr.  Tullio  Simoncini  kutatási  eredményei  még  inkább  kihangsúlyozzák  a 
gombák  elleni  védekezés  fontosságát,  melyet  megelőzésként  otthonról  is 
végezhetünk a Zapperrel ill. tisztítókúrákon keresztül.

Amerikában bestsellernek számít az a könyv, amelyet dr. Tullio Simoncini 
római onkológus írt „A rák egy gomba?” címmel.

Évente  tízmillió  ember  hal  meg  valamilyen  daganatos  betegségben.  A 
nemzetközi  hírű  professzor  nemrégiben  Magyarországon  járt,  hogy 
beszámoljon  a  könyvében  is  leírt  természetes  gyógymódról,  amely 
forradalmasíthatja a rákterápiát. 

Huszonöt  esztendős  onkológia  tapasztalatai  alapján  Simoncini  nem 
kevesebbet állít, mint azt, hogy a rák nem más, mint egy fertőzés, amelyet 
gomba  okoz.  Az  orvos  évtizedekig  gyermekrák  osztályon  dolgozott,  ahol 
vizsgálni kezdte a daganatokat.

Azokat felvágva azt tapasztalta, hogy belül mindig fehérek voltak. Feltette 
magának a kérdést,  egyáltalán mi a rák? (ami még ma is egy misztérium, 
hiszen legalább száz teória létezik a mibenlétéről.)
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És mik az áttétek?
S vajon mitől fehér a daganatok belseje?

Hosszas  kutatómunka  alapján  arra  következtetésre  jutott,  hogy  a daganat 
„csak”  egy  tünet,  s  hogy  a  rákot  gombák,  pontosabban  a  Candida 
albicans okozza.

Véleménye szerint, ha az ember ellenállóképessége megrendül, vagyis az 
immunrendszere legyengül, szervezetében mértéktelenül elszaporodnak 
az ott egyébként is jelenlévő gombák.

Simoncini a daganatok pusztítására egy újfajta természetes terápiát alkalmaz, 
sikerrel.  Az  agydaganat,  a  tüdő-,  a  mell-,  a  mellhártya,  a  hashártya-,  a 
gyomor-,  vastagbél-,  a  bőr-,  a  prosztata-  valamint  a  húgyhólyagrák 
gyógyítására  katéteren  keresztül,  infúzió  formájában  öt  százalékos 
szódabikarbonátos oldatot juttat be a daganatot tápláló érbe, ezzel öblögeti, 
mossa a mellhártyát illetve, a hasüreget. 

A szódabikarbónás kezelésnek, szemben a hagyományos daganatellenes 
terápiákkal,  semmilyen  mellékhatása  nincs – állítja  a  professzor,  aki 
intravénás adagolással, napi ötszáz milliliter öt százalékos infúziót alkalmaz 
(hat napon át infúzió, amelyet hat nap szünet követ, és ez így folytatódik még 
négy-öt cikluson át). 

Szájon át adagolva egy hétig két kávéskanál szódabikarbóna egy pohár 
vízben feloldva is segíthet.

Ezzel  párhuzamosan  naponta  ötszázalékos  szódabikarbónás  fürdést 
valamint  naponta  három-hat  alkalommal  öt  százalékos 
szódabikarbonátos beöntést javasol.

Tullio  Simoncini  professzor  szerint  a  szervezet  méregtelenítése,  gyors 
lúgosítása, a magas NaHCO3-koncentráció révén a gombák elhalnak, és az 
immunrendszerünk megerősödik. 

Simoncini  a  bőr  daganatos  elváltozásainak,  sőt  a  pszoriázisnak,  amelyet 
tapasztalatai szerint szintén gomba okoz, gyógyítására is talált gyógymódot. 

Ez  nem  más,  mint  az  érintett  terület  hét  százalékos  jódtinktúrával  való 
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ecsetelése.  Az  ötszázalékos  szódabikarbónás,  plusz  glukózoldatos  infúzió 
beadásával  a  leukémiás  és  agydaganatos  gyermekeknél  is  kiváló 
eredményeket, gyógyulást ért el.

A Simoncini-féle szódabikarbónás kezelést Amerikában, 
Németországban és Norvégiában már alkalmazzák.

A Simoncini-eljárás alkalmazása:

1. Intravénás adagolással naponta 500 ml 5%-os infúzió (6 nap infúzió, 
6 nap szünet, aztán 6 nap infúzió és újra szünet, majd így tovább még 4-
5 ciklus)

2. Szelektív arteriográfia

3.  Orálisan  1  hétig  2  kávéskanál  szódabikarbóna  egy  pohár  vízben 
feloldva, utána 2 hétig 1 kávéskanál szódabikarbóna egy pohár vízben 
feloldva. Párhuzamosan napi 5%-os szódabikarbóna fürdés és napi 3-6-
szor 5%-os NaHCO3 beöntések.

2.  A bejegyzésben szereplő  információk nem orvosi  tanácsként  vagy 
ahelyett szolgálnak, ilyen tanácsért forduljon orvosához. Mindenkinek 
magának  kell  eldöntenie,  hogy  a  honlapon  található  információk  és 
tanácsok  közül  mit  fogad  el,  és  alkalmaz  saját  magán  vagy 
terapeutaként másokon.

http://csakennyikellennehozza.blogspot.com/

http://www.youtube.com/watch?v=HQuODiMlUsc&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=ri-
C8VvF3Rs&feature=related 

http://sodiumbicarbonate.imva.info /
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