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A Rákgyógyitás Leghatásosabb Itala!

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.
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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 
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.
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Meddig ihatjuk a búzafű levét? 

Bármeddig.  Ha  befejeződött  a  méregtelenítés  folyamata,  a  sejtek 
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.
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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. 
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. 
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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 
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.)
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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 
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.
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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.

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.
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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.

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
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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.
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.
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A cukor az édes méreg
A Cukor es a Rák

A cukor hatására a sejtek megduzzadnak, és a számuk is nő. Rákos 
folyamatok  indulhatnak  be  a  szervezetben.  A  vizsgálatok 
összefüggést  mutattak  a  végbélrák,  az  emlőrák,  a  leukémia,  a 
hasnyálmirigyrák és a cukorfogyasztás között. 
Dr.  E. W. Pomare és Dr.  K. W. Heaton cikkében azt olvashatjuk, 
1973-ban kimutatták,  hogy az étrendben levő  rostok és  maghéjak 
gátolják a baktériumok epesótermelését a vastagbélben. 
A kutatók szembeállították ezt a finomliszt és a fehércukor hatásával, 
és  arra  a  következtetésre  jutottak,  hogy  a  tápanyagok  finomítása 
vastagbélrákot okozhat. 
Dr. E. G. Knox cikkében egy epidemológiai felmérésről számol be, 
amelyet  1977-ben  végeztek.  A  vastagbélrák  és  különböző 
élelmiszerek fogyasztásának kapcsolatát vizsgálták. 
Az első helyen a tojás áll, sorban a következő a marhahús, a cukor, a 
sör és a sertéshús. Dr. B. Armstrong és Dr. R. Doll a táplálkozási 
szokások szerepét vizsgálta a rákos megbetegedések kialakulásában. 
Harminckét országban nőket vizsgálva direkt kapcsolatot találtak a 
cukorfogyasztás és a hasnyálmirigyrák mortalitása között.

Rákgyógyitás Szódabikarbónával
A rák egy gomba?

http://www.youtube.com/watch?v=B8T0uOuYyG

http://www.youtube.com/watch?v=Mb-S_1vW96Q
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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.)

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 
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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 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.
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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.

h  ttp://csakennyikellennehozza.blogspot.com/  

Egy értékes cikk a rákról
Dr. Stolcz Péter onkologus

Miután évekig azt mondták az embereknek, hogy a kemoterápia  az 
egyetlen  módja  a  daganatok  megszüntetésének  a  Johns  Hopkins 
kutatóintézete  végre  elkezdett  beszélni  arról,  hogy  van  más 
választásunk is:

1. Minden  embernek  vannak  ráksejtek  a  szervezetében.  Ezek  a 
ráksejtek nem mutathatók ki a szokásos vizsgálatokkal egészen 
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addig,  amíg  számuk  több  milliárdra  fel  nem  szaporodik. 
Amikor egy orvos a kezelés végeztével azt mondja a betegnek, 
hogy nincs több ráksejt a szervezetében, ez csak annyit jelent, 
hogy a tesztek nem képesek észlelni a ráksejteket, mivel azok 
még nem érték el akimutatható mennyiséget.

2. Egy ember  élete  során a  ráksejtek  átlagosan  6-10  vagy még 
ennél is több alkalommal bukkanhatnak fel.

3. Ameddig  az  ember  immunrendszere  erős,  képes  arra,  hogy 
elpusztítsa a ráksejteket, és ezzel megakadályozza, hogy azok 
elszaporodjanak és daganatokká fejődjenek.

4. Amikor valakinél kimutatják, hogy daganata van, az azt jelzi, 
hogy annál a személynél összetett táplálkozási hiányosságokkal 
állnak szemben. Ezek hátterében lehetnek genetikai, környezeti, 
táplálkozási és életmódbeli tényezők. 

5. Ahhoz,  hogy  e  sokrétű  táplálkozási  hiányosságokat 
megszüntethessük,  az  étrend  megváltoztatásá-ra  és  étrend-
kiegészítők bevitelére van szükség, ezekkel fogjuk megerősíteni 
immunrendszerünket.

6. A kemoterápia  során tulajdonképpen megmérgezik a  gyorsan 
növekvő  ráksejteket,  de  ezzel  elpusztítják  a  csontvelőben,  a 
bélrendszerben,  stb.  lévő  egészséges  sejteket  is,  sőt  egyéb 
szervek: a máj, vese, szív, tüdő stb. károsodását is okozhatják.

7. A  sugárterápia,  miközben  elpusztítja  a  ráksejteket,  elégeti, 
roncsolja  és  károsítja  az  egészséges  sejteket,  szöveteket  és 
szerveket.

8. A kemoterápia és a besugárzás kezdetben gyakran csökkenti a 
daganat  méretét.  Azonban  a  kemoterápia  és  a  besugárzás 
hosszan  tartó  alkalmazásával  nem  lehet  több  daganat 
elpusztulását elérni.
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9. Amikor a kemoterápia és a besugárzás hatására a testbe túl sok 
méreg kerül, az immunrendszer meggyengül vagy összeomlik, 
miáltal  a  beteg  szervezete  képtelen  ellenállni  a  különféle 
fertőzéseknek és komplikációknak.

10. A kemoterápia és a besugárzás hatására a ráksejtek mutációval 
ellenállóvá  válhatnak,  ami  megnehezíti  elpusztításukat. 
Sebészeti  beavatkozások  ugyancsak  a  ráksejtek 
továbbterjedését okozhatják a szervezet más részeire.

11. A  rák  elleni  harc  egyik  hatékony  módja  a  ráksejtek 
kiéheztetése oly módon, hogy nem juttatjuk hozzá azokhoz az 
élelmiszerekhez, amelyekre a burjánzáshoz szükségük van.

A ráksejtek táplálékai:
a.  A cukor 

Táplálja  a  daganatot.  A cukorbevitel  megszüntetésével  az  egyik 
legfontosabb  táplálékától  fosztjuk  meg  a  ráksejteket.  A 
cukorhelyettesítők,  pl.  a  NutraSweet,  az  Equal,  a  Spoonful  stb. 
aszpartamot  tartalmaznak,  ezért  károsak.  A  természetes  cukor 
helyettesítők,  pl..  a  valódi  méz vagy a  melasz  (a  répa-  vagy nád 
cukorgyártás  mellékterméke)  használata  javasolt,  de  ezek  is  csak 
nagyon kis mennyiség-ben. Az asztali só kifehérítésére vegyszereket 
használnak. Jobb megoldás a tengeri só.

b.  A tej 

A szervezetet  nyálkaképződésre  serkenti,  különösen  a  gyomorbél 
traktusban. A nyálka táplálja a daganatokat. A tej megvonásával,  a 
ráksejtek éhezni kényszerülnek.

c.  A ráksejtek virulnak savas környezetben. 
A hús alapú étrend savas, és ezért jobb, ha marha és sertéshús helyett 
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inkább halakat és kis  mennyiségben csirkét fogyasztunk. A húsok 
vágóállat-antibiotikumokat, növekedési hormonokat és parazitákat is 
tartalmazhatnak, amelyek mindegyike ártalmas, különösen a rákban 
szenvedők számára.

d.  A  80%  friss  zöldségeket,  zöldségleveket,  magvakat, 
csonthéjasokat  (dió,  mogyoró  stb.),  a rizs  különböző fajtáját,  (a 
legegészségésebb a barna rizs), vad rizst, kölest, hajdinát, quinoát. 
Minden  más  gabonát  szigorúan  mellékeljünk,  ha  pedig 
kimondottan  ragaszkodunk  hozzájuk,  csak  csiráztatás  után 
fogyasszuk!  Gyümölcsöket  tartalmazó  étrend  segít  a  szervezetet 
átállítani  lúgos  kémhatású  környezetté.  Az  étrend mintegy  20%-a 
állhat főtt ételekből. 

A friss zöldséglevek biztosítják az élő enzimeket, amelyek könnyen 
felszívódnak,  és  15  percen belül  eljutnak  a  sejtek  szintjére,  hogy 
táplálják  és  erősítsék  az  egészséges  sejtek  növekedését.  Az 
egészséges  sejtek  építéséhez  szükséges  élő  enzimek  bevitele 
érdekében  próbáljon  friss  zöldségből  készült  leveket  fogyasztani 
(mindenféle zöldségből, ideértve a csírát is!).
 
Azon  kívül,  naponta  két-három  alkalommal  fogyasszon  nyers 
zöldségeket  is.  Nyersen  mivel  az  enzimek  már  40  Celsius 
elpusztulnak.

e.  Szigorúan kerülje a kávét,  teát és a csokoládét,  mert ezeknek 
magas a koffeintartalma. A zöld tea jobb, és rákellenes hatású. Víz! 
Csak tisztított,  szűrt  vizet  fogyasszunk,  hogy elkerüljük az ismert 
toxinokkal  és  nehézfémekkel  szennyezett  csapvíz  bejutását  a 
szervezetünkbe. A desztillált víz savas, ezért tanácsos kerülni. 

12.  A  húsokban  lévő  fehérje  megemésztése  nehéz,  amihez  a 
szervezetnek  rengeteg  emésztőenzimre  van  szüksége.  A belekben 
maradó  emésztetlenhús  romlásnak  indul,  és  további  mérgező 
anyagok lerakódását okozza.
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13. A daganatsejtek falát erős fehérjeréteg fedi. A húsevéstől  való 
tartózkodás vagy kevesebb hús fogyasztása  több enzimet  szabadít 
fel, amelyek megtámadják a ráksejtek falát, ezzel lehetővé teszik a 
szervezetben  lévő  ölősejtek  számára,  hogy  a  rákos  sejteket 
elpusztíthassák.

14. Egyes táplálék kiegészítők felsorakoznak az immunrendszerben 
(IP6,  Flor-ssence,  Essiac,  anti-oxidánsok,  vitaminok,  ásványi 
anyagok, esszenciális zsírsavak - EFA-k - stb.), hogy lehetővé tegyék 
a szervezet saját ölősejtjei számára a rákos sejtek elpusztítását. Más 
táplálék  kiegészítők,  mint  pl.  az  E-vitamin köztudottan  apoptosist 
(programozott sejthalált) okoznak, ami a szervezetünknek a normális 
eljárása  arra,  hogy  megszabaduljon  a  sérült,  nemkívánatos  vagy 
felesleges sejtektől.
15. A rák sokszor a szellem, a test és a lélek betegsége. A proaktív és 
pozitív  szellemiség  segít  a  rák  ellen  harcolóknak,  hogy  túlélőkké 
válhassanak. A düh, a megbocsátásra való képtelenség, valamint az 
elkeseredettség a szervezetünket a stresszel teli,  savas környezetté 
teszi.  Tanuljunk  meg  szeretetteljes,  megbocsátó  lelkületű  emberré 
válni. Tanuljunk meg lazítani és az életet élvezni.
16. A ráksejtek oxigéndús környezetben nem tudnak burjánzani. A 
napi rendszeres testmozgás és a mély lélegzetvétel segít több oxigént 
eljuttatni a sejtek szintjére. Az oxigénterápia is egy olyan eszköz, 
ami bevethető a ráksejtek elpusztítására.

Dr. Edward Fujimoto hasznos tanácsai.
Ne használjunk műanyag edényt a mikróban.

Ne tegyünk műanyag vizespalackot a mélyhűtőbe.

Ne tegyünk műanyag fóliában ételt a mikróba, mivel dioxin 
tartalmúak.  A  dioxin  tartalmú  vegyszerek  rákkeltő  hatásúak, 
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elsősorban mellrákot okoznak. A dioxinok rendkívül mérgezőek az 
emberi testsejtek számára. Ismertette a dioxinok veszélyességét és 
azok  ártalmait  az  emberek  számára.  Azt  mondta,  nem  szabad 
mikróban ételt melegíteni műanyag edényben.  Ez fokozottan igaz a 
zsiradékot  tartalmazó  élelmiszerekre.  A zsiradék,  a  hőhatás  és  a 
műanyag  kombinációja  dioxint  szabadít  fel,  ami  bejut  az 
élelmiszerbe, majd végül a szervezetünk sejtjeibe. 

Azt  javasolta,  hogy  használjunk  műanyag  helyett  üveg-  vagy 
kerámia  edényeket  az  ételek  melegítéséhez.  Ugyanaz  lesz  a 
végeredmény,  csak  dioxin  nélkül.  Tehát  a  félkészen  kapható  TV-
vacsorákat, leveseket stb. át kell tenni a csomagolásból valamilyen 
más  edénybe.  A  papír  nem  rossz,  csakhogy  nem  tudjuk,  mit 
tartalmaz a papír. 

Biztonságosabb,  ha  üvegethasználunk.  Elmondta,  hogy  nemrégen 
egyes gyorséttermek áttértek a papíredények használatára styofoam 
helyett. Ennek az egyik oka a dioxin probléma volt.  Ezon kívül a 
műanyag fóliák ugyanilyen veszélyesek, ha a mikróban főzött ételt  
ilyennel fedjük le, amint az étel forrni kezd, a nagy hő hatására a 
mérgező  anyagok  kiolvadnak  a  csomagolóanyagból,  és 
belecsepegnek  az  ételbe.  Takarják  le  az  ételt  papírtörölközővel 
inkább.
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