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rákkal kapcsolatban 

(sound, 2010.10.22 00:25)  

Most olvastam egy cikket: 

http://origo.hu/tudomany/20101020-celzott-daganatterapia-rosszindulatu-daganatok-uj-lehetoseg-az-

erkepzodes-gatlasara.html  

 

A cikkben természetesen megint a gyógyszerek előállításáról van szó, de én nem e miatt adtam be a 

linket, hanem a megfigyelés fontossága miatt. 

Na, ehhez még hozzájárul, hogy már évek óta nagyon jól alkalmazható erre, a rák minden fajtájára,és 

visszaszorító hatása van a Fehér ürömnek. 

Egy részlet egy másik cikkből kb. 5-6 évvel ezelőttről:  

"Az egynyári üröm (Artemisia annua) valószínűleg Ázsiából ered, de a középkortól Európában is 

termesztik. Fás tövű, dúsan elágazó ürömfaj, amelyet nálunk is régóta szívesen ültetnek, különösen 

kellemes citromillatáért. Az artemisiát nálunk hívták Isten fájának, istenfűnek, de seprőrutának is. 

 

Kínában legalább kétezer éve alkalmazzák különféle betegségek kezelésére, de egyes ázsiai 

országokban salátaként is népszerű. Az újkori gyógyításban ebből készült az artemiszinin nevű malária 

elleni gyógyszer, amelyet világszerte alkalmaztak. 

 

Az amerikai kutatócsoport Tomikazu Sasaki kémikus professzor vezetésével találta meg a ráksejteket 

célzottan elpusztító molekulát. A szert egyelőre emberi sejttenyészetekben, illetve patkányokon 

tanulmányozták. A patkányokban az emlőráksejteket pusztította igen hatásosan. 

 

"Ez a szer olyan, mint valami különleges ügynök, aki a daganatsejt belsejében helyez el egy bombát" - 

nyilatkozta a vizsgálat vezetője. A kutatást olyan műszerrel végezték, amely azt is igazolta, hogy a 

készítmény hogyan befolyásolja az egészséges sejteket, illetve a ráksejteket. Az új, gyógyhatású anyag 

minden egyes ép sejt mellett 12 ezer rosszindulatú sejtet is elpusztít, ezért remélhető, hogy nagy 

adagban lesz adható a daganatos betegeknek..." 

 

Szóval, nagymamám, aki nagyon egyszerű asszony volt, ha bármi megmagyarázhatatlan betegség volt, 

az állatoknak csalánt, fekete ürmöt és parlagfüvet kevert dara közé, de nekünk mindig csalánt, szagos 

fehér ürmöt kellett igyunk. Kb. tíz éve daganatos volt az egyik macskám, de féreghajtásra varádicsot és 

fehér ürmöt kapott mindig, s meggyógyult tőle. Azóta alkalmazom én is rákban a Fehér ürmöt. 

Figyelmesen, mert elég sok a tiltása is! Főleg azokban az esetekben jó, ahol nehezen hozzáférhetőek a 

daganatok, pl. agy, fül, hasnyálmirigy, tüdő, petefészek, stb.  

 

Bocs 

(sound, 2010.10.22 00:01)  

Az ezüstoldattal nincsenek jó tapasztalataim, sem az ilyen módon előállítottal, sem az olyan módon 

készítettel, azonban a természetes úton való bevitellel elég jók. 

Az ezüstkanálról leváló részek a nyállal érintkezve teljesen máshogyan viselkednek a szervezetben, 

mintha oldat formájában akarnánk bevinni azt és kevés nyál érintkezésével. 

Az ezüst sok esetben kémiailag kiüt olyan nyomelemeket a szervezetből, amire pedig nagyon 

szükségünk lenne a szövetépítés folyamataiban. 

Sőt maga az ezüst is okozhat fémmérgezéseket. Úgy hogy ajánlatos nem nagyon használni 

belsőlegesen. Viszont ugyanúgy mint a réz, börön keresztül is felszívódik, nyaklánc, gyűrű, karkötő 

hordásával, s felső szövetállományokon átvágva valamilyen folyamaton mennek keresztül, ami már 

felvehetővé válik a hajszálerek számára.  



Aki tud bioenergetizálni, annak ajánlott vízbe tett ezüst medált, íly módon előállítani, s ezt továbbadni 

másoknak. 

Általános fémmérgezések esetén sem ajánlott, valamint prosztata bántalmak szenvedőknek és 

cukrosoknak sem.Több éves tapasztalatom, mivel ezeknél a betegségeknél sokszor pont 

mikroelemhiányok is fellépnek, s ha még azt is kiüti az ezüst, akkor nagyon erős rosszabodás lép fel.  

 

Ezüstoldat (kolloid) 

(Törpapa, 2010.08.24 22:53)  

Magyarországon egy gyártó képes előállítani olyan ezüst kolloidot, amely nem csak aprószemcsés (2-

20nm) hanem atomos állapotú, tehát nem ionos. A tömegek számára gyártott 95-98%-ban ionos 

ezüstkolloid a még óriási mennyiségben fogyasztva sem képes elérni a letális koncentrációt, mert az 

Ag+ ion instabil, és már a gyomorban AgCl-dá alakul. 

A normális ezüstkolloidból (tehát amit nem elektrolízises módszerrel állítanak elő) már néhány 

deciliter megszűnteti a lehető legmasszívabb fertőzéseket is. Egy ismerősömet több napig életben 

tartotta perforált vagbéllel is, szerintem ez világrekord. Newm a dokikon múlott :(  

 

Egy ponton már úgyis mindegy 

(E B, 2010.08.24 17:01)  

Igazság szerint aki rákos és netántán valamiféle orvosi kezelést kap, annak az illetőnek  

szerintem olyan rettentő sok esélye úgysincs 

mert vagy addig sugarazzák amíg belehal, vagy egyszerüen magától hal meg, vagy a mája nem bírja a 

töménytelen gyógyszernek nevezett készítményt 

szóval ennek a módszernek a veszélyességi foka a sugarakhoz-"gyógyszerekhez"-és csonkoláshoz 

képest ha rákról van szó 

szerintem simán bevállalható nyugodt lelkiismerettel 

legalábbis én egészen biztos hogy ezt választanám 

ha másért nem már csak azért is mert ennek az embernek nem a daganat kiírtása a célja, hanem 

magának a rák okának a megtalálása vagy helyrehozatala, és ez szerintem elég sokat számít...  

 

Candida ellen is! 

(SZ-M, 2010.08.23 21:59)  

Nos, én úgy tudom a nagyapámnak volt egy ezüst kiskanala, amelyet nem azért használt étkezéshez, 

mert fel akart vágni, hanem mert a régiek így juttattak ezüstöt a szervezetbe! 

Na nem kell őket utánnozni, de ajánlom mindenkinek az ezüstkolloidot! 

A Science Digest magazin közlése szerint (1978 márciusi szám) a vizsgált kb. 650 féle 

mikroorganizmus közül az ezüst kolloid kémcsőben hat percen belül minden kórokozót elpusztított. 

Egy szintetikus antibiotikum jó esetben 6-12 baktériumtörzset képes hatástalanítani. 

Figyelem! Az ezüstoldat - in vitro - kémcsőben baktériumölő, de ez még nem jelenti azt, hogy - in vivo 

- az élőszervezetben is pontosan ugyanolyan hatást fejt ki.  

Olvassatok utánna, mindenhol dícsérik! 

Természetesen csak mértékkel, de nagyon ajánlom mindenkinek!  

 



Kedves Őszkatona, 

(Törpapa, 2010.08.23 00:15)  

Egyetértünk, hiszen az igazságnak sok oldala van, nem egy. 

Amit írtál, még jobban megerősíti a módszer használhatóságát, hiszen azokat a dokikat üldözik és 

vonják el az engedélyüket a praktizáláshoz, akik veszélyesek a gyógyszerlobbi profitjára. 

 

A "rákterápiákkal" meg a csonkolásokkal komoly pénzeket húznak ki a szerencsétlen betegekből, vagy 

rájuk hivatkozva az állami költségvetésből, közös zsebünkből. Nagyon csodálkoznék, ha a GDP 4-5-

5% nem kerülne a gyógyszermaffia zsebébe évente...  

 

Na jó, csak... 

(Őszkatona, 2010.08.22 21:24)  

Na jó, csak azért szóltam be, nehogy egy szerencsétlen kétségbeesett rákos saját maga megpróbáljon 

bármit is befecskendezni az ereibe (mert az a jó néhány ezer euró "kezelési költség" amit ez a pasi elkér 

sem semmi). Na meg azért mert ez a pasi állítólag elvesztette a doki jogosítványát meg el is lett ítélve 

miután az egyik betege belehalt a kezelésbe Hollandiában. Én is bátran bekapok néha egy félkiskanál 

szódabikarbónát ha ég a gyomrom de itt egész másról van szó. És ha már videókat nézünk, nézzük meg 

ezt is: http://fraudusa.us/2282/simoncini-hidden-camera/ (Sajnos angol föliratos olasz - állítólag "rejtett 

kamera" - video).  

 

Vélemény 

(Törpapa, 2010.08.21 00:06)  

Az óvatosság akkor jó, ha van mire óvatosnak lenni. Szellemileg elzsidósodott világunkban alig valaki 

tud szilárd alapokat magának, amire építhet. 

Hogy mi a rák, az a fent ismertetett kezelési mód szempontjából mindegy. A lúgosítás, amit a 

szódabikarbóna csinál, egészen biztosan használ a rák leküzdésében. A rákos sejtek nem képesek 

létezni lúgos közegben. Az oxigénes víz hasonló okok miatt használ esetenként. 

 

A rák a szellemi-fizikai immunrendszer gyengülésének biztosan következménye. A gombák 

elszaporodása mindig összefügg az immunrendszer gyengeségével, legyen szó köröm-gombáról vagy a 

béltraktusban élő Candidáról. 

 

A szódabikarbóna használható módszer, de az immunrendszert nem fogja felerősíteni. Ha jól 

alkalmazzák, azért a kemoterápiánál még mindig jobb.  

 

Óvatosan 

(Őszkatona, 2010.08.19 04:53)  

Nem vagyok járatos az orvostudományban, de ez a pasi rossz érzést kelt bennem. Utána néztem egy 

kicsit; megérzésem csak romlott; a kérdőjelek csak szaporodtak. Óvatosan az ilyesmivel, jóemberek!  


