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(anna, 2010.06.14 07:35)  

nekem februárban távolitották el a jobb tüdö lebenyemet azon volt daganat az rosszindulatú 
volt anyirokmirigyek tumormentes,4kemót irtak elö de azóta rossz a vérképem,szedetnek 
velem gyógyszereket,pihenöt tartanak aztán kezjük elöröl,már 2terápián vagyok túl,nem 
vagyok jól gyenge vagyok rossz a közérzetem nembirok sokat fentlenni,Vajon nagyon 
szükséges még a hátralévö 2kemo,nincs bátorságom azt mondani elég....  

Válaszom Nektek 

(Napsugár, 2010.02.07 15:17)  

Kedves Éva és Házisárkány, 
Először is azt tanácsolom, hogy kérjetek segítséget ezekkel kapcsolatban a Professzor úrtól. 
A leletek átnézése, és a tanácsadás teljesen ingyenes. Tudom, és ő is tudja, hogy sajnos a 
kezelések drágák, ha valaki beteg, és sokszor az anyagi helyzeten múlik, hogy valakinek 
módjában áll-e meggyógyulni, ennek ellenére pillanatnyilag az árakat nem tudja ennél jobban 
csökkenteni. Már gondolkodik rajta, hogyan oldja meg, hogy alapítványon keresztül lehessen 
hozzájutni, a szociálisan rászorulóknak, de ez még idő, amíg megoldható. Egy csupa szív 
IGAZI MAGYAR-ról van szó, aki nagyon komoly összegek ígéretétől sem esett hanyatt, és azt 
vallja, ez a szer a MAGYAROKÉ, és az is marad. Ez nem jelenti persze azt, hogy ne 
lehessen máshol használni, de nem adja el!!! A technológia elnyerte a világ talán 
legrangosabb díjait, amelyeket technológia újdonság kaphat. Aranyérmes lett az Európai 
Találmányi kiállításon és a Találmányi Világkiállításon, továbbá elnyerte az Európai Unio 
high-tech nagydíját és több kisebb díjat. Ennek ellenére 1999 óta, sajnos keveseknek adatott 
meg, hogy élhessenek a lehetőséggel, mert a hátteret nem kell pont itt bemutassam. Én azon 
vagyok, hogy minél hamarabb, minél szélesebb körben megismerhessék azok, akiknek talán 
ez az utolsó esélye. Csak beszélhetek róla árnyaltan, aki érti, megtalál úgyis. 
Első lépcsőben az email címemre küldjetek egy levelet, abban leírom, milyen leletek 
szükségesek, és mi a folyamata annak, hogy kapjatok egy korrekt felvilágosítást. Utána 
átgondoljátok az információk alapján, hogy abból mit tudtok megvalósítani. 
berkesjudit@t-online.hu  

 

Napsugárnak 

(Genov Éva, 2010.02.06 21:44)  

Kedves Napsugár! 
Nem vitatom el a leírtakat, én nem értek hozzá ilyen mélységekben, egyszerűen ráérzek arra, 
hogy mit kell tennem.Igyekszem ez irányú cikkeket elolvasni és kiszűrni, hogy esetleg nekem 
mi a jó.Az utolsó tükrözéskor egy gombostűfej nagyságú polipot csíptek le /3,5 év után/és 
mikor rákérdeztem mitől nőhetett azt mondták az érzékeny nyálkahártya a hibás. A féléves 
kontroll vizsgálatok előtt állok, remélem mindent rendben találnak.Enzimekről soha senki nem  
beszélt előttem, de köszönöm utána nézek. 
Ettől függetlenül a korábbi írásomból kimaradt, hogy a Candida szigorú diétája, az állati 
fehérje teljes elhagyása a bio-kisbaba ételek fogyasztása a kemoterápia és a sugárkezelés 
alatt enyhíti a mellékhatásokat.Többen kipróbálták és bevált.Nem tud mindenki költséges 
beavatkozásokat ilyen életvitel mellett felvállalni.Mindenki ilyenkor tanácstalan, halálfélelme 
van és természetes, hogy a kezelőorvosa tanácsát követi.Hallottam olyanokról akik 



megtagadták a kezeléseket, de ők vállalták a következményeket is.Nagyon bátor?! kiállás, de 
megérte-e nem tudom.Én nem voltam ilyen bátor!  

 

Napsugárnak 

(Házisárkány, 2010.02.06 19:45)  

Kedves Napsugár! 
Nekem apai ágon: apám, nagyapám, nagyanyám is a rák megtámadta, majd el is vitte.  
Nekem tavaj találtak a pajzsmirigyemben egy 2 cm-es göböt, amiből 5 X-i biopsziával sem 
sikerült eredményes mintát venni. (nem kommentálom) 
Így az elmult héten megállapították UH vizsgálattal, hogy maradt a göb 2 cm. 
Most azért kérdezlek, hogy a fenti módszerek elegendőek ahhoz, hogy eltűnjön, vagy mivel 
lehet stimulálni az általad említett enzimet.  
Ha lehet, szeretném elkerülni a műtétet. Oka nem más, mint 2 éve jan.-ban volt egy+egy 
sepszissel (MRSA+streptococcus pylogenes)járó epeműtétem. Utánna több mint 3 hét gépi 
lélegeztetés altatásban. Csak remélem, hogy a gégemetszésnek (ami szintén többszöri 
kísérletre sikerült jól) lehet a következménye a göbnek látszó történet(?). Különben miért nem 
tudnak a göbből mintát venni jól? 
Ha ebben tudsz segíteni, megköszönöm. 

 

Válasz erre: Rákon túl 

(Napsugár, 2010.02.06 14:51)  

Kedves Éva, 
Tökéletesen igazad van, hogy a táplálkozás, és a különböző alternatív megoldásoknak 
valóban jelentős szerepe van a daganatos betegek kiegészítő kezelésében. Abban is 
egyetértek, hogy vannak esetek, amikor a kemoterápia szükséges, hiszen akárhogy is 
nézzük, a leggyorsabb megoldás a ráksejtek elpusztítására, de a cikknek igaza van, hogy 
attól függetlenül, hogy hatásos, rengeteg mellékhatása van, valamint az egészséges sejteket 
is pusztítja, mivel erős méreg.  
Egészségügyi Főiskolát végeztem, több orvos és farmakológus barátom, ismerősöm is van, 
és ha jobban utánanézel a statisztikáknak az a baj a kemoterápiával, hogy nagyon durva, 
drasztikus beavatkozás a szervezetbe, aminek toxikus mellékhatásai később jelentkeznek. 
Természetesen ezek is kivédhetőek, megfelelő terápiával. A lényeg, hogy a daganat nem 
kiújul, hanem új daganat alakulhat ki. Van a szervezetben egy enzim, a P53-as enzim, ami 
felelős a daganatos sejtek kialakulásáért. Ha ez az enzim nem megfelelően végzi a munkáját, 
akkor a szervezetnek az az ellenőrzése hiányzik, ami felismeri a kóros sejteket. Ezért ha 
valakinek a családjában van több daganatos beteg a "felmenői" között, érdemes olyan 
terápiát keresni, ami ennek az enzimnek a stimulálását végzi. Valamint a gyógyult 
daganatosoknak is ajánlott, a betegség kiújulásának a megakadályozására. 
B.J.  

 

Rákon túl  

(Genov Éva, 2010.02.05 17:12)  

Elolvasva az értekezést nem teljesen értek egyet, némi kiigazítást tennék saját tapasztalatból. 
4 éve műtöttek vastagbél daganattal, végig csináltam az előírt kemoterápiát /12-ből 9-et az 



aszthmám nem bírt többet/a sugárkezeléseket.Ezzel nem lett vége a védekezésemnek.Ez az 
orvostudomány segítsége az enyém a megváltoztatott korábbi táplákozás 
szemlélet.Vegetáriánus étkezés,4 évi folyamatos AVE MAR szedése, oxigén terápia 
/asztmám miatt is/Sajnos aki úgy érzi, hogy a kemoterápia után nem kell változtatni az addigi 
helytelen életvitelén azok visszaesnek a rák kiújúl.Ebben van a lényeg szerintem. 
a  

 

berkesjudit@t-online.hu 

(Napsugár, 2010.02.04 16:11)  

Kedves Fritz, 
Tökéletesen igazad van abban, amiket írtál, és nagyon örülök, hogy egy kedves barátom egy 
másik írás kapcsán erre az oldalra felhívta a figyelmemet, mert így módomban áll egy 
mondatod miatt szót emeljek. 
"A rosszindulatú daganatok kezelését illetően vannak elméletek, kísérletek, azonban a 
hivatalos "rákkutatás" ezeket figyelmen kívül hagyja, ezért nincsenek szisztematikusan 
végigkutatva, eredmények fölhalmozva." 
Szerencsére egy magyar Professzorral dolgozom együtt, akinek 1999 óta vannak a kutatásai 
kapcsán dokumentált esetei, szisztematikusan gyűjti, és kontrollálja az eseteket, az 
esettanulmányai megvannak, de a nyomás nagyon erős, emiatt csak kevesekhez tudok én is 
eljutni, és szájról-szájra terjed. Nemzetközileg szabadalmaztatott, EU-s és OETI-s engedéllyel 
rendelkező terápiáról van szó, aminél a Professzor úr végzi a teljes szakmai munkát, a leletek 
bekérésétől a szerek beállításán és a kontrollon át.  
Szerencsére az eredmények fantasztikusak, rengeteg tünetmentes páciensünk van. Nem 
toxikus, nincs mellékhatása, és 100%-ig természetes anyagokból áll, amik mögött 2 
szabadalom áll, ami szintén az Ő munkája, és kutatása.  
Ha bővebben érdekel, emailben szívesen válaszolok a kérdéseidre, ill. bárkinek, aki ebben a 
betegségben szenved. 
Szeretettel, 
Judit  

lajos.melczer@gmail.com 

(Melczer Lajos, 2009.09.15 07:54)  

Kedves Barátaim! 
Elmondom Nektek, hogy lassan két éve már, hogy semmilyen betegség nem tud levenni a 
lábamról. Ezt megelőzően a kora tavaszi időkben 2-3 alkalommal 1-2 héten keresztül kínozott 
valamelyik vírus. Egy barátom tanácsára nagy nehezen rá szántam magam és elkezdtem 
szedni a "NONI" nevű gyümölcs kivonatot. Azóta elmondhatom, hogy az egész közérzetem 
megváltozott és megszűntek a tavaszi gyengélkedések is. Havonta egy litert fogyasztok el, 
ami 10 500 Ft-ba kerül, de úgy tapasztalom, hogy megéri. Tökéletes immunrendszer erősítő. 
Az ízületeimre rend kívül jó hatással van. Szívesen ajánlom mindenki figyelmébe.  
Tisztelettel:ML.  

3 kérdés 

(>Zoli<, 2009.09.15 07:22)  

Kedves Fritzi! 
 
Először is: Honnan tudom melyik ásványvíz az amelyik oxigénnel dúsított pl. itt Svédbe? Van 
különös ismertető felirat, vagy minden ásványvíz ami gázosított az oxigénnel is dúsított? 



Egyáltalán nem vagyok ásványvíz fogyasztó talán innen a járatlanságom. Ha utazás közben 
vizet kell vennem kerülöm a gázosított vizeket. Nem szeretem. 
 
Másodszor: Tudnál kicsit bővebben írni a FLAVONOID -ról? Feltételezem, hogy a 
csomagoláson lelhető fel ennek százalék arányos tartalma. Vagy honnan tudom meg például 
itt Svédbe ha koncentrált formában szeretném venni? Mit kell néznem, hogy 
összehasonlítsam melyik az ami a legjobb? Furcsa, hogy azt írod a gyógyszertárakban 
rosszabb minőségűt árulnak. Kíváncsi vagyok itt Svédbe mi az ábra. 
 
Harmadszor: Ha Béres cseppet akarok vásárolni akkor elég ha azt mondom nekem Béres 
csepp kell? Úgy tudom azokból is több fajta van. Vagy úgy kell kérni, hogy az immunrendszer 
erősítésre kérem? 

 

 


