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DÖBBENETES EREDMÉNY A 
KEMOTERÁPIÁRÓL 

 

 

Mielőtt elolvassuk a cikket, gondoljunk bele, hogy milyen következményekkel 

járna az, ha a média segítségével világszerte kiderülne: az orvosok évtizedeken 

keresztül ajánlották és alkalmazták a kemoterápiát, mint „lassan ölő 

méreginjekciót”. Ez eddig még nem következett be! Ennek tudatában olvassuk 

az alábbi cikket: 

Hamarosan bűncselekmény lesz a kemó alkalmazása! 

Miközben egy kutatócsoport azt vizsgálta, hogy a rákos sejtek miért olyan 

ellenállóak, végül rábukkant egy sokkal fontosabb felfedezésre. Kutatás közben a 

csapat felfedezte, hogy miközben a kemoterápia erősen károsítja az egészséges 

sejteket, azokat egyben arra is ösztönzi, hogy egy olyan fehérjét termeljenek, amely 

tulajdonképpen üzemanyagot ad a tumor növekedéséhez. Ezen túlmenően, a 

daganatot még ellenállóbbá teszi a jövőbeni kezelésre is. 

Az orvosok több mint hetven százaléka nem alkalmazná magán! 

A Nature Medicine cimü folyóiratban a kutatók arról számolnak be, hogy a kutatás 

eredményei “teljesen váratlanul” érték őket. A kemoterápia hatásait vizsgálva a 

bizonyítékok jelentős DNS károsodást figyeltek meg prosztatarákban szenvedő 



férfiaknál. Ez egy jó nagy pofon a legtöbb olyan orvosi szervezetnek, akik szerint a 

kemoterápia az egyetlen lehetőség arra, hogy a rákos betegek még évekig éljenek. 

A hírt a korábban hasonló kutatások is alátámasztják, miszerint a kemo és a vele járó 

drága gyógyszerek a daganatok kezelésére alkalmatlanok, sőt rengeteget rontanak a 

helyzeten. A rák elleni gyógyszerekről azt találták, hogy a daganatot “áttétessé 

teszik” és masszívan megnövelik méretüket is fogyasztásuk után. Ennek 

eredményeként, a ” terápia” gyorsabban megöli a beteget mint maga a 

betegség. 

A kemoterápia során keletkező fehérje az ú.n. WNT16B, fokozza a rákos sejtek 

túlélését, és ez az oka annak, hogy a beteg élete gyorsabban véget ér. Ahogy a 

társszerző, Peter Nelson a seattle-i Fred Hutchinson Rákkutató Központ tudományos 

munkatársa magyarázza: 

“A WNT16B, kölcsönhatásba lép a hozzá közeli tumorsejtekkel és növekedésre 

készteti őket. Ezáltal még ellenállóbbá válnak majd a további terápiának.” 

A csapat ezután nyilatkozatott tett, összefoglalva talált eredményeiket: 

“Eredményeink azt mutatják, hogy a károsodott egészséges sejtek válaszai 

közvetlenül hozzájárulhatnak a tumor fokozott növekedési kinetikájához.” 

Közben filléresen olcsó füszernövényekről, mint a kurkuma és a gyömbér, a 

kutatók következetesen kimutatták, hogy azok hatékonyan csökkentik a daganatok 

méretét és terjedését. 11 tanulmányt összehasonlitva azt találták, hogy a kurkuma az 

agyi tumorok méretét átlagban sokkoló 81%-al csökkentette. További kutatások azt is 

kimutatták, hogy a kurkuma képes a rákos sejtek növekedését megállítani. Egy 

hölggyel nemrég a média is foglalkozott, ugyanis kurkumával győzte le a rákot. 

Sajnos még mindig sok a “régi paradigma” a természetes kezeléseket pedig 

még mindig nem övezi megkülönböztetett figyelem, olyan amilyet joggal 

megérdemelnének. Az igazság az, hogy ha mindenki a kurkumát és D-vitamint 

szedne, a ráknak még kifejlődni sem lenne sok esélye (amelyek persze megelőzésre 

is jók), a nagy gyógyszergyárak pedig óriási profittól esnének el. – 

tudasvagy.blogspot.co.uk / tudasfaja.com   
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