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BEVEZETÉS : 
 
1950-ben, hosszú évek kutatása után egy elkötelezett biokémikus, akinek 
a neve dr. Ernest T.Krebs J. volt, egy új vitamint fedezett fel, melyet B-
17-nek számozott és Laetrilnek  nevezett el. Ahogyan az évek teltek, 
ezrek gyızıdtek meg arról, hogy Krebs  ezzel felfedezte valamennyi 
ráktipus gyógymódját és mára ebben a meggyızıdésben egyre több 
ember osztozik.  
 
1950-ben E.Krebs nem is sejtette, hogy milyen darázsfészekbe nyúlt. 
Mivel a multinacionális gyógyszergyártók nem jelenthettek be 
szabadalmat  a vitaminra, vagy nem szerezhettek kizárólag forgalmazási 
jogot,  korábban nem tapasztalt mértékő gonosz propaganda- támadást 
indítottak a B-17 vitamin ellen, annak ellenére, hogy hihetetlen  
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bıségben állnak rendelkezésre meggyızı bizonyítékok arra nézve, hogy 
a rák minden típusát eredményesen gyógyítja.  
 
Miért indított a hagyományos orvoslás harcot a nem gyógyszeres 
megközelítés ellen?  G.Edward Griffin, A világ rák nélkül c. könyv 
szerzıje meg van arról gyızıdve, hogy ennek nem tudományos, hanem  
politikai okai vannak és azoknak a rejtett gazdasági és hatalmi 
törekvéseire vezethetık vissza, akik a gyógyszeripart uralják. Minden 
évben amerikaiak ezrei utaznak Mexikóba, hogy a B-17 vitamin 
terápiában részesüljenek. Azért teszik ezt, mert az USA-ban ennek a 
terápiának az alkalmazása vissza  van szorítva. Ezen  páciensek 
többségének azt mondták, hogy a rákjuk végsı stádiumba került és már 
csak néhány hónapjuk van hátra az életükbıl. Ennek ellenére hihetetlen  
százalékuk felépült, s azóta is normális életet él. Ennek ellenére az FDA 
(az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszer Igazgatóság ), az AMA, az 
Amerikai Rák Társaság,  valamint a rákkutató központok továbbra is azt 
állítják, hogy a Laetril ( B-17) csalás és szélhámosság. Azt állítják a 
gyógyult páciensekrıl, hogy spontán gyógyulás következett be náluk, 
vagy nem is volt rákjuk. 
 
Ha valaki mégis meghal, azok közül, akik Laetril kezelésben részesültek, 
a hagyományos orvoslás szóvivıi azonnal kijelenteik :  Látják ! A Laetril 
mégsem mőködik !  
 
Mindeközben azoknak a betegeknek a  százezrei halnak meg minden 
évben, akik a hagyományos kezelésen ( a kemoterápián, sugárkezelésen,  
sebészeti beavatkozáson)  estek át,  ennek ellenére ezeket a 
gyógymódokat változatlanul biztonságosnak és hatékonynak tartja a 
hagyományos orvoslás. Az USA-ban az FDA szabályozók használatával 
próbálja visszaszorítani a  B-17 használatát már több mint 18 éve. A B-
17 vitamin terápia csak Mexikó néhány olyan kórházában használatos, 
amely táplálkozással, táplálékkal gyógyítja a rákot.   Ezek a kórházak 
közel 100 %-os siker-rátát érnek el a „szőz” esetekben, amely azt jelenti, 
hogy nem áttétes rák, illetve daganat, még nem volt kezelve sugárral, 
nem volt mérgezve kemoterápiával, még nem vágtak bele a sebészeten.  
A Laetril kezelt  páciensek többsége pozitív eredményrıl számolt be, 
pozitív reakciókat produkált, melyek a jó közérzet növekedésétıl és a 
jobb külsı megjelenéstıl olyan jelentıs eredményekig terjednek, mint az 
étvágy növekedése, a súlygyarapodás, a normális bırszín visszatérése, a  
rákkal összefüggı fájdalom csökkenése, illetve annak elmúlta. Esetek 
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ezreiben a rákos tünetek teljes egészében megszőntek és ez az állapot 
fennmaradt.  
 
A B-17 vitamin, melyet hivatalosan Amygdalinnak, vagy Laetrilnek 
neveznek, egy természetes anyag, amely a zöldségek számos fajában 
megtalálható. A legnagyobb koncentrációban a rózsafélék családjába 
tartozó gyümölcsök magjaiban található, pl. a sárgabarack magjában, és 
más keserő magbelekben. Sok olyan mag, gabona és zöldség van, amely 
tartalmaz  minimális mennyiséget a B-17-bıl és egy normális étrendbe 
beilleszthetı.  Büszkén mutatjuk be Önöknek ezt a  növényi alapanyagot, 
melynek rákellenes hatása tapasztalati úton már évek óta ismert, viszont 
az elmúlt 20 évben tudományos kutatások is megerısítették. Elsısorban 
dr. Ernesto Contreras Rodrigez klinikai kísérletei, melyet az OÁZIS of 
Hope Kórházban, Mexikóban végzett. Több mint százezer páciens 
részesült már 1963. óta dr. Contreras kezelésében.  
 
A következı információk arra  szolgálnak, hogy Önt tájékoztassák a 
metabolikus (anyagcsere)  terápia , illetve a rákmegelızés elınyeirıl. 
Azok a betegek, akik nem tudnak Mexikóba utazni, akár anyagi okokból, 
vagy azért, mert túl gyengék az utazáshoz, továbbá azok a páciensek, 
akik már voltak ezekben a kórházakban és a terápia folytatására van 
szükségük, könnyen beszerezhetik valamennyi táplálék-kiegészítıt, 
melyet ez a kis ismertetı említ. Megtanítjuk Önt arra, hogy hogyan 
részesüljön a metabolikus terápia hasznából akár Mexikóban, akár az 
otthonában, a költségek töredékéért. Ennek a könyvnek a végén 
megtalálhatja az  információkat arról, hogy hogyan tudja beszerezni 
ezeket a metabolikus  termékeket. 
 
Ez a könyv egy összegzése azoknak az információknak, melyeket a 
http://www.worldwithoutcancer.org.uk. website tartalmaz, vagyis A 
Világ Rák Nélkül Szervezet honlapja.   
 
Ha meglátogatja a honlapunkat, hasznos információkat találhat, mint 
dokumentumok,  kutatások, tanulmányok a B-17 vitaminnal 
kapcsolatosan, ezek összefoglalása, klinikai esetleírások, biológiai és 
kémiai leírások arról, hogy hogyan pusztítják el a rákos sejteket a B-17 
alkotóelemei, a betegek vallomásai, fotók, grafikonok, hasznos linkek és 
sok egyéb. Ez a kis ismertetı arra szolgál, hogy elmagyarázza Önnek a 
metabolikus terápia elemeit, és hogy a terápia folytatása során Ön 
szükség esetén kézikönyvként használhassa.  
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A terápia során ha kérdése van, kérem lapozza fel a 11. oldalon a 
gyakran ismételt kérdések fejezetet. 
 

Fontos figyelmeztetés! 
 
A Világ Rák Nélkül Szervezet nem reklámozza a rák gyógymódjaként 
Laetrilt, vagy bármely más itt említett terméket. Valamennyi termék, 
amit említünk, táplálék-kiegészítı és vitamin, melyeket a táplálkozás-
terápiában és a megelızésben használnak. Az információk és 
sikertörténetek az újságokból, és azokból a levelekbıl származnak, 
amelyeket az orvosok és a betegek írtak, akik a metabolikus terápiában 
részesültek és akik meg akarták osztani a tapasztalataikat másokkal. 
 
Fontos tudnunk, hogy ezeket a bizonyítékokat körültekintıen kell 
kiértékelni. Mi megosztjuk ezeket az információkat Önökkel, de nem 
azért, hogy azt sugalljuk, hogy Önnek feltétlenül ugyanazok lesznek  a 
tapasztalatai, mint a levelek szerzıinek, hanem azért, mert úgy 
gondoljuk, hogy Önnek joga van arra, hogy ezeket az információkat is 
mérlegelhesse.  
A kormányzati szervek szívesebben vennék, ha mi eltitkolnánk ezeket a 
történeteket a közvélemény elıl, mert állítólag ezek nem bizonyítható 
orvosi állítások. Ennek ellenére, ahogyan korábban már megállapítottuk, 
mi kizárólag azt állítjuk, hogy ezek az információk megbízhatóak, az 
emberek, akik írták ıket, valóban léteznek. 
  
Az igazság nem igazság, ha az nem a teljes igazság,  és ezek a 
gyógyulás-történetek és a tudományos leírások ugyanannyira részei a 
teljes igazságnak, mint bármely sikertörténet vagy tudományos leírás, 
melyet a hagyományos orvoslás produkált. 
 
Az  emberek fel vannak jogosítva arra, hogy valamennyi 
információhoz hozzájussanak, hogy értelmes és jól felkészült 
döntéseket hozhassanak a saját egészségüket illetıen. Ezért megosztjuk 
Önökkel ezeket a sikertörténeteket és tapasztalatokat, élve a 
szólásszabadságunk jogával, hogy Ön élhessen az információ 
szabadságának jogával. 
 
Azok információk, melyeket ez a füzetecske tartalmaz, kizárólag 
ismeretterjesztı szándékúak. Valamennyi termék, amit ez a füzet említ, 
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kizárólag élelmiszer és táplálkozás-kiegészítı, amely fokozza az 
általános egészséget és erısíti a test saját védekezı mechanizmusát a 
betegségek ellen. Kérem legyen tisztában azzal, hogy ezeknek az 
információknak a nyújtásával nem kísérlünk meg diagnosztizálni, 
gyógyítani, kúrálni, vagy megelızni bármely betegséget. Nem 
értelmezhetık  a füzet adatai konkrét betegségre adott orvosi 
véleményként. Mielıtt bármilyen gyógymódot, vagy terméket kezdene 
alkalmazni az egészségügyi problémájára, valószínőleg  a hivatalos 
orvosától szeretne véleményt kérni . 
 
A legtöbb információt, melyet ez a könyv tartalmaz, a hagyományos 
orvoslás nem támasztja alá. 
 
Az FDA ( az Amerikai Étel- és Gyógyszer Igazgatóság ) , az Amerikai 
Rák Társaság és az  Amerikai Egészségügyi Szövetség mindezeket 
csalásnak és kuruzslásnak minısíti.  
 
Ha az OASIS of Hope Kórház metabolikus (táplálkozás ) terápiával 
foglalkozó orvosának tanácsára lenne szüksége,  ne habozzon velünk 
felvenni a kapcsolatot. Kérem tekintse meg a Kontakt címő fejezetet, 
amely tartalmazza azokat az információkat, hogy hogyan tud 
kapcsolatba lépni velünk, a 38. oldalon. 
 

A B-17 vitaminról : 
 

A  teremtés könyve 1:29  így szól: 
 
„Ekkor az Isten azt mondta : Neked adok a föld színén minden növényt, 
amely magot terem, és minden fát, amelynek magot rejtı gyümölcse van. 
Ezek lesznek a te táplálékaid.” 
 
Annak ellenére, hogy a rosszindulatú daganatok diagnózisában és 
kezelésében jelentıs eredmények vannak, a rák változatlanul a 
leggyakoribb halálokok egyike a magasan iparosodott országokban. A 
számítások szerint  minden három ember közül egy a ráknak valamilyen 
formájában fog meghalni. Igaz, hogy a sebészet és a sugárkezelés képes 
arra, hogy meggyógyítson néhány pácienst, akiknek nem áttételes a 
daganata, és igaz, hogy a kemoterápia gyógyulásokat ért el néhány 
ráktípusban, azonban az általános halálozási ráta nem javult jelentısen 
az elmúlt 25 évben. 
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A diagnosztizált rákos betegek közel 60 %-a esetében a diagnózis 
felállításakor a daganat már annyira elterjedt, hogy a kemoterápiás 
szerek nem adhatók elég magas dózisban ahhoz, hogy elpusztítsák a 
rákos sejteket, mivel az ehhez szükséges dózis már súlyosan mérgezı 
lenne. 
  
Sok beteg a káros mellékhatások miatt nem részesíthetı 
chemoterápiában, sugárkezelésben, illetve sebészeti beavatkozásban, és 
van több  olyan daganat típus, amelynek még semmilyen gyógymódja 
nem ismert. 
 
A Világ Rák Nélkül Alapítvány nagy örömmel bemutatja azt a növényi 
anyagot, amelynek rákellenes hatása tapasztalati úton már több éve 
ismert, de az elmúlt 30 évben tudományosan is bizonyították a világ több 
nagy tekintélyő belgyógyásza által végzett tudományos kutatások során. 
( Orvosok és kórházak felsorolása az eredeti angol nyelvő kiadvány 6. 
oldalnak 3. bekezdésében )  
 
Ez a rákellenes anyag, - melyet B-17-nek neveztek el, általánosan 
Amygdalinként vagy Laetrilként ismert. Dr. Ernest Krebs szerint az 
összetevıire figyelemmel ez az anyag elengedhetetlenül szükséges 
ahhoz, hogy  rák nélkül éljünk. A legnagyobb koncentráció a rózsafélék 
családjába tartozó növények gyümölcsének magjában van, mint a 
sárgabarack magja és más keserő dióféle. Az ısi társadalmakból, mint a 
fáraók korának Egyiptomából és az idıszámításunk elıtti Kínából 
származó iratok már említik a keserő mandula terápiás használatát. Már 
az ie. 5000-bıl származó egyiptomi papiruszok említik a  „mandulavíz”  
( aqua amygdalorum ) használatát bırrák kezelésére. 
 
De a  B-17 vitamin szisztematikus vizsgálata nem kezdıdött meg 
egészen az elmúlt század elsı feléig, amikor egy Bohn nevő kémikus 
felfedezte 1802-ben, hogy a keserő mandula vizes desztillációja során 
hidrocianic sav keletkezik. Ez után több tudós érdeklıdni kezdett ennek 
az anyagnak az elemzése iránt, majd Robiquet és Boutron izoláltak 
elıször  egy fehér kristályos anyagot, amit  amygdalinnak neveztek el az  
AMYDGALA szóból , amely mandulát jelent. 
 
Az USÁ-ban az RDA ( az Élelmiszer és Gyógyszer Igazgatóság  ) 
szabályozókat – és nem jogszabályokat - alkalmaz azért, hogy  az USA 
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néhány – nem valamennyi -  államában visszatartsa az orvosokat attól, 
hogy Laetril-terápiát alkalmazzanak. Ténylegesen nincsen szövetségi 
törvény a Laetril ellen, és nem szerepel a betiltott gyógyszerek hivatalos 
listáján sem. Az RDA rendelkezik olyan szabályozással, melynek célja, 
hogy betiltsa a Laetril államok közötti kereskedelmét, azt állítva, hogy a 
Laetril „nem bejegyzett új gyógyszer”, illetve „nem biztonságos, illetve 
hamisított étel-  ill. élelmiszer adalék”. Valójában a Laetril ezek közül 
egyik sem. Az Amygdalin tulajdonképpen csak a sárgabarack magbél 
kivonata, ebbıl következıen táplálék-kiegészítı és semmi más.  
 
A B-17 vitamin nagy ellenállást váltott ki 18 évvel ezelıtt, amikor a 
világ vezetı tudósai közül sokan bejelentették, hogy ennek 
fogyasztásával az  összetevıi 100 %-ban lehetetlenné teszik, hogy az 
emberi szervezetben rákos daganat jöjjön létre és a már kialakult 
rákot pedig elpusztítja. 
 
A gyógyszergyártó társaságok lecsaptak erre az állításra és azt 
követelték, hogy az RDA kezdjen tudományos kísérletbe  a B-17 
vitamint illetıen. A gyógyszergyártók ugyanis kizárólag vegyszerekre 
nézve folytatnak tudományos kísérleteket, amelyek szabadalmaztathatók, 
így ha a vizsgálat végén azokat gyógyszerként engedélyezik, akkor 
kizárólagos jogot szerezhetnek ennek  gyártására és értékesítésére. Ezért 
a gyógyszergyártó  társaságok soha nem végeznek olyan kutatásokat, 
kísérleteket, melyek élelmiszerekre vonatkoznának,  mivel ezek nem 
szabadalmaztathatók és bármely szupermarketben értékesíthetık, mint  
pl. a vitaminok. 
 
A B-17 vitamin, mint  a megelızés szere.  
 
A B-17 vitamin az egyik leglényegesebb élelmiszerforrás  olyan 
társadalmakban, mint az eszkimóké, a hunzáké, az abházoké és sok 
másoké. Tudta-e, hogy ezeknél a törzseknél soha egyetlen rákos 
megbetegedést sem regisztráltak ?  Dr. Krebs szerint minimum  100 mg 
B-17 vitaminra van szükségünk, (amely kb. 7 barackmagnak felel meg )  
amely szinte biztosan garantálja a rákmentes életet. 
 
Azok az ételek, amelyek tartalmaznak  B-17 vitamint: 
 
- Magbelek, ill. gyümölcsmagok. A B-17 vitamin a legnagyobb 
koncentrációban a keserő mandulán kívül a következı gyümölcsökben 
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van : alma, sárgabarack, cseresznye, nektarin, ıszibarack, körte, szilva, 
és aszalt szilva.  
- Babok: disznóbab, csicseriborsó, lencse, ennek csirája, vörös futóbab, 
stb.  
- Diófélék : keserő mandula és kesudió.  
- Bogyók: szinte valamennyi vadon termı bogyó :szeder, áfonya, bodza, 
eper, szamóca, kövikörte.  
- Magvak: len, szezám.  
- Füvek : akácia,  lucerna, búzafő.  
- Gabona magvak : zab, árpa, barnarizs, hajdina, lenmag, köles, rozs, 
bükköny, búza 
- Egyéb : bambuszrügy, fukszia növény, vad hortenzia.  
 
Két lényeges szabály van :  
 
Dr. Krebs szerint alapvetı szabály, hogy a B-17 vitamin szükséges 
mennyiségét a következı két szabály valamelyikének, vagy mindkét 
szabálynak figyelembe vételével kell meghatározni: 
  
Elıször is, valamennyi B-17-et tartalmazó gyümölcsöt teljes egészében  
egye meg, a magokkal együtt, de ne egyen többet a magból, mint amit a 
teljes gyümölcsbıl enne. Pld. ha 3 almát eszik, naponta, a 3 alma magja  
elegendı B-17-et tartalmaz, ne egyen meg egy fél kg almamagot.  
 
Másodszor :  1 barack vagy sárgabarack magbél 10 testsúlyfontonként, 
tehát  kb. 5 testsúly-kilogramonként feltételezhetıen elegendı egy 
normális rákmegelızı kezelésre, bár a pontos szám személyenként 
változik a személyes táplálkozási szokások és diéta függvényében. Egy 
170 fontos, tehát kb. 85 kg-os ember pld. elfogyaszthat kb. 17 magot, és 
ezzel biológiailag elegendı B-17 vitaminhoz jut.  
 
Másik két lényeges megjegyzés: Természetesen mindennek létezik 
olyan mennyisége, ami már túl sok. Túl sok mag, vagy magbél 
kellemetlen tüneteket okozhat, ezeket a természetes ételeket biológiailag 
ésszerő mértékben kell fogyasztani,  nem többet, mint 30-35 magbelet 
naponta.  
A B-17 megfelelı koncentrációját úgy szerezhetjük meg, ha természetes 
nyers változatában, vagy pedig csirázott változatában esszük a magokat. 
Ez nem jelenti azt, hogy enyhe fızés tönkretenné a B-17 tartalmat. Egy 
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olyan mérsékelt fızés, amely pl. egy kínai étel elkészítéséhez elegendı,  
nem teszi tönkre a B-17 tartalmat. 
 
 

A rák metabolikus ( táplálkozási ) -terápiája 
 
Harold W. Manner Ph. D. 
Metabolikus Research Foundation, együttmőködésben   
a Manner Memorial Hositallal és Cyto Pharma de Mexico-val S.A.  
 
 
Bevezetés: 
 
Az elmúlt években lényeges felfedezés történt a rák természetének és 
okának felismerésében. A rákot korábban egy lokalizált betegségnek 
tartották, melyet egy kóros elváltozás jellemez, rendszerint a test 
meghatározott részén megjelenı növekedı szövetcsoport formájában. 
Ezt a lokalizált kóros elváltozást úgy tekintették, hogy az valamilyen 
vírus, vagy rákkeltı anyag hatására, vagy valamilyen traumából, pld. 
ütésbıl jött létre.  
Ma  erısödik az a meggyızıdés  a kutatók és belgyógyászok között, 
hogy a rák egy komplex betegség, amely a megzavart anyagcsere 
eredménye, vagyis az elégtelen testkémia következménye.  
Ez egy nagyon rosszindulatú betegség, mely érinti a teljes testet  :  az 
idegrendszert, az emésztı szerveket, a májat, a tüdıket, a kiválasztó 
szerveket, a belsı elválasztású mirigyeket és a teljes védelmi 
mechanizmust.  
A rosszindulatú daganat gyakori ismételt megjelenése azt követıen, 
hogy a hagyományos orvoslás keretében a beteg sebészeti 
beavatkozásban részesült, arra vezethetı vissza, hogy a 
hagyományos orvoslás ritkán deríti fel a ráknak a  táplálkozási 8 
anyagcsere )  problémában rejlı okát, és ennek megfelelıen azt nem 
is korrigálja. 
 
Rák kórtan 
 
Az emberi testben több ezer olyan sejt van, amely a fejlıdés során 
megreked egy embrionális állapotban. Ezeket a sejteket  fibro-, vagy 
neoblasztoknak nevezik. 
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Elsıdleges funkciójuk a gyógyítás, a reparálás, javítás. Amikor egy csont 
eltörik,  ezek a sejtek képesek arra, hogy csontsejtekké váljanak. 
Vérveszteség esetén ugyanezek a sejtek képesek arra, hogy vérsejtekké 
alakuljanak. Valóban többféle célra alkalmasak és bármilyen sejt- formát 
fel tudnak venni. Ugyanezek a sejtek, amikor rákkeltı anyagokkal 
(vagyis rákot elıidézı vegyszerekkel ) találkoznak, rákos sejtekké 
alakulnak. Minden nap, minden ember testében nagyszámú rákos sejt 
keletkezik ezekbıl az embrionális állapotban maradó sejtekbıl. Ez 
azonban nagyon ritkán alakul rákos megbetegedéssé, annak 
köszönhetıen, hogy az immunrendszerünk leküzdi ıket. Az  
immunrendszer funkciója az, hogy elpusztítsa, vagy közömbösítse 
valamennyi idegen anyagot, amely a testben található. Ahogy egy ilyen 
embrionális sejt rákos sejtté alakul, biokémiai megközelítésbıl a test 
számára idegen anyaggá válik. Azért maradunk egészségesek, mert a 
limfocíták (falósejtek), makrofágok és az immunrendszer egyéb 
összetevıi képesek arra, hogy elpusztítsák vagy közömbösítsék ezeket a 
sejteket és megelızzék ezek elszaporodását vagy elterjedését. Ezek a 
rákos sejtek  normális esetben a testi védekezı mechnizmusnak 
köszönhetıen néhány órán belül elpusztulnak.  
 
Az immunrendszer azonban legyengül a nem megfelelı táplálkozástól, a 
hihetetlen mennyiségő környezetszennyezıdéstıl és a stressztıl, amely 
nagyon legyengíti az embert, így a rákos sejtek féktelenül sokszorozódni 
kezdenek egy növekvı rákos daganat formájában. Az 
immunrendszerünk a kor elıre haladtával gyengül, ez növeli a 
táplálkozással összefüggı betegségek megjelenésének esélyét. Egyik 
elsıdleges célja a táplálkozás terápiának, hogy megerısítse a test 
immunrendszerét és visszaállítsa a hatóképességét. Ennek a célnak a 
megvalósítása lehetıvé teszi, hogy az immunrendszer elpusztítsa, 
közömbösítse a ráksejteket, mielıtt azok számottevı növekedésbe 
kezdenének. 
 
A metabolikus terápiával foglalkozó belgyógyászok és kutatók hisznek 
abban, hogy egészségesek maradhatunk, ha ellátjuk testünk minden 
egyes sejtjét a testnek megfelelı mennyiségő oxigénnel, tápanyaggal, 
enzimmel, ásványi anyaggal, aminosavakkal és más alapvetı 
táplálékokkal, melyeket részben az étrendünkkel, részben a táplálkozás-
kiegészítıkkel viszünk be.   
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Ugyanilyen fontos a testnek az a képessége, hogy a  sejtekben zajló 
anyagcsere folyamatok melléktermékeit kiválassza a normális 
bélmozgáson, a kielégítı légzésen és normális kiválasztáson keresztül. 
Olyan eljárásokra, kezelésekre van szükség, amely segít a testnek, 
hogy méregtelenítse magát azzal, hogy a káros anyagokat 
kiválasztja. Ez alapvetıen a táplálkozás-terápia szíve. Ez egy több 
oldalú program, amely sok egymáshoz kapcsolt elemet foglal magába, 
melyek mindegyike fontos szerepet játszik a terápia teljes sikerében. 
 

Az amygdalin , vagy B-17 vitamin használata a metabolikus 
(táplálkozási )  terápiában. 

 
 
Francisco Contreras M.D. 
Oasis of Hope Hospital  
 
Az amygdalin hatásmechanizmusa: 
Az anyagcsere a testünk teljes funkciója. Ahhoz hogy testünk megfelelı 
módon mőködjön, valamennyi vonatkozásának :  fizikai, mentális és 
lelki vonatkozásának  harmóniában kell lennie. A táplálkozás-terápia 
célja a teljes kezelés. A táplálkozás-terápia elemei azt célozzák, hogy a 
legjobb körülményeket biztosítsák az emberi szervezetnek, hogy 
megküzdjön a betegséggel és visszaállítsa az egészséget. A táplálkozás-
terápia egy mérgeket nem tartalmazó rák-terápia, mely a B-17 vitamin, 
hasnyálmirigy enzimek, immunrendszer stimulálók, erısítık, vitaminok 
és ásványi kiegészítık használatára alapul. ( Használatára lásd. I-II.fázis 
leírását a 28. oldalon. ) 
 
A B-17 vitamin a vezetı rákellenes anyag. Ez a természetes 
kemoterápiás anyag, melyet több mint 1200 növény tartalmaz, különösen 
az olyan mindennapi gyümölcsök magvai, mint a sárgabarack és 
ıszibarack, szilva és alma. Diglucosidet  és cianid gyököt tartalmaz, 
melynek magas a bioreakciós képessége. Ez azt jelenti,  hogy keresztül 
hatol a sejtfalon és nagyon könnyen magas sejten belüli koncentrációt ér 
el. Ez a cianid gyök-  tartalom az oka annak, hogy fenntartások voltak a 
vitaminnal szemben, de az évek során bebizonyosodott, hogy az 
amygdalin teljesen biztonságos és nem mérgezı. A szervezetünk 
egészséges sejtjei tartalmaznak egy enzimet, melyet rhodonase-nak 
hívnak, mely „közömbösíti” az amygdalint.  
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Ez az enzim nem engedi, hogy az amygdalin kibocsássa magából a 
cianidot. Ily módon az amygdalin kizárólag cukorként szolgál, hogy 
ellássa az egészséges sejteket energiával. A rosszindulatú  sejtek 
azonban nem tartalmazzák ezt az enzimet. Ennek hiányában az 
amygdalin aktiválódik, a rosszindulatú sejt belsejében felszabadul belıle 
a cianid-gyök, és ennek pusztulását okozza. Ez az a mód, ahogyan Isten 
megteremtette a dolgokat : csak a rákos sejt pusztul el, de a normál sejt 
nem érintett az eljárásban. 
Ahogy az amygdalin megtámadja az egészségtelen sejteket, szilikáttá 
alakul , amely olyan mint az aszpirin. Ez nagy mértékben hozzájárul a 
fájdalom csillapításához. 
 
Klinikai tanulmányok százai, melyet a világ nagy tekintélyő 
belgyógyászai végeztek, közöttük Dr. Ernesto Contreras Rodrigez a 
Oasis of Hope Kórházban Mexikóban,  meggyızı bizonyítékul 
szolgálnak, hogy nincsen semmi veszély.  
 
A Laetrile és a Cyanidnak nevezett életmentı anyag. 
 
Philip Binzel Jr. M.D.  
 
Az FDA ( Élelmiszer és Gyógyszer Igazgatóság ) egyik orvosa egyszer 
azt mondta, hogy a Laetrile „szabad” cyanidot tartalmaz, és emiatt 
mérgezı. Szeretném ezt a félreértést eloszlatni :  
 
A Laetrilben nincsen „ szabad” cyanid. Amikor a Laetril kapcsolatba lép 
a beta-glukosidase enzimmel , a Laetril két glucose molekulára, egy 
benzaldehyde molekulára és  egy hidrogén-cyanid ( HCN ) molekulára 
szakad. A testben ezt az enzimet a rákos sejtek – és csak a rákos sejtek – 
tartalmazzák. A kulcsmondat itt az, hogy a HCN-t létre kell hozni . Nem 
lebeg szabadon a Laetrilben, és nem szabadul fel onnan szabadon. Elı 
kell állítani. A beta- glucosidase enzim, és kizárólag ez az enzim képes 
arra, hogy létrehozza a HCN-t a Laetrilbıl. Ha nincsen rákos sejt a 
testben, nincsen beta- glucosidase enzim. Ha nincsen beta- glucosidase 
enzim, nem keletkezik HCN a Laetrilbıl. 
 
A Laetril valóban tartalmaz cyanid gyököt ( CN ) . Ugyanez a cyanid 
gyök található a B 12 vitaminban, a bogyós gyümölcsökben, mint a 
szeder, az áfonya, és szamóca. Soha nem hallattunk senkirıl, aki 
ciánmérgezést szenvedett volna a B-12 vitamintól vagy az említett 
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gyümölcsöktıl, mivel ilyen soha nem történt. A cyanid gyök és a 
hidrogén-cyanid két teljesen különbözı anyag, mint ahogyan a tiszta 
nátrium ( Na+ )  - amely egyike az emberiség által ismert legmérgezıbb 
anyagnak – és a nátrium-klorid ( NaCl ) , vagyis  az asztali só,  is két 
teljesen különbözı anyag. 
 
Ha ez igaz, akkor hogyan kapott egyáltalán szárnyra az a sztori, hogy a 
Laetril szabad hidrogén-cyanidot tartalmaz ? Ez az FDA- nak 
köszönhetı.  
 
Emlékszem, amikor az 1960-as évek végén, vagy a 70-es évek elején 
valamelyik újságban az FDA-nak egy közleményét olvastam.  A 
közlemény megállapította, hogy a Laetrile nevő anyag ( melyrıl 
korábban soha nem hallottam ) néhány támogatója azt állítja, hogy ez az 
anyag képes arra, hogy rákos sejt jelenlétében hidrogén-cyanidot hozzon 
létre. Ha ez igaz lenne, folytatta a közlemény, akkor valóban megtaláltuk 
volna azt az anyagot, amely célspecifikus, és amely nagy segítség volna 
a rákos betegek számára. De, folytatta a közlemény, az FDA beható 
vizsgálatokat végzett a Laetrillel kapcsolatosan, és nem találta 
semmilyen bizonyítékát annak, hogy hidrogén-cyanidot tartalmazna, 
vagy hogy a rákos sejt jelenlétében hidrogén-cyanid keletkezne belıle. 
Így tehát, vonta le a következtetést a közlemény, a Laetrilnek nincsen 
semmilyen haszna.  
 
Amikor rövid idıvel késıbb világosan bebizonyosodott, hogy a Laetril 
valóban hidrogén-cyanidot szabadít fel a rákos sejt jelenlétében,  hogyan 
reagált erre az FDA , Beismerték, hogy tévedtek ? Beismerték, hogy 
nagyon felszínes munkát végeztek a Laetril testelése során ? Nem ! Most 
azt jelentették be, hogy a Laetril hidrogén-cyanidot tartalmaz, ezért 
mérgezı.  
 
Itt van tehát a szövetségi kormánynak egy szerve, amely rövid idıvel 
ezelıtt azt állította, hogy a Laetril azért hatástalan, mert nem szabadul fel 
belıle hidrogén-cyanid a rákos sejt jelenlétében. Most, amikor kiderült, 
hogy ténylegesen felszabadul, akkor azt állítják, hogy mérgezı. Amikor 
felajánlották nekik annak lehetıségét, hogy nyújtsák be az erre 
vonatkozó bizonyítékaikat a Szövetségi Bíróságnak, beismerték, hogy 
nincsen egyetlen bizonyítékuk sem. ( Lásd : Dr. Philip Binzel : Alive and 
Well ( Életben lenni és jól lenni ) elsı fejezete , elérhetı a 
http://www.realityzone.com, vagy Kontakt, 38 oldal )  
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Grafika a Laetrilnek a rákra gyakorolt hatásáról   
 
( lásd. eredeti angol nyelvő anyag 10. oldal )  
 
A rákos sejt által termelt glucosidase feltöri a B-17 vitamin molekulát, 
melyben benzaldehyde és hidrogén- cyanid keletkezik, amelyek megölik 
a rákos sejtet. A B17 sejt feltörhetetlen a természetben, ha nincsen jelen 
glucosidase. A rákos sejt 3000-szer több glucosidase-t tartalmaz, mint az 
egészséges sejt.  
 
Bár bizonyos esetekben korlátozott a hatása, a B-17 vitamin hihetetlenül 
hatékony a leggyakoribb rákos daganatoknál, mint a tüdırák, az 
emlırák, a prosztatarák, a vastagbél rák és a nyirokrák. 1981-ben a 
Nemzeti Rák Intézmény egy nagy nyilvánosságot kapott klinikai 
kísérlettel eredménytelenül próbálta bebizonyítani, hogy a Laetril nem 
hatásos és mérgezı.  Ma a Laetril az alternatív rákkezelés frontvonalában 
foglal helyet. Dr. Contreras kijelentett, hogy „ A Laetrilt nagyon 
hatékonynak találtuk azoknak az embereknek a kezelésében, akiknek 
aktív rákjuk van, de ez nem az egyetlen funkciója, ugyanis a 
rákmegelızésben, és a gyógyult rákbetegek fenntartó kezelésében semmi 
nem olyan hatékony, mint a Laetril. Annak köszönhetıen, hogy nem 
mérgezı, korlátlanul adható a visszaesés és az áttétel megelızésére. 
Sebészeti beavatkozás, sugárkezelés, chemoterápia csak korlátozott ideig 
alkalmazható, ezt követıen a páciens védelem nélkül marad. Ez a kis 
könyvecske megtanítja Önt arra, hogy hogyan kezdje el és folytassa a 
metabolikus terápiát saját otthonának kényelmében.  
 

A LEHETSÉGES GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK :  
 
1. kérdés : Mi az a Laetril ( B-17 vitamin, vagy Amygdalin ) ?   
 
A Laetril, vagy ahogyan általánosan nevezik, B-17 vitamin, illetve 
Amygdalin, egy természetes kemoterápiás anyag, melyet több mint 1200 
növény tartalmaz, különösen az olyan mindennapi gyümölcsök magvai, 
mint a sárgabarack és ıszibarack, szilva és alma. Diglucosidet  és cianid 
gyököt tartalmaz, melynek magas a bioreakciós képessége. Ez azt jelenti,  
hogy keresztül hatol a sejtfalon és nagyon könnyen magas sejten belüli 
koncentrációt ér el. A ráksejtek, függetlenül attól, hogy milyen rákról 
van szó, trofoblasztok. ( Lásd a  Trophoblastic Thesis of Cancer címő 
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cikket http://www.worldwithoutcancer.org.uk ). ezek a sejtek 
tartalmaznak egy Beta-glucosidase nevő enzimet, amely egy oldóenzim. 
Amikor a Laetril kapcsolatba lép a beta-glukosidase enzimmel , a 
Laetrile két glucose molekulára, egy benzaldehyde molekulára és  egy 
hidrogén-cyanid ( HCN ) molekulára szakad. A testben ezt az enzimet a 
rákos sejtek – és csak a rákos sejtek – tartalmazzák. A kulcsmondat itt 
az, hogy a HCN-t létre kell hozni . Nem lebeg szabadon a Laetrilben, és 
nem szabadul fel onnan szabadon. Elı kell állítani. A beta- glucosidase 
enzim, és kizárólag ez az enzim képes arra, hogy létrehozza a HCN-t a 
Laetrilbıl. Ha nincsen rákos sejt a testben, nincsen beta- glucosidase 
enzim. Ha nincsen beta- glucosidase enzim, nem keletkezik HCN a 
Laetrilbıl.  
 
A szervezetünk egészséges sejtjei tartalmaznak egy enzimet, melyet 
Rhodonase-nek hívnak, mely „közömbösíti” az Amygdalint. Ez az enzim 
nem engedi, hogy az Amygdalin kibocsássa magából a cianidot. Ily 
módon az Amygdalin kizárólag cukorként szolgál, hogy ellássa az 
egészséges sejteket energiával. A rosszindulatú  sejtek azonban nem 
tartalmazzák ezt az enzimet. Ennek hiányában az Amygdalin 
aktiválódik, a rosszindulatú sejt belsejében felszabadul belıle a cianid-
gyök, és ennek pusztulását okozza.  Az emlısök egészséges szöveteiben 
így a Rhodonase-reakció keretében megtörténik a cianid közömbösítése, 
amely kéntartalmú vegyületek jelenlétében a cianidot thiocyanáttá, egy 
tökéletesen nem mérgezı anyaggá alakítja. ( Lásd a grafikát az eredeti 
angol nyelvő anyag 10. oldalán )  
 
2. kérdés : Hol tudom beszerezni a B-17 vitamint ( Laetrilt ) ? 
 
A B-17 vitamin, és a könyvben említett legtöbb táplálék kiegészítı 
beszerezhetı az interneten.   Tekintse meg a Kontakt fejezetben a B-17 
vitamin beszerzési forrásait Mexikóban, illetve az Egyesült Királyságban 
( Nagy Britanniában ). Ha Ön az USÁ-ban él, az FDA tilalmak és a 
vámtilalmak következtében  nem tudja beszerezni a B-17 vitamint. 
 
3. kérdés : Miért illegális, illetve tilalmazott a Laetril az USÁ-ban ?  
 
Nincsen szövetségi törvény a Laetril ellen, és nem is szerepel a tiltott 
szerek hivatalos listáján. California államnak van speciális törvénye a 
Laetrilnek emberi rák gyógyítására való alkalmazása ellen, amíg a rákot 
„ területfoglaló növekvı kóros szövetképzıdés”-ként határozzák meg. 
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Más államok indirekt módon tiltják a Laetril használatát, amikor a  rák 
tanácsadó bizottságoknak olyan jogot adnak, hogy szabályozhatják a 
gyógyszerek használatát. Az RDA olyan szabályozást alkalmaz, melynek 
célja, hogy betiltsa a Laetril államok közötti kereskedelmét, azt állítva, 
hogy a Laetril „nem bejegyzett új gyógyszer”, illetve „nem biztonságos, 
illetve hamisított étel-  ill. élelmiszer adalék”. Valójában a Laetril ezek 
közül egyik sem. A Laetril birtoklása, illetve a páciensek által való 
használata azonban önmagában nem illegális. A tényleges ( de nem 
jogszerő ) tiltása a Laetrilnek az FDA szabályozásból, illetve a speciális 
kaliforniai törvényekbıl ered. A kaliforniai törvények ellenére a 
bíróságok több esetben megerısítették az orvosoknak azt a jogát, hogy 
metabolikus terápia során B 17 vitamint használjanak, anélkül azonban, 
hogy erre , mint a rák gyógymódjára hivatkozzanak.   
 
4. kérdés : Mi a B-17 vitamin ajánlott napi dózisa rákmegelızési 
célzattal ? 
 
Bár a B-17 vitamin „ minimális napi követelmény”-ének pontos 
mennyisége a rákmegelızésben még nincsen meghatározva, a B-17 
vitamin szükséges mennyiségét a következı két szabály valamelyikének, 
vagy mindkét szabálynak figyelembe vételével kell meghatározni: 
  
Elıször is Dr. Krebs szerint, valamennyi B-17-et tartalmazó gyümölcsöt 
teljes egészében  egye meg, a magokkal együtt, de ne egyen többet a 
magból, mint amit a teljes gyümölcsbıl enne. Pld. ha 3 almát eszik, 
naponta, a 3 alma magja  elegendı B-17-et tartalmaz, ne egyen meg egy 
fél kg almamagot.  
 
Másodszor :  1 barack vagy sárgabarack magbél 10 testsúlyfontonként, 
tehát  kb. 5 testsúly-kilogramonként feltételezhetıen elegendı egy 
normális rákmegelızı kezelésre, bár a pontos szám személyenként 
változik a személyes táplálkozási szokások és diéta függvényében. Egy 
170 fontos, tehát kb. 85 kg-os ember pld. elfogyaszthat kb. 17 magot, és 
ezzel biológiailag elegendı B-17 vitaminhoz jut. 2-3 db. 100 mg-os B-17 
vitamin tabletta elfogadható kiegészítı dózis naponta.  
 
Másik két lényeges megjegyzés: Természetesen mindennek létezik 
olyan mennyisége, ami már túl sok. Túl sok mag, vagy magbél 
kellemetlen tüneteket okozhat, ezeket a természetes ételeket biológiailag 
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ésszerő mértékben kell fogyasztani,  nem többet, mint 30-35 magbelet 
naponta.  
 
5. kérdés : Megelızési célzatú használatnál mi a különbség a 
barackmag és a B-17 vitamin tabletta között ? Jobb-e egyik a 
másiknál ? Szükséges-e mindkettıt fogyasztani ? 
 
Dr. Krebs mindig emlékeztet arra, hogy megelızési célzatra a vitamin 
nyers formája (pl. a sárgabarack-magbél ) jobb, mint a finomított forma. 
Ez igaz minden más táplálékra is : a C vitamin nyers formája ( pl. 
grapefruit és narancs ) szintén jobb, mint a tabletta. A B-17 vitamin két 
formája közötti különbség az, hogy a tablettát kényelmesebb szedni ; a 
magbélnek keserőbb az íze és sok ember jobban szereti a tabletta 
szedésének kényelmét.  Néhány embernek mőfogsora van és egyszerően 
nehéznek találja, hogy összerágja a magbelet. Sok ember viszont 
mindkét formát fogyasztja. Teljesen biztonságos az is, ha mindkét formát 
fogyasztjuk, ugyanis sok rákos beteg négyszer annyi magbelet és 50-szer 
nagyobb mennyiségő finomított változatot ( tablettát )  fogyaszt, mint 
ami megelızési célra ajánlott. Nem szükséges mindkét változatot szedni, 
de mint fentebb megállapítottuk, választhatja ezt a megoldást is, 
mindaddig, amíg ezzel a B-17 vitaminból ésszerő mennyiséget fogyaszt. 
 
Lényeges : A rákbetegeknek gyakran a B-17 vitamin nagyobb 
mennyiségő, finomított változatára van szüksége. Lehetetlen lenne a 
meglévı rákos betegség gyógyításához szükséges B-17 vitamin 
mennyiséget kizárólag a magbelek fogyasztásával biztosítani. Ehhez a 
betegnek túl sok magbelet kellene fogyasztania és ez természetesen 
kellemetlen mellékhatásokkal járna ( lásd : a metabolikus terápia I. és II. 
fázisát a 31. oldalon ). 
 
6. kérdés :  Diagnosztizált rákom van. Használ-e a B-17 vitamin a 
rák minden típusánál ?  
 
Dr. Krebs válasza : Igen. Valamennyi rákos sejtnek ugyanaz a 
jellemzıje. A ráksejtek, függetlenül attól, hogy milyen rákról van szó, 
trofoblasztok. ( Lásd a  Trophoblastic Thesis of Cancer címő cikket 
http://www.worldwithoutcancer.org.uk ). Ezek a sejtek tartalmaznak egy 
Beta-glucosidase nevő enzimet, amely egy oldóenzim. Amikor a Laetril 
kapcsolatba lép a beta-glukosidase enzimmel , a Laetrile két glucose 
molekulára, egy benzaldehyde molekulára és  egy hidrogén-cyanid ( 
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HCN ) molekulára szakad. A testben ezt az enzimet a rákos sejtek – és 
csak a rákos sejtek – tartalmazzák. A kulcsmondat itt az, hogy a HCN-t 
létre kell hozni . Nem lebeg szabadon a Laetrilben, és nem szabadul fel 
onnan szabadon. Elı kell állítani. A beta- glucosidase enzim, és 
kizárólag ez az enzim képes arra, hogy létrehozza a HCN-t a Laetrilbıl, 
ezért az a rákos sejtre, és csak a rákos sejtre hat.  Ha nincsen rákos sejt a 
testben, nincsen beta- glucosidase enzim. Ha nincsen beta- glucosidase 
enzim, nem keletkezik HCN a Laetrilbıl. ( Lásd az Amygdalin 
hatásmechanizmusát a 11. oldalon ). 
 
7. kérdés : Diagnosztizált rákom van. Milyen adagban szedjem a B-
17 vitamint, mit szedjek vele, és mennyi ideig szedjem ?  
 
„ Ha Önnek rákja van, annak van a legnagyobb jelentısége, hogy a 
lehetı legrövidebb idın belül a lehetı legnagyobb mennyiségő B-17 
vitamint bejuttassa a szervezetébe. A  beadáshoz szükséges egészségügyi 
szakismeret relatíve minimális” –Ernest T. Krebs, Jr.   
 
Sok ember csak a B-17 vitamint szedi, mások azonban ezt egy komplett 
metabolikus terápia elemeként használják. Az ideális az, ha a vitamint 
egy többoldalú program részeként szedik, amely több rokon elemet is 
magában foglal, melyek mindegyike fontos szerepet játszik a teljes 
terápia sikerében. ( Lásd a metabolikus terápiákat a 31 . oldalon ) 
 
De a kérdésre válaszolva a Dr. Contreras által ajánlott adagolás a 
következı : 
 
Kezdı fázis ( I. fázis ) Amygdalin ( B-17 vitamin ) 6 gr intravénásan ( 
Leghatékonyabb Módszer ) naponta 1-szer, 21 napon keresztül. ( 2 
ampulla naponta bármelyik vénába, vagy katéterbe ) – Lásd a 31. oldalon 
található leírást.  
Vagy : 3 gr. Amygdalin ( hat 500 mg-os tabletta ) szájon át, naponta, 21 
napon keresztül. ( Lásd a 28. oldalon található leírást ). A Laetrillel 
együtt az Oasis Kórház  hasnyálmirigy enzimeket ( fehérjét bontó 
enzimeket ) C vitamint, Pangamic savat ( B- 15 vitamint ) AHCC-t ( 
active hexose correlated compound = aktív hexózzal összefüggı 
vegyület), cápaporcot ( 100 % tiszta ) A vitamint ( emulzió )  , árpafüvet, 
antioxidánsokat,  és egyéb tápanyagokat is használ.  A cél az, hogy 
segítsünk a szervezetnek nagyon agresszíven küzdeni a rák ellen, 
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anélkül, hogy a betegnek bármilyen károsodást okoznánk, miközben 
erısítjük az immunrendszerét.  
 
Következı fázis ( II. fázis )  
 
2 gr. ( négy 500 mg-os tabletta )  Amygdalin ( B 17 vitamin ) szájon át, 
naponta, a következı 3 hónap során, együtt a Metabolikus terápia II. 
fázisának összes többi alkotóelemével ( Lásd a leírást a 31. oldalon ). 
 
A II. fázis után :  A III. fázis vagy a II. fázis folytatásából áll, vagy , ha 
a daganat csökkent , egy fenntartó programból ( lásd a Javulást fenntartó 
programot a 33. oldalon ). 
 
A B 17 vitamin vízben oldódó, nem mérgezı anyag. Ugyanolyan 
biztonságos, mint a cukor, vagy a víz, és biztonságosabb, mint az aspirin. 
Az emberek kis százalékánál émelygés, hányinger lép fel, ha egyszerre 
nagyobb mennyiséget fogyasztanak. Ez megfigyelhetı akkor is, ha 
egyszerre túl sok cukrot, sót,  vagy akár vizet fogyasztunk. Ebben az 
esetben kevesebb B 17 vitamin tablettát, több alkalommal vegyen be a 
nap folyamán. Ha önnek jelenleg van rákos daganata, 6-10 db. 500 mg-
os tablettát vehet be naponta, az elsı  21-30 nap során. Ha hányinger 
jelentkezik, vágja ketté a tablettákat és az ébrenlét minden órájában 
vegyen be egyet. Jó ötlet lehet, hogy ne üres gyomorra vegye be a 
tablettákat, egyen valamit közvetlenül a tabletta bevétele elıtt.  
 
Az elsı 21-30 nap során ezt a dózist szedje, majd ezt követıen 4-6 
tabletta a napi adag a következı 3 hónap alatt. ( Lásd az I. és II. fázist a 
31. oldalon ) 
 
8. kérdés : Szükséges-e a metabolikus terápia során a  vitamint is és 
a magokat is fogyasztani ?  
 
Dr. Contreras válasza az, hogy igen. A mag tartalmának bizonyos 
elemeit nem tartalmazza a finomított Amygdalin. A magok a vitamin 
nyers formáját képezik, és több olyan összetevıt is tartalmaznak, 
melynek együttmőködnek a finomított változattal, hogy segítsék ennek 
aktív összetevıit beépülni a testbe. Kezdésnek az ajánlott, hogy az akár 
intravénásan, akár szájon keresztül fogyasztott B 17 vitamin finomított 
változatával együtt a rákbeteg egyen minden 10 testsúlyfont – vagyis kb. 
5 testsúlykilogramm – után egy sárgabarack magot. Ha ezt az adagot jól 
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tolerálja, az adag emelhetı 30-35 magig naponta. Fontos : Felnıttek 
számára óránként 6 db-nál, illetve naponta 30 db-nál több nem ajánlott.  
 
Fontos hangsúlyozni, hogy célszerő valamint enni közvetlenül azt 
megelızıen, hogy nagyobb mennyiségő B - 17 vitamint fogyasztana, 
beleértve ebbe a magokat is. Amikor magokat fogyaszt, fontos, hogy  
elegendı mennyiségő nitrilosidikus gyümölcsöt is fogyasszon. ( Ilyen 
gyümölcsök a sárgabarack, az ıszibarack, a szilva, a nektarin, az alma, a 
körte és a cseresznye. ) Van valami a gyümölcshúsban, ami közömbösíti 
a nyálban, a gyomorban és a belekben  nyomokban jelenlévı  beta-
glucosidase-t,  ami egyébként néhány embernél hányingert okozna.  
 
9. kérdés : Magházban, vagy magház nélkül forgalmazzák a 
sárgabarack magbelet ? Fel kell-e törni a magházat, hogy 
hozzájussunk a magbélhez ?  
 
A legtöbb cég tisztítva, fogyasztásra kész állapotban forgalmazza friss, 
egész sárgabarack magbelet. A sárgabarack magbél részletesebb 
leírásáért tekintse meg a Termékinformációt. A Kontakt fejezetbıl 
megtudhatja, honnan szerezhetı be a sárgabarack magbél.  
 
10. kérdés : Mit kel szednem a B-17 vitaminnal együtt ? 
 
Ha Önnek rákja van, Dr Contreras ( az Oasis of Hope Kórház Orvos -
igazgatója, aki a B-17 vitamint kezelés egyik úttörıje ) azt tanácsolja, 
hogy vesse alá magát egy olyan terápiának, amely felfegyverzi az 
immunrendszerét a rák elleni küzdelemhez.  A speciális méregtelenítı 
programjuk mindazt tartalmazza, ami szükséges a legjobb eredményhez.  
A Cotreras team a Laetrillel együtt   hasnyálmirigy enzimeket ( fehérjét 
bontó enzimeket ) C vitamint, Pangamic savat ( B- 15 vitamint ) 
cápaporcot ( 100 % tiszta ) A vitamint ( emulzió ) , antioxidánsokat, 
nitrilozidikus gyümölcsöket ( sárgabarack magbelet ) és egyéb 
tápanyagokat használ.  ( Ld a metabolikus terápia leírását a 31. oldalon )  
Ezeknek a tápanyagoknak mindegyike fontos szerepet játszik a teljes 
terápia sikerében . A hasnyálmirigy enzimek például természetes 
formájukban az ananászban és a papayában fordulnak elı. A 
hasnyálmirigyünk is elıállítja ıket, és segítik az állati fehérjék 
emésztését. Az a feladatuk, hogy segítsék elégetni a negatív 
fehérjeburkot, ami körülveszi és védi a rákos sejteket, és ezzel lehetıvé 
tegyék, hogy azokat az immunrendszerünk meg tudja támadni.  
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A metabolikus terápia célja elsıdlegesen az, hogy helyreállítsa az 
egészséget. Sajnálatos módon arra az idıpontra, amikor a rákos betegek 
többsége alternatív gyógymódokhoz fordul, a szervezetük már komoly 
károsodást szenvedett a chemoterápia, a sugárkezelés vagy a sebészeti 
beavatkozás következtében, illetve magától a ráktól. Ennek 
következtében más tápanyagokat is használni kell, hogy az egészséget 
helyreállítsuk. Ízület Üzemanyag, Csont Táplálék, ökörporc segíthetnek 
újra felépíteni a csontját a csontrákos betegeknek. Maitake és Shittake 
gombákról  – melyek a tudományosan leginkább tanulmányozott 
gombafajták -  bebizonyosodott, hogy egy lentinan nevő vírusölı 
anyagot tartalmaznak, melyek erısítik  a szervezet immunrendszerét és 
deaktiválják a vírusokat. Más tápanyagok, melyeket a rákkutatás 
területén behatóan vizsgáltak, mint a ESSIAC formula, AHCC ( active 
hexose correlated compound = aktív hexózzal összefüggı vegyület), 
Q10 koenzim, szılımag kivonat, macskakarom, IP-6, kolloidális  
ásványi anyagok, E vitamin, gyömbér, Béta-karotin, multivitamin és 
ásványi anyagok, antioxidánsok , hidrazinszulfát, ecinacea ( bíbor 
kasvirág ) , ıszbogáncs, melatonin, noni, kakukkfő, melyek legtöbbje a 
vitamin forgalmazó társaságoktól beszerezhetı. A tudósok és a 
belgyógyászok között közismert az a tény, hogy a különbözı 
gyógymódok kombinációja mindig hatásosabb, mint egyetlen 
gyógymód. A saját metabolikus terápiáját az Ön speciális igényeinek 
megfelelıen állíthatja össze. ( Lásd a metabolikus termékek részletesebb 
leírását  a Termékleírás fejezetben, a 21. oldalon )   
 
11. kérdés : Hogyan kaphatom meg  a B-17 vitamint intravénásan ?  
 
Bármelyik orvos vagy ápolónı egyszerő otthoni vizit keretében 
beadhatja. Teljesen biztonságos, nem mérgezı és nincsen semmilyen 
mellékhatása. Egyszerően csak meg kell kérnie egy orvos vagy nıvér 
barátját, vagy rokonát, aki hajlandó önnek injekciót beadni, hogy adja be 
a B 17 vitamint. Fontos, hogy találjon valakit, aki beleegyezik abba, 
hogy beadja Önnek az injekciót, mielıtt beszerezné a B- 17 vitaminnak 
ezt a formáját. Néhány társaság ugyanis nem vállalja az injekció, vagy 
más speciálisan importált termék visszavásárlását. Ha információkra van 
szüksége a mexikói Playas de Tijuana-ban lévı OASIS of Hope 
Kórházról, ( 10 percre San Diegotól délre, California, USA ) , 
meglátogathatja ıket a http://www.oasisofhope.com honlapon, tel : UK 
01702 480934 ( Lásd Kontakt, 38. oldal )  
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 Úgy tőnik, hogy a  Laetril használata akkor a leghatásosabb, amikor egy 
táplálkozási vagy metabolikus terápia részeként alkalmazzák, amely 
magában foglalja más vitaminok és bizonyos enzimek használatát, 
valamint egy állati fehérjéket szinte teljesen nélkülözı étrend betartását 
is. ( Lásd OASIS  Metabolikus Terápia I. és II. fázisa a 31. oldalon )  
 
12. kérdés : Van-e bármilyen kockázata a B-17 vitamin injekcióban 
történı beadásának ? Képzett egészségügyi szakember vagyok, mi a 
kockázata annak, ha beadom ezt a szeretteimnek ? 
 
A kérdésnek inkább úgy kellene hangzania, hogy „ mi a kockázata 
annak, ha nem adom be ?” illetve „ mi a kockázata annak, ha nem adom 
a szeretteimnek ?” A B 17 vitaminnak ez a változata biztonságos és nem 
mérgezı. A cukor és a víz mérgezıbbek. Éppen ellenkezıleg, a Laetrillal 
kezelt páciensek többsége pozitív eredményrıl számolt be, pozitív 
reakciókat produkált, melyek a jó közérzet növekedésétıl és a jobb külsı 
megjelenéstıl olyan jelentıs eredményekig terjednek, mint az étvágy 
növekedése, a súlygyarapodás, a normális bırszín visszatérése, a  rákkal 
összefüggı fájdalom csökkenése, illetve annak elmúlta, a rákkal 
összefüggı bőzös testszag elmúlta.  
 
13. kérdés : Szedhetek-e B-17 vitamint a sugárkezelés vagy a 
kemoterápia alatt, vagy ha elı vagyok jegyezve mőtétre ?  
 
A metabolikus kezelést alkalmazó orvosok egyetértenek abban, hogy 
ezeknek a hagyományos orvoslási módszereknek az alkalmazása esetén 
nemcsak ajánlott, hanem abszolút elengedhetetlen a metabolikus terápia 
alkalmazása. A hagyományos orvoslás orvosai kemoterápiát, 
sugárkezelést, mőtéteket alkalmaznak abból a célból, hogy leküzdjék a 
rákot, miközben gyakran súlyos károsodásokat okoznak a test szerveinek 
és védekezı mechanizmusának. ( Lásd A rákterápia négy lehetséges 
módozata címő cikket a http://www.worldwithoutcancer.org.uk 
honlapon ) A rák meghatározása szerint egy krónikus anyagcsere ( 
táplálkozási )  betegség, és ennek megfelelıen is kell kezelni. Az a szó, 
hogy „krónikus” , azt jelenti, hogy ha egyszer megjelent, kontrollálatlan 
és korrigálatlan marad, ha nem kap megfelelı kezelést. Az a szó, hogy „ 
metabolikus „ egyszerően arra utal, hogy az egyetlen lehetséges kezelése 
olyan  vízben és zsírban oldódó alkotóelemek adását jelenti, amelyek egy 
normális étrendbe beilleszthetık. A probléma a hagyományos 
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orvoslással az, hogy nem foglalkoznak a betegség okával, csak a 
tünetekkel. A metabolikus terápia ezzel szemben azt a táplálkozási 
elégtelenséget célozza meg, amely képtelenné teszi a szervezetet a rák 
leküzdésére, ezen túlmenıen a terápia erısíti az immunrendszert.  
 
Ideális esetben meg kellene kérdeznie az orvosát, hogy milyen arányban 
értek el sikereket sugárkezeléssel, a kemoterápiával és/vagy mőtétekkel  
annál a ráktípusnál, amilyen az Ön daganata. Kérje meg, hogy lássa el 
Önt valóságos statisztikával. Még arra is megkérhetné, hogy mutassa 
meg Önnek annak a gyógyszernek a leírását, amelyet Önnek adnia akar. 
Fontos elızetesen tudni, hogy a gyógykezelés segíteni vagy ártani fog-e 
Önnek. Sok esetben azonban a gyógykezelés hatása rosszabb, mint maga 
a betegség volt. Hogyha mőtét, vagy akár biopszia elıtt áll, amikor a 
rákos sejteket megzavarják, elengedhetetlen, hogy B 17 vitamint szedjen, 
hogy megölje a maradék szabad sejteket. ( Lásd Az igazság a mőtétekrıl 
és a biopsziáról címő cikket a http://worldwithoutcancer.org.uk 
honlapon. ) A B 17 vitamin csak segíteni tud, és határozottan nem árt.  
   
14. kérdés : Kemoterápián, sugárkezelésen és mőtéten estem át. 
Tud-e még rajtam a B-17 vitamin segíteni ? 
 
Dr. Krebs válasza : Igen. A B- 17 vitamin metabolikus terápia azért lép 
be a szervezetbe, hogy segítsen a rák ellen nagyon hatékonyan küzdeni, 
anélkül, hogy a szervezetnek bármilyen kárt okozna, továbbá erısíti az 
immunrendszert. Amit nem tud megtenni, az a gyógyíthatatlan 
károsodások kijavítása, melyek a túlzott kemoterápia, sugárkezelés vagy 
a rák következtében jöttek létre. Minden beteg, minden stádiumban 
részesülhet metabolikus terápiában. 
 
15. kérdés : Mennyi idın belül jelentkeznek eredmények ? Mennyi 
idıbe telik, amíg megszabadul a testem a ráktól ?  
 
A Laetril Metabolikus Terápia során kétféle eredmény figyelhetı meg, 
ezeket szubjektív és objektív eredményekre  csoportosíthatjuk : 
 
A szubjektív eredmények rendszerint rögtön a gyógykezelés megkezdése 
után jelentkeznek : ezek magukban foglalják a fájdalom csökkenését, 
melyet a narkotikumok, illetve a fájdalomcsillapítók szedésének 
ritkulása, illetve a beszedett adagok csökkenése jelez, a jó közérzet 
növekedését, az étvágy növekedését, a betegségbıl eredı kellemetlen 
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szag csökkenését, az erınlét és az állóképesség erısödését, a 
súlygyarapodást, az izomerı növekedését.  
 
Az objektív eredmények magukban foglalják a vér és vizeletvizsgálati 
eredmény javulását, a szövetgyógyulás fokozódását, a duzzanatok 
csökkenését, a vérszérumban, illetve a vizeletben lévı, feltételezhetıen 
krónikus gronadothropin csökkenését,  és a betegség valamennyi 
tünetének megszőnését. Az objektív eredmények 3 héttıl 4 hónapig 
terjedı idı alatt jelentkeznek. A maximális eredmény eléréséhez 
szükséges idı 4 hónaptól egy évig terjed. 
 
Összességében, a rákos sejtekre azonnal hat a kezelés. Néhány esetben, 
különösen csontráknál és agydaganatnál, egy kicsit hosszabb ideig tart, 
amíg a vitamin elég mélyen bekerül a szervezetbe. ( Lásd : A daganat 
viselkedése a B-17 vitamin hatására címő fejezetet ) . Dr. Krebs szerint a 
bırrák reagál a leggyorsabban : „ Egy hét alatt észrevehetı különbség 
látható, és sok esetben az összes tünet megszőnése kevesebb, mint 3 hét 
alatt elérhetı. A carcinomák néhány hónap alatt zsugorodnak össze, és 
néhány esetben a nyaki daganatok kevesebb, mint három hét alatt 
teljesen visszafejlıdtek.” 
 
16. kérdés : Rák túlélı vagyok : mi a B- 17 vitamin ajánlott 
fenntartó dózisa ?  
 
Dr. Krebs szerint egy kontrollált súlyos rákbetegség nyugalmi állapotban 
tartható naponta 1 gr ( 1000 mg ) B-17 vitamin szájon át történı 
bevételével. Néhány beteg azonban „ jobban”  vagy „ nagyobb 
biztonságban” érzi magát,  1,5- 2 gr vitamin szedésével 13-17 napig. A 
dózist a páciens közérzete, a súlygyarapodás, az étvágy növekedése, az 
erınlét növekedése, az aggódás és az idegesség csökkenése 
következtében beálló lelkiállapot- javulás, a közel normális mértékő 
optimizmus és a környezet iránti érdeklıdés megjelenésének 
függvényében kell meghatározni. 
 
Rendkívüli állapotok, mint a stressz, vagy valamely súlyos betegség a 
páciensek egy részénél a rák újra kialakulását, illetve ismételt 
növekedését válthatja ki. Azok a betegek, akiknek a daganata kontrollált 
állapotban van, tisztában kellene lenniük ezzel a veszéllyel. Ha egy rákos 
megbetegedést több mint 2 éve kontrollálták és a páciensnek jók az 
objektív eredményei, mint a   súly növekedése, az erınlét visszatérése, a 
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közel normális mértékő aktivitás és életerı visszatérte, továbbá negatív a 
CGH vizeletteszt, és ha a javulást a röntgenvizsgálat, vagy más objektív 
bizonyíték is alátámasztja, a fenntartó dózis csökkenthetı a B 17 vitamin 
általános étrendi mennyiségre,  mely legalább 500 mg naponta. 
 
17. kérdés :  Milyen a sikermutató arra a ráktípusra, amiben én 
szenvedek ? 
 
A különbözı ráktípusok sikermutatója a rák stádiumától, és /vagy a 
kemoterápia, a sugárkezelés, a sebészeti beavatkozás, illetve maga a rák 
okozta esetleges károsodásoktól függıen határozható meg.  A B- 17 
vitamin csak segít, de semmilyen módon nem árt. Ha csak most 
diagnosztizálták a rákot, az ideális az, ha azonnal elkezdi a metabolikus 
terápiát. Dr. Krebs 99 %-os sikermutatót  ért el a „ szőz” esetekben ( 
elsıdleges, nem áttételes rák, ahol a páciens még nem részesült 
kemoterápiában, sugárkezelésben vagy mőtétben. ) Azokban az 
esetekben, ahol a páciens már részesült kemoterápiában, sugárkezelésben 
és/vagy mőtétben,  a sikermutató attól függ, hogy mennyire elterjedt a 
rák, és milyen károkat okoztak a szervezetnek ezek a kezelések. Mindkét 
esetben elengedhetetlen a vitamin terápia megkezdése, hogy 
megszőntessük azt a táplálkozási elégtelenséget, amely a betegség 
kialakulását lehetıvé tette.  
 
Következésképpen, ha Ön képes enni és az ételt benntartani, megfelelıen 
székelni és vizelni, és a testi funkciói normálisak, Ön a tökéletes alanya a 
metabolikus terápiának. 
 
18. kérdés : Miért nem alkalmazzák az orvosok a B -17 vitamint ? 
 
Erre a kérdésre a válasz messze hosszabb lenne, mint ami ebbe a 
fejezetbe beférne. Mr. G. Edward Griffin „A rákterápia politikája” címő 
könyvének teljes második fejezetét ennek a kérdésnek szentelte, melyben 
részletes példákkal mutatja be a gyógyszerkutatás területén  
tapasztalható korrupciót és becstelenséget ; ismerteti az elsı nagyobb 
vizsgálatot, amely kijelentette, hogy a Laetrilnek ( B-17 vitaminnak ) 
„nincsen semmi haszna”  ; bizonyítékokat szolgáltat arra nézve, hogy a 
vizsgálat tisztességtelen volt ; ismerteti az FDA  által hozott szabályokat, 
amelyek a Laetril használatát tiltják arra hivatkozva, hogy nem tesztelt 
anyag ; és amelyek megtagadják a hozzájárulást ahhoz, hogy bárki ( akár 
az ellenzık ) tesztelhessék.  
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Mr. Griffin kiadott egy audiokazettát is, melynek címe „  A rákterápia 
politikája” :  ez a rákkezelés tudományának ismertetése, a rákgyógyítási 
politikák összefoglalása, az IG. Farben vegyi és gyógyszergyártó kartell 
korai történetének ismertetése, és ennek „házassága” a DuPont, a 
Standard Oil és a Ford mővekkel. Bemutatja a gyógyszerkartell hatását a 
nemzeti egészségügyi iskolákra, az orvostanhallgatóknak adott 
gyógyszer-orientált képzést, és a humánus alapítványok használatát az 
oktatási intézmények fölötti ellenırzés megszerzése érdekében. Ez a 
kazetta beszerezhetı Mr. Griffintıl a http://www.realityzone.com címen.  
   
 Következésképpen, a legtöbb orvos nincs kiképezve arra, hogy 
megfelelı étrendet állítson össze, és ezzel betegségeket kezeljen. Csak 
arra vannak kiképezve, hogy  a tüneteket kezeljék, míg az okot adó 
körülményt, a probléma okát nem tárják fel és nem korrigálják. Hogy 
önmagát tudja képezni, kezdje Edward Griffin "A világ rák nélkül" c. 
könyvével, mely szintén beszerezhetı az interneten 
http://www.realityzone.com címen. Ez a könyv egyike annak a 
kevésnek, amely a B-17 vitamin igaz történetét mondja el, és elvezeti 
Önt egy további kutatásig, amely bebizonyítja,  hogy ez a 100 %-os  
válasz a rákra. 
 
19. kérdés: Ha a rák táplálkozási, illetve anyagcsere betegség, milyen 
szerepe van ebben a folyamatban a környezetszennyezésnek? 
 
A környezetszennyezı anyagok károsak a májra és a máj a legnagyobb 
méregtelenítı szerv a testben. Ha pl. a máj kiürít egy túlzott mennyiségő 
ösztrogént és a környezetszennyezı hatások következtében a máj 
teljesítı képessége  csökken, az ösztrogén szint elérhet olyan 
koncentrációt, amely elegendı ahhoz, hogy kiváltsa a rákot. Hogyha 
olyan almát eszünk, amelyet arzénnel permeteztek és elegendı 
mennyiséget eszünk ebbıl az almából, az arzén májcirózist okozhat, 
amely csökkenti a máj méregtelenítı képességét bizonyos rákkeltı 
anyagok vonatkozásában, ennek következtében  közremőködik a rák 
kifejlıdésében. Ha a B-17 vitaminból nagyon magas koncentrációt 
szedünk be, ez meg fogja akadályozni a lehetıségét a rák kialakulásának, 
azonban ezek a környezetszennyezı anyagok még mindig meg tudnak 
ölni minket, mert májcirózist okoznak a májban, és elpusztítanak más élı 
sejteket.  
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20. kérdés: hasznos-e a B-17 vitamin  a környezetben és az 
orvoslásban lévı sugárzás káros hatásának csökkentésére?  
 
Nem, és ennek oka közismert. 
A történelem során soha nem volt ilyen magas koncentrációjú  
rádiósugárzás. Ha élı szervezetet ilyen káros környezet vesz körül, nincs 
olyan védekezı mechanizmus, beleértve a B-17 vitamint is, amely képes 
lenne visszafordítani a halálos hatását ennek a magas rádió sugárzásnak. 
Ez egyike a legpusztítóbb támadásoknak, amelyet élı szervezet 
elszenved, mert nemcsak egy generációt érint, hanem képes 
megnyomorítani, vagy akár elpusztítani  a csira plazmáját, amely a faj 
fennmaradását  biztosítja. 
 
21. kérdés: Ha az az elvárás, hogy magokat együnk, akkor miért 
nincs olyan fogazatunk, hogy  feltörjük a magházat? 
 
Vannak társadalmak, melyeket még nem érintett meg a modern 
technológia kifinomultsága. Ezek az emberek képes arra, hogy feltörjék 
a magházakat. A mókusok és emlısök, pld. a majmok rendszeresen ezt 
teszik. Állatkerti gondozók elmondják, hogy ha a majmok és 
emberszabásúak friss sárgabarackot, ıszibarackot vagy szilvát kapnak, 
miután megették a  gyümölcsöt, feltörik a magházakat és a magbeleket is 
megeszik. 
 
22. kérdés : Hogyan tároljuk a magot miután kiszedtük a 
magházból? 
 
Tárolhatja akár légmentesen lezárva, akár hőtve. Ha nem hőtve tárolja, a 
Be-17 nem fog ugyan megromlani, de a telítetlen zsírsavak néhány 
hónap múlva megavasodnak, és ezzel tönkreteszik a magokat.  
 
23.kérdés:  Okozhat-e problémát, ha más, már korábban fennálló 
betegségre, mint cukorbetegség, magas vérnyomás, fekély, magas 
koleszterinszint stb. gyógyszereket szedek ? 
 
A metabolikus gyógyítók egyetértenek abban, hogy a rák egy anyagcsere 
betegség helyi megnyilvánulása. Ez azt jelenti, hogy néhány ezek közül 
a korábban már meglévı betegségek közül közre játszhatott a rák 
kialakulásában. A táplálkozás-terápia azt jelenti, hogy a teljes testet 
gyógyítják, nemcsak a rákot. 
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A válasz az, hogy alávetheti magát a táplálkozás-terápiának anélkül, 
hogy abba kellene hagyni bármely gyógyszer szedését. Nincs jelenleg 
olyan ismert anyag, amely ellenreakciót váltana ki a Laetrillel.  A Laetril 
nem gyógyszer, hanem táplálkozás-kiegészítı.  Az elv az, hogy a 
metabolikus terápia megfelelı állapotba hozza önt ahhoz, hogy élete 
hátralévı részében ne kelljen függnie ezektıl a gyógyszerektıl. 
 
24. kérdés : Kíváncsi vagyok azonban, hogy vannak-e olyan esetek, 
amelyekben ez a kezelés eredménytelen volt? Mindenhol csak 
csodálatos gyógyulásokról hallunk, de vannak-e olyan esetek, 
amikor a B-17 nem volt elegendı? 
 
A válasz igen. Sajnálatos módon amikor a betegek nagy része alternatív 
terápiához fordul, már keresztül estek kemoterápián, sugárkezelésen, 
mőtéten, és a szervezetük komoly károsodást szenvedett el a 
hagyományos orvoslás következtében, illetve magának a ráknak 
eredményeképpen. Sok esetben amikor a betegek hallanak a B-17 
vitaminról, már túl késı. 
A B-17 egy természetes táplálék, amely megfelelı körülmények között 
segít a szervezetnek, hogy megszabaduljon a ráktól. Egy természetes 
táplálkozás-terápia részeként mőködik, amely magában foglalja más 
vitaminok, enzimek fogyasztását és olyan diéta alkalmazását, amelybıl 
az állati fehérjék szinte teljesen hiányoznak. Nem szabad azonban 
összekevernünk egy csodabogyóval, amely kitörli a daganatunkat és épít 
nekünk egy új testet.  
 
25. kérdés : Ha a vitamin cianidot használva öli meg a rákos 
sejteket, lehetséges-e, hogy a cianid megöli az egészséges sejteket? 
 
Egyáltalán  nem. A kutatások azt mutatják, hogy a szervezetünk 
egészséges sejtjei tartalmaznak egy enzimet, melyet rhodonase-nak 
hívnak, mely „közömbösíti” az amygdalint. Ez az enzim nem engedi, 
hogy az amygdalin kibocsássa magából a cianidot. Ily módon az 
amygdalin kizárólag cukorként szolgál, hogy ellássa az egészséges 
sejteket energiával. A rosszindulatú  sejtek azonban nem tartalmazzák 
ezt az enzimet. Ennek hiányában az amygdalin aktiválódik, a 
rosszindulatú sejt belsejében felszabadul belıle a cianid-gyök, és ennek 
pusztulását okozza.  ( Lásd részletesebben a Laetril és Cyanid fejezetben, 
9. oldal )  
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26. kérdés : Mit tud mondani azokról a cikkekrıl, amelyek az 
interneten megjelentek, mint „A  Laetril tündöklése és bukása”  
Benjamin Wilson és Stephen Barrett tollából ? 
 
Néhány cikk megjelent mostanában az interneten, hogy lejárassa a 
Laetrilt, nyilvánvalóvá téve, hogy az érintett  két oldal közül az egyik 
téved. 
 
Mi két teljes fejezetet szenteltünk ennek a témának az interneten a 
website-unkon, hogy megcáfoljuk ezeket az állításokat és Önre bízzuk az 
ítélıbíró szerepét. Szeretnénk Önt megkérni, hogy látogassa meg a 
http://worldwithoutcancer.org.uk címő website-unkat, és lássa a saját 
szemével. 
 
Most mindössze szeretném megmutatni, hogy ki is  valójában  Steven 
Barrett. Egy interjúban, amelyet egy magazin készített, dr. Barrettet 
megkérdezték, hogy ha az embereknek speciális kérdésük van, 
fordulhatnak-e a Quachwatch-hoz. ( „Kuruzslásfigyelı „)  Azt 
válaszolta:  „Igen, naponta kb. 25 kérdésre válaszolunk, emberek 
küldenek e-mailt, 80 %-ukra 10 percen belül válaszolunk. Egy több, mint 
100 szakemberbıl álló tanácsadó testületem van, és egy éven belül az 
emberek közvetlenül hozzájuk fordulhatnak és választ kapnak, ha 
bármelyikük elérhetı. „ 
 
1998. október 30-án e-mailben egy levelet küldtem Mr. Barrettnek, 
melyben a következıket kérdeztem : 
 
1./  Úgy tőnik, hogy Ön nagy tudással rendelkezik a táplálkozás 
területén. Ennek ellenére úgy látom, hogy  az orvosokat nem tanítják 
meg az egészségügyi iskolákban a táplálkozás tudományra és az Ön 
életrajza sem említ olyan kurzust, amikor Ön ezt az ismeretet 
megszerezhette volna. Válaszolna-e nekem arra, hogy hol szerezte az 
ismereteit?  
 
2./ Értesültem arról, hogy az FDA speciális díját nyerte el a 
közszolgálatáért, mivel harcolt a táplálkozási kuruzslás ellen. Ennek 
ellenére 1986-ban Önt megválasztották az Amerikai Dietetikus 
Szövetség tiszteletbeli tagjává. Ennek alapján a kérdésem az, hogy hisz-e 
Ön a táplálkozás-terápiában, vagy nem? 
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Ha hisz, akkor milyen típusú táplálkozás-terápiát tud ajánlani, milyen 
terápia nem minısül Ön szerint kuruzslásnak? 
 
3./ Dr. Barrett,  azt olvastam, hogy az Amerikai Rák Társaság értékelése 
szerint  évente kb. 550.000 ember hal meg jelenleg is rákban. A 
kutatások szerint statisztikailag bizonyított, hogy egy rákos betegnek 
nagyobb esélye van arra, hogy tovább éljen és jobban érezze magát, 
ember, ha nem tesz semmit sem, mint ha aláveti magát sebészeti 
beavatkozásnak, kemoterápiának, vagy sugárkezelésnek. Mi errıl az Ön 
véleménye? 
 
4./ Hisz-e Ön abban, hogy a vitaminok, ásványi anyagok, a táplálék-
kiegészítık, vagy a táplálékok segítik a testet abban, hogy megküzdjön a 
betegségekkel.  
 
Elıre is köszönöm az Ön ıszinte és gyors válaszát! 
 
Mr. Barrett válasza a következı volt : Sajnálom, de az, hogy 
megválaszoljam a kérdéseit, több idıt venne igénybe, mint amennyit 
megengedhetek magamnak. Ha kíváncsi arra, hogy mit hiszek, akkor 
olvassa el „ A vitamint szorgalmazók „ címő cikkemet.  
 
1999. november 23-án a következı e-mailt küldtem Dr. Barrettnek, 
amire a következıt választ kaptam:  
 
Nagyon informatív ez a website, ennek ellenére van egy kérdésem. 
Elolvastam az Ön írását, valóban csodálatos, de szeretném megkérdezni: 
keresztény ember Ön? Lehet hogy ez kicsit személyes, de szeretném, ha 
válaszolna erre. Ön az evolúcióban hisz, vagy a teremtésben?  
 
Válasz:  nem vagyok vallásos. Úgy gondolom, hogy az evolúció tény. 
 
Következtetés: mivel dr. Barrett nyilvánvalóan hisz abban, hogy ı egy 
baktériumtól, illetve néhány évmilliárddal késıbb egy emberszabású 
majomtól származik, és figyelembe véve, hogy ı nem hisz Istenben, 
ebbıl következıen minden, amit a website-ján ír, megkérdıjelezhetı.  
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Látogassa meg a mi website-unkat, hogy megtalálja a válaszunkat a 
cikkére, melyet a Laetril felemelkedésérıl és bukásáról írt. 
(http://www.worldwithoutcancer.org.uk )  
Isten világának igazságáról szóló cikk, amely bemutatja a tökéletes 
harmóniát a bibliai adatok és a tényleges tudomány és történelem között, 
megtalálható Dr. Kent Hovind web-site-ján : http://www.drdino.com. 
 
 

A METABOLIKUS TERÁPIA ÖSSZETEV İINEK 
LEÍRÁSA 

 
A B-17 vitamin / Laetril / Amygdalin Beinjekciózható (IV ) változata  
 
Mexikóban a B-17 vitamint a  metabolikus terápiában intravénásan adják 
be a kezelés elsı 21 napjában ( I. fázis ), utána szájon át  (II. fázis 31-
32.o.). Néhány társaság az injekciókat 3 gr-os ampullában forgalmazza, ( 
Lássa a Kontakt fejezetet a könyv végén ),  ellátják továbbá a betegeket 
fecskendıkkel is, ha az az adott területen megengedett, illetve legális. 
10 ampulla van egy dobozban, 6-9 gr-ig terjedı adagot adnak naponta az 
elsı 21 napban. Az OASIS of Hope Kórházban dr. Harold Manner és Dr. 
Ernesto Contreras ezt az adagolást használja. A beinjekciózható B-17 
vitamint minden esetben egy szövetbe adandó dimethyl-sulfoxide ( 
DMSO ) nevő anyaggal együtt használják. Azzal kapcsolatosan, hogy 
hogyan használják az orvosok, a DMSO-t, a 29. oldalon talál 
információkat.  
 
Kérem, jegyezze meg : A klinikai tesztek folyamatosan kimutatják, 
hogy a B-17 vitamin csak akkor igazán hatásos, ha a hasnyálmirigy 
enzimekkel együtt injekciózzák be, amelyek feltörik a rosszindulatú 
sejtek sejtburkát.  A vitamin és E- vitamin emulzió, magas dózisú C 
vitamin, a B-15 vitamin, antioxidánsok és más táplálék-kiegészítık 
használatosak  kombinációban a B-17-tel, hogy  megtámadják a rákos 
sejteket. A metabolikus terápiát alkalmazó klinikák minden esetben 
használják ezeket az összetevıket is.  
 
B-17/ Laetril / Amygdalin  tabletták:  
 
A vitamin szájon át történı bevétele a legkényelmesebb és a 
leggyakrabban használt módszer. Ezek a tabletták tartalmazzák az aktív 
B-17 alkotó elemet, amelyet a sárgabarack magból vonnak ki. Általában 
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100 mg, vagy 500 mg-os tablettában kapható. Néhány embert 
megzavarja a Laetril és az Amygdalin elnevezést. Ezek a nevek 
ugyanarra a vegyületre vonatkoznak, a B-17 vitaminra. Mind 
jelentésükben, mind használatukban felcserélhetık. 
 
Ezeket a tablettákat mindig együtt kell szedni a sárgabarack magokkal. 
Dr. Contreras ajánlása szerint : 
 
2-4 db. 100 mg-os  tabletta a megelızés céljára,  
 
4-6 db 500 mg-os naponta táplálék-kiegészítıként a daganatos betegek 
számára, együtt fogyasztva enzimekkel, antioxidánsokkal és egyéb 
kiegészítıkkel. ( Lássa az I.fázist és a II.fázist a 31. oldalon. ) 
 
Dr.Krebs azt mondja, hogy néhány betegnél, akiknél a gyomorsav 
termelés nem kielégítı, a szájon át történı bevételt követı gyengeség, 
illetve fejfájás mellékhatás megelızhetı citrus, grapefruit vagy szılılé 
fogyasztásával, vagy hidroclorid savtabletta bevételével, mint a Betaine 
Hydrochloride.  
 
Megazyme Forté Enzyme Supplement  
 
A hasnyálmirigy készítmények tripszint és chymotripszint tartalmaznak, 
melyek a B-17  terápia alapvetı részét képezik. A hasnyálmirigy enzim 
készítmények szájon át bevehetı dózisa  általában naponta 3 x 3 tabletta, 
2 órával minden étkezés után, így összesen 9 tabletta naponta.  
 
Bróm ( bromelain ) készítmény szintén része a terápiának a fehérjebontó 
hatása miatt, és a lehetséges együttható hatása miatt, melyet dr. Nieper a 
B-17-tel együtt ajánl.  Dr. Krebs megállapitja továbbá, „Ezek az enzimek 
elbontják  a rosszindulatú sejtek burkát, ezért nagyon fontos részei a rák 
gyógyításnak. Ahelyett hogy bróm, illetve papaya tablettákat ennének, 
inkább azt tanácsolom, hogy azok a személyek, akik ehhez az enzimhez  
hozzá akarnak jutni, inkább a friss, érett ananászból, papaya 
gyümölcsbıl jussanak hozzá. Egy fél ananász naponta elegendı lesz. „ 
 Az enzim készítményeket, melyet dr. Krebs, dr. Hans Nieper és Dr. 
Philip Binzel ajánlanak, kémhatás-érzékenyek és bélben oldódóak.  
 
Ideálisan tartalmazniuk kell a következı alkotó anyagokat : 
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Pankreatin 1250 mg 
Papain 150 mg 
Bromelain 150 mg 
Trypsin 125 mg 
Lypase 50 mg 
Amylase 50 mg 
a-chymotrypsin 45 mg 
Rutin 100 mg 
Nyers borjú-kakukkfő koncentrátum 55 mg 
Zink gluconate 10 mg 
Super oxide dismutase 50 mg 
Catalase 200 egység 
L-glutothione 10 mg,  ( lásd eredeti angol nyelvő szöveg 22.oldalát ) 
 
A-vitamin emulzió. 
 
1963-ban, amikor dr. Contreras elkezdte  klinikai onkológusként a 
tevékenységét az A- vitamin használata rosszindulatú daganatok elleni 
ágensként még illogikusnak és abszurdnak tőnt. Most az A-vitamin 
elfogadott mint nagy hatású ágens a legtöbb laphámráknál,  a 
bırkarcinomáknál,  a krónikus leukémiánál és az átmeneti sejteknél. 
Az elsı hivatalos kísérletre, amelyet az A-vitamin lehetséges rákellenes 
hatását illetıen végeztek, Németországban került sor a müncheni 
laboratóriumban.  
Bizonyított ténnyé vált, hogy a tüdırák norvégiai tengerészek között 
kevésbé általános, mint más csoportokban, annak ellenére, hogy 
gyerekkoruktól dohányoznak. A logika azt sugallta, hogy pontosan 
ellentétesnek kellene lenni az eredményeknek. Miközben 
tanulmányozták ezt a jelenséget, felfedezték, hogy a norvég tengerészek 
gyerekkoruktól kezdve hihetetlen mennyiségő nyers halmájat esznek, 
amely A-vitamint tartalmaz. Ennek a vitaminnak a magas dózisa 
megelızi a tüdırák kialakulását még kemény dohányosoknál is. De 
felfedezték azt is, hogy az A-vitamin magas dózisa mérgezı, ennek 
következtében ellentétes hatást válthat ki. A  cél az volt, hogy 
megtalálják annak a módját, hogy a rák meggyógyításához elegendı A-
vitamint juttassanak be a szervezetbe, anélkül,  hogy mérgezné a májat. 
A megoldást az egyik kutató találta meg, amikor felfedezte azt, hogy  a 
feldolgozatlan tej tartalmazza ezt a vitamint és azoknál a gyerekeknél, 
akiket tejjel tápláltak, illetve szoptattak, soha nem tapasztaltak mérgezı 
hatást. A természet tartalmazta a megoldást, amikor az A-vitamint 
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betette a tejbe, mikroemulziós formában. A felfedezık különbözı 
koncentrációkat készítettek, megalkották a híres Magas Koncentrációjú 
A Mulsint. ( High Concentration A Mulsin ) Egy csepp 15 ezer egységet 
tartalmaz. Több, mint egy millió egységet tudtak beadni naponta 
növekvı dózisban, anélkül, hogy ez májmérgezést okozott volna.  A 
magyarázat az, hogy oldott formában az A-vitamin közvetlenül a 
nyirokrendszerbe épül be, anélkül hogy nagy töménységben  keresztül 
haladna a májon. A mérgezés problémáját megoldva a terméket magas 
dózisban tesztelték, bebizonyosodott, hogy az A-vitaminnak a következı 
hatásai vannak:   
 
1./ normál dózisban védi a hámszövetet és a látást  
2./ 100 ezertıl 300 ezer egységig naponta, lehetséges immunrendszer 
stimulánsként mőködik, 
3./  500 ezertıl 1 millió egységig naponta lehetséges rákellenes 
ágensként mőködik, különösen bırráknál és átmeneti karcinománál.  
 
Cápaporc  
 
Azt mondják, hogy a cápák a legegészségesebb teremtmények a földön. 
Gyakorlatilag védettek minden betegséggel szemben, amelyet az ember 
ismer.  Sok tudós úgy gondolja, hogy ezért a betegségekkel szembeni 
hihetetlen  immunitásért a cápa csontváza a felelıs, amely teljesen 
porcból áll. Dr. Contreras szerint amikor cápaporcot adtak a betegeknek, 
azt állapították meg, hogy ez megakadályozta a véredények növekedését, 
ezért visszafogta a rákos sejtek vitalitását. Mindemellett a cápaporc 
fokozta az antitestek képzését és hihetetlen lökést adott az 
immunrendszernek.  Ez a nem mérgezı termék nemcsak a rák 
gyógyítására ajánlott, hanem más gyulladásos betegségek gyógyítására 
is, mint pld. a reuma, illetve a csontizületi gyulladás.   
A rákos daganatok mérete jelentısen csökkent a kezdeti gyógymód során 
1-3 hónap alatt.  Erısítette továbbá a B-17 vitamin hatékonyságát. a 
cápaporccal kapcsolatos részletesebb információért olvassa el „Az 
állkapcsok az életben” , illetve „A cápák nem rákosak”  címő cikkeket, 
melyek részletesen ismertetik a teljes történetet. 
 
A cápaporc ellenjavallt lehet terhes illetve szoptató nık számára. Errıl 
szintén talál anyagot Dr. Contrerastól a  
http://www.worldwithoutcancer.org.uk honlapon. 
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Sárgabarackmag, illetve magbél. 
 
A magbél olcsó, gazdag és természetes forrása a B-17 vitaminnak. 
Tartalmaz olyan vitaminokat,  ásványi anyagokat és enzimeket, amelyek 
nem találhatók meg a vegyileg elıállított  B-17 tablettában.  
10 magot ajánl naponta dr. Krebs táplálék kiegészítıként a daganat 
megelızésére,  
 30-35 mag ajánlott naponta  táplálék-kiegészítıként a diagnosztizált 
rákbetegek számára. 
 
Az esetek kisebb részében a betegek émelygést tapasztalhatnak, amikor a 
magot fogyasztják. Ebben az esetben az orvosok azt tanácsolják, hogy 
csökkentsék a dózist és fokozatosan emeljék újra, ahogyan a 
hozzászokás kialakul. Nem mindegyik barackmag hatásos, szükséges, 
hogy rendelkezzen azzal a keserő ízzel, amely azt mutatja, hogy a B-17 
alkotórész jelen van. 
Néhány barackmag, pl. azok, amiket a bio-boltok „Hunza” név alatt 
árulnak, úgy tőnik, nem tartalmazzák ezt az alkotóelemet. Nem egészben 
kell fogyasztani, hanem  péppé zúzva, darálva, illetve sajtolva. 
 
Kérem, jegyezze meg : Néhány rákbeteg úgy gondolja, hogy a 
sárgabarackmag bél önmagában elegendı arra a célra, hogy harcoljon a 
rák ellen. Szükséges azonban a metabolikus terápiát ismerı, magasan 
képzett orvosokkal konzultálni, annak érdekében, hogy megfelelı 
információhoz jusson.  A sárgabarackbél általában csak egyik része  a 
metabolikus terápiának, azok számára is, akik megelızı terápiát 
folytatnak, és azok számára is, akik rákbetegként a gyógyító terápia I. 
vagy II. fázisát folytatják. ( Lásd  a 31. oldalon. ) 
 
 
A B 15 vitamin, ( Pangamic sav )   
A B-17 vitaminhoz hasonlóan ezt a vitamint is Dr. Krebs fedezte fel, 
amikor a sárgabarack magbél tulajdonságait vizsgálta 1952-ben. 
Mondhatjuk, hogy ez egy váratlan ajándék volt, illetve a B-17 utáni 
kutatás hasznos mellékterméke. „ A B-15 hatását úgy érthetjük meg, ha 
úgy gondolunk rá, mint egy instant oxigénre” – mondja Dr. Krebs. 
„Növeli az oxigén hatásosságát a teljes testben és segíti az anyagcsere 
melléktermékek kiürítését. Mivel a rákos sejtek nem az oxigén 
jelenlétében növekednek, hanem sokkal inkább a cukor fermentációjától 
függenek, valószínőleg  a B-15  az, ami közvetve a rák ellensége .„  



 36 

 
1965-ben a Szovjetunióban a Tudományos Akadémia kibocsátott egy 
250 oldalas összefoglalót az addig elért eredményekrıl. 1968-ban az 
Egészségügyi Minisztériumban a Tudósok Tanácsadó Bizottsága 
változatlanul megerısítette a jelentés valamennyi megállapítását és 
engedélyezte, hogy a szovjet gyógyszeripar megkezdje a B-15 vitamin 
tömegtermelését általános használatra. 
 
Jelentették, hogy az olimpiai játékok során az orosz atléták a B- 15 
vitamin magas dózisát kapták. Ha ez igaz, jó okuk volt rá, hogy így 
tegyenek. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez az anyag, bár csak egy 
természetes tápanyag összetevı, nagymértékben növeli a fizikai erıt és 
az állóképességet.  
 
Amikor patkányokat vizes medencébe tettek, és arra kényszerítették, 
hogy ússzanak, azok akik kaptak B-15 vitamint, még azután is hosszan 
úsztak, miután a többiek már kimerültek és megfulladtak. Amikor más 
patkányokat üvegkalitkába tettek és az üvegbıl az oxigént eltávolították, 
azok, akik kaptak a B-15 vitaminból, sokkal hosszabb ideig éltek, vagyis 
kevesebb oxigénen éltek, mint a kontrollcsoport. 
 
A szovjet tudósok felfedezték, hogy a B-15 vitamin hatásos olyan 
területeken, mint keringési problémák, szív problémák, magas 
vérkoleszterin-szint, bırproblémák, érelmeszesedés, hörgıasztma, 
cukorbetegség, segíti tovább a sebgyógyulást. Különösen lelkesek 
voltak, amikor felfedezték, hogy a B-15 vitamin lassítja az öregedést ! A 
Moszkvai 60. számú Városi Klinikán Shpirt professzor kijelentette „ Azt 
hiszem, hogy eljön majd az idı, amikor a calcium pangamate ( B 15 
vitamin ) ott lesz minden 40 évnél idısebb emberekbıl álló család 
asztalán, a sószóró mellett.” 
 
A felfedezés részletesebb ismertetését Lásd  : A B 15 vitamin ( 
Pangamic sav ) , tulajdonságai, funkciói és használata. ( Moszkva, 
Science Publishing House 1965 ) Fordította és kiadta McNaughton 
Foundation, Sausalito, California.  

 
C-vitamin ( észter ) 
 
Nem elegendı mennyiségő aszkorbinsav fogyasztása a rák 
kialakulásának magasabb kockázatát, a szívbetegségek kialakulását, 
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illetve az idıs emberek szemében a pigment betegségek kialakulását 
eredményezi. Ezek sokkal jelentısebb problémák, mint a skorbut, 
melynek a megelızésére eredetileg alkalmasnak tartották a C vitamint. 
   
A C - észter erısíti az immunrendszert és antioxidánsként, valamint 
méregtelenítıként mőködik. A világ állatainak 99,9 %-a elıállítja a saját 
C vitaminját ásványi aszkorbát formában. Sajnálatos módon az emberek 
egy hypoaszkorbemiának nevezett genetikai károsodásban szenvednek, 
amely az arra való képtelenséget jelenti, hogy  elıállítsuk a C vitamint a 
saját testünkben. Csak néhány állat van, amelyrıl tudjuk, hogy osztoznak 
az emberrel ebben a hiányosságban :  guineai malacok, majmok, 
emberszabású majmok és egy denevér fajta. 
Ez jól magyarázza azt, hogy az emberek miért nem élnek olyan hosszú 
ideig, mint ameddig élhetnének. Egy kutya pld. két éves korára éri el az 
ivarérettséget, és ettıl legalább hétszer hosszabb ideig, tehát 14 évig 
élhet. Az ember 25 éves korára ivarérett, ennek  hétszerese 140 év lenne,  
amelyrıl úgy tőnik, ez lenne a természetes  élettartamunk, ha elı 
tudnánk állítani a szervezetünkben az aszkorbinsavat (C vitamint).  
 
Ezen túlmenıen a metabolikus belgyógyászok cikkei, mint Dr. Ernest 
Krebs, Dr. Dean Burk, ( USA )  Dr. Hans Nieper ( Németország), Dr. 
Contreras   ( Mexikó ), Dr. Manuel Navarro ( Fülöp- szigetek ) és Dr. 
Shigeaki Sakai ( Japán ) bebizonyítják, hogy a testben semmi nem 
gyógyul megfelelı mértékben C vitamin hiányában.  
 
A C - észter  tápanyagokkal kevert C vitamin természetes formája. A 
tápanyagok azok az anyagok, amelyek a testben általában létrejönnek a 
táplálékokból. A kutatások bebizonyították, hogy a nem savas C 
vitaminnak ez a formája jól beépül, és benn is marad a vérsejtekben és a 
szövetekben. A termék hatását erısíti  egy bioflavonoidokból, juharból, 
csipkebogyóból álló keverék szinergikus hatása. Ez az eredeti 
természetes folyamat létrehoz egy C vitamint, amely kíméletes a 
gyomorhoz, nem savas, semleges  kémhatású. Ez az egyetlen olyan C 
vitamin, amely természetes tápanyagokat tartalmaz, hogy növelje a C 
vitaminnak a szervezetbe való beépülését. 
 
AHCC ( aktiv hexozzal összefüggı vegyület ) 
 
Az AHCC-t néhány gombafajta hibridjébıl vonták ki,   melyeket egy 
folyadék közegben termesztettek. Az AHCC nagyon hasznos 
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összetevıket tartalmaz, melyeket origoszacharidoknak,  ( alfa 1-4 
glucannak ) aktivált hemicellulóznak, aminosavaknak és 
glükoproteineknek nevezünk. 
 
Klinikai tesztek bizonyították, hogy az AHCC ígéretes táplálékkiegészitı 
a hagyományos rákkezelésben. Bebizonyosodott, hogy segíti a 
hatékonyság növekedését, miközben több gyakori mellékhatást csökkent 
és javítja az általános életminıséget.  
A hokkaidoi egyetem kutatói szerint az AHCC erıteljes immunreakciót 
vált ki a szervezetben. Arra a következtetésre jutottak, hogy növeli az 
NK sejtek, a T- killer sejtek termelését és növeli a citokin termelését. 
Kijelentették továbbá, hogy az AHCC növeli a gamma interferon, az IL- 
12, az IL2 és a TNF alfa mennyiségét és akadályozza az IAP és a TKF 
bétát. A kutatások jelenleg is folytatódnak, hogy feltárják  a tényleges  
mechanizmust és azt, hogy pontosan ez hogyan meg végbe. 
 
Az AHCC felkeltette Észak-Amerika figyelmét is. Mostanában végeztek  
kutatást az Oázis Egyetemen Mexikóban, amely  kedvezı eredményt 
hozott. A kaliforniai egyetemen  röviddel ezelıtt végeztek egy hat 
hónapos kutatást, melynek során rákos betegeknek adtak naponta 9 mg 
AHCC-t. A Dél-Nyugati Fıiskolán mostanában kezdıdött egy 6 hónapos 
kísérlet, amelybe HIV és AIDS betegeket vontak be. Ezeken kívül 
számos egyéb belgyógyász illetve több nagy kutató intézet, beleértve a 
Columbia University-t, jelenleg is vizsgálja az AHCC hatását. A klinikai 
vizsgálatok  jelenleg is folynak. 
 
 E-vitamin ( d- alfa tocopheryl acetát )  
 
Az E- vitamin erıteljes, zsírban oldódó antioxidáns, amely megvédi a 
sejthártyát és a test egyéb részeit. Dr. Philip Binzel írta le a B-17 
vitaminnal együtt történı terápiás használatát az Életben maradni és jól  
érezni magunkat címő könyvében (Alive and Well). 
 
Dr.Krebs „A belgyógyászok kézikönyve a B-17 vitamin terápiához” 
címő könyvében  a következıket írja: „ Az A-vitamin fokozhatja  a C-
vitamin antioxidáns hatását és segít a szövetekben az oxigént tárolni. A 
magas vérnyomású betegek kis dózissal kell hogy kezdjék, melyet 
fokozatosan növelnek, ahogyan a vérnyomás alkalmazkodik a dózishoz. 
A dózis 300-tól 2400 egységig terjedhet naponta.” 
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PREVEN-CA  Antioxidáns Formula 
 
A PREVEN-CA  lényeges tápanyagok természetes forrása, amely 
erıteljes antioxidánst és egyéb, nagy védı- és megelızı hatással 
rendelkezı anyagokat tartalmaz. Az antioxidánsok közömbösítik a sejtek 
károsodását, melyeket a szabadgyökök  okoznak. A szabadgyökök a 
magas zsírtartalmú étrendtıl, a dohányzástól,  a szmogtól, az alkoholtól, 
az ultraibolya sugárzástól és a modern életmódunk más összetevıitıl 
keletkeznek a szervezetünkben. Sok rákbeteg szedte ezt terméket azért, 
hogy segítse a gyógyulását, és ma már széles körben alkalmazott az 
USA-ban, Mexikóban és Japánban. 
 
A  PREVEN-CA a cápaporcnak és gyógynövényeknek  a kombinációja,  
mely  sok alapvetı  aminosavat tartalmaz. Az Oázis Kórház orvosai 
fejlesztették ki azért, hogy megakadályozza a rákos daganat 
növekedését, antioxidánsokkal lássa el a szervezetet, és ezzel segítse a 
méregtelenítést, erısítse az immunrendszert, és a beteg napi étrendjét 
kiegészítve lényeges tápanyagokkal lássa el a szervezetet.   
 
A PREVEN-CA egy természetes anyag, mely a megelızést szolgálja és 
az alábbi anyagokat tartalmazza: 
 
Cardu Marianus : İszbogáncsnak is nevezik. Védi a májsejteket azzal, 
hogy blokkolja a veszélyes mérgek belépését, illetve segíti, hogy a 
májsejtek megszabaduljanak ezektıl a mérgektıl. A Cardus Marianus 
hatékony antioxidáns. Gyógyítja a megsérült májsejteket is. Az 
ıszbogáncs-kivonat általánosan ajánlott az alkohol okozta 
májkárosodások ellensúlyozására. A terméknek nincs mellékhatása. 
 
Szılımag-kivonat : A proanthocyanidek, melyek a szılımag kivonatban 
találhatók, szintén antioxidáns hatásúak, stabilizálják a kollagént és 
fenntartják az elasztint -  ezt a két kritikus fehérjét, amelyek  a 
kötıszövetekben,  a véredényekben és az izmokban találhatók. 
 
Sárgarépa-gyökér : szintén anxtioxidánsként és immunrendszer 
erısítıként mőködik. 
 
Vitaminok : A ( 20.000 egységben ) B1, B2, B3, B5, C, E és K vitamin 
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Ásványi anyagok: szodium, kálcium, magnézium, potasszium, cink, vas, 
mangán és réz. 
 
Gazdag proteinekben és aminosavakban  
 
Cápaporc (lásd  a cápaporc termék leírásnál) 
 
Fokhagyma. A fokhagymát már a Biblia és a Talmud is említi. 
Hippokratész, Galen, és az idısebb Plinius is ismertetik a fokhagyma 
használatát különbözı betegségekre, beleértve a bénulásokat, légzési 
problémákat, étvágytalanságot és gyengeséget is. Kínában a fokhagyma 
használatára már a Kr. e. 510-es évekbıl vannak adatok. Pasteur 1858-
ban  megerısítette, hogy antibakteriális hatással bír.  A fokhagyma 
rendszeres fogyasztásával csökken a nyelıcsı, gyomor illetve bélrák 
kockázata. Ez részben annak a tulajdonságának köszönhetı, hogy 
csökkenti a rákkeltı anyagok keletkezését. Állatkísérletek szintén 
bizonyították, hogy a fokhagyma, és különösen ennek kéntartalma 
akadályozza a  különbözı ráktípusok növekedését, különösen a mellrákét 
és bırrákét. 
 
Alfalfa ( lucerna ) Ez egy magas tápértékő növény, amelyet szükséges a 
napi étrendünkbe beilleszteni. Gazdag fehérjében, A vitaminban, B1, B2 
vitaminban, foszforban, kalciumban, magnéziumban, mangánban és 
rézben.  
 
 
Boldo: A tudósok feltételezik, hogy ennek a növények a koloretikus, 
epestimuláló és vizelethajtó hatásáért a boldin felelıs. Egyéb 
gyógynövényekkel együtt, mint a rebarbara és az encián, a Boldó javítja 
azokat a tüneteket, amelyek az étvágy csökkenéssel függenek össze. 
 
Bebizonyosodott, hogy a degeneratív betegségeknek 60 %-a a napi 
étkezésre vezethetı vissza.  A táplálkozás és a tápanyagok a 
legfontosabb összetevık, amelyek megakadályozhatják az ilyen 
betegségek kialakulását. A PREVEN-CA egy kapszulás kiszereléső 
természetes termék, amely ellát bennünket mindazokkal a 
tápanyagokkal, melyekre a szervezetnek rendszeresen szüksége van és 
amelyet nem tartalmaz a napi étrendünk. Ezek közül több 
elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a testünk a leghatékonyabban 
tudjon mőködni. 
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Daily Complete Multivitamin Folyadék. 
 
A multivitamin / ásványi anyag kiegészítık nagy számú alapvetı 
tápanyagot tartalmaznak. Ezek elsıdleges célja annak biztosítása, hogy 
egyetlen termék fogyasztásával különbözı kiegészítı tápanyagokhoz 
jussunk a vitaminhiány-,  illetve a nyomelem hiány megelızése 
érdekében, valamint hogy nagy dózisban lássuk el a szervezetet azokkal 
a tápanyagokkal,  melyekrıl tudjuk, hogy a naponta rendszerint 
fogyasztott mennyiségnél nagyobb mértékben fogyasztva jobb 
eredményt érnek el.  Dr.  Philip Binzel és Dr. Ernesto Contreras  a 
rákellenes gyógymód lényeges részeként alkalmazzák a multivitamin 
készítményeket.  
 
A Daily Complete egy 100 %-ban növényi eredető zöldség oldat. Egy 
uncia 190 vitaminnal, ásványi anyaggal, antioxidánssal és lényeges 
táplálék-kiegészítıkkel látja el a testünket, melyekre napi 
rendszerességgel szüksége van. Ez a teljesen természetes táplálék-
kiegészítı biztosítja  azt, hogy a metabolikus terápia folytatása során a 
szervezet megkapja az összes szükséges táplálékot.  
 
A Daily Complete fenalgint tartalmaz, mely egyike a világ legnagyobb 
hatékonyságú antioxidánsainak. 
  
Barley Grass ( Just Barley Juice ) Árpafő és  Árpafő juice 
Az árpafő terápia elızetes méregtelenítésbıl, majd naponta több 
alkalommal búzafő ital fogyasztásából áll. A friss árpafő ebben a 
formájában hatalmas forrása az ásványi anyagoknak, vitaminoknak és 
enzimeknek. Így azt mondhatjuk, hogy ez a  természet saját tápláló 
programja. A búzafő és az árpafő szintén tartalmazzák a B17 vitamint, 
bár más források,  mint a sárgabarack magbél hatékonyabbak.  
 
A Barley Grass Juice  a porított formája az árpafő-lének, ennek a 
természetes italnak, amely fiatal árpalevelekbıl készül. Egyik 
legszélesebb spektrumát adja a természetben elıforduló tápanyagoknak, 
melyek így egyetlen forrásból elérhetık. A Just Barley legalább 16 
vitamint, 23 ásványi anyagot, 18 aminosavat és számtalan hasznos 
enzimet tartalmaz.  Ennek van továbbá a leglúgosabb kémhatása a 
tápanyagok között.  Nagy mennyiségben tartalmaz  természetes 
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krolofillt, (amely a növény vére ).   Dr. Contreras a rákterápia 
kiegészítéseként árpafüvet használ. 
 
A Just Barley nevő árpa, melybıl a juice készül, 5000 láb magasságban 
bio-termeléssel, egy régi vulkáni tó medrének ásványi anyagokban 
gazdag talajában terem.  Tiszta vízzel mossák és a tápértékének a 
csúcsán szüretelik le.  A vizet 880 F fokon párologtatják el belıle azért, 
hogy a tápértéket megırizzék.  
 
A Just Barley Green szintén tiszta növényi eredető és 100 %-osan  
biokörülmények között termelt.  Garantált az is, hogy a juice - kivonat 
100 %-osan tiszta, nem tartalmaz édesítıt,  konzerválószert ill. 
bármilyen más adalékanyagot. 
 

Járulékos étrend kiegészítık, melyeket szokásosan nem írnak elı, 
azonban ajánlottak. 

 
Maximol ( Neways International )  
 
A rák és egyéb degenerativ betegségek  nagymértékő elterjedése 
elsısorban a nyugati emberek mindennapi  étrendjébıl származó 
vitamin-, és ásványi anyag-hiányra, valamint a környezeti és kémiai 
mérgek hatására vezethetı vissza. Egy mostanában lefolytatott amerikai 
tanulmány bebizonyította, hogy 1300 önkéntes között, akik 4 éven 
keresztül naponta szedték az étrend kiegészítıket, 50 %- al csökkent a 
rákos betegek halálozási aránya, továbbá 37 %- al csökkent az új rákos 
betegségek kialakulásának aránya, különösen a tüdırák, a bél és a 
prosztatarák vonatkozásában. 
 
Az ásványi kiegészítık hatásosabbak ionizált folyadék szuszpenzió 
formájában, melyet fulvic sav erısít, így a testbe  98 %- os beépülésük 
várható, szemben a megszokott 48 %-os aránnyal, illetve fémásványok 
vonatkozásában 10-12 %-os aránnyal. A testünk nyersanyagként 
használja az ásványi anyagokat. A test nem tudja elıállítani  ezeket, 
ebbıl következıen jelen kell lenniük azokban az ételekben és italokban, 
amelyeket fogyasztunk. Sajnálatos módon, mint már említettük, a 
szokásos étrendünk nagyon szegény ásványi anyagokban, és ez több, 
mint 150  súlyos táplálkozási betegséget idézhet elı, melyek egyre 
növekvı mértékben sújtják társadalmunkat. 
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Hogy ezzel a valóságos fenyegetéssel szembe nézzünk, az ásványi anyag 
-, és vitamin kiegészítık, melyek messze nemcsak egészségügyi 
hóbortnak minısülnek, alapvetıek mindenki számára és irodalmian 
szólva az élet és a halál  közötti különbséget jelentik, különösen a 
rákbetegek esetében. Hogy megküzdjünk ezzel a fenyegetéssel, a 
Neways létrehozta a Maximol Solutions terméket, mely valószínőleg a 
világ legjobb folyékony táplálék kiegészítıje. 67 alapvetı és 
nyomelemet, 17 vitamint, 21 aminosavat, 3 enzimet, továbbá acidophilus 
lactobacilust tartalmaz.  Hogy mindezen összetevık nagyobb beépülése 
legyen elérhetı, a Maximol természetes kelator, szerves fulvic sav 
formájában van megalkotva. Ez biztosítja a növények és az állatok 
szöveteibe is az ásványi anyagok és tápanyagok beépülését. A fulvic sav 
segíti az  ásványi anyagok és tápanyagoknak szállítását és beépülését az 
élı sejtekbe. Ez részben az alacsony a molekulatömegének, az 
elektronikus töltésének és biotranszportáló képességének köszönhetı. A 
fulvic sav segíti a sejtekben történı anyagcserét illetve a sejteknek 
ásványi  anyagokkal és egyéb tápanyagokkal történı ellátását. A fulvic 
sav hatásos nagyszámú méreganyag közömbösítésében a nehézfémtıl és 
a rádioaktív hulladékoktól a petrokémiai anyagokig.  
 
Mielıtt az ásványi anyagokat hasznosítani lehetne, át kell  alakítani a 
megszokott mikro-kolloid formába. Ezért, a nagyobb bioelérhetıség, 
beépíthetıség érdekében a Neways egy természetes alapanyagú fulvic 
sav mikro-kolloid oldat formájában alkotta meg a terméket. Ebben a 
formában a Maximol a könnyen beépülı ásványi anyagok magasabb  
százalékot biztosítja, mint a nem ionizált oldatban lévı ásványi anyagok, 
melyek gyakran túl nagyok ahhoz, hogy beépülhessenek a sejtekbe. 
 
Revenol ( Neways International ) 
 
Tudósok azt mondják, hogy az A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, 
valamint a betakarotin, és más antioxidáns bioflavonoidok nagyon 
lényegesek a jó egészségünk fenntartása érdekében. Az antioxidánsok a 
C vitamintól 20 –szor, az  E- vitamintól 50-szer hatásosabbak.  A 
Revenol az antioxidánsok széles spektrumát tartalmazza.  A Revenol a 
tengeri fenyıkéregbıl kivont antioxidánst, valamint a szılımag-
kivonatból származó antioxidánst tartalmaz, melyeknek 95 %-os a 
koncentrációja és a beépülési képessége. Tartalmaz továbbá 
curcuminoidot, amely a természet leghatásosabb és legagresszívabb 
antioxidánsa, mely kb. 150-szer hatásosabb mint az E-vitamin, kb. 60-
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szor hatásosabb mint a C-vitamin és 3-szor hatásosabb mint a 
tengerifenyıkéreg ill. szılımagkivonatból származó antioxidáns. 
 
A Revenol  tartalmaz továbbá ginkgo bilobát az agy és a keringési 
rendszer erısítésére, alfa és betacarotint a teljesítıképesség növelésére.  
C-vitamin – kötött formájú C vitamin - növeli a hatékonyságát és a 
testben való megmaradásának képességét 3 napra meghosszabbítja. 
Tartalmaz továbbá természetes E vitamint a jobb beépülés biztosítása és 
a hatékonyság növelése érdekében, valamint mikrogömböket, melyeknek 
köszönhetıen a bélfalon 400 %-kal több alapanyag képes felszívódni és  
átszivárogni. 
 
Minden Revenol tabletta 60 mg curcuminoidot, tengeri fenyıkérget, 
valamint szılımag kivonatot tartalmaz. Az orosz biokémikusok egy 
független kutatást végeztek az antioxidánsokkal kapcsolatosan. Ennek 
eredményeként azt jelentették a WHO-nak,  hogy a Revenol a világ 
leghatékonyabb antioxidánsának tekinthetı. 
 
Cascading Revenol ( „vízesés-revenol” ) 
 
A Neways kifejlesztette egy érdekes új változatát is a Revenolnak, 
melyet Cascading Revenolnak neveztek el. A szabadgyökök - a páratlan 
oxigénmolekulák, melyek éhesek, hogy egy újabb oxigén atommal 
találkozzanak- , pusztítják az egészséges sejteket és különösen  
veszélyesek a rákbetegek számára. 
Az antioxidánsok, mint a C-vitamin, közömbösítik azt a kárt, amelyet a 
szabadgyökök okoznak. A probléma az, hogy miután beléptek a testbe, 
az antioxidáns molekulák többsége egyetlen szabad gyököt köt meg, 
ezután  passzív állapotban marad, a továbbiakban semmi hatása nincsen. 
Járulékos probléma az, hogy amikor egy antioxidáns közömbösít egy 
szabadgyököt, a folyamat egy újabb járulékos szabadgyököt keletkeztet, 
amely egy kicsit különbözı és kevésbé hatékony;  ez egy újabb 
szabadgyököt keletkeztet és így tovább. A tipikus antioxidánsnak nincs 
képessége arra, hogy kiterjessze ezekre az új szabadgyökökre a tisztító 
hatását.  
 
A Cascading Revenol azonban egy olyan összetétel, melyben 
ténylegesen újraképzıdnek a tisztító molekulák és így több 
szabadgyököt képesek megkötni. Így ahelyett, hogy minden egyes 
antioxidáns molekula csak  egyetlen szabadgyököt pusztítana el, minden 
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molekula képes  arra, hogy megváltoztassa a szerkezetét, majd újra és 
újra megismételje ezt az eljárást.  
 
Így minden egyes antioxidáns molekula értéke a többszörösére nı. A 
Cascading Revenol kivételes mőködése pusztító a szabadgyökökre, 
amelyek károsítják a rákbetegek egészségét. Ez a termék a B-17 terápia 
alapvetı összetevıje lehet. 
 
A Cassie-tea ( Neways International  
 
 A Cassie tea egy hagyományos egészség-recept, melyet azért alakítottak 
ki, hogy segítse a test erıfeszítését a kor elırehaladtával a testben 
elszaporodó mérgek közömbösítésére. A pulykarebarbara- gyökér erısíti 
a májat és a beleket, a birkasóska és a bojtorján gyökér segíti a test 
erıfeszítését, hogy karbantartsa a véráramot. A szilfa segíti az irritált 
nyálkahártya és légzıszervek megnyugtatását. 
 
Ez a tea azonos a híres Essiac teával. René Caisse, a kanadai ápolónı 
rákbetegek ezreit kezelte  60 éven keresztül egy gyógynövény teával, 
amely népszerő volt az ojibway indiánok körében. 1937-ben a Királyi 
Ráktársaság Canadában tartott egy vizsgálatot az Essiac teával 
kapcsolatosan, és arra a következtetésre jutott, hogy ennek a 
készítménynek rákellenes hatása van. Tom Mower, a Neways elnöke 
megszerezte a Cassie teának azt a receptjét,  melynek alapján Caisse 
nıvér számára készítették a teát. A Cassie-tea tökéletes táplálék-
kiegészítı azok számára, akik a B-17 metabolikus terápián esnek át. 
 
Hawaiian  Noni Juice ( Neways International ) 
 
A Morinda citrifolia gyümölcs juice-ja  poliszaharidokban gazdag 
anyagot tartalmaz, melynek a legújabb kutatások szerint jelentıs 
rákellenes hatása van.  Ez a kutatás, melyet a Hawaii Egyetemen 
végeztek, érdekes új, és tudományosan igazolható bizonyítékot 
szolgáltatott arra, hogy a noni gyümölcsnek rákellenes hatása van.  A 
Neways Authentic Hawaiian Noni terméke biztosítja a noni gyümölcs 
valamennyi egészségre kedvezı hatását, továbbá a málna és a szeder 
kivonat hatását is, melyek szintén  nagyon hatékony antioxidánsok.   
  
Hashajtó ( Purge ) / Feelin’ Good  Neways International  
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A tudósok megállapították, hogy az emberek, különösen a rákos 
betegségben szenvedık, egy vagy több parazitának adnak szállást a 
testükben. Parazitáknak azokat nevezzük, amelyek hívatlanul bérlıi a 
testünknek , de nem fizetnek bérleti díjat.  Népességük egészen a 
mikroszkopikus mérettıl a több láb hosszú galandférgekig terjed. 
Mi szedjük fel ezeket a mindennapi tevékenységeink során, különösen, 
amikor nem megfelelıen megfızött, illetve szennyezett ételt 
fogyasztunk. A vérmétely pl. fertızött víz fogyasztásával kerül a 
szervezetünkbe, majd megtelepszik a vesékben, belekben, a májban, a 
petéit itt helyezi el, és az emberi testbıl táplálkozik közel 20 éven 
keresztül.  A borsóféreg lárvája nem megfelelıen megfızött 
sertéshúsban található, ez a belekbıl a véráramon keresztül a 
nyirokszervekhez kerül, végül eléri az izmokat. A fonalféreg lárvája a 
bırön  keresztül a talajból kerül a szervezetbe. A paraziták elpusztítása 
három lépéses programban lehetséges. Meg kell ıket ölni, ki kell ıket 
üríteni a szervezetbıl és egészséges táplálékokkal fel kell táplálni a 
szervezetet, hogy fenntartsuk az optimális egészségét.  
 
A Neways kifejlesztette ezt a nagyon egészséges 3 lépéses programot a 
Purge, A Feelin’ Good és a Maximol Solution termékekkel, elvégezve a 
tisztítást, majd a szervezet parazita mentesen és – ami még fontosabb – 
jó erıben tartja, hogy megelızze az újrafertızıdést.  
 
Dimethyl sulfoxide ( DMSO).  
 
A DMSO a mellékterméke a fa- és papíriparnak  és mostanában 
bizonyítékok állnak rendelkezésre arra nézve, hogy nagy hatékonyságú a 
herpeszek, a rák és más betegségek kezelésében. Arról a tulajdonságáról 
is ismert, hogy képes behatolni az élı szövetekbe és stimulálja a  
sejtfolyamatokat. Dr.Morton a könyvében, melynek címe „ DMSO, az új 
gyógyító erı", leírja hogyan blokkolja a fájdalmat, hogyan csökkenti a 
gyulladást,  öli meg a baktériumokat, gombákat, csökkenti a véralvadást, 
fokozza a keringést, közömbösíti a szabad gyököket,  erısíti az 
immunrendszert és gyorsítja a sérülések gyógyulását. A legkisebb 
vágásoktól és náthakiütéstıl a rovarcsípésekig, izületi fájdalmakig és a 
rákbetegségig mindenre használják. 
 
A DMSO híres arról az egyedülálló képességérıl is, hogy képes 
keresztülhatolni a vér –agy gáton, ezért a B-17 vitaminnal együtt, 
intravénásan alkalmazzák abból a célból, hogy  ezt az alapvetı 
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gyógymódot mélyen a testbe juttassa anélkül, hogy az alapvetı kémiai 
struktúrát megváltoztatná. A DMSO ismert arról a képességérıl is, hogy 
gyorsan és teljesen be tud hatolni a test szöveteibe. Néhány klinikán 
minden típusú rák  gyógyítására használják, annak ellenére, hogy az 
orvosok egy része azt tanácsolja, hogy májbetegség, illetve  
vesebetegségek esetén ne használják. 
 
A dózis, amit a legtöbb orvos alkalmaz, a következı:  
 
Intravénásan : 3-5 cm3 DMSO minden  10 cm3 B17 vitaminra, 
összekeverve egy 30 cm3-es fecskendıben.  Pld. minden 3 gr-os B 17 
vitamin ampulla 10 cm3 B-17 vitamint tartalmaz. A tartalma 2 db. 3 gr-
os ampullának összekeverendı 6-10 cm3 DMSO-val egy 30 cm3-es 
fecskendıben.  
 
Helyi használat: az orvosok összekevertetnek a pácienssel 42 cm3 
DMSO-t 18 cm3 tiszta vízzel egy üveg edényben ( soha nem 
mőanyagban ).Tiszta pamut anyagot ( soha nem mőszálast ) használva 
naponta 2-3 alkalommal egy teáskanálnyi keveréket a test lágyrészén 
hagynak 10 percig, majd lemossák a bırfelületet.  A DMSO-t az érintett 
területhez közeli lágyrész területen kell használni.  
 
A legtöbb ember úgy találja, hogy a fokhagymás illata alacsony ár az 
egyedülálló hatásáért. 
 

A B-17 METABOLIKUS TERÁPIA ÁTTEKINTÉSE  
 
Kérem jegyezze meg : a következı információkat a világ néhány 
rák-klinikáján folytatott kezelés alapján állítottá k össze. Az 
alternatív rákgyógyítással foglalkozó szakemberek széles köre ezt a 
kezelést tartja a leghatékonyabb módszernek a rák gyógyításában, 
és/vagy  a leghatékonyabb rákmegelızı módszernek, mind az 
ember-, mind az állatgyógyítás területén. Ezeknek az 
információknak a szolgáltatásával semmit nem állítunk. Az 
olvasónak magának kell eldöntenie, hogy hogyan értékeli ezeket és 
mindig egy jól képzett egészségügyi dolgozó tanácsát célszerő 
beszerezni bármilyen rákos megbetegedés gyógymódját illetıen. 
 
„ Ha Önnek rákja van, annak van a legnagyobb jelentısége, hogy a 
lehetı legrövidebb idın belül a lehetı legnagyobb mennyiségő B-17 
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vitamint bejuttassa a szervezetébe. A  beadáshoz szükséges egészségügyi 
szakismeret relatíve minimális” –Ernest T. Krebs, Jr.   
  
„ A metabolikus terápia egyszerően szólva a természetes tápanyagok és 
vitaminok használata azzal a céllal, hogy az  immunrendszer erısítésével 
megelızze és gyógyítsa a rákot. A kulcs az, hogy megállítsa a rák 
növekedését, de nem a hagyományos rák-kezelési módszerekkel, mint a 
kemoterápia és sugárkezelés,  illetve sebészeti beavatkozás,  hanem 
ezekkel ellentétben egy olyan megközelítéssel, amely a testért dolgozik 
ahelyett, hogy a test ellen lépne fel. 
 
Ahogy a test megtisztul a nem természetes anyagoktól ( méregtelenítés ), 
vitaminokat adunk, hogy  felépítsék az immunrendszert, ezután enzimeket 
adunk, hogy összetörjék azt a fehérje burkot, amely körbeveszi a rákos 
sejteket és megvédi azokat a test immunrendszerétıl. 
Mirigy- termékeket is használunk, hogy erısítsék a test természetes 
mirigyeit. Ezután B-17 vitamint és A vitamint adunk a páciensnek, hogy 
az enzimekkel és immunrendszerrel együtt mőködve elpusztítsák a rákos 
sejteket.  
 
Eredetileg a laetrilt (B-17) haszontalannak tartották, amely igaz is, ha 
izoláltan használják. Azonban a metabolikus terápiában együttmőködik  
az enzimekkel, vitaminokkal és az immunrendszerrel, hogy elpusztítsa a 
már meggyengített rákos sejteket.” Dr. Harold W. Manner 
 
 A  metabolikus nagyon sok orvos támogatja, közöttük dr. Krebs és  
dr.Contreras,  kettı a világ leghíresebb rákgyógyító belgyógyászai közül. 
A Contreras kutató csoport   több mint 75 rákellenes terápiát talált fel az 
elmúlt több, mint 34 év alatt, és több mint 100 ezer pácienst kezelt. A 
team folytatja a legfejlettebb, leghatásosabb és legeredményesebb 
gyógymód keresését.  
 
TERÁPIÁK ÉS LEÍRÁSOK (  B-17 METABOLIKUS TERÁPIA ) 

  
1. fázis - elsı 21 nap: 

 
Az 1. fázis egy 21 napos terápiából áll, mely alatt a klinikák intravénásan 
alkalmazzák a B-17 vitamint, alkalmanként kombinálva a szövetekbe 
hatoló anyaggal,  a DMSO-val és nagy dózisú C-vitaminnal. Azonban 
500 mg-os B-17 vitamin tabletták sárgabarack magbéllel gyakran 
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használatosak otthoni kezelés során, ha az intravénás kezelés nem 
elérhetı. Az 1. fázisban a kiegészítı terápia magában foglalja a 
hasnyálmirigy enzimeket, C vitamint, antioxidánsokat, A- és E-vitamin 
emulziót, árpafő port, ( Barley Green Powder ) cápaporcot ( 100 % tiszta 
), multivitaminokat, Pangamic savat (B-15 vitamint ),  AHCC-t és 
tényleges teljes élelmiszert, amely tartalmazza a B-17 vitamint  ( pl. 
sárgabarack magbél ). A méregtelenítı és tápláló eljárásokat szintén 
szigorúan követik az 1.  fázisban. 
 

2. fázis-  a következı 3 hónap. 
 
A II. fázis a B-17 vitamin tablettákból, sárgabarack magból,  
enzimekbıl, A, C és E vitaminokból, cápaporcból áll, és folytatódik a 
méregtelenítı és a tápláló eljárás, amelyet az 1.fázisban elkezdtek. 
 
 

Beszerezhetık a Vitamin Service LTD-tıl ( Lásd a Kontakt fejezetet )  
Tel : 01702 470 923 ( Nagy Britanniában )  

Tel : +(44) 1702 470 923 ( Nagy Britannián kívül ) 
 
 
 

Mi van a metabolikus terápiában? 
 

1.fázis metabolikus csomag az elsı 21 napra 
 
Két formában elérhetı : 
 
1. fázis intravénás csomag ( Dózis az OASIS  of Hope Kórház 
metabolikus belgyógyászainak, Ernesto and Francisco Contrerasnak 
ajánlása szerint )  
 
Beinjekciózható B-17/ Amygdalyn ampullák, melyet megfelelıen 
képzett egészségügyi alkalmazott adhat be. A csomag tartalma :  
 
- B-17 vitamin ampullák : 2 ampulla tartalma naponta egyszer, lassú 
intravénás nyomással, közvetlenül a vénába, vagy katéterbe. (20 cm3 
őrmértékő  fecskendı, 21 kaliberő 1,5 inch hosszú injekciós tő ). 
- B-15 vitamin ( pangamic acid ) :  1 kapszula   3x  naponta, az étkezés 
befejezésekor. 
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 - Preven-ca kapszula ( erıs antioxidánsokat és gyógynövényeket 
tartalmaz  ) :  1 kapszula minden étkezéssel. 
- Megazyme Forte enzim tabletta : 3 tabletta minden étkezés után két 
órával ( összesen 9 tabletta  naponta.) 
- C vitamin  tabletta : 1 kapszula minden étkezéssel 
- A-  és E-vitamin emulziós cseppek:  5 csepp vízben vagy juice-ben  3 
alkalommal naponta.  
- Just Barley Green Juice ( Árpafő juice táplálék kiegészítı ) :  egy 
teáskanál  dzsúzban 3 x naponta,  
- cápaporc :  3 kapszula minden egyes étkezéssel (  összesen 9 naponta ) 
- E vitamin :  1 gél ebéddel, 1 gél vacsorával. 
- AHCC ( aktive hexose correlated compound ) : 2 kapszula minden 
étkezéssel 
- Daily Complet folyékony multivitamin táplálék : 2 evıkanál naponta 
egy étkezéssel.  
- Sárgabarack magbél : 1 magbél minden 5 testsúlykg. után. Nem több, 
mint 6 óránként, illetve 30-35 db naponta ). 
 
Nem tartalmazza az intravénás csomag a  DMSO-t, ( dimethyl sulfoxide-
t ) intravénás beadásra. Néhány orvos ezt az összetevıt használja, hogy a 
B 17 jobban  behatoljon a szövetekbe. (Lásd a 29.oldalon a DMSO 
leírását) 
 
Vagy  
 
1. fázis szájon át bevehetı csomag.  
A beinjekciózható B-17 vitamint/ Amygdalint  ebben a kúrában 500 mg-
os Amygdalin tabletta helyettesíti. Dr. Contreras azt javasolja, hogy 2 
db-ot vegyen be minden étkezés után, összesen napi 6 db-ot. 
Egyebekben az 1. fázis  szájon át szedhetı változata ugyanazokat az 
összetevıket tartalmazza, mint a fent leírtak. Alkalmazható otthoni 
kezelés céljára is. 
 
- B-17 500 mg-os tabletta :  2 tabletta 3x naponta étkezéskor, ( naponta 6 
db ). Ez a legkényelmesebb és leggyakrabban használt módszer az 
amygdalin  kezelésben. A tabletta mérete 500 mg. Ha problémája van a 
lenyeléssel, össze lehet törni és lágy ételbe lehet keverni. Ha  emésztési 
problémát okoz, akkor 6 alkalommal 1 tablettát célszerő bevenni. Ha 
émelygés jelentkezik, vágja ketté és az ébrenlét minden órájában vegyen 
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be egy fél tablettát. Jó, ha van valamilyen étel a gyomorban mielıtt 
beveszi a vitamint. 
- B-15 vitamin ( pangamic acid ) :  1 kapszula   3x  naponta, az étkezés 
befejezésekor. 
 - Preven-ca kapszula ( erıs antioxidánsokat és gyógynövényeket 
tartalmaz  ) :  1 kapszula minden étkezéssel. 
- Megazyme Forte enzim tabletta : 3 tabletta minden étkezés után két 
órával ( összesen 9 tabletta  naponta.) 
- C vitamin  tabletta : 1 kapszula minden étkezéssel 
- A-  és E-vitamin emulziós cseppek:  5 csepp vízben vagy juice-ben  3 
alkalommal naponta.  
- Just Barley Green Juice ( Árpafő juice táplálék kiegészítı ) :  egy 
teáskanál  dzsúzban 3 x naponta,  
- cápaporc :  3 kapszula minden egyes étkezéssel (  összesen 9 naponta ) 
- E vitamin :  1 gél ebéddel, 1 gél vacsorával. 
- AHCC ( aktive hexose correlated compound ) : 2 kapszula minden 
étkezéssel 
- Daily Complet folyékony multivitamin táplálék : 2 evıkanál naponta 
egy étkezéssel.  
- Sárgabarack magbél : 1 magbél minden 5 testsúlykg. után. Nem több, 
mint 6 óránként, illetve 30-35 db naponta ). 
 
  
Ezután 21 nap elteltével... 
 
 2. fázis metabolikus csomag a következı 3 hónapra. 
 
A  csomag tartalmazza  a B17  tablettákat 500 mg-os kiszerelésben 
ugyanazokkal az anyagokkal, mint az 1.fázis is tartalmazott, kivéve, 
hogy a B17 vitaminnak, valamint  az A- és E vitamin emulziós 
cseppeknek az adagolása az alábbiak szerint változik : 
  
-  B17 vitamin 500 mg-os tabletta : 1 tabletta  minden egyes étkezéssel 
és egy lefekvéskor.   
 
- A- és E- vitamin emulziós cseppek :  10  csepp vízben vagy juice-ban 
két alkalommal naponta. 
 
A költségek : 490-650 font az  1. fázisra és 1320-1500 font a 2. fázisra (  
a következı 3 hónapra ).   
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A legtöbb társaságnál ezek a termékek külön is beszerezhetık. Kérem, 
legyen tisztában azzal, hogy a legtöbb társaság, amely forgalmazza 
ezeket a termékeket, nincsen felkészülve arra, hogy a kezeléssel 
kapcsolatos kérdésekre válaszoljon, és nincs speciális ismeretük a 
terápiáról. A termékeiket a napi táplálkozás során, illetve a 
megelızésben táplálék kiegészítıknek tekintik. 
 
 
Fenntartó dózis az embergyógyászatban  
 
Kiemelve a Belgyógyászok kézikönyve a B- 17 vitamin terápiához címő 
könyvbıl. 
 
Dr. Krebs javaslata szerint egy mérsékelt, enyhe lefolyású rákos 
megbetegedés kontroll alatt tartásához az átlagos napi adag 300 mg-ig 
terjed. A maximális eredmény eléréséhez 4 hónaptól egy évig terjedı 
idı szükséges. Ha már a kezelés elsı három hete alatt jó eredmény 
jelentkezik, akkor a dózis csökkenthetı, illetve a klinikai ütemezés 
megváltoztatható a beteg igényeinek megfelelıen.  
 
Egy súlyos rákbetegség kontroll alatt tartásához szájon át naponta 1 gr 
B-17 vitamin bevitele szükséges. Néhány beteg azonban „ jobban”  vagy 
„ nagyobb biztonságban” érzi magát,  1,5- 2 gr vitamin szedésével 13-17 
napig. A dózist a páciens közérzete, a súlygyarapodás, az étvágy 
növekedése, az erınlét növekedése, az aggódás és az idegesség 
csökkenése következtében beálló lelkiállapot- javulás, a közel normális 
mértékő optimizmus és a környezet iránti érdeklıdés megjelenésének 
függvényében kell meghatározni. 
 
Rendkívüli állapotok, mint a stressz, vagy valamely súlyos betegség a 
páciensek egy részénél a rák újra kialakulását, illetve ismételt 
növekedését válthatja ki. A belgyógyászoknak tisztában kell lennie 
azzal, hogy ez fennállhat azoknál a pácienseknél is, akiknek a betegsége 
kontrollált állapotban van. Ha egy rákos megbetegedést több mint 2 éve 
kontrollálták és a páciensnek jók az objektív eredményei, mint a   súly 
növekedése, az erınlét visszatérése, a közel normális mértékő aktivitás 
és életerı visszatérte, továbbá negatív a CGH vizeletteszt, és ha a 
javulást a röntgenvizsgálat, vagy más objektív bizonyíték is alátámasztja, 
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a fenntartó dózis csökkenthetı a B 17 vitamin általános étrendi 
mennyiségre,  mely legalább 500 mg naponta. 
 
A szokásosan elıirt  kiegészítı terápia  
 
Ürítés  
 
A rákbetegség kórelızményében gyakran szerepel  krónikus 
székrekedés. A szorulást mindenképpen meg kell elızni.  A hashajtók 
alkalmazását lehetıleg mellızni kell, ehelyett az étrend rosttartalmát kell 
növelni.  
 
Nincs olyan ellenjavallat,  amely akadályozná a B17 vitamin és /vagy a 
fehérjebontó enzimek használatát a sebészeti beavatkozással,  
kemoterápiával illetve sugárkezeléssel egy idıben. 
 
 
A terápia kombinált módozatai. 
 
A rádiósugárzás minden formája képes kisebb-nagyobb mértékben 
csökkenteni a jó és rosszindulatú daganatokat. A kemoterápiás anyagok 
nagy részének ugyanilyen hatása van, csökkenti a daganatok méretét. 
Sajnálatos módon a daganatnak minden összezsugorítása,  
méretcsökkentése növeli a problémát azzal,  hogy elpusztítja a test 
sejtjeit, különösen  az elsıdleges reparáló (kijavító)  sejteket. Bár sok 
jóindulatú daganat érzékeny a rádiósugárzásra, a leginkább rosszindulatú 
sejtek növekedése általában ellenáll a sugárkezelésnek, így a 
sugárkezelés növelheti a rosszindulatú sejtek arányát a daganatban. 
 
A daganat csökkenése a duzzanatjelenség csökkenése révén félrevezetı 
jel  lesz a rákkezelés során.  
 
A sebészeti beavatkozás azonban gyakran életmentı a rákos 
megbetegedés egyes eseteiben, mivel megszünteti az elzáródásokat, a 
gennyesedéseket, illetve sipolyokat, a vérzéseket, valamint helyreállítja a 
szöveti károsodásokat. Ha a sebészet képes teljes egészében eltávolítani 
a daganatot, mint ahogyan a méhrák korai, nem áttételes stádiumában, 
ezzel megırizheti a páciens egészségét és megmentheti az életét.  
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Ugyanez teszi indokolttá a sebészeti beavatkozást a rákot megelızı 
állapotoknál, mint a polipok, hiperpláziák, papillomata, bırkárosodások, 
leukoplákia, öregkori keratosis stb. 
 
 
A B 17 vitamin és fehérjebontó enzim-terápia nem ellenjavallott 
sebészeti beavatkozás esetén, sıt már a mőtét elıtt javasolt az 
alkalmazása. 
 
A tüdıdaganatok láthatóan nagyon intenzíven reagálnak a B17 vitaminra 
és a proteines enzimekre, ezért ezeknél  ez a gyógymód nagyon ajánlott.  
 
A bırön, vagy a bırhöz közel lévı károsodásokat kivéve a sugárkezelés, 
ill. a radiomimetrikus sejtmérgek használata kerülendı, mert 
nagymértékben károsítják az immunrendszert, és egyéb súlyos 
károsodást okoznak. 
 
A fény hatása 
 
A különbözı forrású fények hatásának tárgyában lefolytatott kutatások 
rámutattak, hogy a mesterséges megvilágítás hatására növekszik a rákos 
daganat az állatok szervezetében és valószínőleg stimulálja a rák 
létrejöttét az emberi szervezetben is. A pácienseknek célszerő elkerülni, 
hogy folyamatos mesterséges megvilágítás alatt legyenek,  - kivéve ez 
alól a teljes spektrumú fluoreszkáló fényt - , és minden nap több órán 
keresztül tartózkodjanak a szabadlevegın napfényben, napszemüveg 
nélkül. 
 
A tesztállatoknak, és láthatóan a rákos embereknek az élettartama is 
jelentısen megnı a teljes spektrumú, ablaküveg vagy autószélvédı, 
napszemüveg, sötétített szemüveg vagy kontakt lencse által meg nem 
szőrt napfény hatására. ( Az ultraviola sugárzás különösen elınyös, 
azonban ezt még egy normális üveg, vagy mőanyag is kiszőri. ) 
 
Higiéniai  
 
- ne dohányozzon, illetve ne tartózkodjon dohányfüstös helyiségben. 
- ne igyon alkoholos vagy cukrozott italokat 
- ne használjon dauer-vizet, toxikus hajsprayt, szintetikus 
kozmetikumokat,  kátrány tartalmú szájrúzsokat, izzadás-gátlókat 
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-  televíziót olyan ritkán nézzen, amennyire csak lehetséges. Már a 
sugárzás egészen kis dózisa is abnormális aktivitást vált ki a 
növényekben és az állati sejtekben ( késıbb pedig kimerülés következik, 
mint az aktivitás markáns csökkenése ). Az ismételt röntgensugárzás, 
függetlenül attól, hogy milyen csekély mértékő, mindenképpen 
elkerülendı a rákbetegek által. 
-  megfelelı mennyiségő alvás ajánlott. 
- az oxigénbevitel növelése ( lásd 23. oldalon a B-15 vitamin leírásánál ) 
szabadlevegın és napfényben végzett gyakorlatokkal, melyeket a 
forgalomtól és a légszennyezés egyéb forrásaitól távol végezzünk. 
Amikor a napfényen tartózkodik, vegye le a szemüvegét, és ne viseljen 
sötét lencsét. 
- a beleket legalább naponta egyszer ki kell üríteni. 
- a keringés stimulálása érdekében naponta meleg fürdı ajánlott. 
 
Étrend  
 
A következı étkezési elıírásokat szigorúan be kell tartani a terápia elsı 
három vagy négy hónapjában, és fokozatosan lazíthatók a gyógyulás 
függvényében. 
 
Az étrendet szinte kizárólag friss gyümölcsökre és zöldségekre és/vagy 
ezek friss levére kell alapozni. Az állati eredető ételek fogyasztását az 
alkalmanként fogyasztott friss halra, és esetenként zsír vagy só 
hozzáadása nélkül sült szárnyasok fogyasztására kell korlátozni. 
Gyızıdjön meg arról, hogy a szárnyas, amit elfogyaszt, nem volt 
hormonnal kezelve és nem fertızött vírussal vagy baktériummal.  
 
A pácienseknek meg kell jegyezni a következı diétás elıírásokat: 
 
Növényi ételek: valamennyi ehetı gyümölcs és zöldség ajánlott, 
lehetıség szerint nyersen fogyasztva, amilyen frissen csak lehet. 
Néhányat az ehetıségi szint elérésig meg kell fızni. A kínai éttermekben 
használatos, alacsony hıfokon történı mértékletes és ésszerő fızés nem 
fogja jelentısen csökkenteni az étel enzimtartalmát. Valamennyi növényi 
ételnek mentesnek kell lennie minden vegyszertıl, mint rovarirtók, 
tartósítószerek és hasonlók. A teljes kiırléső magvak ajánlottabbak, mint 
a finomított lisztek. A csíráztatott magvak fogyasztása még inkább 
kívánatos. 
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Állati eredető ételek: A halat és szárnyast zsír és só hozzáadása nélkül 
egyben süthetjük, fızhetjük vagy roston süthetjük, de soha ne süssük 
olajban, vagy zsírban !  Minden más állati eredető étel kerülendı. 
 
Tea és kávé ízesítı, méz és tejtermék nélkül mérsékelten fogyasztható, 
de célszerőbb ezeket is mellızni. Helyettesítésükre gyógytea 
használható.   
 
Dohányzás szigorúan kerülendı! 
 
Az átlagos ember évente a saját testsúlyának megfelelı mennyiségő 
cukrot eszik meg évente. Édesítı szereket soha ne adjunk az ételekhez.  
A cukor és az összes  cukortartalmú étel  elkerülése alapvetı 
fontosságú. 
 
Mérsékelt vitamin és ásványi anyag kiegészítés ajánlott. A 
kiegészítıknek tartalmazni kell valamennyi vitamint és ásványi anyagot. 
 
Annak ellenére, hogy a gyümölcsökön és zöldségeken alapuló étrend 
jelentıs mennyiségő rostot és emészthetetlen cellulózt tartalmaz, sok 
esetben szükséges lehet a rostmennyiség növelése, naponta 2-4 
evıkanálnyi korpa elfogyasztásával. Ez belekeverhetı a zöldség vagy 
gyümölcslevekbe, illetve összekeverhetı az étellel. 
 
Azok az ételek, amelyekre a páciens érzékeny, szintén kerülendık, és a 
korpa mennyiségének növelésére a belgyógyász, illetve a táplálkozási 
tanácsadó egyetértésével kerülhet sor.  
 
A biológiai józan eszünk arra késztet bennünket, hogy ragaszkodjunk a 
friss és nyers, meg nem fızött gyümölcsökhöz és zöldségekhez, illetve 
ezeknek a levéhez általában is, de különösen a rákbetegek esetében.  
 
Összefoglalás: 
 
- Hagyjon el bármilyen olyan ételt, amely fagyasztott, vagy konzervált. 
- Tartsa magát távol minden olyan ételtıl, amely tartósítószert, 
adalékanyagokat, illetve színezékeket tartalmaz. 
-  Ne fogyasszon olyan ételt, amely fehér lisztet, sót, vagy fehér cukrot 
tartalmaz.  
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- Kerülje el valamennyi vörös hús fogyasztását ! (Nagyon nehéz tanács, 
de higyje el, hogy remekül fogja érezni magát tıle ! ) Tartsa magát távol 
a tejtermékektıl, a marhahústól, sertéshústól, birkahústól, szalonnától, 
sonkától stb. 
- Egyen sok „élı” táplálékot, mint a gyümölcsök, zöldségek, és igyon 
frissen facsart italokat.  
- 6-8 pohár vizet fogyasszon el naponta, a többi folyadékon felül. Tartsa 
észben, hogy szintén nagyon fontos, hogy az ivóvíz tiszta forrásból 
származzon. 
- Minden mérget kerülni kell, beleértve a dohányt és az alkoholt is! 
Kerülje a kávét a nyugtatókat, altatókat és a fájdalomcsillapítókat. 
Fontos a pihenés, és a testgyakorlás megóvja az érintett  testrészt. 
- "Imádd a TE Uradat és Istenedet és az ı áldása lesz a te ételeden és 
italodon! Elveszek közületek minden betegséget " Kivonulás  23: 25  
 

A POZITIV GONDOLKODÁS SZEREPE 
 
Fizikai megközelítés 
 
A pozitív hozzáállásnak a test védekezı mechanizmusára  gyakorolt 
hatása megfigyelhetı a sejtfehérje összetételének változásában, az 
antitest termelésben és a teljes immunválaszban, amelyet a szervezet  a 
betegségre ad. A betegeknek azt a tanácsot kellene kapniuk, hogy a 
testüknek  szükségük van arra a segítségre és stimulációra, amelyet  a 
pozitív hozzáállás és az optimista gondolatok biztosítanak. A páciens 
közremőködı erıfeszítése, mellyel felelısséget vállal a saját diétájáért és 
higiéniájáért,  beszedi a B17 vitamint és az enzimeket, a saját részérıl 
pozitívan áll a dolgokhoz, alapvetı fontosságú a rák lehetı legnagyobb 
mértékő kontrollálása érdekében. Ha a páciens hozzáállása nem 
együttmőködı, vagy negatív, valamint ha folytatja  a dohányzást, 
szivarozást, vagy bármilyen ismert rákkeltı anyagnak teszi ki magát, 
akkor nagyon ıszintén kell beszélni vele. A negatív hozzáállást  meg kell 
változtatni. 
 
A B 17 vitamin terápiát megelızıen a rákbetegek többségére jellemzı 
negatív  hozzáállást meg kell változtatni, gyakran ez a terápia hatására 
megtörténik. A negatív hozzáállás fenntartása és a változás elutasítása 
azt eredményezheti, hogy a dózis elégtelen, vagy pedig nem eléggé 
rendszeres lesz. 
 



 58 

Lelki megközelítés : 
 
A páciens értelmének, érzelmeinek, és hozzáállásának szerepe van a 
betegség kialakulásában, beleértve a rákot is, valamint abban, hogy a 
beteg hogyan reagál a kezelésekre.  
  
A rák kialakulása összefügghet egy súlyos krízissel, ami korábban a 
beteg életében akár társadalmi, akár személyes szinten merült fel, 
így a személyes orientáció elveszítése, vagy a személyi fontosság 
csökkenése ( fölöslegessé válás ) , melyet egy olyan nagyobb törés idéz 
elı, mint a munkahely elveszítése, a társadalmi megsemmisülés, 
(elszegényedés ) egy közeli hozzátartozó halála vagy más veszteség, 
válás. Emiatt a beteg önmaga ellen fordul, és megjelenik a rák, mint az 
öngyilkosság társadalmilag elfogadott formája.   
  
A belgyógyászoknak fel kell ismerniük azt, hogy a beteg önmaga ellen 
fordult, önmagát bünteti a betegséggel, és fel kell hívniuk a betegek 
figyelmét arra, hogy a betegséget saját lelki szándékuk elımozdítására ( 
vagyis önmaguk büntetésére ) használják, ezért a gondolkodásuk és 
viselkedésük negatív marad, a gyógykezelés objektív eredményei 
ellenére is. 
  
A betegeket  - és családjukat – bátorítani kell arra is, hogy tartsák 
fenn, vagy alakítsák ki az érdeklıdést a betegségükön kívül esı más 
dolgok iránt is, és a betegek többségének ez valóban sikerül is, 
ugyanis a B 17 vitamin terápia a fájdalom csökkentésével, és az 
egyéb tünetek enyhítésével sokukat megszabadítja a rák állandó 
emlékeztetıitıl. 
  
Változások bevezetése. 
  
Alakítsa át a fürdıszobáját.  
  
Mivel azoknak a káros anyagoknak a többsége, melyeket korábban 
említettünk, megtalálható egy átlagos fürdıszobában, célszerő tılük egy 
csapásra megszabadulni. A Neways Alakítsa Át Fürdıszobáját csomag 
olyan sampont, kondicionálót, fürdı gélt, borotválkozó gélt, dezodort, 
fogkrémet és szájvizet tartalmaz, melyek mentesek a káros tartalomtól, 
és magas minıségőek. Akár B 17 vitamin terápiában részesül, akár csak 
a rák megelızés érdekli, meg kell állítania azt a folyamatos méregözönt, 
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melyben a teste az ártalmas termékekbıl részesül. A táplálék 
kiegészítıket forgalmazó boltokban a Neways termékek megkaphatók. 
  

Feljegyzések a daganat viselkedésérıl a B 17 vitamin 
terápia hatására. 

  
A csontáttételek, melyek a röntgen felvételen mint elmosódott peremő 
elvékonyodott terület jelennek meg, a B 17 vitamin  terápia és a 
kiegészítı kalcium ( kalcium di-oratate ) terápia elsı néhány hónapja 
alatt egy kicsit szélesebb, de határozott szaggatott körvonalat 
fejlesztenek ki.  A károsodott terület körvonalának határozottabbá válása 
visszacsontosodásként értelmezhetı, és nyomon követhetı a röntgen 
felvételen, ahogyan a károsodás beforr. A teljes beforradás 5-8 hónapot 
vesz igénybe. 
  
A tüdık rejtett károsodása a  B 17 vitamin terápia elsı 8 hete alatt 
látható lesz a diagnosztikus röntgen felvételen. Az ezzel együtt 
jelentkezı jelek, mint a súlygyarapodás, az erı és a jó közérzet 
növekedése, az jelzi, hogy a beszőrıdés láthatóvá válása ténylegesen a 
fibroplasia eredménye, és nem egy új tumor növekedésre vezethetı 
vissza, továbbá hogy a betegség eredményes gyógyulása van 
folyamatban.  
  
A klinikai eredmények értékelésének szempontjai : 
  

1.) A fájdalom csökkenése, melyet a fájdalomcsillapító illetve a 
narkotikum szedésének ritkulása, illetve a beszedett 
mennyiség csökkenése jelez. 

2.)     Növekszik a jó közérzet  
3.)     Növekszik az étvágy 
4.)     Megszőnik a  betegséggel együtt járó  rossz testszag 
5.)     Növekszik az erı és az állóképesség 
6.)     Gyarapszik a testsúly 
7.)     Növekszik az izomerı 
8.)     A vér és vizeletvizsgálati eredmények javulnak 
9.)     A szövetgyógyulás javul 
10.)  A duzzanatok csökkennek 
11.)  A vérszérumban illetve a vizeletben csökken a feltételezhetıen 

krónikus ivarmirigy váladék mennyiség 
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12.)  Placebo adására, vagy a kezelés félbeszakítására a tünetek 
visszatérnek 

13.)  A terápia folytatásával a tünetek visszafejlıdése folytatódik 
  
A B 17 vitamin és a beteg sejt vérszegénysége 
  
A beteg sejt cianid kezelésének sikere klinikailag és tapasztalati úton 
bebizonyosodott. A tiocianátról, mely a B 17 vitamin anyagcsere 
közbensı terméke, feltételezik, hogy ez a aktív összetevı. Az ajánlott B 
17 mennyiség naponta 50-100 mg. kisgyerekeknek és 250- 500 mg 
felnıtteknek. 
  
A fluoridációval összefüggésben lévı rák.  
  
Az USA-ban a fluoridos és nem fluoridos városokat összehasonlító 
statisztikákon alapuló vizsgálatok bebizonyították, hogy jelentıs, ( több, 
mint 99 % valószínőségő ) növekedés következik be a mesterséges 
fluoridáció elsı két évében a rák okozta halálozások számában. A kilenc 
jellemzı terület és a növekedési rátájuk a következı : 
  
Szájüreg 15 %, nyelıcsı 48 % gyomor 22 % vastagbél 31 % végbél 51 
% vese 10 % húgyhólyag és húgyszervek 22 %  egyéb tipikusan nıi 
szervek : emlı 15 % méh és méhkürt 15 % . 
  
Azoknak a betegeknek, akiknek ezeken a testrészeken van rákos 
daganatuk, nem lenne szabad fluoridos városi vizet inni, vagy ilyen 
vízzel fızni, ehelyett palackozott vizet, vagy desztillált vizet kellene 
fogyasztaniuk.  
 

 
Kontakt  

 
Neways International  
 
A Neways kozmetikai szereknek és háztartási szereknek széles 
választékát kínálja, melyek mindegyike mentes a káros anyagoktól és a 
rákkeltınek tekinthetı anyagoktól. Ezek között kiemelkedı minıségő 
kozmetikumok, samponok, egy teljes fürdıszoba felszerelés-csomag, és 
sok naponta használatos termék található. A  Neways ezen kívül a kiváló 
táplálék-kiegészítık széles választékát is kínálja, mint a Maximol ( 
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Cascading ) Revenol, A Purge , a Hawaiian Noni és Cassi-Tea. A 
termékek részletes leírása és részletes információ elérhetı az alábbi 
címen :  

 
 

The Vitamin Service LTD 
Tel : 01702 470 923, Fax : 01702 471 475 ( Nagy Britanniában )  

Tel : +(44) 1702 470 923, Fax : +(44) 1702 471 475 ( Nagy Britannián 
kívül ) 

www.latinovitsbeatrix.hu  Tel: +(36) 20 94 19 244 (Budapest) 
 
 

A B 17 vitamin metabolikus terápia termékek 
 

A Vitamin Service LTD B- 17 vitamin tablettákat, sárgabarack magot, 
enzimeket, A és E vitamin emulziót, otthoni használatra szánt komplett 
1. és 2. fázisú metabolikus terápiás csomagot, és sok más kiegészítı 
terméket forgalmaz. A teljes árukészlet megrendelhetı :  
 
The Vitamin Service LTD 
8 Madeira Avenue, Leigh-on-Sea, Essex, SS9 3EB, United Kingdom  
Internetes rendelés : http://www.vitserve.com   
Telefonos rendelés Nagy Britanniából  : 01702 470 923 
Nemzetközi telefonos rendelés :  +(44) 1702 470 923 
Fax Nagy Britanniából : 01702 471 475 
Nemzetközi fax : +(44) 1702 471 475 
E-mail : supplies@thevitaminservice.com 
 
B 17 vitamin metabolikus terápia információ források  
Az American Media/Reality Zone a B- 17 vitamin metabolikus terápiás  
és megelızési célú használatáról szóló könyveket, magnókazettákat, 
riportokat, információs anyagokat forgalmaz. Az American Media 
orvoshoz, vagy klinikához irányítási szolgáltatást is nyújt.  
 
American Media / Reality Zone 
PO Box 4646 
Thousand Oaks, CA 91359 USA 
Internet rendelés : http://www.realityzone.com 
Nemzetközi telefonos rendelés : (805) 498-2333 
Nemzetközi fax rendelés . (805) 498-4868 
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E-mail: info@realityzone.com 
 
Ennek a könyvnek további példányai elérhetık :  

 
 

 
Worldwithoutcancer.org.uk 

http://www.worldwitkoutcancer.org.uke-mail: 
info@worldwithoutcancer.org.uk 

Tel : UK 01702 480934 
 

 
 
A honlapon a könyv ingyenesen letölthetı Adobe Acrobat Reader 
formátumban. A könyv keménykötésben szintén elérhetı. Megrendelés 
esetén a könyvvel együtt egy ingyenes magnókazettát is küldünk, 
melynek címe : „A világ rák nélkül, a B 17 vitamin története”. Ez egy 
audio adaptációja a dokumentumfilmnek, mely a Laetril terápia 
tudományos magyarázatát mutatja be. Bizonyítékokat szolgáltat arra 
nézve, hogy a rák, mint a  skorbut és a pellagra, hiánybetegség. Nem 
valamilyen misztikus vírus vagy x-faktor okozza, hanem egy alapvetı 
tápanyag hiánya, amely egyre inkább hiányzik a modern ember 
étrendjébıl. Azokat a kultúrákat tanulmányozva, amelyeknél a rák 
nagyon ritka , megállapították, hogy ebbıl az alapvetı fontosságú 
tápanyagból 200-szor többet tartalmaz az étrendjük, mint az az 
iparosodott társadalmakra jellemzı . Ezt a hiányzó tápanyagot 
amygdalinnak vagy B 17 vitaminnak nevezik, de koncentrált és 
finomított, rák-terápiára kifejlesztett formájában  Laetrilként ismert. 
 
Bemutatja a Laetril biológiai mőködésének elméleti modelljét. Ismertet 
továbbá olyan drámai eseteket, amikor a rák végsı stádiumában lévı 
betegek meggyógyultak a Laetril terápiától. Ez az audio fájl szabadon 
letölthetı a website-unkról is. Idıtartama egy óra.  
 
Ajánlott klinikák : 
 
OASIS  of Hope Hospital  
P.O. Box 439045 
San Ysidro, California 92143 USA 
President ( elnök ) : Dr. Francisco Contreras 
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Director ( igazgató ) : Daniel Kennedy 
Tel : UK 01702 480934 
 
Ha az OASIS kórház orvosával szeretne kapcsolatba lépni, keresse fel a 
http://www.worldwitkoutcancer.org.uk honlapot, vagy telefonáljon a 
01702 480934 számra.  
 

ISTENBEN BÍZUNK  
 

„ Ezek azok a dolgok, amiket tennetek kell : mondjatok igazságot 
egymásnak, tegyetek igazságot és szolgáltassatok igazságot a 
bíróságaitokon „ ( Zakariás 8:16 ) 
 
„ Mindegyikıtöknek félre kell tenni a hamisságot és az igazat beszélni 
egymáshoz, mivel mindannyian egy test tagjai vagyunk” ( Efeziánusok 
4:25 ) 
 
„ Akkor tudni fogjátok az igazságot és az igazság felszabadít 
benneteket”  ( János (8:32 )  
 

 
Az igazság a sebészetrıl és a biopsziáról. 

  
 
Részlet Dr. Richardson és Griffin „Laetrile esettörténetek” címő 
könyvébıl. 47. oldal 
  
Az egyik alapvetı probléma a sebészettel kapcsolatosan az a tény, hogy 
bármilyen megvágása, megsértése a daganatnak, - akár biopszia 
keretében – általában azt eredményezi, hogy a rák a test más részeire 
szóródik. Hátborzongató az a tény, hogy ezt a legtöbb orvos nem említi 
meg a pácienseknek, amikor biopsziát javasolnak nekik. Az 
orvostanhallgatók és belgyógyászok Klinikai Onkológia címő tankönyve 
szerint még a daganat masszírozása is kerülendı.  
  
A könyv azt írja : A daganat masszírozása számottevıen megnöveli a 
véráramban keringı rákos sejtek számát. A tapasztalati adatok azt 
támasztják alá, hogy a sebészeti beavatkozást követıen csökken a 
szervezet természetes ellenálló képessége a rákos áttételekkel szemben. 
 A tővel végzett biopszia alkalmanként használatos, azonban a tőszúrás 
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nyomvonalában gyakran olyan sejttelepek telepednek meg, amelyek a 
késıbbiekben ismétlıdı szóródások, áttételek forrásaiként szolgálnak. 
Az erısen rosszindulatú daganatoknak egy új mőtéti területen keresztül 
történı metszéses biopsziája ellenjavallt, mivel fennáll a veszélye, hogy 
az új operációs területen keresztül szóródik a daganat.  
  
A New Yorki Tudományos Akadémia évkönyvében Dr. Warren Cole 
egy olyan igazságról ír, amely közismert az orvosok körében, azonban 
szinte teljesen ismeretlen a közemberek elıtt. A sebészeti 
tapasztalatokról beszélve ezt írja : 
  
A betegeink közül tíz páciensnél sikertelenül kíséreltük meg 
sebészeti úton eltávolítani a daganatot. Minden sebész tudja, hogy ez 
az eljárás rendszerint a daganat rendkívüli növekedését váltja ki. 
Bár a monográfiánkban a daganatok spontán visszafejlıdésével 
kapcsolatos leggyakoribb tényezı az elsıdleges ( eredeti ) daganat 
eltávolítása volt, ennek nem tulajdonítok nagy jelentıséget, olyannyira 
általános volt az, hogy az elsıdleges daganat eltávolítását áttételek 
követték.   
  
„ A rák spontán visszafejlıdése : A szervezet anyagcseréjének 
diadala !”  A könyv 136.137.oldal 
 
 
 


