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Ředitel Nakamachi Garden Clinic
Nobuhiro Yoshimizu M.D., Ph.D.
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ECK

Y

DOK
ÁZÁ

NO!VĚD
ECK

Y

DOK
ÁZÁ

NO!VĚD
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Tel :00420-326995453 Fax:00420-326995458

www.richwayeu.com

2009 Copyright
Copyright RichWay International, Inc.

1314 South King Street 520, Honolulu, Hl. 96814 
Tel : (808) 589-2800 Fax : (808)597-1651 

www.richwayusa.com

2009 Copyright

Copyright  RICHWAY EU CO.
ALFIDA s.r.o., smluvni partner Richway Int. pro Evropu

J.A.Komenského 692, 250 88 Ćelákovice, Ćeská republika,
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Čtvrtá Metoda
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Čtvrtá Metoda
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Léčby Rakoviny
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Léčby Rakoviny
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Čtvrtá Metoda
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Čtvrtá Metoda
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Čtvrtá Metoda
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Čtvrtá Metoda
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Čtvrtá Metoda
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Léčby Rakoviny
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Léčby Rakoviny
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Čtvrtá Metoda
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TERMOTERAPIE V 21. STOLETÍ

• 1968 - Studium na Toho University, specializace na 
neuropatologii a neurochirurgii.

                Nastoupil na University of Tokyo odd!lení 
neurochirurgie.

• 1973 - Studium na Mayo Clinic v USA.
• 1974 - Profesor neurochirurgie v Jichi University 

School of medicine.
• 1981 - Zástupce "editele neurochirurgie v Taisan 

Tashinaga Hospital
• 1992 - Vedoucí neurochirurgického centra v 

Yokohama General Hospital
• 2006 - Vedoucí neurochirurgického centra v 

Yokohama Integrated Hospital.

Poradce v Yokohama Integrated Hospital v roce 
2006 a zástupce "editele v Yokohama Cyberknife
Center, které provádí nejv!t#í po$et zákrok% na 
sv!t!. &editel Nakamachi Garden Clinic.
Sestavil lé$ebn' proces , kter' kombinuje termot-
erapii , fyzickou terapii a terapii posilující imunitní
systém. Autorita v oblasti neurochirurgie a 
ambulantní medicíny. (len Japonské onkologické 
asociace.

NOBUHIRO YOSHIMIZU, M.D., Ph.D.

B'val' "editel v'znamné japonské nemocnice Yokohama General Hospital Dr. Yoshimizu je 
specialistou v "ad! medicínsk'ch obor%.
Promoval na University of Medicine v Toho roku 1968, o p!t let pozd!ji dokon$il druh' doktorát 
na University of Tokyo. Zde se soust"edil p"edev#ím na studia neuropatologie a neurochirurgie, 
které poté sám vyu$oval na Jichi Medical School. 

Roku 1981 se Dr. Yoshimizu stal zástupcem "editele v Shinagawa Neurosurgical Hospital, po 
desetiletém p%sobení se poté p"esunul do centra v Yokohama General Hospital, nejprve na pozici
specialisty na komplikované zákroky , nakonec do funkce "editele. 

Patrn! nejv'znamn!j#ím po$inem Dr. Yoshimizu je zalo)ení Nakamachi Garden Clinic, kliniky 
specializované na techniky pro posílení imunitního systému. Kombinací moderní medicíny, 
aplikované termoterapie a speciálních dietních re)im% dosáhl v'znamn'ch v'sledk%. 

V této knize Dr. Yoshimizu nasti*uje nové mo)nosti, které se otevírají p"ed pacienty trpícími 
rakovinou.

This book is Co-published by
Richway International Inc.and

FujiBio Science Inc.

Richway International Inc. 
1314 South King Street Suite 520 
Honolulu HI 96814
To place an order call : (080)589-2800
Visit our web site at www.richwayusa.com

How to Use Far-Infrared

Every person living today should have this
book because it provides easily understood
explanations of cooling, which lies at the
basis of all illness, and the effects on health
of negative ions and far-infrared.

Richway International Inc.

P!sobením dlouhovlnného 
infra"erveného zá#ení lze posílit 
imunitu a zabránit rakovin$.
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Termoterapie v 21. století

Scientific Fact: Exposure to far infrared ray is the key to
preventing metastatic cancer and strengthening the immunity.
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Ctvrtá medicína �– termoterapie �– pro záchranu
pacient u s rakovinou

Tremi nejcastejsími prícinami úmrtí v Japonsku jsou dnes
rakovina, infarkt myokardu a mozková mrtvice. Poslední dve
jmenované choroby jsou zpusobeny aterosklerózou a boj s
rakovinou a kardiovaskulárními chorobami je tedy
celonárodní zálezitostí. Na rakovinu rocne umírá více nez
330,000 pacientu Kazdé tretí úmrtí je následkem rakoviny a
ocekává se, ze v budoucnosti bude rakovinou trpet kazdý
druhý clovek. Behem deseti let zemre na rakovinu kazdorocne
více nez 500,000 lidí.

I kdyz clovek nemusí na rakovinu zemrít, existuje znacná
pravdepodobnost, ze jí onemocní. Jestlize jeden z clenu rodiny
onemocní rakovinou, celá rodina prochází bolestivým
obdobím. I proto musejí lidé porozumet tomu, co rakovina je,
a snazit se jí predejít.

Napríklad vyssí príjem rostlinné vlákniny snizuje riziko
rakoviny tlustého streva. Jak velkou roli hraje v souvislosti s
rakovinou zivotní styl, názorne ilustruje i prudký nárust poctu
peípadu rakoviny plic v Japonsku, kde je nejvetsí procento
kuráku v populaci na svete.

Úvod

2 !tvrtá metoda lé"by rakoviny
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faktory jako jsou cigarety, UV zárení a alkohol, je slozité ji
najít u ostatních druhu jídel. Je evidentní, ze omezení prísunu
tuku a kalorií riziko rakoviny snizuje. Je zjevné, ze lidé, kterí
casto konzumují tu?né maso a velké mnozství kalorií, mají
vyśśí riziko rakoviny tlustého streva.�“
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Zvýsení poctu kuráku v populaci a pocet úmrtí
na rakovinu spolu souvisejí.

Souvislost mezi kourením a ruznými druhy rakoviny byla
prokázána stovkami epidemiologických studií. Korelace je
také evidentní v prípade, ze se podíváme na souvislost mezi
úmrtími na rakovinu a spotrebou cigaret. Pokles úmrtí
zpusobených rakovinou plic u muzu lze vysvetlit
odpovídajícím snízením poctu kuráku.

Podle studie, která se zabývala srovnáním úmrtí na rakovinu
u imigrantu kavkazského (europoidního) a japonského puvodu
zijících v Kalifornii, má Japonec zijící v Japonsku sestkrát
vyssí pravdepodobnost rakoviny zaludku oproti lidem
kavkazského puvodu zijícím v Kalifornii.

Ackoliv je riziko, ze se u Japonce vyvine rakovina tlustého
streva, ctvrtinové oproti kavkazské rase, zvýsí se trojnásobne
u lidí, kterí emigrují do Kalifornie. Americané japonského
puvodu také mají sedmkrát vyssí pravdepodobnost výskytu
rakoviny prostaty.

Podíváme-li se na tyto výsledky, muzeme snadno zjistit, ze
pri diagnóze rakoviny hrají významnou roli prostredí a
stravovací návyky. Dle Národního ústavu pro výzkum
rakoviny (National Cancer Institute), �„Rozhodující vliv pri
urcování rizika onemocnení rakovinou mají rozdíly v jídle.
Ackoliv jsme schopni najít souvislosti mezi rakovinou a

Vývoj poctu primárních prícin smrti

Pocet úmrtí na rakovinu u lidí kavkazského puvodu zijících v Kalifornii

Tuberkulóza a pneumonie byly nejcastejsími prícinami smrti
pred 50 lety

Japonci zijící v Japonsku

Japonstí imigranti zijící v
Kalifornii

Potomci Japonských
imigrantu

Lidé kavkazského
puvodu zijící v Kalifornii
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Srovnání vlivu extrakt  ze zeleniny u
krys na mno�žství OK-432 (imunitní
agent pou�žívaný na lé bu rakoviny).
Ukázalo se, �že konzumace zelí, lilku a
edkvi ek má podobný vliv jako léky.
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Srovnání vlivu zeleniny na imunitní systém
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6

Jinými slovy, �„pozápadnení�“ stravovacích návyku má
významnou korelaci s rakovinou prsu, prostaty a tlustého
streva.

!tvrtá metoda lé"by rakoviny

Od roku 2003 v USA klesá pocet úmrtí na
rakovinu o 3 000 rocne

Od roku 2003 v USA klesá po!et úmrtí na rakovinu o 3 000 
ro!n" Zvy#ování po!tu úmrtí na rakovinu ve Spojen$ch státech 
se zastavovalo od devadesát$ch let. Od roku 2003 ka%d$ rok 
poklesne po!et osob, kte&í zem&eli na rakovinu, o 3 000. Toto 
zlep#ení úzce souvisí s vydáním McGovernovy zprávy, která 
!ítá více ne% 5 000 kapitol. Podle ní jsou americké stravovací 
návyky p&í!inou vysokého po!tu p&ípad' rakoviny.

Byla spu#t"na kampa( proti kou&ení, podle které jsou cigarety 
pro lidsk$ organismus stejn" #kodlivé jako konzumace drog. 
Národní ústav pro v$zkum rakoviny vypracoval plán na zm"nu 
stravovacích návyk' Ameri!an' tak, aby jejich potrava obsa-
hovala více zeleniny, ovoce a ryb.

Jeliko% po!et úmrtí na rakovinu v Japonsku stále stoupá, 
budeme podobné po!iny rovn"% pot&ebovat.

Podle Národního ústavu pro v$zkum rakoviny byly u mu%' 
nejb"%n"j#ími druhy rakoviny od roku 2005 rakovina plic, 
%aludku, jater, karcinom tlustého st&eva a rakovina st&ev. U %en 
to byla rakovina %aludku, plic, tlustého st&eva, jater a prsu. 

Po!et úmrtí na rakovinu st&ev se u mu%' nad 50 let dramaticky 
zv$#il. Rovn"% se zv$#il po!et p&ípad' rakoviny prostaty u 
mu%' star#ích 60 let. U %en se také po 50. roku v"ku zvy#uje 
po!et úmrtí na rakovinu prsu. U t&icátnic je v$znamnou 
p&í!inou smrti rakovina d"lohy, u !ty&icátnic rakovina 
vaje!ník'.

Tyto v$sledky mohou souviset s kou&ením u mu%' a 
hormonálními léky u %en. P&í!inou mohou b$t také faktory 
vyskytující se v prost&edí, nap&íklad dioxiny.
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Desatero p!ikázání dle Sv"tového fondu pro v#zkum 
rakoviny (World Cancer Research Fund)

V listopadu 2007 vydal Sv!tov" fond pro v"zkum rakoviny 
spolu s Národním ústavem pro v"zkum rakoviny publikaci 
„Food, Nutrition, Exercise and Prevention of Cancer” (Jídlo, 
v"#iva, cvi$ení a prevence rakoviny), která vychází z v"sledk% 
více ne# sedmi tisíc studií. 

1. Konec obezity: BMI 21-23 
    Doporu$ení: Udr#ovat b!#nou hmotnost
2. Doporu$ení cvi$it: Nejmén! 30 minut cvi$ení denn!
3. Doporu$ení pro kontrolu hmotnosti: Omezte p&íjem 

vysokoenergetické stravy, jako jsou nápoje bohaté na cukr, 
ovocné d#usy a fast food kuchyn!. Doporu$uje se pít vodu, 
$aj a kávu bez cukru.

4. Konzumace zeleniny v dostate$ném mno%ství: Nejmén! 
600g ovoce a zeleniny. Abyste získali 25g rostlinné vlákn-
iny, jezte celozrnné pe$ivo a fazole.
Doporu$ení: 400g zeleniny, ovoce, celozrnné stravy a 
fazolí. Dejte stranou potraviny z mleté mouky.

5. Potraviny %ivo$i&ného p'vodu: Omezte p&íjem masa 
(hov!zího, vep&ového, jehn!$ího) a masov"ch produkt% 
('unka, slanina, uzeniny, solené maso). Dr%be# a ryby jsou 
vhodn!j'í ne# $ervené maso.
Cíl: Mén! ne# 300g $erveného masa denn!.

Doporu$ení: Mén! ne# 500g $erveného masa t"dn!. 
Mlé$né produkty rovn!# nejsou doporu$eny kv%li sv"m 
rozporupln"m vliv%m.

6. Alkohol: Maximáln! 2 skleni$ky denn! u mu#%, 1 
skleni$ka denn! u #en

7. Va!ení: Maximáln! 5g soli denn!
Doporu$ení: Omezit slaná a p&íli' horká jídla, mén! ne# 6g 
soli denn!. Vyhnout se plesniv!jícím obilninám a 
lu't!ninám 

8. V#%ivové dopl(ky: Jezte potraviny bez v"#ivov"ch 
dopl(k% Doporu$ení: Nespoléhejte se p&i prevenci 
rakoviny na v"#ivové dopl(ky

9. Kojení: Kojte své dít! prvních 'est m!síc% jeho #ivota. 
Jedná se o zp%sob prevence proti rakovin! prsu u #en a 
obezit! u d!tí.

10. Následná lé$ba po rakovin": Konzultuje svou v"#ivu, 
hmotnost a zp%sob cvi$ení s odborníky.

Kou&ení je primární p&í$inou rakoviny plic, ústní dutiny a 
mo$ového m!ch"&e. Je jisté, #e kou&ení cigaret zp%sobuje 
n!kolik druh% rakoviny.

Rovn!# bylo prokázáno, #e cigarety a alkohol mají syner-
gick" onkogenetick" efekt.

98
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japonsk! Národní institut pro v!zkum rakoviny (Japanese 
National Cancer Institute):

1. Vyvá!en" p#ísun !ivin (rovnom$rné zastoupení jednot-
liv"ch slo!ek)

2. St#ídání ka!dodenní stravy (nejezte toté! jídlo po#ád)
3. Omezte p#íjem tuk%
4. Pijte malé mno!ství alkoholu (vyhn$te se siln"m alkohol-

ick"m nápoj%m a kou#ení b$hem pití)
5. Neku#te (riziko p#edstavuje i pasivní kou#ení)
6. Volte stravu s adekvátním mno!stvím vitamín% a vlákniny
7. Jezte mén$ hork"ch a slan"ch jídel. Jezte jídlo a! poté, co 

vychladne.
8. Nejezte spálené jídlo
9. Nejezte plesniv$jící jídlo (zvlá&t$ lu&t$niny a kuku#ici)
10. Nep#ehán$jte to s opalováním
11. Cvi'te (a vyh"bejte se stresu)
12. D%kladná hygiena

V porovnáni s deseti p#ikázáními Sv$tového fondu pro 
v"zkum rakoviny postrádají tyto body prakti'nost. T$chto 12 
doporu'ení nemusí pro prevencista'it.

A"koliv se pro lé"bu dosud pou#ívají t$i základní 
metody, pracuje se na alternativách 

V sou'asné dob$ lze rakovinu lé'it t#emi zp%soby. Prvním je 
chirurgick" zákrok, druh"m lé'ba oza#ováním a t#etím chemot-
erapie. Díky rozvoji laparoskopie se minimalizuje zát$! na 
pacienta a je ho následn$ mo!né propustit z nemocnice d#íve po 
zákroku. Poslední v"voj v technologii radia'ních p#ístroj% 
umo!(uje p#esn$ lokalizovat rakovinové bu(ky. Cílená 
bun$'ná terapie umo!(uje upravit chemoterapii pro jednotlivé 
pacienty. Nyní m%!eme pomocí genetické anal"zy odli&it lidi, 
kte#í reagují na terapii od t$ch, na které terapie neú'inkuje, není 
ji! dále pot#eba provád$t zbyte'nou lé'bu.

A'koli se lé'ebné metody vyvíjejí rychle, po'et pacient% s 
rakovinou rovn$! stoupá. A'koliv pacienty v po'áte'ním stádiu 
lé'íme v"&e uveden"mi metodami, u tém$# 70% pacient% se 
nemoc vrací. Zvy&uje se také po'et pacient%, na nich! ji! nem-
ocnice vy'erpaly v&echny jim dostupné mo!nosti lé'by.

I ve velk"ch nemocnicích se stává, !e léka# #ekne: „Více pro 
vás ji! nem%!eme ud$lat,“ pokud !ádná z uveden"ch t#í 
mo!ností nefunguje. Kon'í to p#edepsáním opiát% pro úlevu od 
bolesti a pacient je poté po!ádán, aby strávil poslední dny 
svého !ivota s rodinou. N$kte#í léka#i dokonce p#edepisují léky 
proti rakovin$, které pacientovi nepomáhají v%bec.

V takovém p#ípad$ pak vedlej&í ú'inky lék% sni!ují kvalitu 
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pacientova !ivota. Ten umírá v bolestech, které mohou b"t 
zp#sobeny t$mito léky, nikoli chorobou jako takovou.

Uplat!ování t"í klasick#ch lé$ebn#ch metod 
soub%&n% s alternativní medicínou

Nebyl jsem jedin"m, kdo se kladl otázky t"kající se t$chto 
problém#.

Existují jiné lé%ebné metody, ne! ony t&i klasické?
Stále více medicínsk"ch za&ízení vyu!ívá imunoterapii jako 

%tvrtou metodu lé%by rakoviny. Jde o terapii, která se soust&edí 
na zlep'ení funkce makrofág a NK bun$k a sna!í se je p&im$t, 
aby bojovaly s rakovinov"mi bu(kami. Metody terapie se li'í, 
od pou!ití extrakt# z hub po extrakty z mo&sk"ch rostlin. 
Mnoho pacient# s rakovinou, kte&í ji! nejsou lé%eni, r#zné 
takové produkty pou!ívá, nebo) neví, které mohou b"t 
prosp$'né práv$ jim.

Jako slibná se jeví také terapie aktivovan"ch lymfocyt#, která 
posiluje lymfocyty in vitro. Jeliko! je ale pro lé%bu rakoviny 
pouze t$mito metodami nákladná a dlouhodobá, nemusí tyto 
mo!nosti znamenat definitivní odpov$* na rakovinu.

Existuje mnoho pacient# s rakovinou, jejich! nemoc byla 
lé%ena od ran"ch fází. U mnoha z nich v'ak dochází k 
op$tovnému nástupu choroby a k metastázám. Dne'ní medicína 
tyto pacienty nedoká!e lé%it.

Lé%ebné metody jiné, ne! jsou t&i západní klasické metody, 
jsou naz"vány alternativní medicínou. Na'e lé%ebná metoda 
vyu!ívá v"hod t$chto t&í metod a kombinuje je s dopl(ky, které 
posilují imunitní systém pacienta. +íká se tomu také integro-
vaná medicína, která zlep'uje v"sledky lé%by rakoviny.

Je-li rakovina lé%ena v po%áte%ních fázích, vyu!ívá se 
oza&ování a chirurgick"ch metod. Je-li chemoterapie ú%inná, 
vyu!íváme ji a zárove( minimalizujeme vedlej'í ú%inky. Na 
t$lo také aplikujeme zdroje tepla, abychom oslabili rakovinové 
bu(ky. Na'e metody lé%by kombinují také dal'í dopl(ky pro 
boj s rakovinou ze v'ech stran.

Termoterapie
M"m cílem p&i lé%b$ rakoviny je b"t s ní v symbióze. 

Sna!íme se oslabit rakovinu, abychom jí zabránili v 'í&ení a 
prodlou!ili !ivot pacienta. Na'e terapie by pozb"vala smyslu, 
kdybychom b$hem ni%ení rakovinov"ch bun$k zni%ili lidsk" 
!ivot.

V sou%asnosti vyu!íváme metody zvané termoterapie, která 
vyu!ívá skute%nosti, !e jsou rakovinové bu(ky citlivé na teplo. 
Pou!ívá se p&ístroj zvan" termotron, kter" lokáln$ zvy'uje 
teplotu na r#zn"ch místech t$la.

Existuje také mo!nost, kdy se zvy'uje teplota celého t$la. 
Vyu!ívá se horká vana, terapie dlouhovlnn"mi infra%erven"mi 
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paprsky a lé!ba léky zp"sobujícími hore!ku.
Je známo, #e termoterapie s pomocí termotronu a mal$m 

mno#stvím lék" proti rakovin% je ú!inná. Tato metoda s sebou 
v&ak p'iná&í lehké spáleniny a místní bolesti. Je nutné lé!bu 
aplikovat alespo( dvakrát t$dn% a neprobíhá-li spolu s 
oza'ováním, neb$vá hrazena ze zdravotního poji&t%ní.

Po mnoho let jsme zkoumali a aplikovali terapii dlouhovln-
n$mi infra!erven$mi paprsky, terapii sv%tlem, za'ízení pro 
emisi záporn$ch iont", nízkofrekven!ní vlnovou terapii, HIFU, 
mikrovlnnou terapii, lé!bu hork$mi ametysty, parní lázn%, 
terapii vodou sycenou oxidem uhli!it$m a mnoho dal&ích 
metod.

Terapie hork!mi krystaly ametystu a turmalínu 
ukazuje slibné v!sledky

B%hem na&eho v$zkumu jsme objevili za'ízení zvané 
„BioMat“, které bylo certifikováno organizací U.S. Food and 
Drug Administration. Tento v$robek kombinuje tepelnou 
energii ametystu a turmalínu, které p'irozen% zlep&ují lé!ebné 
schopnosti. Toto za'ízení lze pou#ívat ka#d$ den a navíc není 
drahé. Neexistují vedlej&í ú!inky a ka#d$ tak m"#e zlep&it 
funkci svého autonomního nervového systému na 100% a 
pocítit v$sledky u# po prvním dni pou#ívání.

V jednom p'ípad% do&lo k vylé!ení rakoviny prostaty a prsu 

b%hem dvou a# t'í m%síc". Pacient, jeho# smrt se o!ekávala v 
pr"b%hu n%kolika m%síc", p'e#il více ne# rok.

Budeme-li schopni vyu#ívat r"zn$ch zbraní v boji s rakovi-
nou v pozdním stádiu, musíme se sna#it o remízu.

Jeliko# v&ak tento boj potrvá dlouho, m"#eme jej prohrát, 
jestli#e nedoká#eme udr#et dobré stravovací návyky a #ivotní 
styl.

Doká#eme-li udr#et kvalitu #ivota a zárove( zlep&it imunitní 
systém, máme &anci bitvu s rakovinou vyhrát. Není v#dy nutné 
pacienta hospitalizovat a ulo#it do postele. Existují pacienti, 
kte'í s rakovinou bojují z domova.

V klinice Nakamachi Garden Clinic není smíchu nikdy dost
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Pravá podoba maligního nádoru

1. Definice rakoviny
Ne! se pustíme do boje s rakovinou, je d"le!ité v#d#t, co 

rakovina opravdu je. $tená%i, kte%í se nemohou do&kat, mohou 
za&ít &íst od kapitoly 1.

Slovo „rakovina“ ozna&uje celé spektrum maligních nádor" a 
&asto se pro jejich popis pou!ívá. Rozdíl mezi benigním a 
maligním nádorem souvisí se skute&ností, !e benigní tumor 
roste pouze na konkrétním míst#, zatímco maligní tumor 
napadá sousední tkán# a metastazuje do jin'ch orgán" a tkání. 
V'sledkem je ohro!ení !ivota nositele.

Slovo „rakovina“ se b#!n# zam#(uje s termínem „maligní 
nádor“. Slovo „rakovina“ v)ak ozna&uje nádor, kter' roste z 
v'stelkové tkán#. Nádory rostoucí z kostí a sval" se naz'vají 
„tumor“. A&koliv tumory nepocházejí z v'stelkové tkán#, lé&í 
se stejn# jako maligní nádory Benigní nádory nenapadají 
ostatní tkán#. V závislosti na jejich umíst#ní v)ak nemusejí b't 
a! tak úpln# „benigní,“ nap%íklad vzniknou-li na mozkovém 
kmeni.

S v'jimkou t#chto !ivot ohro!ujících nádor" se v)ak t#mito 
benigními nádory v této knize zaobírat nebudeme.

Rakovina se typicky ozna&uje dle svého primárního umíst#ní, 
nap%. rakovina plic, !aludku, prsu &i tlustého st%eva. 
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Sm!jící se pacient je na"í prioritou
Jin'mi slovy vyu!íváme v'hod moderní medicíny spolu s 

alternativní medicínou. Bez ohledu na to, zda jde o západní, 
v'chodní &i alternativní medicínu, na)im cílem je vyu!ít je ku 
prosp#chu a )t#stí na)eho pacienta.

V této knize vám p%edstavíme &tvrtou metodu lé&by rakoviny,
termoterapii. Budeme zde také mluvit o r"zn'ch p%ístupech k 

boji s rakovinou. 
M"!e-li pacient chodit a má chu* k jídlu, je zde )ance na 

vylé&ení a prodlou!ení !ivota.
Nemusíte se vzdávat p%edem, proto!e vám byla diagnostik-

ována rakovina v pozdním stádiu. Je d"le!ité, abyste v#%ili své 
p%irozené imunit#, která m"!e va)e t#lo „vylé&it“. +ivot není 
n#co, co mohou léka%i rozhodnout a odsoudit Jste-li siln# 
motivováni nemoc vylé&it a uzdravit se, za&nou va)e geny 14 
lé&it chorobu pomocí vlastní p%irozené imunity.

Cht#li bychom roz)í%it svou integrovanou lé&ebnou metodu, 
která vyu!ívá terapii hork'mi ametysty. Boj s rakovinou 
nekon&í t%emi klasick'mi mo!nostmi. Nyní ji! je mo!né %íci, 
!e to je teprve za&átek. Jsem si jist', !e termoterapie bude 
prosp#)ná ka!dému.
Doufám, !e tato kniha pom"!e pacient"m s rakovinou, jejich 
rodinám i léka%"m, kte%í se tuto nemoc sna!í vylé&it.

Yoshimizu Nobuhiro, zá%í 2008
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Gen P53 je dob!e znám"m genem pro potla#ování nádor$, 
kter" zabra%uje bu%kám v p!íli&ném r$stu.

Mohou-li v&ak tyto geny regulovat r$st bun'k a odum!elé 
bu%ky mohou zmutovat do nefunk#ního genu, m$(e se stát, (e 
bu%ky v na&em t'le za#nou nekontrolovateln' r$st a staré nebu-
dou správn' odumírat.

Tyto bu%ky porostou a porostou a stanou se nádorem, neboli 
tumorem.

N'které z t'chto tumor$ mohou b"t maligní a ohro(ovat (ivot 
hostitele.

Existují geny, u kter"ch se ukázalo, (e v r$stu nádor$ hrají 
v"znamnou roli. Kdyby gen P53 zmutoval, bu%ky by nepro&ly 
správnou apoptózou (odum!ením) a dostaly by se do cyklu 
nekontrolovatelného r$stu. 

Za normálních okolností je r$st nádor$ zp$soben spontán-
ními mutacemi, nikoli genetick"mi defekty (s v"jimkou 
n'kolika geneticky podmín'n"ch nádor$).

N'které druhy rakoviny jsou také zp$sobeny viry a bakteriál-
ními infekcemi. Cervikální rakovinu zp$sobuje lidsk" papilo-
mavirus typu 161 a 18.

Virus Epstein-Barrové (EBV) zp$sobuje Burkitt$v lymfom, 
lidsk" virus Tlymfocyt$ zp$sobuje leukémii, Helicobacter 
pyroli je p$vodcem rakoviny (aludku.

Existuje mnoho mechanism$, kter"mi tyto mikroorganismy 

Odli&ujeme ji od metastazující rakoviny pomocí pojm$ jako je 
„metastazující rakovina plic“, „plicní metastáza rakoviny 
(aludku“ #i „plicní metastáza rakoviny prsu“.

A#koli se neozna#ují za „rakovinu“, mezi maligní nádory 
pat!í také nádory na mozku, jako je glioblastom a gliom, stejn' 
jako onemocn'ní krve, jako je leukémie, lymfom, #i 
mnoho#etn" myelom.

Rakovinu klasifikujeme na základ' histologick"ch kategorií 
na adenomy, spinocelulární karcinomy a nádory mal"ch bun'k. 
Uplat%uje se také anatomická klasifikace – rakovina plic, prsu 
#i (aludku. Nádor rostoucí na plicích se bude naz"vat rakovi-
nou plic – adenomem #i nádorem mal"ch bun'k.

Tyto histologické rozdíly vedou k odli&n"m kombinacím
chemoterapeutik. A#koliv se n'kter"m z „maligních chorob“ 

ne!íká „rakovina“, nap!íklad sarkomu #i leukémii, budeme zde 
pova(ovat pojmy „rakovina“ a „maligní nádor“ za 
zam'nitelné.

2. Mechanismy
S v"jimkou nervov"ch bun'k prochází ka(d" den duplikací a
zánikem více ne( 60 bilion$ bun'k v na&em t'le. Za normál-

ních okolností na&e t'lo hlídá r$st bun'k, aby rostly, jen kdy( je 
to pot!eba. Jestli(e bu%ka odum!e z d$vodu v'ku, vyrostou na 
jejím míst' nové bu%ky.
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4. Stádia rakoviny
Stádia rakoviny jsou dána velikostí a existencí metastáz v

lymfatick!ch uzlinách a vzdálen"j#ích orgánech. Kombinace
t"chto faktor$ se naz!vá TNM klasifikace (Tumor Node
Metastasis staging). Jak ukazuje tabulka ní%e, velikost nádoru a
míra invaze do tkán" ur&ují, zda se jedná o nádor T0 &i T4.
N0-N4 popisují metastázy v lymfatick!ch uzlinách. Vzdálené
metastázy se t'ídí jako M0 (bez metastáz) &i M1 (s metas-
tázemi). 

T0 ozna&uje fázi, kdy je tumor p'íli# mal! na to, aby napadl
sousední orgány. V p'ípad" epitelov!ch nádor$ zna&í T0 fáze
rakovinu, která roste

pouze v epitelov!ch (v!stelkov!ch) bu(kách. Tyto nádory by
se m"ly odstranit chirurgicky pomocí endoskopu.

Za b"%n!ch okolností je velikost nádoru úm"rná jeho riziko-
vosti.

Velké nádory mohou zp$sobovat po#kození tlakem na okolní
orgány a nervy i bez metastáz. Nádory na plicích, které tla&í na

Primární tumor
(T: tumor)

Metastázy v 
lymfatických uzlinách
(N: lymf. uzliny)
Vzdálené metastázy
(M: metastázy)

T0

T1~T4

N0

N1~N4

M0

M1

Bez viditelného tumoru

Ruzné fáze v závislosti na velikosti nádoru a míry invaze

Bez metastáz v lymfatických uzlinách

Ruzné fáze v závislosti na stavu metastáz v ruzných 

lymfatických uzlinách

Bez vzdálených metastáz

Prítomnost vzdálených metastáz

zp$sobí r$st nádoru. Lidsk! papilomavirus a virus Epstein-
Barrové potla&ují funkci genu P53 a zp$sobují r$st nádoru v 
lidském t"le.

Virus %loutenky a Helicobacter pylori zp$sobují v t"le 
konstantní zán"ty, které riziko rakoviny zvy#ují. Infekce t"mito 
mikroorganismy jsou v#ak jen jedním z krok$ v slo%itém 
mechanismu r$stu nádoru. Virová infekce jako taková nádor 
nezp$sobuje. Existují geny zvané „onkogeny“, které r$st 
nádor$ stimulují. Je proto velmi d$le%ité geny, které r$st 
nádoru potla&ují, p'i lé&b" rakoviny aktivovat.

3. Diferenciace nádoru
Zhruba 60 bilion$ bun"k v na#em t"le se vyd"lí z jediného 

embrya.
Embryo se rozd"lí do n"kolika kmenov!ch bun"k, které poté 

vyprodukují rozli&né bu(ky na#eho t"la. Tento proces se 
naz!vá „diferenciace“. Více „nediferencovan!ch bun"k“ se 
bude sna%it rozd"lit na dce'iné bu(ky a zp$sobí aktivní r$st 
bun"k.

V"t#í po&et „nediferencovan!ch bun"k“ v nádorové tkání 
tedy znamená, %e nádor je „více maligní“. Má tendenci rychleji 
metastazovat, odolávat lé&b" a prognóza je #patná. Mezi difer-
encovan!m a nediferencovan!mi typy je v#ak také typ 
p'echodn!.
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Systém klasifikace rakoviny lze rozd!lit i u jednotliv"ch 
orgán# podle vzoru TNM. Následující tabulka ukazuje 
klasifika$ní systém cervikálních nádor#.

5. Epidemiologie rakoviny
Od roku 2003 ve Spojen"ch státech pokles ro$ní po$et úmrtí 

na rakovinu o 3 000. Tato skute$nost souvisí s mnoha faktory, 
jako je v$asná diagnóza, lep%í stravovací návyky a nástup 
integrované lé$by. V mén! bohaté $ásti populace, jako jsou 
hispánci $i afroameri$ané, v%ak po$et úmrtí na rakovinu stále 
stoupá.

A$koliv v Japonsku po$et úmrtí na rakovinu stoupá, u 
mlad"ch lidí toto $íslo stoupat p&estává. Nap&íklad po$et ob!tí 
rakoviny u mu'#-padesátník# z#stává konstantní. U 'en toto 

0 Rakovina se drzí v epitelové tkáni
I Ia Ia1: Rakovinové bunky napadly základní membránu do vzdálenosti 3mm

a velikosti 7mm
Ia2: Hloubka invaze 3-5mm, velikost do 7mm

Ib Ib1: Tumor je v delozním cípku dobre uzavrený, velikost do 4 cm
Ib2: Tumor vetsí nez 4 cm

II IIa Ackoliv nádor napadl pochvu, nedostal se do spodní 1/3 posevní steny.
Nedostal se do delozní dutiny.

IIb Jako IIa, ale s invazí do delohy.
III IIIa Invaze do spodní tretiny posevní steny, bez invaze do 

pánevní steny.
IIIb Invaze do pánevní dutiny, symptomy hydronefrózy

IV IVa Invaze do mocového mechýre ci rekta
IVb Invaze do celé pánevní oblasti

nervy pod klí$ní kostí, se naz"vají pancoast tumor, doslova 
tumor vrchní $ásti plic. Rakovina v oblasti rekta m#'e napad-
nou mo$ov" m!ch"& a zp#sobit krvácení (hematurie).

Metastázy v lymfatick"ch uzlinách ur$ují stav, kdy dojde k 
zachycení rakovinov"ch bun!k v uzlin!, kde pak rostou. Za 
normálních okolností dojde k v lymfatick"ch uzlinách k 
destrukci v%ech cizích objekt#. Rakovina, která metastazuje do 
lymfatick"ch uzlin, má tedy schopnost p&ekonat p&irozenou 
imunitu na%eho t!la.

Pokud rakovina metastazuje v uzlinách vzdálen!j%ích od 
p#vodního místa v"skytu, znamená to, 'e je mnohem siln!j%í 
ne' rakovina, která metastazuje pouze v okolních uzlinách.

Jestli'e rakovina metastazuje do jin"ch orgán#, je prognóza 
v!t%inou %patná bez ohledu na primární místo v"skytu. Pro 
ur$ité druhy rakoviny existují typické lokace metastáz. 
Nap&íklad rakovina prostaty, prsu a %títné 'lázy $asto metasta-
zují v kostech, zatímco rakovina tlustého st&eva má tendenci 
metastazovat v játrech a plicích.

Fáze rakoviny se klasifikují dle systému TNM proto, aby 
bylo mo'né snadno ur$it postup choroby. Díky zp#sobu, jak 
byl systém TNM sestaven, jej m#'eme naz"vat „klasifikace dle 
klinické progrese“. V závislosti na fázi choroby lze n!které 
druhy rakoviny lé$it chirurgicky, zatímco jiné ani nemusejí mít 
indikaci pro chirurgick" zákrok.
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Opravdu ale v tuto chvíli neexistuje mo!nost, jak pacientovi 
pomoci?

Léka"i, kte"í se zab#vají integrovanou a dopl$kovou lé%bou, 
tvrdí, !e nyní je %as za%ít opravdov# boj, a podávají pomocnou 
ruku t&m, kter#m byla diagnostikována „rakovina v kone%ném 
stádiu“. Existuje tolik alternativních metod lé%by, !e i léka"i 
mají n&kdy problém zvolit tu správnou. Mnoho pacient' v 
zoufalé snaze vylé%it se vyzkou(í v(emo!né v&ci.

A%koliv pro n&které pacienty existují velice ú%inné dopl$ky, 
je jen málo takov#ch p"ípravk', které by m&ly pozitivní vliv na 
v(echny pacienty s rakovinou.

V mnoha p"ípadech do(lo k vylé%ení rakoviny za pomocí 
dopl$k', jako je „Agarist“ %i „Fukoidan“. Neexistují v(ak 
d'v&ryhodné v&decké údaje o tom, kolik pacient' bylo 
vylé%eno a v jakém stádiu rakoviny. N&kte"í pacienti mohou 
mít pocit, !e n&které z t&chto dopl$k' jsou ú%inné. To je 
pot"eba stanovit na základ& v&deck#ch studií. Je pot"eba ov&"it 
aspekty, jako jsou tumor markery, stav organismu a v#sledky 
radiologick#ch vy(et"ení, abychom ú%innost jednotliv#ch 
preparát' posoudili.

%íslo dokonce klesá. Jsme schopni sní!it po%et úmrtí na 
rakovinu díky brzké diagnóze, v%asné lé%b& a zlep(ení stravo-
vacích návyk'.

6. Pravda o lé!b" rakoviny
Abychom sní!ili po%et úmrtí na rakovinu, musíme se zam&"it 

na zlep(ení !ivotního stylu a v%asnou diagnózu i lé%bu. Co 
bychom v(ak m&li d&lat, jestli!e ji! rakovinu máme?

Nikdo nedoká!e zabránit panice, kterou cítí, je-li mu diagnos-
tikována rakovina. Jde-li o rakovinu v raném stádiu, p'jde ji 
mo!ná vylé%it jednoduch#m endoskopick#m zákrokem. 
Problém v(ak nastává ve chvíli, kdy rakovina metastazuje do 
lymfatick#ch uzlin a dal(ích orgán'. Jestli!e se rakovina stále 
vrací i po chirurgick#ch zákrocích a chemoterapii, je situace 
vá!ná.

V tuto chvíli ji! m'!e b#t nemo!né vylé%it rakovinu zcela.
Jestli!e za%neme pou!ívat chemoterapii, abychom rakovinu
„vylé%ili“, zabijeme nakonec více bun&k zodpov&dn#ch za 

imunitu a sní!íme kvalitu !ivota pacient'. M'!e to dokonce 
mít za následek d"ív&j(í úmrtí, ne! se o%ekávalo.

Ve chvíli, kdy chemoterapie nefunguje, nakonec nemocnice 
pacientovi oznámí, !e d&lali, co mohli, a víc u! ud&lat nemo-
hou. Pacient je poté po!ádán, aby strávil své poslední dny s 
rodinou. Tak vznikají „rakovinoví uprchlíci“.
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Kapitola 3: Zah!ejte sv"j organismus pomocí termot-
erapie

• Hypotermie je p!í#inou mnoha chorob
• Pacienti s rakovinou mají typicky nízkou t$lesnou teplotu
• Bez enzym" není %ivot
• Je p!ínosné p!í#iny hypotermie napravit
• Zv&'ení teploty t$la o 1°C zvy'uje imunitu o 40% a teplota 

43°C zp"sobuje smrt rakovinov&ch bun$k
• Posta#ující je pouze 1/4 a% 1/10 b$%né dávky lék" proti 

rakovin$
• T$lesná teplota poklesne, kdy% vládu nad organismem 

p!evezme sympatick& nervov& systém
• Co je to #tvrtá medicína – termoterapie?
• Bu(ky rakoviny jsou citlivé na teplo
• Hypertermii lze pou%ívat soub$%n$ s oza!ováním a chemoter-

apií
• N$kte!í léka!i o v&hodách termoterapie nev$dí
• Lé#ba rakoviny pomocí matrace o teplot$ a% 70°C
• HSP (heat-shock protein – protein tepelného 'oku) lé#í
• HSP opravují nefunk#ní proteiny
• Mno%ství HSP m"%ete zv&'it i doma
• Jak p!im$t rakovinové bu(ky k apoptóze
• Inovátor v oblasti chemoterapie zlep'il stav 70% pacient" v 

kone#ném stádiu rakoviny
• Terapie hork&mi ametysty m"%e zv&'it teplotu a% na 70°C
• Dv$ hlavní funkce – dlouhovlnné infra#ervené zá!ení a efekt 

záporn&ch iont"
• Hormeze pomocí ametyst" zvy'uje imunitu
• M"%e vylé#it i svalovou atrofii a revmatismus
• Terapeutická hormeze pomocí hork&ch ametyst" je nutností
• Integrovaná lé#ba viditeln&mi paprsky zlep'uje imunitní 

systém a bolesti

Úvod
)tvrtá medicína – termoterapie zachra(uje pacienty s rakovinou
Pravá podoba maligních nádor"

Obsah
Kapitola 1: Klinické p!ípady rakoviny

• Rakovina prsu – 4 cm
• Rakovina prsu – 3 cm s invazí do pohrudnice
• Cholangiokarcinom, rakovina tlustého st!eva
• Rakovina ezofágu, tracheální stenóza
• Rakovina prostaty
• Oboustranná rakovina prsu – 10 a 12 mm
• Rakovina prsu s t!emi nádorov&mi lo%isky v#. nádoru 3 cm v 

pr"m$ru
• Epitelov& nádor krku, metastázy v plicích
• Rakovina prsu, metastázy v plicích
Abychom zabránili návratu a postupu rakoviny…

Kapitola 2: Nebojte se rakoviny!
• Ka%dému v t$le roste více ne% 3 000 rakovinov&ch bun$k
• Na rakovinu nezem!eme, jestli%e tyto bu(ky neporostou!
• Jak nádor roste
• Rakovinu zp"sobují chyby p!i replikaci gen"
• Roste rychlostí 1 kg za 10-15 let
• Imunitní systém s rakovinou bojuje
• Jakmile vlastnostem rakoviny porozumíme, budeme v$d$t, 

jak ji lé#it
• Imunitní systém potla#uje r"st nádoru
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Kapitola 5: Dopl!ková terapie posiluje imunitní 
systém

• Bojujte s rakovinou pomocí vlastního imunitního systému, 
apoptózy a angiogeneze

• Zm"!te prost#edí ve st#evech tak, aby vyhovovalo bakteriím 
Bifidus, pomocí frukto-oligosacharózy

• Nadm"rná konzumace omega-6 mastn$ch kyselin zp%sobuje 
metabolick$ syndrom

• Vysokomolekulární polysacharóza stabilizuje glukózov$ 
#et"zec bu!ky

• Glukóza pomáhá udr&ovat &ivot
• Národní institut pro zdraví potvrdil v$razné zlep'ení u 100 

pacient% s astmatem
• Aktivujte enzymy pomocí fyziologick$ch minerál%
• Snadn$ p#echod z krve do mozku. Okam&itá aktivace 

mitochondrií.
• Fukoidanová metoda indukce apoptózy
• Vysoce funk(ní dopl!ky oslabují rakovinové bu!ky
• Termoterapie a terapie posílení imunity z Nakamachi Garden 

Clinic

Kapitola 6: P#ekvapiv$ vliv p%stu
• P%st dle Nakamachi Garden Clinic
• Vyzkou'ejte jednoduchou t#ídenní lé(bu p%stem
• Zdravé bu!ky se „p#epnou“ do &ivota v nep#íznivém prost#edí
• Dev"t nemocnic potvrdilo vliv lé(by p%stem
• Funkce centrálního nervového systému se b"hem p%stu 

zlep'uje
• Vliv p%stu potvrdil zdravotní institut (Health Institute)

Vysv!tlení – Status t#í klasick$ch metod lé(by
Doslov – M"li bychom zastavit r%st po(tu rakovinov$ch uprchlík%

Kapitola 4: Detoxifikace - Vy(ist"te si st#evní st"ny
• St#evo je na'ím „druh$m mozkem“
• Rovnováha mezi prosp"'n$mi a 'kodliv$mi mikroby
• Prost#edí ve st#ev" by m"lo b$t vhodné pro prosp"'né 

mikroby
• Lactobacillus a oligosacharóza stimulují r%st prosp"'n$ch 

mikrob%
• Zdravá strava zkvalit!uje mikrobiologické prost#edí ve 

st#ev"
• Bohaté enzymy mají za následek zlep'ení mikrobiologického 

prost#edí ve st#ev"
• Men'í po(et enzym% zp%sobuje oslabení imunitního systému
• Zbavte se 'patn$ch mikrob% (i't"ním st#ev
• Gastrointestinální systém vyu&ívá 60-70% imunitního 

systému
• Gastrointestinální systém aktivuje makrofágy a vytvá#í 

protilátky
• Makrofágy a NK bu!ky fungují jako prvotní obranná linie 

proti rakovin"
• Pomocné T-lymfocyty #ídí imunitní systém
• Rakovina m%&e odum#ít bez jakékoli lé(by
• Toxické materiály pomalu zabíjejí va'e t"lo
• Detoxikujte si své t"lo pomocí orientální medicíny a dopl!k%
• Zbavte se t"&k$ch kov% a nezdrav$ch aditiv
• Ve velk$ch rybách, jako jsou tu!áci, se ukládá rtu)
• Jedna trilióntina gramu dioxinu ji& ovlivní va'e t"lo
• Mate#ské mléko japonsk$ch &en je dioxiny kontaminováno 

nejvíce na sv"t"
• Chemické látky ni(í mozky d"tí
• Je pot#eba, abyste p#evzali vládu nad sv$m zdravím
• Detoxifikace zlep'uje p#irozenou imunitu
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Kapitola 1
Klinické prípady rakoviny

30 !tvrtá metoda lé"by rakoviny
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Rok po kone!né diagnóze se nádor na prsu stále neobjevil.
Tento konkrétní p"íklad dokazuje ú!innost termoterapie a 

enzymu p"i pou#ití s chemoterapií.
※Léky proti rakovin$, ametystová infra!ervená v%h"evná 

podlo#ka, dopl&ky hyfa

Byl nalezen nádor o velikosti 3 x 3 cm obklopen% hmotou o 
rozm$rech 13'10 a 13'11mm. Pacientka p"ed operací !ty"ikrát 
podstoupila neoadjuvantní chemoterapii (Epirubicin 80mg, 
Endoxan 800mg). Od prosince byla lé!ena dvakrát t%dn$ 
terapií hork%ch ametyst(. V kv$tnu podstoupila kontrolu u 
chirurga, kter% jí oznámil, #e nádorové hmoty v%razn$ ubylo. 
Byl to jeden z nejlep)ích v%sledk( neoadjuvantní chemoterapie 
v historii p"ípad( rakoviny prsu. Po chirurgickém zákroku byla 
aplikována adjuvantní chemoterapie za minimálních vedlej)ích 
ú!ink(. Pacientka nyní !eká na rekonstruk!ní chirurgick% 

Rakovina prsu �– 3 cm s invazí do pohrudnice 
(pacient K.M., 46 let, zena)

Lékarské vysetrení
Pacientce byla rakovina prsu

diagnostikována v prosinci roku 2007, kdy
navstívila nemocnici z duvodu bolesti v
levém prsu. Navstívila i jiné nemocnice
kvuli potvrzení diagnózy; odpoved�’lékaru byla vzdy táz.

Rakovina prsu – 4 cm 
(pacient T.H., 49 let, #ena)

Léka!ské vy"et!ení
Pacientka podstoupila chirurgick% zákrok v souvislosti s 

nádorem prsu ve v$ku 20, 30 a 41 let. A!koliv b$hem t$chto 
zákrok( nebyl nalezen d(kaz o maligním nádoru, byla s tímto 
nádorem diagnostikována v zá"í roku 2007, kdy byla p"ijata do 
nemocnice s bolestí v pravém prsu.

Nemocnice doporu!ila chirurgick% zákrok, #ena v)ak  
nav)tívila na)i Garden Clinic, aby získala dal)í názor.

Po konzultaci se specialistou na nádory prsu bylo rozhod-
nuto, #e bude pot"eba chirurgick% zákrok, p"i kterém bude 
odstran$n nádor o pr(m$ru 4 cm nacházející se v oblasti pod 
pravou bradavkou.

Aby se p"ed operací sní#ila velikost nádoru, byla podána 
neoadjuvantní chemoterapie (Taxol 60mg) spole!n$ s terapií 
hork%mi ametysty. Z po!átku se vyskytla jen lehká komplikace 
se ztrátou vlas(, ale pozd$ji se dostavily zhor)ující se projevy 
zvracení.

Pacientka podstupovala t"ikrát denn$ terapii hork%mi amety-
sty, spolu s konzumací posilujících dopl&k(. P"i mamogra-
fickém a ultrazvukovém vy)et"ení p"ed operací tumor nebyl k 
nalezení. Operace byla zru)ena a klinika se rozhodla pacientku 
pouze dále sledovat.
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Pacientka byla negativní na hepatitidu B/C a po lé!b" 
p#ípravkem Gemcitabine nevykazovala zlep$ení. Jeliko% prog-
nóza u cholangiokarcinomu v pokro!ilém stádiu je $patná a 
nádor nelze operovat, dával jí její léka# p#ibli%n" m"síc %ivota.
&ena poté nav$tívila Garden Clinic, aby získala dal$í názor na 

sv'j zdravotní stav. Jeliko% byla schopna orální konzumace 
potravy, byla lé!ena za pomocí termoterapie spolu s vysok(mi 
dávkami vitamínu C, tmavého kvasu a fukoidanu.

Pon"vad% pacientka %ila velice daleko, z'stala n"jakou dobu 
na klinice, aby se nau!ila termoterapii pou%ívat p#ed návratem 
dom'. Jeliko% lé!ba Gemcitabinem nevykazovala zlep$ení, byl 
jako dal$í lék p#edepsán TS-1.

Dávka chemoterapie nep#ekra!ovala 1/2 a% 1/3 b"%né dávky, 
a tedy se neprojevily vedlej$í ú!inky. P#i následné náv$t"v" na 
klinice jsme pozorovali zm"k!ení p'vodn" ztvrdlého b#icha a 
hodnot tumor marker'.

Kdy% sv'j p#íb"h popsala léka#i, kter( pacientce nedával 
$anci na p#e%ití, byl velmi p#ekvapen, nakolik se její stav 
zlep$il.

„Od poslední náv$t"vy se vá$ nádor zmen$il o 30%. P#i 
prvotní diagnóze bylo tém"# nemo%né vás lé!it. Jedná se o 
extrémn" v(jime!n( p#ípad a hrát roli zde musí práv" termoter-
apie.“

(Pacientka) „Byla jsem lé!ena pomocí termoterapie a 

zákrok.
Ve chvíli, kdy byla pacientka v univerzitní nemocnici diag-

nostikována rakovinou, zeptala se léka#' na mo%nost u%ití 
termoterapie. Ti jí v$ak sd"lili, %e v jejich nemocnici termoter-
apii nepraktikují, nebo) „teplo zp'sobuje $í#ení rakoviny díky 
zv($ení cirkulace krve“. Nemocnice poté tento p#ípad 
pova%ovala za v(jime!n" efektivní u%ití neoadjuvantní 
chemoterapie.

V Garden Clinic byla provedena terapie v(h#evnou 
infra!ervenou ametystovou podlo%kou spolu s podáním 
vysok(ch dávek vitamín' (60g, 500cc v dávce) a injekce 
placenty.
※Léky proti rakovin", ametystová infra!ervená v(h#evná 

podlo%ka, injekce placenty, vitamín C a dal$í

Cholangiokarcinom, rakovina tlustého st!eva 
(pacient T.S., 70 let, %ena)

Léka!ské vy"et!ení
Pacientce byl v listopadu 2007 p#i náv$t"v" nemocnice 

(bolesti v horní !ásti b#icha) diagnostikován cholangiokarci-
nom na obou jaterních lalocích.

P#i následné koloskopii byl nalezen také 15mm vysoce difer-
encovan( nádor v esovitém tra!níku. Dal$í nádory p#i testech 
nebyly nalezeny.
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proti rakovin!, jsou práv! ti, díky kter"m vznikají rakovinoví 
uprchlíci. Pacientka je nyní zdravá a její kvalita #ivota se dr#í 
na dobré úrovni. Svou lé$bu ji# dále m!nit nemusí.

Rakovina ezofágu, tracheální stenóza 
(pacient U.Y., 65 let, mu#) 

Komentá! pacienta
Rakovina ezofágu mi byla diagnostikována v kv!tnu 2008, 

kdy# jsem nav%tívil nemocnici z d&vodu silné únavy. Oznámili 
mi, #e rakovina je ve fázi 4a a je neoperabilní. Byl jsem proto 
lé$en dv!ma cykly chemoterapie a oza'ování b!hem dvou 
m!síc&. 5. srpna jsem se dozv!d!l o Garden Clinic, kam jsem 
14. srpna nastoupil.

Byl jsem lé$en za pomoci v"h'evné ametystové matrace, 
hormeze, vitamínu C a injekcí germania. Rozhodl jsem si 
matraci po'ídit a podstupoval jsem lé$bu dvakrát denn! p'i 
70°C ve dne a p'i normální teplot! v noci. Bral jsem rovn!# t'i 
druhy dopl(k& stravy.

V srpnu p'i op!tovné náv%t!v! nemocnice mi oznámili, #e se 
moje rakovina v"znamn! zlep%ila. Po biopsii ezofágu mi 
dokonce sd!lili, #e nádor zcela zmizel. Byl jsem velmi 
p'ekvapen. Nyní jsem zcela zdrav". Nemohu uv!'it tomu, co se 
stalo.

A$koli rakovina zmizela, p'esto stále vyu#ívám terapii 

vitamínu C.”
„Domnívám se, #e vliv TS-1 hrál ve zlep%ení va%eho zdravot-

ního stavu zásadní roli. Jeliko# netrpíte #ádn"mi záva#n"mi 
vedlej%ími ú$inky, m&#ete #ít je%t! dlouho, budete-li u#ívat 
správné léky.”

Léka' nev!d!l, #e dávka TS-1, kterou pacientka obdr#ela, 
byla jen 1/2 a# 1/3 b!#né dávky. Jeliko# léka' prohlásil, #e ji 
nebude vy%et'ovat, pokud nebude brát tyto léky, pacientka p'ed 
ním tuto skute$nost tajila.

Nyní je #ena ve slo#ité pozici, nebo) ji léka' #ádá, aby brala 
Gemcitabine, kter" p'i prvním pou#ití nebyl ú$inn".
※Léky proti rakovin!, ametystová infra$ervená v"h'evná 

podlo#ka, $ern" kvas, fukoidan

 
Komentá! léka!e

Kdy# pacientka odmítla brát Gemcitabine proto, #e nefun-
goval, léka' jí oznámil, #e jestli#e nechce brát léky, m!la by jít 
do hospicu.

Poradil jsem jí, aby dal%í lé$bu podstoupila v jiné nemocnici.
Onkologové, kte'í pro boj s rakovinou pou#ívají pouze léky 

Date 08.4.23 5.7 5.21 6.17 6.25 7.16 8.6 8.13

CEA 949.2 534.3 786.4 442.2 564.3 532.4 685.2 752.1

CA19-9 215 231.3 132 108.5 92 93 136.7 126
Zlepsení tumor markeru u pacientky T.S.
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Po náv!t"v" Garden Clinic jsem zapo#al lé#bu termoterapií. 
Od chvíle, kdy jsem p$estal brát hormonální léky, m%j tumor 
marker, kter& p$edtím poklesl na 0,15, op"t stoupnul na 41 (zá$í 
2007).

V pr%b"hu lé#by, kterou jsem podstupoval – termoterapie, 
terapie hork&mi ametysty, injekce placenty a hormonální 
terapie – za#al m%j tumor marker prudce klesat. V kv"tnu 2008 
byla jeho hodnota pouze 0,011.

A#koli je nyní hodnota mého tumor markeru velice nízká, 
lé#ím se za pomoci termoterapie t$ikrát a' #ty$ikrát do m"síce. 
I ve chvíli, kdy je mé t"lo díky hormonální terapii oslabené, se 
cítím v&razn" lépe poté, co podstoupím termoterapii. Ob#as 
poci(uji silné vedlej!í ú#inky jako nesnesitelnou bolest, která 
se v!ak zlep!uje se zlep!ením mikrocirkulace.

Komentá! léka!e
Stejn" jako v prvním a druhém p$ípad", je i zde termoterapie 

velice ú#inná, proto'e se nádorová hmota nachází t"sn" pod 
povrchem k%'e. I ve t$etím p$ípad" byla nádorová hmota v 
podb$i!ku hmatatelná. Jestli'e se léze nachází hloub"ji v 
pánevní dutin", nemusí termoterapie dávat tak dobré v&sledky, 
je proto pot$eba ji aplikovat #ast"ji.

Date 02.5.11 03.3.10 04.5.17 05.1.17 07.9.10 08.5.29

Marker 12715.0 2.980 2.220 0.150 41.680 0.011
Tumor marker pacienta M.K. poklesl az na 0,011 v kvetnu 2008

hork&mi ametysty, abych zabránil jejímu návratu.
※Ametystová Infra#ervená v&h$evná podlo'ka, hormeze, 

extrakt z enzym% hub, vitamín C, germanium, papuraru

Rakovina prostaty 
(pacient M.K., 66 let, mu')

Komentá! pacienta
Kdy' jsem si v $íjnu 2001 u'íval horkou koupel, zaslechl 

jsem k$upnutí, po kterém následovala silná bolest v boku. V 
nemocnici mi sd"lili, 'e mám zlomeninu. A#koliv jsem byl 
rovnou p$ijat do o!et$ování, symptomy se nezlep!ily a pozd"ji 
jsem byl propu!t"n.

P$í!tí rok v kv"tnu jsem nav!tívil velkou nemocnici, kde jsem 
m"l podstoupit komplexní prohlídku. Práv" tehdy mi diagnos-
tikovali rakovinu prostaty. M%j tumor marker byl 12715,0, tzn. 
inoperabilní. Poté jsem podstoupil lé#bu hormonální terapií.

Before treatment,
whole body CT,
arrow points the
tumor

Esophagealcancer

Esophagealcancer
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má prsa vypadají znovu mladá.
※Ametystová Infra!ervená matrace BioMat a dal"í p#ípravky

Rakovina prsu s t!emi nádorov"mi lo#isky 
v$. nádoru 3 cm v pr%m&ru
 (pacientka T.K., 76 let, $ena)

Komentá! pacienta
Rakovinu prsu mi diagnostikovali v únoru 2007 a m%la jsem

podstoupit chirurgick& zákrok. Na"li mi 3 nádorové útvary
v!etn% jednoho o pr'm%ru 3 cm. Jeliko$ jsem znala matraci
BioMat, rozhodla jsem se zákrok odmítnout a po dobu !ty#
m%síc' jsem zah#ívala své t%lo hodinu denn%.

08.7. �– Nádor se zmensil a jiz není potreba operace

06.11. �– 12 mm útvar v pravém a 10 mm útvar v levém prsu

Oboustranná rakovina prsu – 10 a 12 mm 
(pacient H.K., 51 let, $ena)

Komentá! pacienta
S matrací BioMat jsem se poprvé setkala v únoru 2008. 

Po$ádala jsem svého otce, kter& v lednu absolvoval operaci 
rakoviny tlustého st#eva, aby tento produkt pou$íval. Otcovo 
zdraví se poté za!alo v pr'b%hu dubna a kv%tna pomalu, ale 
jist% zlep"ovat. Nyní je zdrav& a op%t pracuje na své farm%.

Tehdy jsem za!ala schopnostem této matrace v%#it. Ji$ d#íve 
se u mne vyskytlo podez#ení na rakovinu prsu. V listopadu 
2006 jsem nav"tívila st#edisko Shizuoka Cancer Center, kde 
jsem podstoupila vy"et#ení, p#i kterém léka#i nalezli nádory v 
obou m&ch prsou o velikosti 10 mm a 12 mm.

Nemocnice mne po$ádala, abych podstoupila operaci. P#esto 
jsem se sna$ila zah#ívat své t%lo ka$d& den pomocí matrace 
BioMat, nebo( jsem vid%la, jak&m p#ínosem byla pro mého 
tatínka.

Pou$ívala jsem matraci hodinu ka$d& den, zah#ívala jsem své 
t%lo na 70° po dobu p%ti m%síc'.

Tento m%síc jsem podstoupila mamografické vy"et#ení, kde 
se ukázalo, $e se nádor zmen"il. Ji$ není pot#eba absolvovat 
operaci. Léka# také tvrdí, $e díky zv&"enému po!tu prsních $láz 
jsou má prsa podobná t%m, kter&mi se chlubí t#icátnice.

BioMat nejen $e vylé!il mou rakovinu, ale navíc díky n%mu i 
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Epitelov! nádor krku, metastázy v plicích 
(pacient H.Y., 50 let, mu!)

Komentá" pacienta
O mo!nosti, !e mám rakovinu, jsem se dozv"d"l, kdy! jsem 

se lé#il s dásn"mi v nemocnici Okinawa Hospital 23. dubna. 
13. kv"tna jsem $el do jiné nemocnice na CT a ultrazvuk. 
Jeliko! jsem musel v mezi#ase n"co d"lat, za#al jsem brát 2 
gramy fukoidanu t%ikrát denn" a od 16. kv"tna jsem podstu-
poval lé#bu Ametystovou Infra#ervenou vyh%ívací matrací po 
dobu jedné hodiny denn".

Kdy! 19. kv"tna p%i$ly mé v&sledky, byl jsem diagnostikován
s epitelov&m nádorem ve stádiu 4 a m"l jsem v lymfatick&ch 

uzlinách 11 mm velk& nádor. Na brad" jsem si dokázal 
nahmatat tvrd& útvar – oznámili mi, !e rakovina metastazovala 
do krku a brady.

22. kv"tna jsem byl p%ijat do nemocnice, ale to u! byl útvar na 
brad" pry#.

23. kv"tna jsem si vzal t%ikrát 2 gramy fukoidanu. 24. kv"tna 
léka% objednal vy$et%ení PET kv'li obavám z plicních metas-
táz.

Toho dne jsem podstoupil terapii Ametystovou Infra#ervenou 
vyh%ívací matrací a vzal jsem si t%ikrát 2 g fukoidanu.

29. kv"tna se kolem m" shromá!dili léka%i, aby si prohlédli 
v&sledky PET scanu a prodiskutovali dal$í postup lé#by.

M'j nejv"t$í nádor se zmen$il na velikost 1 cm, dal$í zcela 
zmizel. V$ichni léka%i byli velice p%ekvapeni.

A#koli ji! nemusím podstupovat operaci, stále vyu!ívám 
terapii s matrací BioMat. Nepomohla mi toti! pouze s rakovi-
nou prsu – projevil se i dal$í p%ekvapiv& efekt.

Od roku 1994 vidím velice $patn" na levé oko. M"lo se jednat 
o vadu, která není lé#itelná ani operací. V$e jsem vid"la v 
#erven&ch a #ern&ch barvách. P%i pou!ívání matrace se mé 
vid"ni v&znamn" zlep$ilo.

Také moje chronická bolest zad zcela ustoupila a dnes !iji 
velice zdrav&m !ivotem.

• ABC
• Coa

2007.2, three tumnors

2008. 7,  three tumnors are down to two
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!ervence a od té doby jsem podstupovala ka"dodenní 
40-minutovou lé!bu p#i 70 stupních.

Od t#etího dne se mi za!ala vracet chu$ k jídlu.
1. srpna v%sledky scan& ukazovaly, "e nádor v horních 

cestách d%chacích zmizel a nádor v dolních cestách se dostal do 
latentního stádia. Sní"ila se také tlou'$ka tukové vrstvy okolo 
nádoru. V%sledky krevních test& byly rovn(" normální.

Metastázy v plicích po 6 m(sících zcela zmizely

Lung cancer  2. 22, 2008

Stated using Biomat 
since 7. 14, 2008

8. 1, 2008

Lung cancer

Metastázy v plicích po 6 mesících zcela zmizely

CT Image

Místo toho jsem v'ak zaslechl, "e rakovina zcela zmizela. 
Místo metastazování do plic zmizely i ji" existující metastázy v 
lymfatick%ch uzlinách; nebyli ji" ani hmatatelné. Léka#i s 
p#ekvapením zjistili, "e rakovina zmizela ji" p#ed za!átkem 
lé!by, a nedokázali tomu porozum(t.

Rakovina prsu, metastázy v plicích 
(pacientka M.Y. , 34 let, "ena)

Komentá! pacienta
V únoru 2008 mi léka#i na'li dva nádorové útvary v pravé 

plíci. P&vodní lokací byl prs a rakovina mezitím metastazovala 
do plic, pr&du'nice, mozku a kostí. Léka#i mi dávali jen t#i 
m(síce "ivota.

Za!ala jsem podstupovat chemoterapii a oza#ování.
S ametystovou Infra!ervenou matrací jsem se setkala 14. 

08. 5. 13 diagnosed with stage 4
epithelial cancer

08. 5. 24 lymph node metastasis
was gone as well
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Kapitola 2 
Nebojte se rakoviny!

Abychom zabránili návratu a postupu rakoviny…
Prevence návratu a postupu rakoviny po diagnóze je 

nejd!le"it#j$í %ástí celé lé%by rakoviny. Rakovinu 
ozna%ujeme za nemoc "ivotního stylu. Stejn# jako pacienti s 
diabetem a hyperlipidémií, musí i onkologi%tí pacienti 
udr"ovat

zdrav& "ivotní styl.
Je dob'e známo, "e pacienti s diabetem a obézní lidé trpí 

vysok&m rizikem rakoviny. Za normálních okolností geny, 
jako je P53, regulují apoptózu bun#k, a rakovinové bu(ky tak 
nemohou v t#le p'e"ít. Aby tyto bu(ky dokázaly r!st a mno"it 
se, musí b&t schopnosti genu P53 potla%eny, jin&mi slovy 
imunitní systém pacienta musí b&t kompromitován.

Pro prevenci rakoviny je velice d!le"ité udr"ovat zdravé 
stravovací návyky a "ivotní styl.

Souvislost mezi kou'ením a rakovinou byla mnohokrát 
dokumentována r!zn&mi v&zkumy. Kou'ení, vystavování se 
UV paprsk!m a pití alkoholu také hrají d!le"itou roli ve 
v&skytu nádor!. Je d!le"ité upravit sv!j "ivotní styl podle 
Deseti p'ikázání, která p'edstavil Sv#tov& fond pro v&zkum 
rakoviny

(World Cancer Research Fund).



Ka!dému v t"le roste více ne! 3 000 
rakovinov#ch bun"k

Je jedna v!c, kterou by si m!li uv!domovat v"ichni pacienti
s rakovinou, a tou je fakt, #e „moje nemoc je zp$sobena m%m 

#ivotním stylem a mohu ji vylé&it svou v$lí“. Porozum!ní 
p'í&inám a vlastnostem choroby je mnohem d$le#it!j"í ne# 
vlastní lé&ebné metody. N!kolik základních vlastností rakoviny 
p'edstavím v této kapitole.

Jeliko# si mnoho lidí myslí, #e rakovina rovná se smrt, n!kte'í 
se bojí rakoviny více, ne# je nutné. Nejprve se podíváme, 
jak%m zp$sobem lidé na rakovinu umírají, a jak se ve svém 
úsudku ve v!t"in! p'ípad$ m%líme.

Zaprvé, lide neumírají „na rakovinu“. Rakovina u t!chto 
pacient$ není p'ímou p'í&inou smrti. V p'ípad! nap'. infarktu 
myokardu zp$sobí okluze (znepr$chodn!ní) koronární tepny 
nedostatek v%#ivy pro sval myokardu. Srdce se poté zastaví 
proto, #e nemá dostatek energie na to, aby fungovalo. Stejn! 
tak rakovina je u v!t"iny pacient$ spí"e nep'ímou p'í&inou 
smrti. Jak se rakovinové bu(ky nekontrolovan! mno#í, zname-
nají sekundární riziko pro ná" organismus. Tím se rakovina 
odli"uje od ostatních chorob. Rakovina u v!t"iny pacient$ není 
primární p'í&inou smrti.

K r$stu rakovinov%ch bun!k je pot'eba velké mno#ství #ivin. 
Zdravé bu(ky proto za&ínají dostávat nedostate&né mno#ství 
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#ivin. Jeliko# rakovinové bu(ky mají tendenci ve v!t"ím 
mno#ství spot'ebovávat ve"keré #iviny, stále více zdrav%ch 
bun!k za&ne trp!t nedostatkem energie. To je d$vod, pro& 
pacienti s postupující rakovinou hubnou. V kone&né fázi 
nahradí nemocné bu(ky v"echny zdravé bu(ky a dojde k 
selhání orgán$.

Jednodu"e 'e&eno, „nedostatek #ivin a nahrazení zdrav%ch 
bun!k nemocn%mi“ jsou p'í&inou smrti pacient$ s rakovinou.

Na rakovinu nezem$eme, 
jestli!e tyto bu%ky neporostou!

Jak tedy za'ídit, abychom na rakovinu nezem'eli? Klí&em je 
„potla&it r$st rakovinov%ch bun!k“ a „poskytnout dostate&nou 
v%#ivu“.

Ka#d% den i v t!lech zdrav%ch lidí vznikne 3 a# 6 tisíc 
rakovinn%ch bun!k. Ná" imunitní systém t!mto bu(kám 
zabrání v mno#ení a nádor proto nevznikne. Mnoho preparát$ 
je prezentováno jako „posilova& imunitního systému“. Pokud 
v"ak není ná" imunitní systém kompromitován, má ka#d% z nás 
imunitu takovou, abychom se vypo'ádali s rakovinou. Je-li 
imunitní systém v po'ádku, doká#e potla&it r$st nádorov%ch 
bun!k.

Aby ná" imunitní systém z$stal nedot&en, musíme zlep"it ná" 
#ivotní styl a omezit stres. Zm!nou #ivotního stylu m$#eme 

!tvrtá metoda lé"by rakoviny
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sní!it jak psychick", tak fyzick" stres, kter" na nás p#sobí.
Následující $ást souvisí s nutri$ní podporou. Existuje v%ak 

jedna v&c, kterou je pot'eba mít na pam&ti. Nádorové bu(ky 
mají rády glukózu, zvlá%t& ve zpracované podob&.

Je-li pacientovi injek$n& podána vysoce koncentrovaná 
glukóza, za$nou se rakovinové bu(ky hromadn& mno!it. 
Podáním velkého mno!ství !ivin pacientovi zp#sobí rychl" 
r#st nádoru.

Je velice d#le!ité pacient#m podávat v"!ivu v podob& jídla. 
Preferuje se neloupaná r"!e a zeleninová jídla. Rakovinové 
bu(ky ze zeleniny p'íli% mnoho !ivin ne$erpají. R#stu nemoc-
n"ch bun&k rovn&! zabrání adekvátní zm&na !ivotního stylu a 
úprava stravovacích návyk#.

Jak nádor roste
Rakovinové bu(ky vytvo'í hmotn" útvar pomocí bujení. 

B&hem procesu replikace DNA se mohou objevit chyby v 
replikaci. Tak se ze zdrav"ch bun&k stanou bu(ky nemocné.

Dojde-li k nevratnému po%kození gen#, bude následovat 
mnoho dal%ích chyb v replikaci. Odborn& se tomuto 'íká „inici-
ace“. )kodlivé faktory, které iniciaci spustí, jsou naz"vány 
iniciátory. Mohou jimi b"t volné radikály, aktivní enzymy, UV 
zá'ení, toxické plyny, radiace, jedy $i r#zné chemikálie.

Ne v%ichni lidé, kte'í jsou vystaveni p#sobení iniciátor#, 
dostanou rakovinu. Pro rakovinové bu(ky je velice slo!ité 
namno!it se do dostate$né velikosti, nebo* je bu(ky imunitního 
systému, jako jsou makrofágy a NK bu(ky, detekují a ni$í 
d'íve, ne! mají %anci se namno!it.

Jestli!e v%ak imunitní systém nefunguje správn&, m#!e se 
stát, !e se bu(ky rozmno!í a vytvo'í nádorovou hmotu. N&které 
rakovinové bu(ky mohou naru%it imunitní funkci bíl"ch 
krvinek. Viry, tuky a soli jsou faktory, které interferují s bíl"mi 
krvinkami a 'íká se jim „promoté'i“. Jestli!e jsou funkce bun&k 
imunitního systému kompromitovány, mno!í se rakovinové 
bu(ky rychleji a rychleji. Tento proces se naz"vá „promoce“.

Rakovinu zp!sobují chyby p"i replikaci gen!
Poj+me se podívat, jak se rakovinové bu(ky rozmno!í do 
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Eosinophil

NK cell

Cancer cell Lymph vessel

Macrophage
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Vessel
B cell
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nádoru.
Rakovinové bu!ky vzniknou díky procesu „iniciace“, p"i 

kterém se objeví chyba v replikaci. Je-li imunitní systém kom-
promitován, dojde k „promoci“ t#chto bun#k do rozsáhlej$í 
hmoty. Promoce je období, kdy se rakovinové bu!ky zvolna 
mno%í a stávají se nádorem. Je-li rakovina diagnostikována v 
tomto období, m&%e ji vylé'it zm#na %ivotního stylu a stravo-
vacích návyk&.

Od jistého okam%iku v$ak nádor roste rychle. Pacient pak 
za'ne prudce hubnout. Tomuto období se "íká „progrese“ a 
b#hem n#j pacient ztratí hmotnost a poci(uje únavu. Za 
normálních okolností je ji% pozd# na to, abychom pacientovi 
pomohli.

Jeliko% je síla pacienta bojovat s nemocí tém#" vy'erpána, 
nelze ji% ne% 'ekat na pokojnou smrt.

V poslední fázi procesu promoce má nádor 2-3 cm v 
pr&m#ru. V této fázi je po'et bun#k imunitního systému 
pacienta, obvykle lymfocyt&, ji% v)znamn# sní%en.

Lymfocyty jsou velitelé na$eho imunitního systému. Jestli%e 
jejich po'et poklesne, znamená to, %e imunitní systém je p"i 
souboji s rakovinou postupn# kompromitován.

 Roste rychlostí 1 kg za 10-15 let
*as zdvojení jedné rakovinové bu!ky (doba, kterou bu!ce 

trvá zdvojnásobit sv&j po'et) je 15 dní a% dva m#síce. Trvá 
jeden a% 'ty"i roky, ne% nádor doroste velikosti 1 milionu 
bun#k. Po dosa%ení této velikost nádoru za'ne ná$ imunitní 
systém aktivn# potla'ovat jeho r&st. *as zdvojení se proto 
prodlou%í na zhruba dva a% t"i roky. Rakovinová bu!ka tedy 
pot"ebuje dev#t a% 'trnáct let na to, aby dorostla hmoty 1 kg.

V tuto chvíli je ve tkáni nádoru miliarda rakovinov)ch bun#k 
a jeho hmota je snadno nalezitelná p"i léka"ském vy$et"ení.

V této fázi se r&st nádoru urychlí, zatímco je ná$ imunitní 
systém kompromitován. Nádoru o velikosti 1 g poté sta'í 
zhruba 1,5 roku (v pr&m#ru 3 roky), aby vyrostl do velikosti 10 
cm / 1 kg.

Má-li osoba o hmotnosti 60 kg nádor o hmotnosti 1 kg, 
znamená to, %e tato osoba brzy zem"e. Jedné bu!ce tedy trvá 
dor&st do hmotnosti 1 kg patnáct a% dvacet let.

Nejd&le%it#j$ím faktorem v lé'b# rakoviny je prevence 
procesu progrese, tj. pokud nenecháme rakovinu postupovat, 
m&%eme zabránit smrti pacient&.

 Imunitní systém s rakovinou bojuje
Nejd&le%it#j$ím faktorem v prevenci rakoviny je zlep$ení 

imunity 'lov#ka. A'koli silná chemoterapie m&%e b)t d&le%itá, 
je také zásadní bránit r&stu nádoru p"irozen# prost"ednictvím 
na$eho imunitního systému. 
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Proto, místo abyste se v lé!b" spoléhali pouze na západní 
medicínu, m"lo by se správn" zkombinovat zlep#ení stavu 
mysli, $ivotního stylu a tradi!ní metody lé!by, aby byla lé!ba 
daného pacienta opravdu ú!inná.

Jakmile vlastnostem rakoviny porozumíme, budeme 
v!d!t, jak ji lé"it

Co tedy rakovina opravdu je? Dozvíme-li se více o vlastnos-
tech svého obávaného nep%ítele, najdeme pot%ebn& klid v du#i.

Rakovina má sedm hlavních vlastností.
① Normální bu'ky zmutují do rakovinov&ch bun"k.
② Ne%ídí se $ádn&mi p%íkazy zven!í.
③ Nemá danou „$ivotnost“.
④ Nekontrolovan" se mno$í.
⑤ Metastazuje.
⑥ Vytvá%í nové cévy.
⑦ Má silnou „$ivotní sílu“.

Podíváme-li se na tyto vlastnosti, snadno zjistíme, $e 
rakoviny je t%eba se bát. Podíváme-li se v#ak na n" pozorn", 
najdeme odpov"( na otázku lé!by.

Rozeberme si nyní jednotlivé vlastnosti podrobn"ji.
① Normální bu'ky zmutují do rakovinov&ch bun"k.
Za normálních okolností rakovinové bu'ky vznikají v 

d)sledku genetického po#kození zdrav&ch bun"k. Tyto 
po#kozené bu'ky jsou naprogramovány k tomu, aby zanikly, 
n"které z nich v#ak mohou zmutovat do rakovinov&ch bun"k.
② Ne%ídí se $ádn&mi p%íkazy zven!í.
Rakovinové bu'ky nejsou naprogramovány tak, aby braly 

p%íkazy zven!í. Nejd)le$it"j#ím faktorem, kter& z rakoviny 
d"lá velice nebezpe!nou chorobu, je skute!nost, $e se nádorové 
bu'ky nep%estávají d"lit.

Kdybychom byli schopni zastavit jejich r)st chirurgick&m 
odstran"ní hmoty, nebylo by to v)bec tak nebezpe!né. Jeliko$ 
v#ak tyto bu'ky nep%ijímají $ádné p%íkazy na zastavení procesu 
mno$ení, budou r)st donekone!na, dokud nezabijí svého 
hostitele.
③ Nemá danou „$ivotnost“.
Normální bu'ky jsou naprogramovány tak, aby zanikly po 

dosa$ení ur!itého v"ku nebo v p%ípad", $e je v bu'ce nalezen 
defekt. Tento proces se naz&vá apoptóza. Rakovinové bu'ky 
v#ak mno$ení nezastaví ani ve chvíli, kdy dochází k defekt)m 
a objevují se signály k apoptóze. A stejn" tak, zatímco jsou 
zdravé bu'ky naprogramované k apoptóze ve chvíli, kdy 
projdou ur!it&m po!tem cykl) d"lení, rakovinové bu'ky tuto 
funkci nemají.
④ Nekontrolovan" se mno$í.
Rakovinové bu'ky se nep%estávají mno$it, ani kdy$ jejich 
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hostitel umírá. Jeliko! nádor pot"ebuje v pr#b$hu procesu 
bujení mnoho energie, bude ji dál odebírat zdrav%m bu&kám i 
b$hem umírání hostitele.
⑤ Metastazuje.
Rakovinové bu&ky p"i svém d$lení metastazují do jin%ch 

orgán# skrz cévní a lymfatickou soustavu. Metastázovaná 
rakovina se bude mno!it dál a metastazovat do dal'ích a dal'ích 
orgán#. Bude-li se tento proces opakovat, nebudeme nakonec 
schopni rakovinu lokalizovat a efektivn$ lé(it.
⑥ Vytvá"í nové cévy.
Aktivita rakovinov%ch bun$k je díky jejich nekontrolo-

vanému bujení mnohem vy''í ne! u normálních bun$k. Aby se 
mohly vy!ivovat, vytvá"ejí si rakovinové bu&ky vlastní cévy, 
které vy!ivují v%hradn$ nádor. Dojde-li k vytvo"ení t$chto cév, 
nádor ji! neodum"e, dokud bude mít dostatek energie.
⑦ Má silnou „!ivotní sílu“.
Jakmile je nádor dostate(n$ velk%, nebude se do jeho st"edu 

dostávat dostatek !ivin. Rakovinové bu&ky v'ak doká!ou na 
rozdíl od b$!n%ch bun$k !ít po ur(itou dobu bez jakékoli 
v%!ivy. Zdravé bu&ky v takové chvíli obvykle umírají 
okam!it$.

Rakovinové bu&ky jsou také schopny „vypumpovat“ léky 
proti rakovin$ ze svého systému b$hem lé(by. Jde o stejn% 
mechanismus, jak% pou!ívají zdravé bu&ky, aby se zbavily 

toxin#. Exprese gen#, které odstra&ují jedovaté látky, je v 
rakovinov%ch bu&kách velmi silná, a ty poté s léky efektivn$ 
bojují.

Z toho d#vodu se n$které léky proti rakovin$ stávají po 
n$kolika lé(ebn%ch cyklech neú(inn%mi (exprese genu ADG – 
anti-cancer drug gene).

Prom$nlivost gen#
Podíváme-li se na n$které z nádorov%ch lo!isek, vidíme, !e 

jsou tvo"eny r#zn%mi typy bun$k. Znamená to, !e skupina 
rakovinov%ch bun$k s chromozomálními defekty bude 
odd$lena. Existují-li v hmot$ r#zné rakovinové bu&ky, 
znamená to, !e na'e léky budou ú(inkovat na n$které z bun$k, 
zatímco na jiné fungovat nebudou. Kdybychom v'ak m$li 
pacienty lé(it kombinovan%mi léky, které by ú(inkovaly na 
více druh# rakovinov%ch bun$k, trp$l by pacient vá!n%mi 
postranními efekty a zv%'ilo by se riziko smrti zap"í(in$né 
chemoterapií.

 Imunitní systém potla!uje r"st nádoru
Jak vidíte, rakovinové bu&ky mají neuv$"itelné vlastnosti, 

které je (iní nebezpe(n%mi. Jejich funkce a schopnosti nelze 
srovnávat ani se zdrav%mi bu&kami. Existují v'ak bu&ky, které 
s rakovinou skute(n$ mohou bojovat.
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aby se u nás pacienti cítili jako doma. N!kte"í se nás dokonce 
ptají, je-li na#e budova nemocnicí nebo ne.

Základem v#ak je lé$it pacienty efektivním zp%sobem. 
Jakmile lidé získají zp!t ztracenou sílu, vrátí se s ní p"irozen! i 
nad!je a úsm!vy.

Terapie pomocí v&h"evné ametystové matrace je klí$ov&m 
faktorem v celém procesu. Poj'me se dozv!d!t více o termot-
erapii a posílení imunitního systému.

58 !tvrtá metoda lé"by rakoviny

Lymfocyty, v$etn! p"irozen&ch zabijáck&ch bun!k, úto$í na 
rakovinu systémov!

Jeliko( je ná# imunitní systém schopen zvládnout 3-6 tisíc 
rakovinov&ch bun!k denn!, máme v n!m dobrou oporu, na 
kterou se m%(eme spolehnout. Tak se za normálních okolností 
bráníme rakovin!.

Musíme tedy u(ívat chemoterapie a oza"ování pouze do té 
míry, abychom nepo#kodili sv%j imunitní systém. Toho 
m%(eme dosáhnout pomocí termoterapie a dopl)kové terapie, 
které imunitu posilují. M%(eme upravit své stravovací návyky 
a zahrnout do své stravy zeleninu, houby a mo"ské rostliny 
posilující imunitu.

Nejd%le(it!j#í $ást procesu lé$by ale souvisí s na#í myslí. 
V&sledky lé$by jsou siln! závislé na tom, jak je pacient nalad!n 
– zatímco n!kte"í si "íkají, (e „se uzdraví za ka(dou cenu“, 
zatímco jiní jsou p"esv!d$eni, (e „stejn! brzy zem"ou“. Na#im 
zam!stnanc%m doporu$ujeme mluvit tak, aby pacienti nebyli 
p"ipraveni o svou nad!ji. Sna(íme se vytvo"it prost"edí, ve 
kterém bude cítit nad!je v úplné uzdravení. Preferujeme 
zeleninu a mo"ské plody a sna(íme se, aby se lidé v nemocnici 
nep"estávali smát. Pacient%m umo()ujeme kontakt s p"áteli a 
dokonce mají mo(nost se v nemocnici zú$astnit karaoke 
ve$írku.

Jeliko( prost"edí je velice d%le(ité, sna(íme se ze v#ech sil, 
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35%

Typy lymfocytů, které bojují s rakovinou

Makrofágy

B lymfocyty
Produkují protilátky,
které napadají
rakovinu pod velením
T lymfocytu.
Protilátky se delí na
IgM, IgG, IgA a IgE.

T lymfocyty
Jsou nazývány �„T lymfocyty�”,
nebot�’dospívají v brzlíku
(thymus). Dnes jiz víme, ze

[Lymfocyty]

Makrofágy
Mají rohy jako améba a
aktivn. se pohybují.
Dokází �„pojídat�“ cizí
objekty, které napadají

Granulo
Jde o diferenciovanou
formu makrofágu,
která se vyznacuje vyssí
fagocytickou aktivitou.
Existují

Eozinofilní
granulocyt

NK bu nky
Ríká se jim take zabijácké
(killer)
bunky, napadají rakovinové
bunky pomocí fagocytózy.

Bílé krvinky
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Hypotermie je p!í"inou mnoha chorob:
Hypotermie zna!í nízkou teplotu organismu p"i mnoh#ch
chronick#ch chorobách.
Co to tedy je?
Jsou-li va$e ruce a nohy studené, zatímco !ásti t%la blí&e srdci 

mají b%&nou teplotu, m'&ete mít podez"ení na hypotermii. 
Máte-li skute!n% hypotermii, m'&ete si ruce i nohy zah"át, ale 
zevnit" vám stále bude zima.

Hypotermie je symptomem, kter# je zp'soben $patnou cirku-
lací krve v organismu. Nízká teplota zp'sobí, &e se kapiláry v 
rukou a nohou stáhnou, teplá krev od srdce se poté nem'&e 
dostat do celého t%la a teplota organismu klesá.

Dle tvrzení profesora Abo Touru z Nagata University, kdy& se 
sní&í t%lesná teplota, cévy se stáhnou a dojde k excitaci 
sympatick#ch nerv' a tedy k exkreci granulocyt' a povzbuzení 
zán%tlivého procesu. Budeme-li schopni b%hem tohoto procesu 
excitovat parasympatick# nervov# systém pomocí zv#$ení 
t%lesné teploty, budeme schopni aktivovat lymfocyty a posílit 
tak na$i imunitu.

P"i hypotermii bude mít nad t%lem vládu sympatick# nervov# 
systém, kter# zpomalí krevní ob%h. Funkce na$eho imunitního 
systému bude omezena, nebo( se t%lem ne$í"í dostatek energie.

Pro! se lidé dostávají do stavu hypotermie, kdy nedojde k 
zlep$ení krevního ob%hu ani poté, co se t%lo zah"eje?

Dochází k tomu proto, &e okolní teplota ovliv)uje teplotu 
na$eho t%la stejn%, jako psychologické faktory, léky a jídlo. 
Nap"íklad lidé, kte"í pro&ívají mnoho st"esu, mají !ast%ji 
$patnou cirkulaci krve. Dostatek odpo!inku pro t%lo i ducha 
proto pomáhá zklidnit autonomní nervov# systém a zlep$it 
krevní ob%h.

Nemá-li !lov%k dostatek fyzick#ch aktivit, p"i kter#ch by si 
ulevil od stresu, bude dále trp%t hypotermií a $patnou cirkulací 
krve. Nedostane-li t%lo dostatek energie, bude jeho imunitní 
funkce slábnout, a& nebude schopno bránit se p"ed invazí 
zven!í a p"ed rakovinou.

Pacienti s rakovinou mají typicky nízkou 
t#lesnou teplotu

Vztah mezi na$ím imunitním systémem a teplotou t%la je 
velice d'le&it#.

Je-li na$e teplota kolem 36°C, bude na$e t%lo schopno aktivo-
vat dostatek imunitních funkcí. Klesne-li v$ak teplota na 
zhruba 35°C, budou se na$e imunitní funkce zhor$ovat. Tato 
teplota je optimální pro aktivaci rakovinov#ch bun%k.

Tento pokles t%lesné teploty o 1°C zp'sobí zhor$ení funkce 
imunitního systému o 40%. Nízká t%lesná teplota vytvo"í 
prost"edí, kde se dob"e da"í r'zn#m chorobám. Jakmile dojde k 
aktivaci choroby, je velmi t%&ké ji vylé!it, nebo( ná$ imunitní 
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systém je oslaben. Jestli!e se nem"!ete zbavit nachlazení, 
zkontrolujte si nejd#íve teplotu – máte-li jen 35 $i ni!%ích 36°C, 
neváhejte a zah#ejte se.

Nízká t&lesná teplota má za následek zhor%ení imunitních 
funkcí organismu.
① Nerovnováha autonomního systému
② Utlumen' metabolismus
③ Ni!%í produkce ATP (adenosintrifosfát)
④ Pokles fyziologické aktivity z d"vodu nedostatku 

vitamín" a minerál"
⑤ Nedostate$ná aktivace a %patná cirkulace krve
Nízká t&lesná teplota zp"sobí, !e dochází ke kompromitaci 

na%eho organismu na r"zn'ch místech. Jestli!e dojde k deakti-
vaci enzym", ovlivní to negativn& mnoho bun&$n'ch proces". 
Jsou-li bu(ky obklopeny neodbourateln'mi tuky (nap#. trans-
mastn'mi kyselinami), nedostane se jim dostatek vitamín" a 
minerál". B&!nou p#í$inou rakoviny a kardiovaskulárních 
chorob jsou práv& trans-mastné kyseliny. Jak zde vidíte, 
aktivita enzym" je velice d"le!it'm p#edpokladem pro zdrav' 
!ivot.

Bez enzym! není "ivot
Enzymy jsou katalyzátory, které stimulují chemické reakce v 

t&le.

Enzymy se ú$astní v%ech t&lesn'ch proces" od d'chání p#es 
srde$ní $innost a pohyb; ovliv(ují absorpci, transport, exkreci 
a dal%í funkce. Bez enzym" není !ivot.

Enzymy najdeme v $erstvé zelenin&, ovoci, rybách a dal%ích 
organick'ch produktech. Jsou tvo#eny proteiny a jejich rolí je 
transformace r"zn'ch organick'ch i anorganick'ch látek do 
pou!itelné formy.

V n&kter'ch oblastech medicíny definujeme smrt jako stav, 
kdy je úrove( enzym" nulová. P#i nízké t&lesné teplot& dojde k 
deaktivaci enzym". V na%em t&le se nachází 60 bilion" bun&k. 
V ka!dé bu(ce se nachází orgán zvan' „mitochondrie“, kter' 
funguje jako bun&$n' motor. Glukóza se transformuje na ATP a 
dopravuje se do jednotliv'ch bun&k, kde slou!í jako zdroj ener-
gie. Proto na%e schopnost !ít zdrav' !ivot souvisí s funkcí ATP.

Ve chvíli, kdy v na%em t&le není dostate$ná aktivita enzym", 
nebude t&lo schopno produkovat dostatek energie. Na%e bu(ky 
proto za$nou stárnout a strádat. A$koliv se m"!e zdát, !e to s 
t&lesnou teplotou p#ímo nesouvisí, jde o vady zp"sobené hypo-
termií.

Je p#ínosné p#í$iny hypotermie napravit
Podíváme-li se na informace o na%ich pacientech, zjistíme 

100% z nich trpí %patnou kapilární cirkulací a hypotermií.
Jakkoli nedoká!eme ur$it, zda je hypotermie zp"sobená 



Hypotermie souvisí s životem

Aktivace protein u
H.S.P

Bakterie, viry a rakovina
jsou citlivé na teplo

43.0 

41.0 
40.0 

~
Aktivace t elesných enzym u;

3,000 typ u
Zdraví

37.0 
36.5 

Zastavení exkrece
Alergické symptomy
Aktivace rakoviny

35.5 
35.0 

Co se stane pri poklesu
t elesné teploty o 1°C  ?

Zhorsení funkce
imunitního systému o 36%
Snízení bazálního
metabolismu o 12%
Pokles aktivity enzymu o
50%
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rakovinou, anebo rakovinu zp!sobuje hypotermie, je tém"# 
jisté, $e hypotermie zp!sobuje nízkou aktivitu enzym!, která 
hraje roli v propuknutí rakoviny.

Základní p#í%ina rozvoje rakoviny souvisí se &patn'm 
$ivotním stylem.

Propuknutí rakoviny je zp!sobeno faktory prost#edí. Jestli$e 
se v na&em ka$dodenním $ivot" vyskytuje p#í%ina hypotermie, 
musíme jej upravit.

Typicky jsou p#í%inou hypotermie &patné stravovací návyky. 
Budeme-li konzumovat zpracovanou potravu, budeme p#ijímat 
dostatek protein!, tuku a glukózy, ale na&e t"lo bude postrádat 
minerály a vitamíny, které jsou pot#eba pro správnou funkci 
enzym!.

Z toho plyne, $e lidé, kte#í se stravují tak, $e ztrácejí hmot-
nost, mají po&kozen' imunitní systém. Budou-li pokra%ovat v 
konzumaci studen'ch a p#eslazen'ch jídel a celkov" $ít 
nezdrav'm $ivotem, dojde u nich brzy k hypotermii.

Jak ji$ byl #e%eno, &patn' $ivotní styl je p#í%inou hypotermie, 
která nakonec vede k propuknutí rakoviny.

Zv!"ení teploty t#la o 1°C zvy"uje imunitu o 40% a 
teplota 43°C zp$sobuje smrt rakovinov!ch bun#k

Zv'&it teplotu svého t"la o 1°C není p#ínosné jen proto, $e 
rakovinové bu(ky mají rády ni$&í teplotu.

Nejde o zv'&ení teploty o 1°C jako takové – podstatné je 
dostat svoji t"lesnou teplotu do horních rozmezí 36°, aby 
organismus mohl posílit imunitní systém a efektivn" tak s 
rakovinou bojovat.

Podle profesora Abo se na&e imunitní schopnosti s t"lesnou 
teplotou zv'&enou o 1°C zlep&í o 40%. Ji$ s tímto ú%inkem 
budeme schopni s rakovinou úsp"&n" bojovat. P#irozená 
imunitní reakce je p#i lé%b" rakoviny velice d!le$itá a má 
v'znamn' vliv na v'sledek lé%by.

V'sledek chemoterapie velice závisí na nedot%eném imunit-
ním systému. Léky proti rakovin" jsou &kodlivé nejen pro nem-
ocné bu(ky, ale i pro bu(ky zdravé – to je p#í%inou jejich 
vá$n'ch vedlej&ích ú%ink!.

Jestli$e v&ak upravíme dávkování, m!$eme tyto vedlej&í 
ú%inky minimalizovat. Zlep&ením imunitního systému sní$íme 
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pot!ebnou dávku lék" proti rakovin#. Tento princip je v boji s 
rakovinou velice efektivní. 

Dan$ lék je v%ak pot!eba dob!e znát, aby bylo mo&né jejich 
dávku sní&it tak, aby stále z"staly ú'inné.

Posta!ující je pouze 1/4 a" 1/10 b#"né dávky lék$ 
proti rakovin#

Je dob!e znám$m faktem, &e rakovinové bu(ky jsou citlivé na 
teplo.

Proto je také termoterapie, která organismus proh!eje zven'í, 
tak ú'inná.

Jeliko& nádorová hmota není p!íli% prokrvená, jde její teplotu 
snadno zv$%it. Zdravé bu(ky okolo nádoru mají termostatickou 
funkci, a jejich teplota se tak nezv$%í o tolik, jako u nádorov$ch 
bun#k. Mezi zdrav$mi a nemocn$mi bu(kami tak vznikne 
teplotní gradient.

Jakmile nádor dosáhne teploty 42°C, stane se neaktivním. 
Zdravé bu(ky nebudou vysokou teplotou tolik zasa&eny, nebo) 
jejich teplota je díky ochlazujícímu efektu krevního ob#hu 
omezena na zhruba 40°C.

Nádorová tká( nemá dostatek cév a není proto regulována 
autonomním nervov$m systémem. V nádoru tedy není dostatek 
krve na produkci laktózy a jsou tedy kyselé. *ím kyselej%í je 
bun#'né prost!edí, tím je bu(ka citliv#j%í na teplo. Proto, 

zv$%í-li se teplota organismu na 42°C, je pravd#podobné, &e 
rakovinové bu(ky zem!ou p!irozen#.

Po%kození DNA rakovinové bu(ky zá!ením a chemoterapií 
zp"sobí její oslabení, av%ak bu(ka se brzy vzpamatuje. Po 
oh!átí na 42°C se v%ak deaktivují opravné mechanismy a bu(ka 
zem!e. M"&e odolávat po ur'itou dobu, ale p!i opakované 
aplikaci lé'by se jejich odolnost sni&uje.

Opakovaná termoterapie tedy zp"sobí zlep%ení imunity a 
zp"sobí zánik rakovinov$ch bun#k. Termoterapie je je%t# 
ú'inn#j%í, jestli&e zárove( na oslabené rakovinové bu(ky 
zaúto'íme oza!ováním a chemoterapií. Synergick$ efekt této 
kombinace metod zp"sobuje, &e je pot!eba jen 10-20% 
b#&n$ch dávek lék" proti rakovin#.

Sní&ením dávek lék" m"&eme zmírnit vedlej%í p!íznaky a 
zv$%it lé'ebn$ efekt kombinací lék" s terapiemi na posílení 
imunity.

Dávkování p!i této terapii je stejné 'i ni&%í ne& u latentní 
terapie profesora Dakahisiho.

A'koli je nevyhnuteln# nutné po%kodit imunitní systém t!emi 
klasick$mi metodami lé'by, námi p!edstavovaná termoterapie 
a terapie posílení imunity jej podpo!í v pr"b#hu lé'ebného 
procesu.



71Kapitola 2: Nebojte se rakoviny!

V p!ípad", #e parasympatick$ nervov$ systém p!evezme 
vládu nad t"lem, m%#e dojít k hypotermii. Ná& organismus se 
poté dostane do extrémn" uvoln"ného stavu a potla'í jakékoli 
druhy pohybu. U n"kter$ch lidí to m%#e vyvolávat silné 
deprese. Dal&ím z projev% nadvlády parasympatického 
systému jsou sta#ené cévy a tedy nízká t"lesná teplota.

Ná& autonomní nervov$ systém hledá svou rovnováhu ka#d$ 
den, je proto dobré #ít vyvá#en$m #ivotem.

Nem"li bychom se soust!edit na jeden zp%sob #ivota 'i stav 
mysli. Je t!eba upravit nezdrav$ #ivotní styl a zabránit sní#ení 
t"lesné teploty.

70 !tvrtá metoda lé"by rakoviny

T!lesná teplota poklesne, kdy" vládu nad organis-
mem p#evezme sympatick$ nervov$ systém

Autonomní nervov$ systém ukazuje, jak úzce je t"lesná 
teplota spojená s imunitním systémem. Autonomní nervov$ 
systém ovládá samovolné funkce na&eho t"la, jako je d$chání, 
metabolismus, termoregulace, za#ívání a krevní ob"h. Kdy# se 
organismus dostane do stresu, p!evezme nad ním sympatick$ 
nervov$ systém kontrolu. Naopak kdy# jsme v klidu a relaxu-
jeme, !ídí na&e t"lo parasympatick$ nervov$ systém. 
Rovnováha mezi t"mito dv"ma systémy hraje d%le#itou roli v 
udr#ování homeostáze v na&em t"le.

Kdy# parasympatick$ systém p!evezme kontrolu nad organ-
ismem, zv$&í se po'et lymfocyt% a zlep&í se imunitní funkce. 
T"lesná teplota se dr#í ve vy&&ích hodnotách. Jsme-li v&ak pod 
stresem, ovládají nás sympatické nervy.

Kdy# se ukládáme ke spánku, zvy&uje se na&e t"lesná teplota 
a zah!ívají se ruce a nohy. Vládne-li v&ak nad na&ím t"lem 
sympatick$ nervov$ systém, ke zv$&ení teploty nedojde a bude 
se nám kv%li studen$m rukám a nohám &patn" spát.

A( u# vládu nad organismem p!evezme kter$koli z t"chto 
systém%, situace se brzy vyrovná. Jsme-li v&ak pod tlakem po 
del&í dobu, bude nás také dlouho ovládat sympatická nervová 
soustava. Na&e cévy se zú#í, co# bude mít za následek &patné 
prokrvování, a na&e teplota v$znamn" poklesne.
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Co je to !tvrtá medicína – termoterapie?
Dosud hrála západní medicína v lé!b" rakoviny klí!ovou roli. 

T#emi klasick$mi metodami lé!by jsou chirurgick$ zákrok, 
chemoterapie a oza#ování. Tyto t#i zp%soby v&ak rakovinu 
nevylé!í zcela. P#i operaci je mo'né odstranit pouze viditelné 
nádory, nikoli jednotlivé rakovinové bu(ky. Chemoterapie a 
oza#ování nep%sobí pouze na rakovinové bu(ky, ale i na bu(ky 
zdravé. Je proto velice obtí'né rakovinu z t"la dostat.

Dopl(ková medicína a integrovaná terapie jsou lé!ebn$mi 
metodami, které nev$hody v$&e zmín"n$ch metod kompen-
zují. Jsou pova'ovány za alternativní mo'nost lé!by ve chvíli, 
kdy západní medicína ji' nem%'e pomoci.

Jin$mi slovy práv" v$chodní medicína, aromaterapie, 
v$'ivové dopl(ky, chiropraktické pom%cky a lázn", které 
pou'ité spolu se západními metodami vedou k nejlep&ím 
v$sledk%m. Krom" tradi!ních metod se také vyu'ívá terapie 
posílení lymfocyt% a lé!ba cytotoxick$mi lymfocyty a dendrit-
ick$mi bu(kami.

Tzv. integrovaná medicína je dopl(kem medicíny západní, 
která pomáhá tam, kde západní metody lé!by selhávají, a jde o 
kombinaci klasick$ch metod lé!by s v$chodní medicínou a 
bun"!nou terapií.
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dysfunkce autonomního nervstva, paranoia, spánková porucha, deprese,
hypertenze, diabetes, poruchy prokrvení, angina pectoris, ischemická
porucha, arytmie, zaludecní a dvanácterníkové vredy, zánet trávícího
traktu, zácpa, prujem, kolitida, otupelost, atopický ekzém, astma,
Becketova choroba, hypotermie, neplodnost, rakovina
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Zdroj: "Over-eating and Disease" "Health Revolution"
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erapii za!ali zajímat.
Jako první byl vyroben prototyp mikrovlnného oh"íva!e. 

Dnes vyu#íváme termotrony vyza"ující elektromagnetické 
zá"ení o frekvenci 80 milion$ Hz, které pronikne do 
nejhlub%ích !ástí lidského t&la.

Zda nádor zah"ívá lokáln& nebo zvy%ovat teplotu celého 
organismu pacienta je stále p"edm&tem sporu.

V na%í klinice v&"íme, #e celkové proh"átí organismu nejen#e 
zabije rakovinové bu'ky, ale také posílí imunitní systém. Proto 
termoterapii vyu#íváme ke zv(%ení teploty celého organismu.

Hypertermii lze pou!ívat soub"!n" s oza#ováním 
a chemoterapií

Podívejme se, pro! je hypertermie ú!inná p"i lé!b& nádor$.
Nádory nejsou dostate!n& prokrvené, a proto je jejich 

chemické prost"edí siln& kyselé. Bu'ky s kysel(m prost"edím 
mají tendenci snadno umírat p"i zv(%ení teploty.

P"esto#e je DNA rakovinové bu'ky po%kozená oza"ováním a 
chemoterapeutiky, je schopná se lé!it. P"i teplot& 42°C !i vy%%í 
v%ak její opravné funkce selhávají, !ím# ji !iní zraniteln&j%í a 
tedy lépe reagující na lé!bu. A!koli se p"i první fázi termoter-
apie zdát, #e je nádor rezistentní, p"i opakování lé!ebného 
cyklu se jeho odolnost sni#uje.

Proto je d$le#ité aplikovat termoterapii opakovan&. P"i kom-
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Bu$ky rakoviny jsou citlivé na teplo
Termoterapii provádíme coby základ na%í terapie posílení 

imunity.
Jeliko# t&lesná teplota v&t%iny pacient$ s rakovinou je pod 

36°C, je pot"eba ji zv(%it a pomoci tak imunitnímu systému 
pacienta. Rakovinové bu'ky jsou navíc citlivé na teplo, a 
termoterapie má tedy dvojí efekt – posiluje imunitní systém a 
zabíjí rakovinové bu'ky.

Jak jsme se ji# zmínili, rakovinové bu'ky jsou citlivé na 
sv&tlo. A!koli zdravé bu'ky zvládnou teplotu a# 47), nádo-
rové bu'ky p"e#ijí jen do 42). Na základ& t&chto vlastností 
byla vyvinuta "ada lé!ebn(ch postup$, jako je nap"íklad omytí 
pob"i%nice teplou vodou po chirurgickém zákroku.

Je známo mnoho p"ípad$, kdy do%lo k vylé!ení rakoviny po 
vysoké hore!ce. Celá 1/3 t&ch, kte"í se p"irozen& uzdravili, 
m&la symptomy vysok(ch teplot. O souvislosti mezi rakovi-
nov(mi bu'kami a teplem se mluví ji# dlouho.

Skute!n( nástup termoterapie v lé!b& pacient$ s rakovinou se 
v%ak datuje a# do konce %edesát(ch let. Klinické testy zapo!aly 
v polovin& 70. let, kdy americk( National Cancer Institute of 
the USA uspo"ádal národní sympozium o termoterapii a 
oza"ování pacient$ s rakovinou. B&hem tohoto sympózia ústav 
oznámil, #e termoterapie vykazuje slibné ú!inky u pacient$, 
kte"í nereagovali na oza"ování. Tehdy se radiologové o termot-
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Mnoho léka!" schvaluje pouze t!i klasické metody lé#by 
rakoviny. Kdy$ pacient po$ádá o alternativní metody lé#by, tito 
léka!i !íkají: „Za takovou lé#bu nemohu p!evzít zodpov%dnost. 
Pokud ji opravdu chcete podstoupit, b%$te do jiné nemocnice.“ 
Tak vznikají „rakovinoví uprchlíci“.

V mnoha p!ípadech léka!i zastávající pouze t!i standardní 
metody ordinují lé#bu chemoterapeutiky u pacient", kde tato 
lé#ba nefunguje a pouze zhor&uje kvalitu jejich $ivota. Jejich 
nedostatek znalostí o alternativních mo$nostech lé#by se podílí 
na vzniku rakovinov'ch uprchlík".

Mnoho onkolog" sv'm pacient"m nem"$e nabídnout 
integrovanou lé#bu. To je nejv%t&ím rozdílem v lé#b% rakoviny 
v USA #i EU oproti Japonsku.

Lé#ebné efekty hypotermie jsou v Japonsku dob!e známy 
díky v'zkumu profesor" z Sugawara Kyoto University. V roce 
1983 byla zalo$ena Japonská asociace pro termoterapii, která 
za#ala ka$doro#n% publikovat v'sledky v'zkum" z oblasti 
hypertermie. A#koliv v #ele organizace stojí p!edev&ím radiol-
ogové, za#ínají se p!idávat i léka!i jin'ch specializací. Termot-
erapie je díky sv'm minimálním vedlej&ím ú#ink"m velice 
slibnou metodou.

P!i termoterapii se vyu$ívá krom% termotron" nap!íklad 
dlouhovlnné infra#ervené zá!ení. Vliv t%chto metod na celkové 
proh!átí organismu je zjevn', av&ak jejich ú#innost p!i lokál-
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binaci s chemoterapií a oza!ováním lze dosáhnout synergick-
ého efektu. P!i pou$ití termoterapie je pot!eba pouze 10–20% 
b%$né dávky chemoterapeutik. Ú#inné mohou b't také 
dopl(kové metody, jako je terapie posílení imunity a dal&í.

P!esto$e je známo mnoho p!ípad", kdy se nádor po aplikaci 
termoterapie pomocí termotronu zmen&il, není termoterapie 
zatím pova$ována za standardní lé#ebnou metodu kv"li 
vysok'm náklad"m a poji&t%ní, které ji pokr'vá jen v rozsahu 
&esti cykl" p!i u$ití sou#asn% s oza!ováním.

Pro efektivní vyu$ití termoterapie je pot!eba více cykl" lé#by, 
na které mnoho pacient" z d"vodu jejich zdravotního poji&t%ní 
nemá nárok.

Jeliko$ nemocnice nem"$e od pacienta vybírat p!íplatky, je 
pro ni tento pom%r cena-v'kon nev'hodn'. Proto se termoter-
apie z po#átku vyu$ívala p!edev&ím v men&ích nemocnicích.

N!kte"í léka"i o v#hodách termoterapie nev!dí
Dal&ím d"vodem, pro# není termoterapie více roz&í!ena, je 

skute#nost, $e mnoho léka!" o termoterapii a jejich ú#incích 
neví. Na na&í klinice jsme poznali pacienty, kter'm léka!i 
tvrdili, $e „zah!átím nádorové hmoty se zlep&í její prokrvení, 
co$ zp"sobí její rychlej&í r"st“. Jeliko$ jim pacienti nemohou 
!íci, $e se lé#í termoterapií, léka!i se #asto ptají, jak je mo$né, 
$e se nádor tak v'razn% zmen&il.
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která je!t" nezp#sobuje vedlej!í ú$inky.
Kvalita pacientova %ivota se tedy b"hem lé$by nezhor!í a ji% 

toto m#%e b&t pro pacienty v&znamnou v&hodou.

Termoterapie umo%ní nejen chemoterapii a oza'ování, ale i 
dal!ím metodám lé$by rakoviny, stát se ú$inn"j!ími s minimál-
ními vedlej!ími efekty. Termoterapie organismus dostane do 
stavu, kdy se za$ne sám lé$it. Práv" proto se domnívám, %e by 
termoterapie m"la b&t pova%ována za $tvrtou metodu pro lé$bu 
rakoviny.

HSP (heat-shock protein – protein tepelného !oku) lé"í
Dal!ím d#vodem, pro$ je termoterapie tak ú$inná, jsou 

proteiny tepelného !oku (HSP – heat shock protein), které se 
p'i ní aktivují. Proteiny tepelného !oku chrání bu(ky ve chvíli, 
kdy jsou vystaveny tepelnému stresu.
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ním zvy!ování teploty zatím nebyla prokázána. Tato za'ízení je 
vhodné vyu%ívat ke zv&!ení t"lesné teploty a podpo'e imunit-
ního systému.

Lé"ba rakoviny pomocí infra"ervené v#h$evné 
ametystové matrace o teplot% a& 70°C

Jsem hluboce p'esv"d$en, %e termoterapie by m"la b&t 
pova%ována za $tvrtou alternativu k t'em klasick&m metodám 
lé$by.

Lé$bou za pomocí horké matrace o teplot" 70°C chceme 
dosáhnout posílení pacientova imunitního systému a zárove( 
oslabit nádor lokálním zv&!ením teploty nad 42).

Dojde-li k oslabení rakovinov&ch bun"k v d#sledku posílení 
imunitního systému, p'im"jeme organismus, aby se za$al lé$it, 
a dosáhneme vynikajících v&sledk#.

Netvrdím, %e termoterapie jako taková doká%e vylé$it 
rakovinu. Av!ak po zv&!ení teploty t"la a v kombinaci s terapi-
emi posílení imunity m#%eme rakovinové bu(ky u$init zran-
iteln&mi v#$i dal!ím postup#m lé$by.

Provádíme-li nap'íklad termoterapii zárove( s podáváním 
chemoterapeutik, je posta$ující minimální dávkování léku a 
dosáhneme s ním maximálních v&sledk#. Kombinací chemot-
erapie s termoterapií dosáhneme stejného lé$ebného efektu 
jako p'i samotné chemoterapii, av!ak s takovou dávkou lék#, 

Weakening
cancer cells by
increasing the
local temperature
above 42°C
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HSP opravují nefunk!ní proteiny
V knize profesora Itoyoko Jun z Aichi Medical University 

nazvané HSP Cures Diseases (HSP lé!í) nalezneme následující 
odpov"di na otázku, jak HSP lé!í nejr#zn"j$í choroby:
① P%i úrazech, chorobách a stresu dochází k po$kození 

protein#
② HSP opravují chybné proteiny
③ Dva zp#soby smrti bu&ky: nekróza a apoptóza
④ HSP potla!ují apoptózu a posilují 'ivotní sílu bu&ky
⑤ Mno'ství HSP se p%i zah%átí organismu zv($í
⑥ Dojde k posílení bun"k
⑦ Mírná termoterapie je ú!inn(m prvkem v lé!b" 

v$emo'n(ch chorob a zran"ní
Jak je vid"t, HSP jsou 'olíkem v karetní partii.
U my$í bylo prokázáno, 'e se úrove& HSP v jejich organismu 

zv($í p%i zah%átí. Zah%ejeme-li my$ na teplotu 40-41) po dobu 
30 minut, zv($í se u ní úrove& HSP – mírné zv($ení se objeví 
ji' první den, vrchol druh( den, pokles od !tvrtého dne a sedm( 
den se jejich mno'ství dostane na b"'nou úrove&.

Mno'ství HSP ve 'lázách nadledvinek, co' je místo, kde se 
produkují látky pro vyrovnání se se stresem, bylo na vrcholu 
druh( den po lé!b". V hypotalamu dosáhla jejich úrove& 
vrcholu !tvrt( den a v trávicím traktu druh( den.
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Aby zabránil vylu!ování HSP a umo'nil t"lu se zotavit, 
produkuje ná$ mozek hormony zvané endorfiny. N"kte%í lidé se 
cítí $*astní, kdy' b"hají nebo cvi!í. Tento pocit navozuje 
endorfin +, kter( nám navozuje pozitivní emoce a ulevuje od 
bolesti.

V"%íme tedy, 'e aplikací termoterapie u pacienta zp#sobíme 
produkci + endorfin#, které jej chrání p%ed bolestí. Osmdesáti 
procent#m pacient# s rakovinou se pro úlevu od bolesti 
p%edepisuje morfin. P%i pou'ití termoterapie m#'eme rakovinu 
lé!it, ani' bychom museli aplikovat morfin.

Proteiny tepelného $oku také aktivují lymfocyty, tzv. 
p%irozené zabijáky, a podporují syntézu protinádorov(ch 
interferon#, které posilují imunitní systém.

Hlavní funkce protein# tepelného $oku je ochránit na$e t"lo 
p%ed $okem a opravit po$kozené bu&ky. HSP rovn"' aktivují 
dal$í imunitní bu&ky tím, 'e detekují cizí t"lesa v organismu a 
!iní rakovinové bu&ky zraniteln(mi v boji s bíl(mi krvinkami.

Jeliko' proteiny tepelného $oku vznikají zah%átím zdrav(ch 
bun"k, není pro jejich produkci pot%eba zah%át organismus na 
takovou teplotu jako p%i lé!b" rakoviny. Proto pou'íváme 
termín „mírné oh%átí“. V na$í klinice k podpo%e produkce 
protein# tepelného $oku vyu'íváme kombinaci terapie za 
pomocí hormeze, ametystové infra!ervené v(h%evné matrace a 
parní lázn".
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③ Zlep!ení krevního ob"hu
   - Léky jsou ú#inn"j!í, nebo$ se jich do bun"k dostane více
④ Oddálí se produkce laktózy
   - Zlep!ení fyzické kapacity
⑤ Zv%!í se t"lesná teplota
  - Lep!í metabolismus, zdrav"j!í bu&ky, lep!í spalování mast-

n%ch kyselin
⑥ Pocení
  - Vylu#ování odpadních materiál' z t"la
⑦ Stimuluje se produkce endorfinu
  - Úleva od bolesti
⑧ Prevence proti stárnutí
Mírnou termoterapii je mo(né provád"t i doma. Vypijte p'l 

litru vody a následn" si napus$te horkou vanu o teplot" 40~41
). Ve van" vydr(te 10 minut a sna(te se, aby se (ádná #ást 
va!eho t"la neochladila. Po n"kolika dnech m'(ete zvolit 
teplotu, která je vám p*íjemná.

Jak p!im"t rakovinové bu#ky k apoptóze
Jednou z nejv"t!ích p*edností termoterapie je fakt, (e doká(e 

u rakovinov%ch bun"k vyvolat apoptózu (odum*ení).
Koncept apoptózy poprvé p*edstavil Dr. Curie p*ed 40 lety. 

Apoptóza je genetická funkce, která slou(í k tomu, aby se 
organismus zbavil nejen defektních bun"k (rakovina, bu&ky 
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Kdy( jsme zah*ívali t"la p"ti pacient' po dobu 40 minut, 
zv%!ila se jejich teplota o 2) a HSP u nich dosáhlo vrcholu 
druh% den. Na základ" t"chto v%sledk' profesor Ito Jo stanovil, 
(e nejlep!ích v%sledk' dosáhneme, budemeli zah*ívat t"lo 
pacienta dva dny p*ed o#ekávanou stresující událostí.

Mno$ství HSP m%$ete zv&'it i doma
V%hody mírné termoterapie jsou následující:
① Dochází k produkci HSP.
   - Posílení obrann%ch mechanism' organismu
② Zlep!uje funkci imunitního systému (aktivace NK bun"k, 

antigen', interferon', TNF)
  - Posílení imunity v'#i infekcím, vliv na destrukci rakovi-

nov%ch bun"k

Imunita (TNF alfa)
HSP70
HSP70 (!láza nadledvinek)
HSP70 (endorfiny hypotalamu)
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Úrove# HSP a im
unitních funkcí p!ed 

zahrátím
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Zvý�šení úrovn  HSP a zlep�šení imunitní funkce v závislosti
na zah átí
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P!i termoterapii se zvy"uje úrove# HSP. HSP naz$váme 
transportními proteiny, které replikují aktivity mitochondrií – 
jsou schopny produkovat cytochrom C, kter$ p!ivede rakovi-
nové bu#ky k apoptóze. Díky p!ípad%m, kdy nádor pacienta v 
kone&ném stádiu choroby po jednom m'síci lé&by v na"í 
klinice zcela zmizel, jsme p!esv'd&eni, (e termoterapie doká(e 
p!im't rakovinové bu#ky k apoptóze.

Inovátor v oblasti chemoterapie zlep!il stav 70% 
pacient" v kone#ném stádiu rakoviny

Dr. Frank T. Gobayashi vyu(ívá termoterapii p!i lé&b' 
rakoviny posledních deset let. P!i jejím nasazení ve velk$ch 
nemocnicích do"lo po aplikaci této lé&by ke zlep"ení stavu 70% 
z 52 pacient% v kone&ném stádiu rakoviny.

Tato lé&ebná metoda kombinuje dv' hodiny termoterapie s 
lé&bou chemoterapeutiky. Díky termoterapii bylo mo(né sní(it 
dávkování látky na 1/10 a( 1/20.

Cílem lé&by bylo p!im't rakovinové bu#ky k apoptóze 
zv$"ením teploty t'la na 39~40°C. Kdy( teplota organismu 
dosáhne t'chto hodnot, zlep"í se 2x a( 20x i funkce na"eho 
imunitního systému. Dr. Gobayashi tuto lé&bu nazval „terapií 
imunity“ a oznámil, (e na"el metodu lé&by rakoviny bez 
vedlej"ích ú&ink%. 20 let práce Dr. Gobayashi v"ak p!i"lo 
nazmar díky vládní politice zdravotního poji"t'ní, které 
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naka(ené AIDS a dal"í), ale i bun'k star$ch.
V roce 2000 byl publikován v$zkum, kter$ prokázal, (e „p!i 

procesu apoptózy je d%le(itá mitochondriální aktivita“. 
Ukázalo se, (e cytochrom C, kter$ vzniká v mitochondriích, 
zahajuje apoptózu bun'k.

Zdravé bu#ky prochází apoptózou po dosa(ení ur&itého v'ku. 
Zjistilo se v"ak, (e rakovinové bu#ky apoptózou neprocházejí, 
nebo) jejich mitochondrie neprodukují cytochrom C.

Následn' bylo publikováno mnoho studií, které tento záv'r 
podpo!ily. Ukázalo se, (e rakovinové bu#ky obsahují jen 
&tvrtinov$ po&et mitochondrií oproti zdrav$m bu#kám.

acetyl:
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Produkce cytochromu C v mitochondriích má za následek
apoptózu bunky
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t!í m"síc# lé$by. Za!ízení nep#sobí blahodárn" jen na pacienty 
s rakovinou, ale lé$í také diabetes, vysok% krevní tlak, mozko-
vou ischémii a depresi.

Dovolte mi, abych vám nyní p!edstavil terapii infra$erven%m 
teplem a hork%mi krystaly ametystu a turmalínu:

Matrace BioMat se vyrábí ve Spojen%ch státech a je certifiko-
vaná organizací USFDA. Tvo!í ji 17 vrstev:
① Vyrobena z korejského ametystu, $erného turmalínu z 

USA, hliníku, k!emenu a kompozitních vláken (Japanese 
Kurare Super Fiber). Certifikováno USFDA a USUL.

② Uhlíková vlákna Kurare Super Fiber doká&ou sní&it 
spot!ebu elektrické energie o 60% oproti jin%m 
elektrick%m matracím. Matrace také vytvá!í dlouhovlnné 
infra$ervené zá!ení (vlnová délka 8–14'm), které na(im 
t"l#m sv"d$í, a zárove) potla$uje vyza!ování elektro-
magnetick%ch vln.

③ Konverze kladn%ch iont# na záporné ionty
④ Díky po$íta$ovému $ipu a ovládacímu systému m#&e 

u&ivatel pohodln" nastavovat teplotu v rozmezí 35~70°C.

Dv! hlavní funkce – dlouhovlnné infra"ervené 
zá#ení a efekt záporn$ch iont%

1. P%sobení dlouhovlnného infra"erveného zá#ení:
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pokr%vá pouze polovinu náklad# na lé$bu. Jeho nemocnice 
tedy musela b%t zav!ena.

Ná( systém je díky kombinaci termoterapie a nízk%ch dávek 
chemoterapeutik velice podobn% metodám Dr. Gobayashiho.

Proto také rozumíme, jak Dr. Gobyashi dosáhl onoho 
skv"lého v%sledku 70%.

Terapie hork$mi ametysty m%&e zv$'it 
teplotu a& na 70°C

V celé zemi jsme hledali za!ízení, které by bylo levn"j(í ne& 
termotron, ale zachovalo si jeho tepelné vlastnosti. P!edstavili 
jsme vlastní produkt zvan% HIFU, kter% oh!ívá rakovinové 
bu)ky za pomoci ultrazvuku.

Poté jsme v(ak objevili za!ízení zvané „BioMat“, které 
vyu&ívá infra$ervené teplo a horké ametystové a turmalínové 
krystaly. Tato matrace umo&ní nastavit teplotu v rozsahu 
35~70°C. P!i nastavení na 35°C v noci matrace pomáhá v 
nastolení rovnováhy autonomního nervového systému. 
Sou$ástí za!ízení jsou jedna velká a jedna men(í matrace. 
Pacient tak m#&e lokáln" zv%(it teplotu nádoru aplikací 
matrace na správné místo.

Kdy& jsme toto za!ízení za$ali pou&ívat, na(e lé$ebné 
v%sledky se dramaticky zlep(ily. V n"kter%ch p!ípadech do(lo 
k naprostému ústupu rakoviny prsu a prostaty b"hem dvou a& 
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záporn!ch iont", zhor#uje se vst$ebávání %ivin a vylu&ování 
odpadních látek. Lidé s nedostatkem záporn!ch iont" proto trpí 
v't#ím rizikem vysokého krevního tlaku, aterosklerózy a 
rakoviny.

Jak se mno%ství záporn!ch iont" zvy#uje, zvy#uje se také 
zásaditost krve, co% pomáhá odstra(ování %ivin z t'la. 

Bylo prokázáno, %e matrace BioMat pomáhá proti bolestem 
zad, nespavosti, artritid', neurotick!ch bolestech a dal#ích 
symptomech. My toto za$ízení vyu%íváme k oslabení rakovi-
nov!ch bun'k zah$átím t'la a posílením imunitního systému.
① Zv!#ením teploty na 70°C zah$íváme nádorovou hmotu 

po 40~60 minut jednou a% t$ikrát denn'. P$ed i po 
aplikaci lé&by je pot$eba dostatek tekutin. Doporu&uje se 
minerální voda, pijete-li vodu z kohoutku, p$idejte do ní 
#petku soli. V na#í klinice pou%íváme speciální minerální 
vodu obsahující zinek, magnézium, selen a vanad.

② Polo%te velkou matraci na zem a men#í matraci na místo 
nádoru. Tak m"%e teplo proniknout a% 14 cm hluboko do 
t'la z ka%dé strany a proh$eje se skute&n' cel! organis-
mus. Je-li vn'j#í teplota nízká, polo%te na matraci bílé 
prost'radlo, &ím% teplotu je#t' zv!#íte.

③ Na no&ní spánek nastavte teplotu na 35~40°C. Vysoká 
teplota je prevencí p$ed hypotermií a p"sobí lé&iv!m 
vlivem záporn!ch iont". Jeliko% teplota pacienta s 
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Budeme-li vyza$ovat sv'tlo sedmi barev (frekvencí), víme, %e 
dojde ke zv!#ení teploty, kdy% se z fialové stane &ervená. 
Jeliko% nad &erven!m sv'teln!m spektrem ji% dal#í barvy nena-
jdeme, naz!váme toto spektrum dlouhovlnn!mi 
infra&erven!mi vlnami. Toto zá$ení je jak elektromagnetické, 
tak energetické. V závislosti na frekvenci existují také vlny 
krátké a st$ední vlnové délky; na#emu t'lu jsou prosp'#né 
dlouhé vlny

Dlouhovlnné infra!ervené zá"ení
① radia&ní funkce (dosáhne svého cíle, ani% by procházelo 

vzduchem)
② hlubok! dostup (pronikne hloub'ji do objektu ne% jiné 

paprsky)
③ nejen%e t'lo zah$ívá, ale také jej rozvibruje
④ Dlouhovlnné infra&ervené zá$ení pronikne 14~15 cm 

hluboko do t'la. P"sobí proto na k"%i i dal#í orgány, cévy, 
lymfatick! systém, nervy a dal#í &ásti t'la. 

2. P#sobení záporn$ch iont#:
Záporné ionty se vyskytují pouze v &istém prost$edí. Iont je 

&ástice s elektrick!m nábojem. Nejmen#í jednotkou hmoty je 
atom. 1 cm3 &istého vzduchu obsahuje 250~300 iont".

Aby mohly bu(ky správn' fungovat, je d"le%itá rovnováha 
mezi kladn!mi a záporn!mi ionty. Je-li v bu(ce nedostatek 
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rakovinou je obvykle nízká i b!hem dne, je pot"eba ji 
sledovat a udr#ovat po cel$ den.

④ Termoterapii lze pou#ít u v%ech pacient& s v$jimkou 
p"ípad& nádoru mozku, kte"í jsou schopni p"ijímat 
potravu oráln! a mohou absolvovat horkou koupel.

Aplikujeme-li po dobu 50 minut teplotu 70°C, stoupne 
t!lesná teplota na 39~40°C a pacient se za'ne potit. Kdy# 
teplota dosáhne teplot mezi 37 a 40°C, zlep%í se imunitní 
funkce pacienta 2x a# 10x. Proto je Mnoho pacient& lé'bu 
p"eru%í b!hem prvních 60 minut, nebo( není jednoduché takové 
teplo vydr#et. Po chvíli si na n!j v%ak zvyknou.

Existují také dal%í metody lé'by, které jsou pro na%e t!lo 
prosp!%né. 

Hormeze pomocí ametyst! zvy"uje imunitu
Terapii hormeze se doporu'uje aplikovat po zah"ívání 

hork$mi ametysty.
Tato terapie pochází z lázní Tamagawa, které ka#d$ rok 

nav%tíví více ne# 250 000 lidí. Také dal%í lázn!, jako Mastomia, 
Misasa 'i Arima jsou známé sv$mi hork$mi radioaktivními 
prameny. Lé'í se zde nemoci jater, nervového systému a 
revmatismus.

P"ed sto lety bylo ve skalách v okolo lázní Tamagawa 
objeveno radium. Místo bylo nazváno Hokutoseki.

Matrace BioMat, jejíz zárení pronikne 14 cm hluboko do organismu

Vek Pohlaví Diagnóza Pred lé cbou Pri lé cbe Po lécbe
1 46 Muz Rakovina plic 36.5 C 37.6 C 38.6 C
2 64 Muz Rakovina ezofágu 36.5 C 37.4 C 37.9 C
3 54 Zena Rakovina plic 36.5 C 37.4~38 C 38 C
4 52 Muz Rakovina plic 36.5 C 37~37.6 C 37.8~38.5 C
5 58 Zena Rakovina sleziny 36.4 C 37.4 C 38~38.3 C
6 70 Zena Cholangiok arcinom 36.5 C 37 C 37.8~38.2 C
7 76 Zena Cholangiok arcinom 36.9 C 3 7 .6 C 38~38.6 C
8 59 Muz Rakovina moc. mech. 36.5 C 37.8 C 37.9~38.2 C
9 52 Zena Rakovina ezofágu 36.5 C 37.3 C 37.9~38.4 C
10 31 Zena Rakovina tl. streva 36.4 C 37.3 C 38.1~39.1 C
11 51 Zena Rakovina vajecníku 36.4 C 37.5 C 38.3~40.3 C
12 63 Zena Rakovina sleziny 36.3 C 37.5 C 38.0~38.8 C
13 44 Zena Rakovina tl. streva 36.3 C 37.3 C 37.4~38.7 C
14 44 Zena Rakovina vajecníku 36.4 C 38.1~38.8 C 39.0~40.6 C
15 60 Zena Rakovina zaludku 35.7 C 36.6 C 37.1~38.1 C
16 67 Zena Rakovina tl. streva 35.4 C 36.2 C 37.4~39.0 C
17 54 Zena Rakovina stítné zlázy 35.7~36.4 C 37.2 C 37.6~39.1 C

Zmena teploty pred, b ehem a po uzití matrace BioMat:
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② Zlep!uje funkci opravy DNA
③ Aktivuje superoxid dismutázu a glutathion peroxidázu, 

které zpomalují stárnutí
④ Aktivuje metabolismus
⑤ Podporuje sekreci " endorfinu a adrenalinu

M!"e vylé#it i svalovou atrofii a revmatismus
Lé#iv$ vliv této terapie byl prokázán na mnoha p%ípadech 

nejen u rakoviny, ale také u diabetu, &loutenky, svalové atrofie, 
Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby, revmatismu, 
atopického ekzému a dal!ích chronick$ch chorob.

Provádí se také celosv'tov$ epidemiologick$ v$zkum: lidé 
&ijící ve Skalist$ch horách jsou vystaveni nejvy!!ím dávkám 
p%irozené radiace a podíl úmrtí na rakovinu je u tam'j!ích 
pacient( nejni&!í, mezi 15 a 25%. Po dobu 37 let jsme zkou-
mali po#et úmrtí na rakovinu u 9 000 osob &ijících v oblasti 
hork$ch pramen( Misasa, známého zdroje radonu. Po celou 
dobu byl po#et zdej!ích pacient(, kte%í zem%eli na rakovinu, 
v$razn' ni&!í ne& u osob &ijících jinde.

Organizace Taiwan National Science Foundation také 19 let 
zkoumala osoby, kte%í byli vystavováni 500x a& 1000x vy!!ím 
dávkám radiace, ne& je p%irozené. V$sledky ukázaly, &e po#et 
úmrtí na rakovinu u t'chto osob dosáhl jen 5% oproti 20% v 
kontrolní skupin'. Je z%ejmé, &e lidé, kte%í jsou vystaveni 
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Studie, které se ú#astnilo více ne& 200 profesor( z univerzit 
Tohoku, Iwate a Hirosaki, ukázala, &e rádium z Hokutoseki má 
blahodárn$ vliv na bolesti nervového p(vodu, revmatismus, 
kardiovaskulární choroby, hypertenzi a dal!í.

Radon je plyn vznikající rozpadem radia. Lidé v radonov$ch 
lázních tento plyn vdechují.

Lé#iv$ vliv tohoto druhu radiace jako první potvrdil Dr. T. D. 
Lucky z Missouri University p%ed sedmi lety. Ukázal, &e mírná 
radiace zlep!uje imunitní funkce #lov'ka a zpomaluje stárnutí.

Po dvaceti letech v$zkumu a klinick$ch test( m(&eme o vlivu 
radiace %íci následující:
① Podn'cuje apoptózu a aktivuje gen potla#ující rakovinu 

znám$ jako P53

nadledvinka
0

1

2

3

4

5

játra kostní d!e" st!eva srdce

Cíl. skupina radiace 100 Sv radiace 250 Sv radiace 500 Sv

Úrove  aktivace genu P53 v r zných orgánech

- 6 hodin po ozá!ení

Ve vsech orgánech doslo po vystavení radiaci k aktivaci genu P53
* Mnozství radiace ve vesmíru: 100x více nez na Zemi
* V letadle (10 000 m nad morem): 0,1 mSv denne

- Z výsledku studie Dr. Onishiho
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Co je to !tvrtá medicína – termoterapie?
Dosud hrála západní medicína v lé!b" rakoviny klí!ovou roli. 

T#emi klasick$mi metodami lé!by jsou chirurgick$ zákrok, 
chemoterapie a oza#ování. Tyto t#i zp%soby v&ak rakovinu 
nevylé!í zcela. P#i operaci je mo'né odstranit pouze viditelné 
nádory, nikoli jednotlivé rakovinové bu(ky. Chemoterapie a 
oza#ování nep%sobí pouze na rakovinové bu(ky, ale i na bu(ky 
zdravé. Je proto velice obtí'né rakovinu z t"la dostat.

Dopl(ková medicína a integrovaná terapie jsou lé!ebn$mi 
metodami, které nev$hody v$&e zmín"n$ch metod kompen-
zují. Jsou pova'ovány za alternativní mo'nost lé!by ve chvíli, 
kdy západní medicína ji' nem%'e pomoci.

Jin$mi slovy práv" v$chodní medicína, aromaterapie, 
v$'ivové dopl(ky, chiropraktické pom%cky a lázn", které 
pou'ité spolu se západními metodami vedou k nejlep&ím 
v$sledk%m. Krom" tradi!ních metod se také vyu'ívá terapie 
posílení lymfocyt% a lé!ba cytotoxick$mi lymfocyty a dendrit-
ick$mi bu(kami.

Tzv. integrovaná medicína je dopl(kem medicíny západní, 
která pomáhá tam, kde západní metody lé!by selhávají, a jde o 
kombinaci klasick$ch metod lé!by s v$chodní medicínou a 
bun"!nou terapií.
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nízk$m dávkám radiace, mají men&í pravd"podobnost vzniku 
nádoru. Lé!iv$ vliv radiace prokázalo více ne' 2 000 studií na 
celém sv"t".

Terapie hormeze pomocí hork"ch 
ametyst# je nutností

V na&í klinice vyu'íváme horniny z oblastí Hokutoseki a 
Badugashuteinsan, které vyza#ují malé dávky radiace. St"ny a 
podlahy jsou také nat#eny k#emenn$m prachem a pou'íváme 
keramické podlo'ky, z nich' se v malém mno'ství uvol(uje 
radon.

Rovn"' jsme vybudovali parní láze(, odkud se do prostor 
nemocnice vypou&tí zásadit$ vzduch, kter$ usnad(uje 
p#irozenou absorpci radonu k%'í.

Po terapii hork$mi ametysty doporu!ujeme vypít p%l litru 
kvalitní vody a podstoupit terapii po dobu 5 minut s 
p"timinutov$mi p#estávkami.

Doporu!eny jsou 2 cykly denn".
V"t&ina pacient% s rakovinou je ve stavu hypotermie a jejich 

t"lesná teplota nedosahuje 36°C. Po terapii hormeze se teplota 
t"chto pacient% zv$&í o 2°C.

Jsou lidé, kter$m je velice nep#íjemné pocení, které se u nich 
p#i terapii dostavuje. Je to v&ak normální, po t$dnu lé!by se 
potí v"t&ina lidí. P#i pocení se z t"la vylu!ují &kodlivé látky, 
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Co je to !tvrtá medicína – termoterapie?
Dosud hrála západní medicína v lé!b" rakoviny klí!ovou roli. 

T#emi klasick$mi metodami lé!by jsou chirurgick$ zákrok, 
chemoterapie a oza#ování. Tyto t#i zp%soby v&ak rakovinu 
nevylé!í zcela. P#i operaci je mo'né odstranit pouze viditelné 
nádory, nikoli jednotlivé rakovinové bu(ky. Chemoterapie a 
oza#ování nep%sobí pouze na rakovinové bu(ky, ale i na bu(ky 
zdravé. Je proto velice obtí'né rakovinu z t"la dostat.

Dopl(ková medicína a integrovaná terapie jsou lé!ebn$mi 
metodami, které nev$hody v$&e zmín"n$ch metod kompen-
zují. Jsou pova'ovány za alternativní mo'nost lé!by ve chvíli, 
kdy západní medicína ji' nem%'e pomoci.

Jin$mi slovy práv" v$chodní medicína, aromaterapie, 
v$'ivové dopl(ky, chiropraktické pom%cky a lázn", které 
pou'ité spolu se západními metodami vedou k nejlep&ím 
v$sledk%m. Krom" tradi!ních metod se také vyu'ívá terapie 
posílení lymfocyt% a lé!ba cytotoxick$mi lymfocyty a dendrit-
ick$mi bu(kami.

Tzv. integrovaná medicína je dopl(kem medicíny západní, 
která pomáhá tam, kde západní metody lé!by selhávají, a jde o 
kombinaci klasick$ch metod lé!by s v$chodní medicínou a 
bun"!nou terapií.

Dlouhovlnné infracervené paprsky zlepsují stav pacienta
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Chapter 4
Clean the intestinal walls

with detoxification
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St!evo je na"ím „druh#m mozkem“
St!evo je velice nezávisl" orgán. Na#e t$lo pumpuje krev v 

t$le, ledviny zase filtrují odpadní látky. Tyto orgány v#ak p!i 
své %innosti neposuzují kvalitu krve %i její mno&ství. Srdce ani 
ledviny nepumpují/nefiltrují více %i mén$ podle na základ$ 
posouzení mno&ství %i kvality krve.

St!evo (trávící soustava) je v#ak schopno samo zhodnotit 
kvalitu svého obsahu nezávisle na mozku. Je-li obsah toxická, 
pokusí se jej vypudit, ani& by ho absorbovalo. Je-li potrava v 
po!ádku, bude z ní vst!ebávat &iviny.

Díky své nezávislosti na mozku jsou n$kdy st!eva 
ozna%ována za druh" mozek. I ve chvíli, kdy je t$lo ve stavu 
mozkové smrti, st!eva stále fungují. D'vodem, pro% mohou &ít 
lidé ve vegetativním stavu, je práv$ aktivní funkce st!ev.

St!eva absorbují v"&ivu, která je nutná pro na#e t$lo. 
Dostane-li se do st!eva z &aludku toxická potrava, pozná to a 
pokusí se ji vypudit co nejrychleji.

St!eva jsou jedin"m orgánem, kter" je vybaven vlastním 
nervov"m systémem nezávisl"m na mozku. Je to zvlá#tní a v 
na#em t$le unikátní orgán.

Rovnováha mezi dobr#mi a "patn#mi mikroby 
Je známo, &e serotonin – mozkov" neurotransmiter – se 

vyskytuje také ve st!evech. Serotonin hraje v"znamnou roli v 

p!enosu nervov"ch signál' v rámci 15 miliard neuron' v 
mozku.

Serotonin tedy stojí ve st!edu mozkov"ch funkcí a ovliv(uje 
fungování mozkové k'ry, amygdal, hypotalamu, moze%ku, 
míchy a dal#ích %ástí mozku.

Je p!ekvapivé, &e se ve st!evech vyskytuje 90% mno&ství 
serotoninu, kter" se nachází v mozku.

V"znamn"m faktorem, kter" aktivuje a tlumí funkci st!ev, je 
st!evní mikroflóra. Zdravá a #kodlivá mikroflóra je v na#ich 
st!evech v rovnováze.

A%koli jsou st!eva !ízena komplexním regula%ním systémem, 
dojde p!i jejich p!etí&ení (p!ejídání, pití alkoholu, stres, t$&ké 
kovy, jedy) k prodlou&ení odezvy na jejich obsah. A%koliv se 
bakteriální rovnováha stabilizuje, bude stále p!eva&ovat 
nezdravá mikroflóra a funkce st!ev se zhor#í.

Prost!edí ve st!ev$ by m$lo b#t vhodné 
pro dobré mikroby

V na#ich st!evech &ije 100 bilion' mikrob'. Jde jak o 
#kodlivé mikroorganismy, jako je bifidus, laktobacilus, 
clostridium pefringens, stafylokok, Escherichia coli a dal#í.

Zdravá mikroflóra podporuje peristaltiku a brání tak zácpám 
a pr'jmu. Rovn$& zlep#uje imunitní systém a chrání tak na#e 
t$lo p!ed infekcemi. Krom$ toho také pomáhá p!i procesu 
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vst!ebávání "ivin. U zdravého #lov$ka tyto zdravé mikroby ve 
st!edním prost!edí dominují. Jejich potravou jsou oligosacha-
ridy; produkují laktát, kter% tlumí r&st 'kodlivé flóry; jin%mi 
slovy aktivn$ udr"ují rovnováhu prost!edí.
(kodlivé mikroby zap!í#i)ují pr&jem a zácpu. Produkují 

toxické látky, jako je amoniak, kyselina sírová a dal'í jedy. 
Doká"ou také ve st!evech vytvá!et onkogenetické látky. 
Nem&"eme v'ak tyto mikroby ze sv%ch st!ev prost$ odstranit. 
N$které z nich sni"ují úrove) cholesterolu v krvi a podporují 
syntézu vitamín&. Ideální st!evní prost!edí je tvo!eno men'ím 
po#tem 'kodliv%ch mikrob& pod nadvládou populace dobr%ch 
mikrob&. Tato rovnováha je klí#em k udr"ení zdravého "ivota. 
(kodlivé mikroby neumí vyu"ívat coby potravu oligosacha-
rózu a typicky se "iví stolicí a produkují jedovaté látky.

Oportunistické mikroby, jak jejich jméno napovídá, synteti-
zují vitamíny a fungují jako zdravé mikroby, je-li organismus 
zdrav%. Jakmile v'ak za#nou p!evládat 'kodlivé mikroby, 
stanou se jedním z nich a produkují toxiny.

Lactobacillus a oligoscharóza stimulují r!st 
dobr"ch mikrob!

Poj*me se zamyslet nad tím, co bychom m$li jíst, abychom 
zajistili, "e v na'ich st!evech budou vládnout dobré mikroby. 
Takovou stravu bychom m$li jíst neustále.

Existují dva zp&soby, jak zv%'it podíl zdrav%ch mikrob&. 
M&"eme konzumovat potraviny, které tyto mikroby obsahují, 
nap!íklad jogurty, fermentované lu't$niny, zeleninu a dal'í. 
Krom$ toho m&"eme po"ívat látky, které r&st dobr%ch mikrob& 
podporují, jako je oligosacharóza a rostlinná vláknina.

N$kte!í !íkají, "e nemá smysl konzumovat "ivé mikroby, 
nebo+ zem!ou, ne" se dostanou do tlustého st!eva; já s nimi 
v'ak nesouhlasím. Dobré mikroby jsou pro na'e t$lo p!ínosné, 
i kdy" jsou mrtvé, a nemusí tak dosáhnout st!ev za"iva.

K tomu, aby dobré mikroby dominovali na'emu st!evnímu 
prost!edí, pot!ebujeme dobré stravovací návyky. R&stu 
zdrav%ch mikrob& pom&"eme, budeme-li konzumovat potravu, 
která je bohatá na oligosacharózu a rostlinnou vlákninu, tedy 
zeleninu, ovoce #i tofu. (patné mikroby se t$mito látkami "ivit 
nemohou, a toto slo"ení potravy tedy omezí jejich v%skyt ve 
st!ev$.

Rovnováha mezi 'patnou a dobrou flórou se vychyluje v 
závislosti na jídle, stresu, spánku a dal'ích faktorech. Budeme-
li konzumovat jídlo, které neobsahuje oligosacharózu a rostlin-
nou vlákninu, bude na'im st!ev&m vládnout 'patná mikroflóra. 
A i kdy" máme dobré stravovací návyky, je pot!eba také 
dostate#n$ spát, nebo+ nedostatek spánku a stres r&st 
nezdrav%ch mikrob& také podporují.

!tvrtá metoda lé"by rakoviny
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Zdravá strava zkvalit!uje mikrobiologické 
prost"edí ve st"ev#

Dr. Yamada Toyohumi, !editel Gyorin Preventive Medicine 
Research Center a autor knihy A Book for People Who Do Not 
Want to be Sick (Kniha pro lidi, kte!í necht"jí onemocn"t), je 
na#ím poradcem pro v$%ivu a p&st. V$uku o zdravé v$%iv" u 
nás podstoupilo mj. také 35 hrá'& baseballu z t$m& Giants a 
Softbank. Strava dle doporu'ení Dr. Yamady je tvo!ena tofu, 
lu#t"ninami, mo!sk$mi rostlinami, zeleninou, rybami, houbami 
a sladk$mi brambory.

Jeliko% základem stravy na na#í klinice je tradi'ní strava, 
pou%íváme tyto ingredience velmi 'asto. Budeme-li tuto stravu 
konzumovat denn", budeme mít vyvá%en$ p!ísun vitamín& a 
minerál&. Jeliko% jde o zásadité produkty, bude je také snadné 
trávit. Jeliko% na#i potravu netvo!í kyselé produkty jako mléko, 
mlé'né v$robky, maso, vejce a cukr, nedochází k naru#ování 
minerální rovnováhy.

P!i dopln"ní stravy o fermentovaná jídlo, jako je miso 'i 
p!írodní r$%e, zajistíme, aby lidé nekonzumovali p!íli# mnoho 
protein& a tuk&. Zlat$ pom"r ve v$%iv" je 15–18% protein&, 
25–30% tuk& a cca 60% karbohydrát&. Práv" na#e dieta 
umo%ní lidem tento zlat$ pom"r udr%et.

Bohaté enzymy mají za následek zlep$ení mikrobio-
logického prost"edí ve st"ev#

Sna%íme se na#e pacienty pou'it, %e mají ve své strav" konzu-
movat dostatek enzym&. Jak ji% bylo !e'eno, enzymy hrají 
klí'ovou roli ve fyziologick$ch procesech v na#em t"le. 
Jestli%e ná# %ivotní styl aktivitu t"chto enzym& potla'uje, je 
pot!eba jej zm"nit.

Mezi hlavní funkce enzym& pat!í:
●Aktivace metabolismu  ●R&st bun"k 
●Posílení p!irozené imunity  
●Ovládání hormonální rovnováhy 

!tvrtá metoda lé"by rakoviny
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●Odstra!ování p"ebyte#ného tuku
●Stabilizace neuron$  ●Filtrace krve 
●Vylu#ování toxin$ 
Pokles úrovn% enzym$ bude mít za následek stárnutí bun%k. 

Dosáhne-li úrove! enzym$ nuly, znamená to smrt dané osoby. 
Enzymy jsou tedy klí#ov&m hrá#em v na'em (ivot% a ú#astní se 
v'ech fyziologick&ch proces$. Bez enzym$ není (ivot.

Chceme-li zv&'it mno(ství enzym$ v na'em t%le, musíme:
(1) Jíst dostatek zeleniny, ovoce a ryb
(2) Jíst fermentované potraviny, jako fermentované 

lu't%niny, zeleninu #i miso
(3) Jíst nezpracované produkty, nap". p"írodní ry(i
Jeliko( jsou enzymy citlivé na teplo, va"ení jejich aktivitu 

v&znamn% sní(í. Je proto lep'í jíst ovoce a zeleninu syrové.
Lidé, kte"í jí potravu bohatou na enzymy, mají zdravé st"evní 

prost"edí, v n%m( dominují zdravé mikroby. Enzymy se 
dostávají do bun%k a ty poté nestárnou tak rychle. Mladí lidé 
mívají prost"edí v t%le na enzymy bohat'í.

Na druhou stranu, lidé, kte"í nejí zeleninu a ovoce a spoléhají 
pouze na (ivo#i'né proteiny a mlé#né produkty, ve st"evech 
spot"ebovávají p"íli' mnoho trávicích enzym$. Ty jim poté 
budou chyb%t p"i detoxikaci organismu.

Z toho plyne, (e p"ejídání zp$sobí spot"ebování trávicích 
enzym$, které pot"ebujeme v metabolickém procesu.

Men!í po"et enzym# zp#sobuje oslabení 
imunitního systému

Jestli(e úrove! trávicích enzym$ poklesne, stane se následu-
jící:
●Poklesne po#et enzym$ podílejících se na tvorb% energie
●Nebudou-li mít bu!ky dostatek energie, budou stárnout
●Detoxifikace organismu nebude tak d$kladná
●Bude naru'ena nervová a hormonální rovnováha
●Dojde k oslabení imunity
●Bu!ky nekrotizují, t%lo je náchylné k nemocem

Dr. Churumi ze stejnojmenné kliniky provádí enzymovou 
terapii, jejím( cílem je zv&'it hladinu enzym$ u pacient$ s 
chronick&mi chorobami. Ve své knize Secrets of Cancer Treat-
ment (Tajemství lé#by rakoviny) uvádí následující body pro 
prevenci sní(ení hladiny enzym$:
① Nepijte alkohol, nekonzumujte aditiva, um%lá barviva #i 

konzervanty
② Vyhn%te se strav% s vysok&m obsahem protein$ a tuk$
③ Jezte mén%
④ Sna(te se to nep"ehán%t s antibiotiky a západními léky
Abychom dokázali enzymy aktivovat, budeme v t%le 

pot"ebovat minerály. Zejména magnézium je d$le(ité, nebo) 
reaguje s 300 r$zn&mi typy enzym$ v celém t%le. Nemén% 

!tvrtá metoda lé"by rakoviny
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d!le"it# je zinek, kter# vstupuje do interakcí s více ne" 200 
enzymy. Zinek také hraje klí$ovou roli v syntéze a metabolis-
mus bílkovin. Nedostatek zinku v t%le se projeví na pleti a na 
schopnosti se p&irozen% lé$it.

Jak jist% víte, mezi potraviny bohaté na magnézium a zinek 
pat&í zelenina, ovoce, mo&ské rostliny a mo&ská strava obecn%. 
'edkvi$ky, zelí, sladké brambory, ananas, kiwi a banány obsa-
hují velké mno"ství trávicích enzym!. Proto je velice d!le"ité 
mít ve své ka"dodenní strav% dostate$n# podíl t%chto plod!.

 

Zbavte se !patn"ch mikrob# $i!t%ním st&ev
Na(i kliniku nav(t%vuje i mnoho pacient! s jin#mi choro-

bami, ne" je rakovina, kte&í rovn%" trpí nezdrav#m st&evním 
prost&edím. V názvu na(í kliniky je fráze „p!da pro zdraví“ – to 
znamená, "e na jídlo, které na(im pacient!m podáváme, 
klademe velk# d!raz. Bylo by ideální zlep(ovat st&evní 
prost&edí pouze prost&ednictvím zm%ny st&evních návyk!, 
n%kte&í pacienti v(ak pot&ebují urgentní zásah do st&evní 
mikrokultury. Proto je jednou z na(ich lé$ebn#ch metod $i(t%ní 
st&ev. Pokud je zaji(t%na bezpe$nost, pova"ujeme tuto metodu 
za p&ínosnou.
)i(t%ní st&ev je pro chronické pacienty velice d!le"ité nejen 

proto, "e pomáhá za"ívání, ale také zlep(uje imunitní systém, 
nebo* 70% na(ich lymfocyt! se nachází práv% ve st&evech. 
Proces $i(t%ní (patné mikroby ze st&eva odstraní. Spolu se 
zm%nou stravy tak m!"eme podpo&it r!st dobr#ch mikrob!.

Gastrointestinální systém vyu'ívá 60~70% 
imunitního systému

St&eva mají je(t% jednu vlastnost, která nám pomáhá udr"et 
organismus zdrav#.

Souvisí se skute$ností, "e st&eva obsahují nejv%t(í $ást na(eho 
imunitního systému. Profesor Uenogawa Shuici z Tokyo 
University vysv%tluje, "e imunitní systém ve st&evech je cca 
60~70% imunitního systému celého t%la. Imunitní systém ve 
st&evech je schopen odli(it zdravé mikroby od mikrob! 
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!patn"ch stejn"m zp#sobem, jako rozeznává potravu od toxin#.
Imunitní systém od sebe jednotlivé vet$elce rozli!uje a vysílá 

signály makrofág#m a NK bu%kám, které je poté zabijí. St$eva 
jsou schopná dokonale rozli!it vet$elce a u&ite'né bakterie.

Základními orgány z hlediska imunitního systému jsou kostní 
d$e% a brzlík. Krevní bu%ky ('ervené krvinky, bílé krvinky a 
krevní desti'ky) vznikají v kostní d$eni, T-lymfo , ale 
zapomínají zlep!ovat své t(lesné funkce. Existuje-li vchod, 
musí existovat v"chod. Na na!í klinice provádíme lé'bu, která 
pomáhá udr&et základní t(lesné funkce v po$ádku, jako je 
'i!t(ní st$ev, p#st a termoterapie.

Poskytujeme také lé'bu za ú'elem aktivace imunitního 
systému a kombinujeme tyto se západní medicínou za vzniku 
integrované metody lé'by, která je !ita na míru danému pacien-
tovi.

Poj)me se nyní zam($it na trávicí soustavu a její imunitu.
Zaprvé je d#le&ité udr&et v rovnováze st$evní mikroflóru. Za 

normálních okolností tlumí zdravé mikroby r#st !patn"ch 
mikrob# a podporují b(&né peristaltické pohyby. Je-li to nutné, 
je pot$eba provést 'i!t(ní st$ev a zm(nit stravovací návyky, aby 
bylo prost$edí pro zdravé mikroby vhodné.

Zadruhé je pot$eba podporovat produkci hlenu na sliznici 
st$eva. Bu%ky na povrchu st$eva jsou pokryty hlenem, kter" 
pomáhá p$i za&ívání. Je-li t(lo nemocné, sekrece t(chto 

mazlav"ch látek se sní&í.
Zat$etí je pot$eba stabilizovat st$evní imunitní systém. 

Imunitní systém zaúto'í na vet$elce, kte$í p$e&ijí b(&né st$evní 
pohyby. Jakmile st$evo odli!í vlastní tká% od vet$elc#, budou 
tito napadeni bíl"mi krvinkami d$íve, ne& budou mít !anci se v 
t(le rozmno&it.

Makrofágy a NK bu!ky fungují jako prvotní 
obranná linie proti rakovin"

Poj)me se na imunitní systém podívat podrobn(ji.
Ka&d" organismus vytvá$í 3000 a& 6000 rakovinov"ch bun(k 

denn(. Jestli&e n(které z t(chto bun(k p$e&ijí v imunitním 
systému, bude to trvat dal!ích 10 let, ne& dorostou do nádoru o 
velikosti 1 cm. Na!e t(lo je vybaveno p$irozen"m imunitním 
systémem, kter" je chrání p$ed vet$elci i rakovinov"mi 
bu%kami.

Klí'ov"mi hrá'i na!eho i  munitního systému jsou makrofágy 
a NK bu%ky. Ty fungují jako první obranná linie proti 
vet$elc#m a rakovin(. Makrofágy jsou také naz"vány fagocyty, 
nebo* konzumují cizí objekty, které na!e t(lo napadnou. NK 
bu%ky krom( toho selektivn( zabíjejí viry (bu%ky napadené 
virem) a rakovinové bu%ky.

Tyto bu%ky tvo$í první obrannou linii na!eho imunitního 
systému a chrání na!e t(lo p$ed infekcemi, rakovinou a dal!ími 

!tvrtá metoda lé"by rakoviny
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chorobami.

Pomocné T-lymfocyty imunitní systém !ídí
Pomocné (helper) T-lymfocyty jsou bu!ky imunitního 

systému, které se starají o rakovinové bu!ky ve chvíli, kdy je 
kv"li velikosti ji# makrofágy nedoká#ou zvládnout. Fungují 
coby velitel celého imunitního systému.

T-lymfocyty lze rozd$lit na Th1 a Th2. Bu!ky typu Th2 se 
starají o alergické reakce, bu!ky Th1 mají na starosti imunitu 
proti rakovin$. %ím vy&&í je pom$r Th1:Th2, tím lep&í je 
imunita v"'i rakovin$.

Pomocné T-lymfocyty vylu'ují interferony, kter(mi posilují 
imunitní funkci makrofág" a aktivují B-lymfocyty. Ty m"#eme 
pova#ovat za druhou obrannou linii.

Tato linie obdr#í informace od makrofág" o tom, #e má 
p)ipravit zbran$ proti rakovin$ 'i vet)elc"m. Její páte) tvo)í 
zabijácké (killer) T-lymfocyty, pomocné (helper) T-lymfocyty 
a B-lymfocyty. Jak jejich jméno napovídá, killer T-lymfocyty 
vylu'ují jedy, které perforují st$nu rakovinov(ch bun$k. Blym-
focyty mají sofistikovanou imunitní funkci, která vyu#ívá 
protilátek k boji s r"zn(mi nep)áteli. Jsou také schopny si 
vet)elce zapamatovat a zajistit tak rychlou reakci v"'i stejné 
invazi v budoucnosti. Jsou nap)íklad zodpov$dné za to, #e 
spalni'ky u# podruhé nedostaneme.

Rakovina m"#e odum!ít bez jakékoli lé$by
P)edstavíme-li si první obrannou linii jako policejní patrolu, 

druhá obranná linie je n$co jako speciální jednotka. Je 
p)ipravena a ur'ena k boji s rakovinov(mi bu!kami, viry a 
bakteriemi. Tento dvoustup!ov( imunitní systém chrání na&e 
t$lo p)ed útokem zven'í i p)ed vlastními rakovinov(mi 
bu!kami.

Existují p)ípady, kdy rakovinové bu!ky odum)ely samy bez 
jakékoli lé'by. Souviselo to se zm$nou #ivotního stylu a stravo-
vacích návyk", které mají p)ím( vliv na imunitní systém.

!tvrtá metoda lé"by rakoviny

Protilátka

T-lymf., které 
dosp!ly mimo brzlík

Lymfocyty a rakovinové bu!ky

(humorální, zprost"edkované bu#kami)

zabijácké bu#ky

B-lymf.

T-lymf.

Cytokin

NK bu#ky

jaterní T lymfocyty

Makrofágy

látky, z nich$  
vznikne interleukin 
a interferon

rakovinové
bu!ky

Monocyty

tlumí r%st rakoviny
napadá rakovinové bu#ky

Zdroj: „Introduction to natural immunity” (Úvod do p"irozené imunity)
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Ná! imunitní systém v!ak nem"#e bojovat s rakovinou, 
jestli#e je vystaven nezdravému prost$edí. Jakmile za%nou 
vyhrávat rakovinové bu&ky, dojde k vzniku nádoru o pr"m'ru 
1 cm za deset let r"stu.

Av!ak i ve chvíli, kdy je imunitní systém kompromitován, 
m"#eme zm'nit sv"j #ivotní styl a p$im't rakovinové bu&ky k 
apoptóze; a to i u rakoviny, kterou nelze vylé%it moderní 
západní medicínou.

Jak jsme si ji# $ekli, st$eva jsou zásadní orgán jak z hlediska 
za#ívání, tak také kv"li jejich imunitnímu systému. Chceme-li 
vylé%it jakoukoli chorobu, musíme za%ít u nich. St$eva jsou 
základe zdravého #ivota.

Toxické materiály pomalu zabíjejí va!e t"lo
P$i ka#dodenním #ivot' v na!em t'le vznikají toxické látky, 

ani# bychom o tom v"bec v'd'li. Jakmile k jejich vzniku dojde, 
mohou zp"sobit rozli%né problémy. A%koliv je na!e t'lo 
vybaveno orgány, které toxické substance vylu%ují (játra, 
ledviny), nemusí se jim to v#dy povést zcela, a tyto látky pak 
mohou b(t p$í%inou chorob.

Toxiny mohou vyvolat alergické reakce, abnormality 
metabolismu, únavu, zácpu i chronické bolesti hlavy. Lidé 
kv"li nim mohu trp't hysterií. V sou%asné dob' je b'#né, #e v 
sob' lidé mají r"zné toxické látky.

T'#ké kovy, dioxiny, chemikálie, aditiva a konzervanty jsou 
jedny z mnoha jedovat(ch látek, s nimi# se ka#d( den 
setkáváme. Jsou toxické hlavn' pro játra a ledviny, ale také v 
k"#i a d(chacím systému. Dioxiny, známé také jako environ-
mentální hormony, zp"sobují selhání jater, rakovinu a neplod-
nost.

Technicky nejsou potravinová aditiva lidskému t'lu !kodlivá, 
nebo) pro!la schválením ú$ad". N'které schválené produkty 
jsou v!ak onkogenní a nap$. ve Spojen(ch státech nejsou 
legální. N'které toxické dopl&ky byly schváleny, nebo) se 
pou#ívají v tak mal(ch mno#stvích, #e je!t' !kodlivé nejsou. 
Ka#d( Japonec sní 11 gram" aditiv denn', tj. 4 kg ro%n' a 200 

!tvrtá metoda lé"by rakoviny
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kg za 50 let. To by na!emu t"lu nezp#sobilo problémy, kdyby-
chom dokázali v!echny tyto látky vylou$it. Toho v!ak schopni 
nejsme a toxiny se v na!ich t"lech kumulují a mají negativní 
vliv na funkci ledvin a jater. 

Detoxikujte si své t"lo pomocí orientální 
medicíny a dopl%k#

Za$nou-li se v na!em t"le kumulovat jedovaté látky, musíme 
se zamyslet, jak se do na!eho t"la dostávají a jak by se z n"j 
m"ly dostávat ven. Bylo by optimální tyto látky p&estat dále 
konzumovat. Je v!ak t&eba &íci, 'e ve!keré potraviny obsahují 
n"jaké t"'ké kovy a aditiva. Dokonce i vzduch, kter( denn" 
d(cháme, obsahuje dioxiny. Nebylo by mo'né tyto látky ze 
vzduchu odfiltrovat. Proto je d#le'ité upravit alespo% sv#j 
'ivotní styl taky, abychom se vyhnuli po'ívání velkého 
mno'ství toxick(ch látek v jídle.

Bez ohledu na to, jakou lé$ebnou metodu pou'ijeme, nebu-
deme schopni vylé$it 'ádnou chorobu, pokud budeme stále 
vst&ebávat dal!í a dal!í toxiny. Abychom tyto pacienty mohli 
vylé$it, musíme aplikovat detoxika$ní postupy orientální med-
icíny a dopl%ky spolu s termoterapií a saunou. V kombinaci s 
t"mito metodami lze také vyu'ít $i!t"ní st&ev pro zlep!ení 
trávicí funkce organismu. Pacienti na na!í klinice si sílu 
detoxikace mohou vyzkou!et sami.

Zbavte se t!"k#ch kov$ a nezdrav#ch aditiv
Choroby, jako je Minamata $i itai-itai byly zp#sobeny toxiny. 

Dne!ní normy ur$ují kvalitu odpadních vod z továren a 
choroby zp#sobené p&irozen(m zne$i!t"ním prakticky neexis-
tují. Av!ak vliv pokra$ujícího zne$i!t"ní 'ivotního prost&edí se 
projevuje i u organism#, které 'ijí ve svém p&irozeném 
prost&edí. Na vrcholu potravního &et"zce to za$ínáme poci)ovat 
i my. 

Existují toxiny, které se v na!em t"le hromadí, zatímco jiné se 
bez problém# vylou$í. Jedovaté kovy, jako je rtu), arsen, 
olovo, kadmium $i cín, zp#sobují chronickou únavu, selhání 
jater a ledvin, bolesti hlavy, nespavost a bolesti v#bec. Tyto 
látky se do na!ich t"l dostávají z jídla, vzduchu, z vodovodních 
kohoutk#, potravinov(ch aditiv a cigaret.

Ve velk#ch rybách, jako jsou tu%áci, se ukládá rtu&
V na!em t"le se mohou ukládat jedovaté látky, jíme-li 

zeleninu, která vyrostla na zne$i!t"né p#d". Jeliko' Japonci 
jedí mnoho ryb, mají v t"le $asto vysoké mno'ství kumulované 
rtuti. Tu%ák a obecn" velké ryby mají velk( obsah rtuti. 
Odpadní voda z továren se p&em"ní na rtu), kterou konzumuje 
mo&sk( plankton. Tak se dostane do potravního &et"zce a 
kumuluje se v t"le velk(ch ryb. Obyvatelé Japonska milující 
tu%áky tedy ve svém t"le taky budou mít velké mno'ství rtuti. 

!tvrtá metoda lé"by rakoviny
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Podíváme-li se na instrukce t!kající se konzumace tu"ák# 
ur$ené t%hotn!m &enám, uv%domíme si, jak moc jsme t%&k!m 
kov#m vystaveni.

Toxiny se nenacházejí jen v mo'i a v p#d%. Spalovny, továrny 
zpracovávající kovy, automobily a dal(í produkují jedovaté 
plyny. M#&eme dokonce 'íci, &e vzduch je ne(kodliv%j(ím 
faktorem v na(em &ivot%. Nem#&eme regulovat mno&ství vzdu-
chu, kter! d!cháme, a je tém%' nemo&né jej kompletn% vy$istit. 
Dioxiny se navíc v na(em t%le ukládají stejn% jako kovy. 

Jedna trilióntina gramu dioxinu ji! ovlivní va"e t#lo
Ze v(ech toxin#, environmentálních hormon# a potravi-

nov!ch aditiv jsou nejhor(í dioxiny. Ve vzduchu se vysky-
tovalo zna$né mno&ství dioxin# zejména b%hem vietnamské 
války. V%d%li jste, &e defekt, kdy se dít% narodí s 
nerozd%len!ma nohama, je zp#soben práv% dioxiny?

Pravd%podobn% si vybavíte incident s „dioxinovou zeleni-
nou“ ve m%st% Tokorozawa star! zhruba osm let.

Dioxiny ovliv"ují na(i DNA, podporují rakovinu, zp#sobují 
defekty u d%tí a sni&ují po$et spermií. Jak se pí(e v knize Our 
Stolen Future (Na(e ukradená budoucnost), je jejich toxicita 10 
000x vy((í ne& u kyanidu. Jedna trilióntina gramu dioxinu 
(jeden pikogram) ji& ovlivní na(e t%lo.

P'ed mnoha lety byl zve'ejn%n v!zkum Teikyo University, 

kter! zkoumal 34 vzork# spermatu zdrav!ch mu&#-dvacátník#, 
a kter! (okoval ve'ejnost. Z 34 vzork# pouze jeden p'ekro$il 
hranici neplodnosti.

Je(t% více (okující v!sledky vydala p'ed 10 lety v Japonsku 
tam%j(í asociace pro v!zkum plodnosti. V!zkum byl proveden 
na 60 mu&ích ve v%ku 20 a& 30 let. U 57 z 60 mu&# se vysky-
tovaly abnormality u více ne& 10% spermií a tito pot'ebovali 
lé$bu neplodnosti. Dosáhne-li procento abnormálních spermií 
10%, je pot'eba neplodnost lé$it. Ukazuje se, &e v%t(ina 
mlad!ch japonsk!ch mu&# je neplodná.

88% t%ch mu&#, kte'í vykazovali abnormality spermií, rádo a 

!tvrtá metoda lé"by rakoviny
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!asto jedlo hamburgery. V"t#in" krav, jejich$ maso bylo 
pou$ito pro v%robu hamburger&, byly podávány r&stové 
hormony.

Hormony, které tito lidé konzumovali, reagovaly s 
p'irozen%m hormonálním systémem v lidském t"le a zp&sobily 
u mnoha mu$& neplodnost.

Mate!ské mléko japonsk"ch #en je dioxiny kon-
taminováno nejvíce na sv$t$

Hormonální abnormality se net%kají jen mu$&. V%zkum 
profesora Chuchumi Osamu z Tokyo University poukázal na 
„vliv hormon& na plodnost savc&“ a kter% tvrdí, $e také $eny 
mají v t"le vysok% obsah dioxin&. P'i v%zkumu se zkoumala 
krev t"hotn%ch $en, jejich mí#ní tekutina a plodová  voda – 
hledaly se stopy bisfenolu A a dioxin&.

Jak ukázaly v%sledky, vzorky obsahovaly hormony, které 
ovliv(ovaly endokrinní aktivity v organismu. Navíc byla v 
plodové vod" zji#t"na vysoká koncentrace hormon& pocháze-
jících z prost'edí – 8.3±8.9ng/ml.

Z v%sledk& plyne, $e i plod je ovlivn"n environmentálními 
hormony. Zde vidíme, $e tyto hormony p'ímo ovliv(ují p'e$ití 
na#eho druhu?

Je známo, $e v Japonsku je kontaminace dioxiny nejvy##í na 
sv"t". Dioxiny vznikají ve velkém mno$ství p'i spalování 

odpadu. P'i de#ti se dostávají do 'ek a mo'í a kumulují se v 
tekutinách a rybách. P'es n" se pak dostávají do na#ich t"l.

Jeliko$ se dioxiny ukládají v tukov%ch bu(kách (z 60% v 
produktech z ryb, z 10% v masov%ch produktech), mohou b%t 
pro nás tyto v%robky toxické.

Rovn"$ koncentrace dioxin& v mate'ském mléce je v Japon-
sku nejvy##í na sv"t". Stanovíme-li mno$ství dioxin& v 
mate'ském mléce $en z Osaky na 51, bude to v Holandsku 40, 
v Británii 37 a ve Vietnamu jen 32. Vliv dioxin& má nejhor#í 
následky b"hem fetálního a novorozeneckého období $ivota. 
Úrove( konzumace dioxin& byla p'ed osmi lety stanovena na 
4pg/kg/den. Av#ak d"ti, které se $iví mate'sk%m mléko 
kontaminovan%m dioxiny, konzumují denn" 50– 100pg/kg 
dioxin&. To je 25x více, ne$ je doporu!ené mno$ství.

O zdraví d"tí, které v novorozeneckém období konzumují 
velké mno$ství dioxin&, máme zna!né obavy.

Chemické látky ni%í mozky d$tí
Rovn"$ chemikálie, s nimi$ p'icházíme do styku, ovliv(ují 

sekreci hormon& a funkci autonomního nervového systému v 
na#em t"le. V roce 1995 byla publikována tzv. Sicilská zpráva, 
jejím$ cílem bylo varovat sv"t. Upozor(uje, $e je-li #títná $láza 
plodu vystavena p&sobení hormon& prost'edí, dochází k 
nelé!iteln%m neurologick%m defekt&m, jako je mozková 
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obrna, mentální retardace, poruchy u!ení, poruchy pozornosti a 
hyperaktivita. Dr. Finegold ze Spojen"ch stát#, kter" se 
specializuje na alergie, tvrdí, $e chemická aditiva v potrav% 
jsou zodpov%dná za 40% d%tí, které mají problém s pozorností 
a hyperaktivitou. Jak se zmi&uje kniha Our Lost Future (Na'e 
ztracená budoucnost), rovn%$ bisfenol A obsa$en" v plastov"ch 
nádobách a ocel jsou pova$ovány za environmentální 
hormony, které interferují s endokrinním systémem lidského 
t%la. 

Toxické ú!inky hormon# prost(edí nejciteln%j'í, je-li jejich 
p#sobení vystaven plod.

Podle Dr. Iguchiho z Yokohama City University bisfenol A 
zp#sobuje po'kození mozku plodu penetrací bariéry mezi 
ob%hov"m systémem a mozkem.

 Je pot!eba, abyste p!evzali vládu nad 
sv"m zdravím

Mnoho léka(# poukazuje na skute!nost, $e n%které 
chemikálie, se dostávají do na'ich t%l a po'kozují DNA 
zdrav"ch bun%k tak, $e se z nich poté stávají bu&ky rakovinové. 
Jin"mi slovy, p(í!inami rakoviny nejsou pouze zpracované 
potraviny a p(íjem $ivo!i'n"ch protein#.

A!koli je pro mnoho firem základním principem vyd%lávat 
peníze, spot(ebitelé by m%li b"t dostate!n% chyt(í na to, aby 

bojkotovali v"robky, které mohou 'kodit celému národu. 
Nebudeme-li d%lat nic nyní, brzy ji$ m#$e b"t pozd%.

Nezdá se vám, $e jsme v'ichni ú!astníci jednoho velkého 
nebezpe!ného klinického testu? Musíme se vyhnout nákupu, 
u$ívání !i v"roby produkt#, které by mohly obsahovat environ-
mentální hormony. Pokud nep(ijmeme nutná opat(ení te) a 
nep(evezmeme sami vládu nad sv"m zdravím, m#$e b"t cel" 
proces !asem nezvratiteln".

Detoxifikace zlep#uje p!irozenou imunitu
Existuje p(íli' mnoho potravinov"ch aditiv, konzervant#, 

um%l"ch barviv a chemikálií, které jsou pro na'e t%lo 'kodlivé. 
A!koliv nemusí b"t viditelné, toxické látky jsou v na'ich 
ka$dodenních $ivotech v'udyp(ítomné.

Nem#$eme (íci, $e jsou tyto jedovaté látky p(ímou p(í!inou 
rakoviny a dal'ích chronick"ch chorob, nebo* tyto typicky 
zp#sobuje celá (ada faktor#. Je v'ak jisté, $e toxické látky hrají 
v"znamnou roli v patofyziologii chorob.

Západní medicína p(istupuje k problém#m podle symptom#, 
kter"mi se daná choroba projevuje. V"chodní medicína se 
oproti tomu soust(edí na odstran%ní p(í!iny p(ed zapo!etím 
vlastní lé!by. Z t%la je nutné dostat jedovaté látky, dioxiny a 
potravinová aditiva. Tento proces se naz"vá detoxifikace. 
Budeme-li podporovat sekreci toxin# v podob% potu a mo!i, 
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m!"eme aktivovat fyziologické funkce, které chorobu 
p#emohou. Tomu se #íká p#irozená imunita. Lidé s p#irozenou 
imunitou typicky netrpí rakovinou a virov$mi infekcemi. P#i 
procesu detoxifikace se odstra%ují p#í&iny mnoha chorob. P#i 
kombinaci s terapií posílení imunity doká"eme vrátit organis-
mus do jeho p!vodního stavu.

Na'ím cílem nyní není lé&it choroby. Sna"íme se pouze 
pomoci organismu vrátit se do svého p!vodního stavu. Va'e 
p#irozená imunita bude tím, kdo vylé&í va'e nevylé&itelné 
choroby.

!tvrtá metoda lé"by rakoviny
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Základní strategie léčby rakoviny

Úspesná terapie posílení imunity

Terapeutická hormeze
Terapie
dlouhovlnným
infračerveným
zářením
Termoterapie
Podpora syntézy
enzymů
Doplňky dalších prvků

Dostatek minerál.
Rostlinné minerály
Tělesné minerály
Biologické minerály

fukoidan
tmavý kvas
výtažek z hub

Podpora aktivace
kyslíku 

B glukan
laktobacilus
zelená/žlutá zelenina /
neloupaná rýže / tofu
/ obilniny / mořské
rostliny
antioxidanty
polysacharidy

1. Imunita

3. Apoptóza

prášek ze žraločí
chrupavky
kurkuma
chondroitin
fukoidan

2. Potlačení angiogeneze

T

Makrofág NK buňky Killer T lymf.

Zat!etí je pot!eba p!ivést rakovinové bu"ky k apoptóze, 
nebo# jsou v$%i ní mnohem rezistentn&j'í ne( zdravé bu"ky. 
Zde pomohou látky, jako je tmav) kvas, fukoidan a houby.

Pacienty lé%íme v závislosti na jejich stavu v souladu s t&mito 
t!emi postupy. Lé%bu m$(eme také upravit dle finan%ních 
mo(ností pacienta.

Nejd$le(it&j'í %ást na'í lé%by souvisí s jídlem. Jakmile jídlo 
vstoupí do na'eho trávícího traktu, aktivuje se imunitní systém. 
Dr. Koshima, zakladatel spole%nosti Interferon, !ekl: „P!i 
orální konzumaci jídla dochází ke stimulaci Peyerov)ch plak$ 
ve st!evní st&n& a k aktivaci makrofág$. Plaky poté vyprodu-

Bojujte s rakovinou pomocí vlastního imunitního 
systému, apoptózy a angiogeneze

Prosté u(ívání dopl"k$ stravy vá' imunitní systém nijak 
magicky nezlep'í. K lé%b& je pot!eba p!istupovat se znalostí 
t!ech mechanism$. 

Zaprvé zlep'ení imunity, které tlumí r$st rakoviny.
Zadruhé potla%ení angiogeneze, která je zdrojem v)(ivy pro 

rakovinové bu"ky.
Zat!etí p!ivést rakovinové bu"ky k apoptóze.
Tyto t!i kroky jako první p!edstavil Dr. Abe z Qudan Clinic. 

Jeho klinika poskytuje individuální lé%bu pro ka(dého pacienta 
za u(ití genetické anal)zy a lé%by aktivovan)mi lymfocyty.

Zaprvé m$(eme vyu(ít dopl"k$ obsahujících tmav) kvas, 
houbu Agaricus a * glukan. U(ite%né mohou b)t také laktobac-
ily %i oligosacharóza, které pomohou zlep'it prost!edí ve 
st!ev&. Dále pou(íváme zeleninové extrakty, které jsou bohaté 
na vitamíny a minerály. Tyto prost!edky podpo!í p!irozenou 
imunitu na'eho t&la.

Zadruhé vyu(íváme dopl"ky, které tlumí r$st nov)ch cév. 
Jestli(e budeme schopni angiogenezi zastavit, nebudou rakovi-
nové bu"ky dostate%n& vy(ivovány. Pou(íváme látky jako je 
fukoidan, (ralo%í chrupavka, chondroitin a kurkuma. Rovn&( je 
pot!eba omezit p!íjem tuk$ a cukr$, které mohou nádoru 
poskytovat (iviny.
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- Bifidus rozkládá glukózu a vytvá!í laktát, kter" tlumí r#st 
bakterií ve st!evech.
② Syntetizuje vitamíny.
- Syntetizuje vitamíny B1, B2, B12, K1, K2, kyselinu nikoti-

novou a foliovou.
③ Podporuje peristaltiku st!ev a zabra$uje zácpám.
- Bifidus rozkládá glukózu a vytvá!í laktát, %ím& posiluje 

imunitní sytém a stimuluje pohyby st!ev.
④ P!edchází pr#jm#m a kolitid'.
- Oslabuje bakteriální aktivitu.
⑤ Posiluje imunitní systém organismu.
- Bifidus vytvá!í substance, které posilují imunitní systém 

t'la.
⑥ Rozkládá onkogenetické látky.
- Bifidus potla%uje sekreci r#zn"ch onkogenetick"ch 

substancí, jako je nitrosoamin.
⑦ Podporuje vst!ebávání vápníku a &eleza.
- Podporuje vst!ebávání organick"ch kyselin.
Dále bylo prokázáno, &e Bifidus nejen&e produkuje laktózu, 

ale také kyselinu máselnou, která tlumí r#st rakovinov"ch 
bun'k.

Jin"mi slovy, je-li st!evní prost!edí vhodné pro zdravé 
mikroby, má to za následek dostate%n" p!íjem %erstv"ch &ivin a 
dostatek kyslíku pro celé t'lo. I lidé kte!í netrpí zácpou a 

kují interferon, kter" tlumí r#st rakovinov"ch bun'k a replikaci 
vir#. Syntézu interferon# podporují nap!íklad d"$ová semínka, 
kurkuma a semena n'kter"ch travin.

Pokud pacientovi funguje za&ívání, je zde dobrá (ance na 
vylé%ení rakoviny i v pozdním stádiu.

Zm!"te prost#edí ve st#evech tak, aby vyhovovalo 
bakteriím Bifidus, pomocí frukto-oligosacharózy

Dal(ím z krok# musí b"t zm'na st!evního prost!edí, které 
musí b"t vhodné pro zdravé mikroby.

Dnes jsou st!eva Japonc# velice p!íjemn"m prost!edím pro 
(patné mikroby, a to kv#li západní kuchyni, která dává 
p!ednost instantním jídl#m a zpracovan"m potravinám. Jeliko& 
lidé nekonzumují dostatek rostlinné vlákniny, mno&í se ve 
st!evech (kodlivé mikroby jako clostridium pefringens, které 
produkují nitrosoaminy a zp#sobují rakovinu tlustého st!eva.

Je proto d#le&ité konzumovat dostatek frukto-
oligosacharózy, abychom ze st!evního prost!edí ud'lali vhodné 
místo pro zdravou mikroflóru.

Vliv bifidu popsal profesor Hakarioka z Tokyo University, 
kter" vydal sta) s názvem „Intestinal environment that prevents 
aging and colon cancer” (St!evní prost!edí, které zabra$uje 
stárnutí a rakovin' tlustého st!eva):
① Chrání na(e t'lo p!ed bakteriální infekcí
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za!ala doporu!ovat p"íjem linolové kyseliny, která sni#uje 
hladinu cholesterolu.

Po dlouhém v$zkumu v%ak bylo zji%t&no, #e linolová kyselina 
hladinu cholesterolu v krvi nesni#uje. Naopak je spojen$ s 
aterosklerózou, rakovinou tlustého st"eva, rakovinou prsu, 
alergick$mi reakcemi, Crohnovou chorobou a dal%ími 
zán&tliv$mi chorobami. V reakci na to Dr. Yamada ve spolu-
práci s organizací Japanese Fatty Acid Nutrition Association v 
roce 2002 vydal „Doporu!ení sní#it p"íjem linolové kyseliny“. 
A!koliv je doporu!enou denní dávkou linolové kyseliny 7 g, u 
b&#n$ch Japonc' je to dnes 13 g, co# je více ne# u Ameri!an'.

Kyseliny omega 3 a omega 6 mají opa!n$ efekt. Dojde-li k 
naru%ení rovnováhy mezi t&mito dv&ma skupinami, dochází k 
problém'm na úrovní neuron' a krevních cév. Ministerstvo 
zdraví, práce a sociálních v&cí stále tvrdí, #e pom&r spot"eby 
kyselin omega 3 a 6 je 1:4. Sou!asné doporu!ení je v%ak konzu-
movat je v pom&ru 1:2 !i 1:1.

P"íjem rybího !i ln&ného oleje nebo jin$ch produkt' 
bohat$ch na EPA, DHA a alfa-linolovou kyselinu zlep%uje 
funkci bun&!n$ch membrán.

Pomáhá snadnému zpracování energie a mitochondriích a 
celkov& zlep%uje metabolismus. Pomáhá také p"i poruchách 
u!ení a alergick$ch problémech, jako je atopick$ ekzém.

rakovinou mohou vyu#ívat pozitivního vlivu frukto-
oligosacharózy, nebo( tato zlep%í jejich st"evní prost"edí. 
Jeliko# tím lze zabránit rozvoji rakoviny, m'#eme to jen 
doporu!it.

Nadm!rná konzumace omega-6 mastn"ch kyselin 
zp#sobuje metabolick" syndrom

Ne# za!nete brát dopl)ky, je pot"eba zjistit, zda máte 
odpovídající p"íjem mastn$ch kyselin. Jedna z p"í!in metabol-
ického syndromu je vysoká p"íjem kyseliny linolové v 
#ivo!i%n$ch tucích, kuku"i!ném oleji a rostlinn$ch olejích 
v'bec.

Kyselina linolová ozna!uje mastné kyseliny z rodiny omega 
6. Syntetizuje se v organismu z arachidonové kyseliny a 
podporuje zán&ty a koagulaci.

Látky, jako je DHA, EPA, ln&n$ olej !i rybí oleje, pat"í do 
rodiny omega 3 a obsahují zna!né mno#ství alfa-linolové 
kyseliny, která potla!uje alergické reakce a zán&ty.

Proto je d'le#ité konzumovat dostatek ryb, jako jsou makrely. 
Také je pot"eba p"ejít z b&#ného oleje na olej ln&n$. P"i konzu-
maci alfalinolov$ch kyselin z omega 3 rodiny se zlep%í i úrove) 
cholesterolu a mozková funkce.

Podle Dr. Yamada umo#nil ekonomick$ r'st mnoha lidem jíst 
více tuku a zp'sobil obezity a hyperlipidémii. Vláda tehdy 
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charid tvo!en" 100 000 a# 500 000 jednotek. Rovn$# houby 
zlep%ují funkci imunitního systému a ledvin. Jeliko# jsou r&zní 
lidé citliví na r&zné látky, je d&le#ité tyto kombinovat, 
abychom dosáhli maximálního lé'ebného efektu.

Glukóza pomáhá udr!ovat !ivot
Jaká je tedy funkce glukózov"ch !et$zc&?
Nacházejí se na povrchu bun$k a fungují jako antény pro 

detekci vir&, toxin&, rakovinov"ch bun$k a bakterií v t$le. 
Signalizují bíl"m krvinkám, #e byl n$kter" z t$chto objekt& 
nalezen, a pomáhají udr#et vyvá#enou úrove( hormon& v 
organismu. Krom$ toho také hraje klí'ovou roli v komunikaci 
bun$k p!i koordinaci transportu r&zn"ch #ivin a signál&.

St!edisko Integrated Research Center for Elderly Patients 
(Integrované v"zkumné st!edisko pro star%í pacienty) zjistilo, 
#e ka#dá z 60 bilion& bun$k pokryt"ch glukózov"mi !et$zci má 
tyto !et$zce vyrobeny z bílkovin a tuk&. Vyskytovaly se 
p!ípady, kdy tyto !et$zce bu(kám chyb$ly. Choroba byla 
nazvána vrozenou poruchou glykosylace (CDG – congenital 
disorder of glycosylation) a projevuje se neuromotorick"mi 
symptomy. Existuje také souvislost mezi ní a chronick"m 
revmatismem 'i autoimunitními chorobami.

Podle obsahu této zprávy se v$dci budou sna#it najít p!í'inu 
rakoviny a dal%ích nelé'iteln"ch chorob práv$ studováním 

Vysokomolekulární polysacharóza stabilizuje 
glukózov" #et$zec bu%ky

U#ívali jsme dopl(ky z hub, nebo) jsme v$!ili, #e *1-3 a 1-6 
glukany obsa#ené v houbách posílí imunitní systém. Objevili 
jsme v%ak polysacharidov" !et$zec na povrchu bu(ky, kter" pro 
bu(ky funguje jako anténa a hraje v"znamnou roli v udr#ení 
jejich zdraví. Rovn$# jsme zjistili, #e je tvo!en kvasem, 
houbami, ovocem, zeleninou a r&zn"mi dal%ími polysacharidy.

Sou'asn" v"zkum t$chto polysacharid& ukázal, #e „glukó-
zové !et$zce na povrchu bun$k úzce souvisí s atopick"m 
ekzémem, selháním ledvin, revmatismem a dal%ími choro-
bami“. Jin"mi slovy, po%kození tohoto glukózového !et$zce 
p!iná%í problémy. Dodáme-li tedy pacient&m polysacharidy, 
které fungují jako stavební materiál pro tyto !et$zce, dojde p!i 
lé'b$ k v"znamnému zlep%ení pacient& s AIDS 'i atopick"m 
ekzémem.

Dopl(ky, které tyto !et$zce doká#í vystav$t, jsou nap!íklad 
tmav" kvas, glukosamin, chondroitin, med, fukoidan a aloe. 
My jsme zvolili nápoj z extraktu z tmavého kvasu, Agaristu a 
hub. Nápoj byl vyvinut na základ$ v"zkumu provedeného 
Tokyo University a Fukuri University.

Tmav" kvas se vyrábí p!i zpracování cukru. Je ionizovan" a 
obsahuje *1, 3~1, 6 glukan, oligosacharózu, polysacharózu, 
inositol a kyselinu ferulovou. Je to vysokomolekulární polysa-
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chorob, kter!mi trpíme.
Jak jsme ji" #ekli, potravinová aditiva, pesticidy a psycholog-

ick! stres jsou faktory, které souvisejí se syntézou glukózov!ch 
#et$zc%. Domníváme se, "e jestli"e tyto #et$zce zni&íme, dojde 
k rozvoji chorob, jako je ztráta imunity.

Glukózové #et$zce nejsou p#ínosné jen p#i lé&b$ rakoviny – 
u"ite&né jsou i p#i problémech s atopick!m ekzémem a 
astmatem. Je proto velice d%le"ité konzumovat dopl'ky, které 
pomáhají tyto glukózové #et$zce stabilizovat a normalizovat.

Aktivujte enzymy pomocí fyziologick!ch minerál"
Existuje je(t$ jedna v!znamná strategie, kterou je t#eba p#i 

dopl'kové terapii mít na pam$ti.
Krom$ konzumace nutn!ch minerál% je také d%le"ité pít 

balenou vodu, která obsahuje "elezo, zinek, kobalt, magné-
zium, molybden, fluor, k#emen, nikl a dal(í minerály, které 
na(e t$lo pot#ebuje. Voda, která obsahuje v(echny tyto látky, 
pochází z hory Abukuma – horské minerály se tam rozpou(t$ly 
cel!ch 80 milion% let.

Na(e t$lo trpí konstantním nedostatkem minerál%, nebo) 
ovoce a zelenina, které vyrostou v dne(ním zem$d$lství, jich 
mnoho neobsahují. To je jedna z p#í&in mnoha nelé&iteln!ch 
chorob.

Dodáním t$chto minerál% m%"eme aktivovat enzymy a mito-

t$chto glukózov!ch #et$zc%.

Národní institut pro zdraví (NIH) potvrdil v!razné 
zlep#ení u 100 pacient" s astmatem

NIH, celosv$tov$ uznávaná organizace pro v!zkum rakoviny, 
zjistil, "e stav pacient% s astmatem se zlep(uje, je jim podáno 
osm základních monosacharid%. T$mito osmi typy 
monosacharid% je glukóza, manóza, fruktóza, xylóza, 
N-acetylglukosamin, N-acetylgalaktosamin a kyselina 
Nacetyl-neuraminová.

Bylo prokázáno, "e t$lo doká"e snadno syntetizovat glukózu 
a galaktózu z karbohydrát% a mléka. Lidskému t$lu v(ak chybí 
zb!vajících 6 monosacharid%. To m%"e b!t p#í&inou mnoha 

Stabilizace glukózového retezce muze vést k vylécení nekterv́ch
chorob

Virus Glukózový řetězec: po detekci
bakterie signalizuje ostatním
buřkám nutnost vylučovat
patřičné enzymy

Bakterie

Glukózový řetězec

Protein

Bakterie

Glukózový řetězec

Buňka
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spalují ve vodíkovém prost!edí za silné reduk"ní reakce. 
Oxidace znamená proces vázání kyslíku, redukce znamená 
zánik této vazby – nap!. vznik rzi je projevem oxidace a 
odstra#ování rzi je redukce.

Ukázalo se, $e ná% oxid draslíku produkuje vodík cel&ch 5 
dní. M'l rovn'$ reduk"ní schopnosti – p!es 800Mv. Atom 
vodíku je mal&, pouze 0.7 nanometr( v pr(m'ru, a m($e 
napadnout kteroukoli "ást bun'k.

Dle studie profesora Fukoda, která se zab&vala vodíkem, 
do%lo k prevenci po%kození mozku u krys s mozkovou 
ischemií, pokud jim byl podáván 2% vodík. Jeho studie byla 
oti%t'na v uznávaném v'deckém magazínu Nature.

Vodík proniká hluboko do bun'k a vá$e se s kyslíkov&mi 
radikály, které vykazují 80% korelaci s rakovinou, diabetem, 
infarktem myokardu, mozku, alergiemi, glaukomem a dal%ími 
chorobami. Jakmile se vodík navá$e na radikály, zp(sobí jejich 
rozpad na vodu a kyslík. Tak je vodík na%emu t'lu prosp'%n&.

P!i inhalaci vodík vykazuje okam$ité ú"inky. Zp(sobuje 
rozpad kyslíkov&ch radikál( b'hem 30 minut od podání. 
Jeliko$ také aktivuje mitochondrie, podporuje tvorbu energie u 
slab&ch pacient(. I kdy$ v mozku existuje bariéra mezi mozk-
ov&m prost!edím a krví, je vodík schopen touto bariérou pros-
toupit a ovliv#ovat ná% autonomní nervov& systém a sekreci 
hormon(.

chondrie  v na%em t'le. Lidé pozorují vliv této vody okam$it' 
po napití – ihned poci)ují, $e se jejich t'lo zah!álo zevnit!.

A nejen to – zlep%í se také na%e imunitní funkce. Vyskytly se 
p!ípady, kdy do%lo k úplnému vylé"ení rakoviny v kone"ném 
stádiu, pouze po konzumaci této minerální vody. Také se 
zjistilo, $e tato voda pomáhá udr$et hladinu cukru v krvi, 
krevní tlak a blahodárn' p(sobí na atopick& ekzém.

Jak jsme ji$ !ekli v p!edchozích kapitolách, aktivace mito-
chondrií vede k produkci cytochromu C, kter& u rakovinov&ch 
bun'k podn'cuje apoptózu.

Dal%í teorie tvrdí, $e tyto minerály aktivují spící geny, které 
za"nou vytvá!et proteiny, která napadají rakovinové bu#ky.

Jeliko$ tato voda vzniká za p!ítomnosti ametyst(, které jsou 
70 milion( let staré, obsahuje tém'! v%echny minerály, které na 
této planet' existují. N'které z nich mohou mít na na%e t'lo 
zvlá%tní vliv.

Je-li na%emu t'lu dodán dostatek minerál(, dojde k aktivaci 
enzym( a mitochondrií, které nemocn&m lidem dodají energii.

Snadn! p"echod z krve do mozku. Okam#itá 
aktivace mitochondrií 

Vodíkové kapsle za pomoci oxid( draslík( produkují vodík-
ové ionty, které aktivují mitochondrie. Oxid draslíku byl 
poprvé pou$it jist&m profesorem z Japonsku. Oxidy draslíku se 
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Na!e t"lo vytvá#í denn" 3-6 tisíc rakovinov$ch bun"k. Ne 
ka%d$ rakovinu dostane, nebo& ná! imunitní systém s t"mito 
bu'kami bojuje. Dojdeli k jeho po!kození, je pravd"podobné, 
%e dojde k dal!ímu r(stu nádoru.

Budeme-li v!ak pomocí fukoidanu schopni vyvolat u rakovi-
nov$ch bun"k apoptózu, m(%eme zastavit proces bujení 
rakovinov$ch bun"k p#ímo v t"le.

Vysoce funk!ní dopl"ky oslabují rakovinové bu"ky
■Vysoká koncentrace vitamínu C je pro rakovinové 

bu"ky toxická.
Terapie pomocí v$%ivov$ch dopl'k( za)íná nacházet 

podporu v )etn$ch d(kazech. Jednou z metod lé)by, kterou 
vyu%íváme, je „lé)ba vysokou koncentrací vitamínu C“. Jeden 
z v"dc( z NIH (Národní institut pro zdraví) zjistil, %e vysoká 
koncentrace kyseliny askorbové (vitamín C) vykazovala selek-
tivní toxicitu v()i rakovinov$m bu'kám. Vitamín C je antioxi-
dant, kter$ produkuje velké mno%ství peroxidu vodíku. 
Zatímco zdravé bu'ky jsou schopné peroxid vodíku neutralizo-
vat, rakovinové bu'ky zem#ou, nebo& je pro n" tato látka 
toxická. Vitamín C tedy m(%e mít selektivn" toxick$ vliv na 
rakovinové bu'ky.

Jin$mi slovy – vysoká koncentrace vitamínu C má podobn$ 
efekt, jako léky proti rakovin". Jeliko% s sebou nep#iná!í %ádné 

Fukoidanová metoda indukce apoptózy
Fukoidan je znám$m dopl'kem, kter$ má na rakovinu siln$ 

lé)ebn$ vliv. V rámci 55. setkání Japanese Cancer Association 
byla vydána zpráva s názvem „Research on fucoidan’s anti-
cancer effects” (V$zkum protirakovinov$ch ú)ink( 
fukoidanu), jejím% cílem bylo oznámit, %e fukoidan doká%e 
p#im"t rakovinové bu'ky k apoptóze, ani% by po!kozoval 
zdravé bu'ky.

Kdyby fukoidan fungoval stejn" na v!echny druhy nádor(, 
nemuseli bychom se rakoviny bát ji% v(bec. D(vodem, pro) 
tvrdíme, %e je rakovina nevylé)itelná, je fakt, %e rakovinové 
bu'ky nikdy neukon)í proces replikace. Zdravé bu'ky jsou 
naprogramovány tak, aby zem#ely po dosa%ení ur)itého v"ku. 
Bu'ky také umírají, jsou-li detekovány jako nemocné. Tento 
proces se naz$vá apoptóza. Rakovinové bu'ky v!ak apoptózou 
neprocházejí p#esto, %e jsou po!kozené. Navíc, zatímco zdravé 
bu'ky zem#ou po ur)itém po)tu replika)ních cykl(, rakovi-
nové bu'ky po)et sv$ch replika)ních cykl( neznají. Tyto 
bu'ky také nep#ijímají %ádné vn"j!í signály )i instrukce.

Kdybychom dokázali odstranit v!echny rakovinové bu'ky 
chirurgicky, nemusela by rakovina b$t v(bec nebezpe)ná. 
Jeliko% v!ak rakovinové bu'ky najdeme v ka%dé )ásti t"la, je 
pro prevenci rakoviny pot#eba „nau)it“ rakovinové bu'ky 
apoptóze.
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■Organické germanium vytvá!í
P!i postupu rakoviny dochází k oslabení makrofág a NK 

bun"k. Tyto mechanismy u na#ich pacient$ kompenzujeme 
pomocí germania.

Organické germanium zvy#uje úrove% enzym$ a aktivuje 
imunitní funkce tak, aby za&aly masivn" produkovat interferon. 
Ten poté posílí funkci makrofág a NK bun"k, které za&nou 
napadat rakovinové bu%ky. Germanium funguje také jako 
polovodi&, a je tedy schopno zastavit replikaci rakovinov'ch 
bun"k a zabíjet bakterie.

U n"kter'ch pacient$ lze v závislosti na jejich stavu pou(ít 
také injekce placenty (z lidsk'ch zdroj$) a &esnekové 
substance (obsahující mno(ství vitamín$).

Termoterapie a terapie posílení imunity v 
Nakamachi Garden Clinic

6:00 Budí&ek. D'chání na slunci. (Lé&ba d'chání)
 Procházka po terapii redukovan'mi ionty (20 minut), 

opakování iontové terapie.
9:00 Snídan"
 D(us z mrkve, jablek, zelí a aloe. Polévka Miso 

(jeliko( mixéry zp$sobují rozpad enzym$, va!í se 
polévka za pomocí nízkotlak'ch metod)

10:00 (Odpo&inek)

vedlej#í ú&inky, lze jej podat celé !ad" pacient$. V n"kter'ch 
klinikách v USA se ji( vysoké dávky vitamínu C coby léky 
proti rakovin" podávají.

Pacientovi denn" injek&n" podáváme 50-70 gram$ vitamínu 
C.
■Platina a paladium podporují oxidaci a redukci v 

aktivních orgánech v na"em t#le.
Kyslíkové radikály souvisejí s 90% moderních chorob. Je 

proto cílem moderní medicíny dokázat se s t"mito radikály 
vypo!ádat. Profesor Noguchi Hideo za tímto ú&elem pou(ívá 
Papral, lék vyroben' z platiny a paladia.

Koloidy jsou kapaliny, v nich( byla rozpu#t"na n"jaká látka. 
Mají vysokou schopnost absorpce a vytvá!ejí vodík a kyslík, 
které mají v na#em t"le silné oxida&ní a reduk&ní ú&inky. Tento 
lék proto zlep#uje funkci imunitního systému a zvy#uje po&et 
bíl'ch krvinek. Jeliko( se bu%ky koloidy snadno vst!ebávají, 
dostane se kyslík a vodík, kter' vznikl díky p!ítomnosti paladia 
a platiny, p!ímo do mitochondrií. Tak dojde k posílení 
oxida&ních a reduk&ních funkcí bu%ky stejn" jako exkrece 
látek. N"které léky sebou nesou vedlej#í ú&inky, Papral v#ak 
byl vytvo!en tak, aby tyto ú&inky minimalizoval. Je také 
známo, (e Papral má 100x siln"j#í vliv na odstran"ní kyslík-
ov'ch radikál$ z t"la ne( vitamín C. Proto jej pou(íváme k 
lé&b" na#ich pacient$.
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 Tradi!ní thajská lymfatická masá"
Voln# !as (Karaoke, film, konverzace...)
※Dopl$ky, jako je fukoidan, tmav# kvas, enzymatické 

nápoje a fermentované lu%t&niny lze p'idat ke ka"dému z jídel 
v závislosti na stavu pacienta.

Existuje mnoho
metod fyzické
terapie, které
mohou pomoci
vylécit ruzné
nevylécitelné
choroby.

Zahrada má pozitivní vliv na úcinnost nasí lécby.

 Terapie redukovan#mi ionty (20 minut)
 Integrovaná terapie viditeln#m sv&tlem (6 za'ízení na 

osobu, 15~40 minut)
 Terapie hork#mi ametysty – ametystová matrace (60 

minut)
 Vypití p(l litru vody p'ed a po terapii.
 Terapie hormeze za u"ití hork#ch ametyst( (2x 5 

minut)
 Terapie redukovan#mi ionty (30 minut)
14:00 Ob&d
 Udon, nudle, neloupaná r#"e, 'edkvi!ka, salát a dal%í 

va'ená zelenina
 Terapie redukovan#mi ionty (20 minut)
 Vitamín C, germanium, Paraple, Vitamín B17, injekce 

placenty
 Integrovaná terapie viditeln#m sv&tlem (15-40 minut)
 Terapie hork#mi ametysty
 Terapie hormeze za u"ití hork#ch ametyst(
 Terapie redukovan#mi ionty (20 minut)
19:00 Ve!e'e
 Obilniny, mo'ská strava, tradi!ní jídlo z ln&ného oleje
 Terapie redukovan#mi ionty (15–40 minut)
 Terapie sycenou vodou (30 minut)
 Terapie horkem (60 minut)
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P!st dle Nakamachi Garden Clinic
P!esto"e se mnoho lidí domnívá, "e p#st je bolestiv$ proces, 

na%e lé&ba p#stem pomáhá pacient#m v boji s chronick$mi 
chorobami tím, "e stabilizuje a normalizuje "ivotní funkce 
pacienta.

Na%e metoda je postavena na v$zkumu Dr. Yamady z Gyorin 
Preventive Medicine Research Center.

Jeliko" na%im pacient#m umo"'ujeme konzumaci vitamínu, 
minerál# a d"us# z fermentované zeleniny, jde o velmi odli%n$ 
druh „p#stu“, ne" na jak$ jsou lidé zvyklí.

P#st má následujících 10 vlastností:
① Stimuluje metabolismus, odstra'uje podko"ní tuk, 

p!ispívá k optimálnímu rozlo"ení tuku v t(le.
② Odstra'uje chemikálie a toxiny ulo"ené v tukov$ch 

bu'kách.
③ Odstra'uje toxické látky a &istí st!evo.
④ Pomáhá obnovit po%kozené a oslabené bu'ky.
⑤ Poskytuje odpo&inek trávicí soustav(, kter$ vede ke 

zlep%ení funkce st!ev.
⑥ Odstra'uje z krve p!ebyte&n$ cholesterol.
⑦ Odstra'uje odpadní látky z povrchu jazyka a tak zlep%uje 

chu).
⑧ Obnovuje plicní bu'ky a zlep%uje tak p!ísun kyslíku do 

t(la.

⑨ Posiluje aktivitu bíl$ch krvinek pro boj s nemocemi a 
alergiemi.

Vyzkou"ejte jednoduchou t#ídenní lé$bu p!stem
Za&íná-li s p#stem laik, doporu&ujeme pro za&átek t!ídenní 

p#st.
① První ráno vypijte 0,2 a" 0,4 l kvalitní vody - kvalitní voda 

stimuluje metabolismus.
② Domácí d"us (mrkev, %penát, zelí, banán, tofu, citrónov$ 

extrakt) t!ikrát denn( místo jídla
Po zbytek procesu bude posta&ující kvalitní voda, sta&í 1,5 

litr# denn(. Vyhn(te se nápoj#m slazen$m um(l$mi sladidly a 
kofeinu. Kou!ení a pití alkoholu je p!ísn( zakázáno. 
Pot!ebujete-li pevnou stravu, sn(zte denn( kousek &erveného 
&i "lutého melounu. Vyhn(te se t("kému cvi&ení.

3 porce d"usu denn( = 550kcal
③ Období „údr"by“: Jako první jídlo sn(zte ovesnou ka%i. 

Následující t!i dny se vzdejte masa a mastn$ch jídel. Pijte 
kvalitní vodu.

Jezte minimum pevné stravy, preferujte zeleninu a ovoce, 
které jsou bohaté na minerály a vitamíny

Ji" tyto kroky vy&istí va%e t(lo. Lidé, které po"ádáme, aby se 
postili, se obávají, "e to bude velice obtí"n$ proces. P!ekvapiv( 
se v%ak v(t%ina pacient# po prvním dni za&ne cítit lépe a nemá 
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hlad.
Dr. Yamadu nav!t"vuje mnoho zákazník#. Zp"vák Migawa 

Kenichi b"hem t$ídenního p#stu ztratil na váze 5 kg. Krom" 
zlep!ení funkce imunitního systému se zlep!ila také poko%ka 
(díky odstran"ní symptom# zácpy).

I kdy% je t$ídenní p#st velice ú&inn', je vhodné jej absolvovat 
jen jednou za t$i a% !est m"síc#. Vhodné je také pít po ránu 
zeleninov' d%us a po zbytek dne jíst normální stravu. (áste&n' 
p#st je rovn"% p$ínosn' a je mo%né jej praktikovat v 
ka%dodenním %ivot".

Lé&ba p#stem je postavena na t$ídenním programu. Jeliko% je 
v!ak pot$eba &as na p$ípravu p$ed a stabilizaci po lé&b", trvá 
cel' cyklus 9 dní. 

Zdravé bu!ky se „p"epnou“ do #ivota v 
nep"íznivém prost"edí

V'zkumn' ústav p$i Southern California University provedl 
v'zkum vlivu p#stu na organismus. My!ím byla aplikována 
vysoká dávka lék# proti rakovin" a n"které z nich následn" 
pro!ly 48 resp. 60 hodinami p#stu.

V'sledky ukázaly, %e my!i, které p#st neprod"laly, trp"ly mj.
zhor!ením motorick'ch schopností a dal!ími vedlej!ími 

ú&inky. My!, která prod"lala 48-hodinov' p#st, tyto symptomy 
nevykazovala.

1. Zlep!ení vylu"ování toxin# z t$la! 
Exkrece rtuti, olova, dioxin! a dal"ích 
toxick#ch látek z na"eho t$la.

2. Zlep!ení p%irozené imunity!
P%evod enzym! na trávicí enzymy, které 
opraví po"kozené bu&ky.

3. Zlep!ení funkce st%ev!
Tím, 'e umo'níme trávicímu systému 
odpo(ívat, zlep"íme funkci st%ev.

4. Dieta
Aktivní metabolismus s dostatkem 
vitamín! a minerál! z d'usu podpo%í 
spalování tuk!.

5. B$licí efekt
Zlep"ení kvality k!'e díky zkvalitn$ní 
jejího metabolismu.

6. &istá krev
Odstran$ní nadbyte(ného cholesterolu z 
krve.

7. Citliv$j!í chu'ové pohárky
Díky p!stu se m!'e zlep"it chu).

Z knihy The Book Read by People Who Do Not Want to Get Sick
(Kniha pro lidi, kte!í necht"jí onemocn"t)

7 neuv!"iteln#ch ú$ink% p%stu!
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Ve srovnání s my!í, která absolvovala !edesátihodinov" p#st, 
zem$ela my!, která se nepostila v#bec, pát" den po aplikaci 
lék#, zatímco my!i, které p#st prod%laly, p$e&ily. Ztráta hmot-
nosti, ke které p$i p#stu do!lo, byla v následujících dnech 
kompenzována a nem%la &ádné trvalé následky.

V"sledky ukázaly, &e zdravé bu'ky p$i p#stu p$ejdou do 
„chrán%ného re&imu“, kter" je chrání p$ed nedostatkem &ivin a 
stresem.

P#st tedy zabíjí pouze rakovinové bu'ky, nikoli bu'ky 
zdravé.

Dev!t nemocnic potvrdilo vliv lé"by p#stem
St$edisko pro v"zkum alergií v Gyusu University aplikuje 

desetidenní úpln" p#st následovan" p%tidenní rehabilitací. 
Svou terapii komentovali následovn%:

„V na!em centru pro v"zkum alergií jsme vyvinuli terapii 
p#stem spolu s dal!ími terapiemi, abychom lé(ili astma. Zjistili 
jsme, &e p#st zlep!uje zdravotní stav pacienta. Terapie p#stem 
uvrhne t%lo pacienta do stavu silného stresu v d#sledku 
nedostatku &ivin.“

Na!e t%lo se sna&í udr&et v rovnováze – homeostázi. Proto, 
aby p$e&ilo v období p#stu, musí si t%lo pod$adit – jedna z v%ci, 
ke kter"m dojde, je zv"!ená sekrece steroidních hormon#. Ty 
jsou velice ú(inné na projevy astmatu a atopického ekzému.

Terapie p#stem nejen&e v organismu provádí mnoho zm%n, 
ale taky jej posiluje a vyu&ívá jeho schopnosti udr&ovat homeo-
stázi k lé(b%.

V!e je postaveno na p$irozené imunit%.
Jak vidíte, p#st ukázal slibné v"sledky i v lé(b% astmatu a 

atopického ekzému.

Funkce centrálního nervového systému se b!hem 
p#stu zlep$uje

Z pohledu metabolismu probíhají p$i p#stu následující 
mechanismy:
① Klesne mno&ství glukózy v krvi, nebo) je vyu&ívána jako 

zdroj energie.
② Glykogen ulo&en" v játrech a svalov"ch bu'kách se !t%pí 

na glukózu.
③ Mastné kyseliny v t%le se p$evád%jí na ketony – zdroj ener-

gie. 
Je známo, &e zv"!ení mno&ství keton# je úm%rné zv"!ení vln 
* v na!em mozku. Rovn%& víme, &e úrove' keton# v krvi a vln 
* v mozku jsou spolu spojeny po celou dobu p#stu. Toto 
zji!t%ní publikoval Dr.

Takuchi z Tohoku University ve své zpráv% o vlivu p#stu z 
roku 1984.

Dr. Yazushi ze Sapporo Meiwa Hospital provedl test, kter" 
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m!"il aktivitu v limbickém systému mozku. V#sledky ukázaly, 
$e p%st tyto aktivity tlumí.

Proto víme, $e p%st „&istí“ mozek a p"enechává ' vlnám 
jejich dominantní funkci.

Vliv p%stu m%$eme shrnout do následujících bod%:

1 Odstran!ní trans-mastn"ch kyselin.
Produkty, jako je margarín, pokrmov# tuk a rostlinné oleje 

obsahují vysokou koncentraci trans-mastn#ch kyselin, jednoho 
z hlavních faktor% ve vzniku kardiovaskulárních chorob.

Nebyl by to problém, pokud bychom v$dy m!li p"ísun 
vyvá$ené stravy. Jeliko$ v(ak lidé stále &ast!ji jedí mimo 
domov, zvy(uje se i pravd!podobnost konzumace trans-
mastn#ch kyselin.

Trans-mastné kyseliny se kumulují v lidském t!le a obklopují 
bu)ky.

Bu)ky pro svou správnou funkci pot"ebují minerály a 
enzymy. U bun!k, které jsou zcela obklopené trans-mastn#mi 
kyselinami, v(ak enzymy nemohou vázat minerály a dochází k 
po(kození fyziologick#ch funkcí bu)ky.

Navíc se na trans-mastné kyseliny snadno vá$ou t!$ké kovy, 
a t!ch je poté obtí$né se zbavit. P"i p%stu bude metabolismus 
pacienta aktivován tak, aby tyto oleje z t!la vypudil. Tak dojde 
k obnov! fyziologick#ch funkcí organismu.

2 Posílení imunity
Tím, $e orgán%m p"i p%stu umo$níme odpo&inek, zlep(íme 

imunitní systém. Trávící soustava ka$d# den aktivn! metaboli-
zuje proteiny, karbohydráty a tuky, které konzumujeme v 
potrav!. Tu&ná jídla jsou pro tyto orgány velice t!$ce zpracova-
telná a p%st jim tedy umo$ní odpo&inek, p"i kterém mohou 
regenerovat tkán!.

Zárove), bude-li p"i p%stu mén! energie spot"ebováno na 
trávení, dojde k aktivaci bíl#ch krvinek, které za&nou bojovat s 
nádorem.

Lidé, kte"í p"íli( mnoho jedí a pijí, p"i p%stu pocítí v#raznou 
zm!nu. 

Na trávení potravy je pot"eba zna&né mno$ství energie, která 
se p"i zamezení p"ísunu potravy vyu$ije jinde, zvlá(t! v meta-
bolickém procesu a imunitním systému. Dojde ke zlep(ení 
funkce metabolismu a obnov! po(kozen#ch bun!k.

Jakmile dojde ke zlep(ení stavu imunitního systému, za&ne se 
tento bránit proti vet"elc%m a napadne rakovinové bu)ky. To je 
v boji s chronick#mi chorobami velice d%le$ité.

Díky sv#m ú&ink%m se terapie p%stem vyu$ívá i v n!kter#ch
nemocnicích v USA.

3 Stabilizace detoxika#ních funkcí
Hlavním orgánem, kter# vylu&uje alkohol, drogy, aditiva z 
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potravin a t!"ké kovy, jsou játra. Tu#ná jídla jsou pro tento 
orgán velice obtí"n! zpracovatelná. Detoxifika#ní funkce jater 
se zhor$í a v t!le se za#nou hromadit toxické látky.

P%i p&stu se tento tlak na játra sní"í a orgán bude schopen své 
detoxifika#ní funkce obnovit.

Existuje mnoho chemikálií, t!"k'ch kov& a jin'ch látek, které 
s na$ím metabolismem interagují. Tyto mohou snadno ovlivnit 
nervov' a endokrinologick' systém a zp&sobit záchvaty, 
alergie, diabetes #i dysfunkci autonomního nervstva. Jedovaté 
látky se ukládají v tukov'ch bu(kách, zejména v mastn'ch 
kyselinách, které bu(ky obklopují. 

P%i p&stu dochází k uvoln!ní t!chto tukov'ch bun!k a 
vylu#ování toxick'ch látek.

4 Zlep!ení symptom" zp"soben#ch !patn#mi stravo-
vacími návyky

V!t$ina chronick'ch chorob je zp&sobena $patn'mi stravo-
vacími návyky. Nadm!rn' p%ísun tu#n'ch jídel je jedním ze 
spole#n'ch faktor& u v!t$iny chronicky nemocn'ch pacient&. 
To má za následek r&zné symptomy.

Krev se stává vazkou a snadno koaguluje. Dochází ke 
zvy$ování hmotnosti v d&sledku zácpy a nefunk#ního trávení.

Také dal$í ka"dodenní "ivotní funkce jsou $patn'mi stravo-
vacími návyky posti"eny. A#koliv se tyto projevy nedají 

ozna#it za nemoc, lidé, kte%í se necítí dob%e, mohou v!t$inou 
vinit práv! nevhodnou stravu.

Vliv p"stu potvrdil zdravotní institut 
(Health Institute)

● $i!t%ní krve
Tu#ná jídla a nedostatek minerál& zp&sobují prudké zv'$ení 

hladiny cholesterolu u mnoha osob. Lidé potom trpí kardio-
vaskulárními chorobami a mozkov'mi p%íhodami. Terapie 
p&stu pomáhá zbavit se cholesterolu a uvol(uje pr&tok krve.
● Odstran%ní metabolick#ch produkt" ze st&ev
V tlustém st%ev! se akumulují odpadní materiály. Tu#ná jídla, 

nedostatek zeleniny a nadm!rn' stres zp&sobují hromad!ní 
$kodliv'ch látek ve st%evech. To zvy$uje riziko rakoviny 
tlustého st%eva a zán!tliv'ch chorob trávicího traktu. B!hem 
na$í terapie p&stem se podává dostatek tekutin, aby do$lo ke  
zlep$ení zácpy a uvoln!ní st%ev. Ka"dodenní konzumací jídel 
bohat'ch na zeleninu (i po skon#ení p&stu) mohou lidé udr"et 
své zdraví na dobré úrovni.
● Udr'ení hmotnosti
P&st není jen dieta. Jde o lé#ebn' proces, nebo) sni"uje hmot-

nost zdrav'm zp&sobem a odstra(uje z t!la toxické látky.
Tuk a toxiny jsou na$im t!l&m $kodlivé, a musíme tedy najít 

zp&sob, jak zdrav'm zp&sobem sní"it hmotnost. Odstraníme-li 
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p!i p"stu p!ebyte#n$ tuk, zlep%í se metabolismus a na%e t&lesná 
hmotnost se vrátí do normálu.
● Obnova smyslov!ch orgán"
Chu' pacient", kte!í prod&lali terapii p"stem, se v$razn& 

zlep%í, stejn& jako ostatní smysly. V&t%ina lidí, kte!í terapii 
podstoupili, tvrdila, (e se v$razn& zlep%il i jejich zrak. Dom-
níváme se, (e k tomuto dojde díky obnov& smyslov$ch orgán" 
v na%em t&le.
● Stabilizace d!chání
Na%e plíce (ijí v t&(kém prost!edí s vysok$m zne#i%t&ním 

ovzdu%í. Díky p"stu se funkce plic vrátí do normálu a v t&le tak 
bude dostatek kyslíku pro základní fyziologické funkce.

Vysv&tlení
 
Status t#í klasick!ch metod lé$by
V této kapitole budeme mluvit o statutu t!í klasick$ch metod 

lé#by rakoviny. N&které z knih, které se zab$vají tradi#ními 
metodami lé#by, tvrdí, (e tyto t!i standardní metody v(dy 
sel(ou. N&kte!í pacienti, kte!í moderní medicínu odmítají, v%ak 
riskují své (ivoty. Je pot!eba poskytnout jim nejlep%í dostupnou 
integrovanou medicínu, která kombinuje jak moderní, tak 
tradi#ní p!ístup.

Chirurgick! zákrok – P#ijmout v%echna dostupná 
opat#ení je velice d"le&ité

Oproti minulosti se chirurgické techniky velice zlep%ily. V 
p!ípad& rakoviny prsu se d!íve p!istupovalo k chirurgickému 
odstran&ní celého prsního svalu a p!ilehl$ch lymfatick$ch 
uzlin. Dne%ní metody kontrolují existenci metastázy v 
lymfatick$ch uzlinách, ne( tyto odstraní. Jestli(e rakovina do 
uzlin nemetastazovala, provede se pouze lokální zákrok na prsu 
spolu s oza!ováním.

Jestli(e v%ak pacient odmítne v rané fázi podstoupit chirur-
gick$ zákrok, m"(e do jeho p!í%tí náv%t&vy nemocnice 
rakovina metastazovat do celého t&la. N&kte!í pacienti díky 
pozdní náv%t&v& léka!e trpí i ko(ními metastázemi.
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A!koliv je p"i operaci nemo#né odstranit v$echny rakovinové 
bu%ky, p"esto je ú!inná pro sní#ení velikosti nádoru. Oza"ování 
i chemoterapie fungují nejlépe, kdy# je rakovinov&ch bun'k 
mén'.

N'které #eny se vyh&bají chirurgickému zákroku ze strachu, 
#e p"ijdou o prs. Díky v&voji plastické chirurgie je v$ak !asto 
mo#né prs zrekonstruovat tak, aby nebylo po$kození znatelné.

Nejd(le#it'j$ím faktem v$ak je, #e operací lé!ba rakoviny 
nekon!í, av$ak práv' po ní za!íná skute!n& boj. Vid'l jsem 
pacienty, kter&m se po operaci rakovina prsu vrátila, nebo) se 
domnívali, #e jsou vylé!eni.

Chirurgické odstran'ní rakovinov&ch bun'k je limitováno 
viditeln&mi útvary. Operace tedy rakovinu nevylé!í na bun'!né 
úrovni, je proto nutné bezprost"edn' po operaci podstoupit 
dal$í lé!bu.

Rozborem tkán' prsu m(#eme ur!it, jaké chemoterapeutika 
!i hormony pou#ít. Terapii lze zcela p"izp(sobit pot"ebám 
jednotliv&ch pacient(.

Chemoterapie – Ani nejnov!j"í léky nemají ú#innost 
vy""í ne$ 30% 

Chemoterapie se provádí p"ed i po operaci. S v&jimkou 
rakoviny v raném stádiu m(#eme "íci, #e i poté se v t'le nachází 
mnoho rakovinov&ch bun'k, které mohou skrz cévy metastazo-

vat do jin&ch orgán(.
Chemoterapeutika v$ak nemohou zabít v$echny rakovinové 

bu%ky. A!koliv se jejich ú!inek zvy$uje, je-li v t'le rakovi-
nov&ch bun'k mén', jejich vliv je pouze do!asn& a rakovinové 
bu%ky si na n' po !ase vytvo"í rezistenci. Jestli#e rakovina 
geneticky zmutuje, m(#eme nasadit jin& druh chemoterapeu-
tik; ale i ty se po n'kolika cyklech lé!by stanou neú!inn&mi. 
A!koli se na trhu objevuje mnoho nov&ch lék(, jejich ú!innost 
je jen kolem 30%. Ostatním70% pacient( tyto léky 
nepomáhají.

Zv&$íme-li dávku jednoho chemoterapeutika, zhor$í se jeho 
vedlej$í ú!inky. Sou!asná lé!ba rakoviny se soust"edí na 
zlep$ení kvality pacientova #ivota. Existuje mnoho prostoru 
pro zlep$ení vedlej$ích ú!ink( dne$ních lék(.

Jak ji# bylo "e!eno, ú!innost chemoterapeutik je omezená. 
Budeme-li je u#ívat bez nad'je na zlep$ení zdravotního stavu, 
budeme pouze zhor$ovat kvalitu pacientova #ivota.

Oza%ování – „Cybern&$“, kter' minimalizuje vedlej"í 
ú#inky

Radiace se p"i oza"ování pou#ívá stejn&m zp(sobem, jako 
paprsky u rentgenu. Jsou-li bu%ky vystaveny zá"ení, dochází ke 
zni!ení jejich DNA a potla!ení dal$ího mno#ení. P"i tomto 
procesu jsou zasa#eny i zdravé bu%ky, av$ak nejnov'j$í techno-
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logické prost!edky tyto "kodlivé vlivy minimalizují.
S postupujícími technologiemi se zlep"uje i lé#ba 

oza!ováním. Nyní umíme radiaci cílit na p!esná místa v tkáni a 
minimalizovat tak "kodliv$ vliv na zdravé bu%ky.

Za!ízení jako gamma n&' a tzv. cyber n&' kombinují scho-
pnosti po#íta#& a tomografie a p&sobí na nádorovou hmotu z 
30~1200 sm(r&. Brání se tak po"kození zdrav$ch bun(k. 
Krom( mozku se tyto za!ízení pou'ívají i k lé#b( nádor& plic, 
jater #i prostaty (kryto poji"t(ním). Kombinací oza!ování a 
chemoterapie m&'eme dosáhnout stejn$ch v$sledk& jako 
chirurgicky. Otevírají se tak nové dve!e pro pacienty s neopera-
bilními nádory.

Doslov

M!li bychom zastavit r"st po#tu rakovinov$ch uprchlík"
A#koli na omezení t!í klasick$ch metod lé#by se poukazuje 

u' dlouho, neexistují nástroje, které by zhodnotily vliv alterna-
tivních metod lé#by. Jsem p!esv(d#en, 'e to je d&vodem 
zvy"ujícího se po#tu rakovinov$ch uprchlík& v na"í 
spole#nosti.

Existuje mnoho pacient&, kte!í odmítají podstoupit operaci #i 
lé#bu jak$mikoli západními metodami. Ve chvíli, kdy je ji' 
pozd(, za námi tito lidé p!icházejí hledat pomoc.

Jsou také pacienti, kte!í mají kv&li chemoterapii velice 
nízkou kvalitu 'ivota.

Tak jako tak jsme toho názoru, 'e je v'dy lep"í p!ijít na na"i 
kliniku co nejd!íve.

Rakovinu nelze porazit #elním útokem. Je pot!eba vést 
guerillov$ boj a vyu'ívat r&zné strategie. Kombinací ú#inn$ch 
metod lé#by m&'eme prodlou'it 'ivot pacienta.

Pacienti s rakovinou b$vají tvrdohlaví a rad(ji volí jednodu-
ché metody lé#by, p!esto'e jsme se sna'ili jim vysv(tlit jiné 
mo'nosti. Dokud pacienti nejsou pevn( rozhodnuti s rakovinou 
bojovat, je tento boj tém(! nemo'né vyhrát.
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Terapii hork!mi ametysty je mo"né provád#t i doma
Dozv!d!li jsme se o termoterapii coby "tvrté medicín!, která 

podporuje imunitní systém. P#edstavili jsme vám na$i terapii 
hork%mi ametysty, kterou aplikujeme na na$í klinice. Tuto 
terapii m&'ete podstoupit i doma. Dochází p#i ní k zah#átí nejen 
nádorové hmoty, ale i ke zv%$ení teploty celého t!la. V této 
knize se sice zab%váme pouze jejím vlivem na rakovinu, tato 
terapie v$ak m&'e pomoci i pacient&m s revmatismem, 
bolestmi nervového p&vodu a depresí.

Ú"innost termoterapie vychází ze skute"nosti, 'e rakovinové 
bu(ky jsou citlivé na teplo. Teplo také obnovuje funkce mito-
chondrií, tj. produkci cyklick%ch AMP, které u rakovinov%ch 
bun!k navozují apoptózu. Lé"ebné efekty byly prokázány 
jin%mi v%zkumy; v této knize jsme se pouze zab%vali proká-
zan%mi klinick%mi testy.

A"koli se vyskytují p#ípady, kdy do$lo ke sní'ení velikosti 
nádoru jen díky termoterapii, její efekt je nejv!t$í v kombinaci 
s dal$ími metodami. Synergick% efekt p#i kombinace termoter-
apie s oza#ováním a chemoterapií nám umo'(uje sní'it dávky 
lék&. Pro pacienty, kte#í se nemohou rozhodnout, jak% lé"ebn% 
plán podstoupit, tuto lé"bu velice doporu"ujeme.

Chemoterapie má pouze 15% ú$innost
Ka'doro"n! se na trhu objevují nová chemoterapeutika. 

Mnoho léka#& si myslí, 'e je-li jejich ú"innost 30%, jsou tyto 
léky velice ú"inné. Mnoho chemoterapeutik ú"inkuje jen na 
15% pacient&. Je proto d&le'ité si uv!domit, 'e t#i klasické 
metody jsou pouze „do"asn%m opat#ením“.

Zde p#ichází ke slovu integrovaná medicína.
Pro pacienty je velice d&le'ité, aby byli p#esv!d"eni, 'e boj 

nad rakovinou vyhrají. Je d&le'ité, aby se nevzdávali a neza"ali 
uprost#ed lé"by hledat jiné mo'nosti.

Na na$í klinice jsme m!li pacienta, kter% se rozhodl p#eru$it 
termoterapii z vlastní v&le poté, co pocítil jistá zlep$ení stavu. 
P#i jeho op!tovné náv$t!v! o pár let pozd!ji jsme pro n!j 
bohu'el ji' nic nemohli ud!lat.

Pacienti by si m!li uv!domit, 'e jedin% $patn% krok m&'e vést 
k selhání celé lé"by. Existují pacienti v kone"ném stádiu 
rakoviny, kte#í si vá'nost své situace neuv!domují.

S rakovinou je pot#eba bojovat „bez okolk&“. P#edstavili 
jsme také teorii Dr. Yamady na vliv stravovacích návyk& na 
r&st rakovinov%ch bun!k. Doporu"ujeme vám jeho teorii o 
upravení stravy prostudovat jako jednu z mo'ností p#i lé"b! 
rakoviny.

S rakovinou m%"eme "ít
Na rakovinu bohu'el dnes neexistuje 'ádn% „dokonal% lék“. 

S rakovinou v$ak 'ít lze. Jestli'e osoba, které zb%vá m!síc 
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Mnoho léka!" si myslí, #e je-li jejich ú$innost 30%, jsou tyto 
léky velice ú$inné. Mnoho chemoterapeutik ú$inkuje jen na 
15% pacient". Je proto d"le#ité si uv%domit, #e t!i klasické 
metody jsou pouze „do$asn&m opat!ením“.

Zde p!ichází ke slovu integrovaná medicína.
Pro pacienty je velice d"le#ité, aby byli p!esv%d$eni, #e boj 

nad rakovinou vyhrají. Je d"le#ité, aby se nevzdávali a neza$ali 
uprost!ed lé$by hledat jiné mo#nosti.

Na na'í klinice jsme m%li pacienta, kter& se rozhodl p!eru'it 
termoterapii z vlastní v"le poté, co pocítil jistá zlep'ení stavu. 
P!i jeho op%tovné náv't%v% o pár let pozd%ji jsme pro n%j 
bohu#el ji# nic nemohli ud%lat.

Pacienti by si m%li uv%domit, #e jedin& 'patn& krok m"#e vést 
k selhání celé lé$by. Existují pacienti v kone$ném stádiu 
rakoviny, kte!í si vá#nost své situace neuv%domují.

S rakovinou je pot!eba bojovat „bez okolk"“. P!edstavili 
jsme také teorii Dr. Yamady na vliv stravovacích návyk" na 
r"st rakovinov&ch bun%k. Doporu$ujeme vám jeho teorii o 
upravení stravy prostudovat jako jednu z mo#ností p!i lé$b% 
rakoviny.

S rakovinou m!"eme "ít
Na rakovinu bohu#el dnes neexistuje #ádn& „dokonal& lék“. 

S rakovinou v'ak #ít lze. Jestli#e osoba, které zb&vá m%síc 

#ivota, p!e#ije dal'í t!i a# 'est m%síc", bude #ít v symbióze s 
nádorem a tak si prodlou#í #ivot.

Na klinice máme pacienta, kterému byla p!ed 10 lety diag-
nostikována rakovina plic. CT scan jeho plic ukázal nádor na 
obou plicích. P!esto dnes tento pacient #ije nezávisl& #ivot.

A$koli se stále obává sv&ch hodnot tumor marker", je 
neuv%!itelné, #e si a# dodnes udr#el svou kvalitu #ivota. 
(íkáme mu, aby obrázk"m a v&sledk"m z laborato!e 
nev%noval pozornost. Tento pacient úsp%'n% splnil cíle na'eho 
lé$ebného programu.

P!i boji s rakovinou byste m%li mít stále na pam%ti následující 
koncepty:

1. Rakovina je nemoc #ivotního stylu. Chceme-li rakovin% 
p!edejít $i s ní #ít symbióze, je pot!eba zlep'it #ivotní styl.

2. Pokra$ujte v lé$ebném procesu, nebo) rakovinové bu*ky 
se budou mno#it i nadále.

3. Rakovina je zp"sobena nedostatkem imunity. Imunita je v 
prevenci rakoviny velice d"le#itá. Zah!íváním organismu a 
omezením dávek chemoterapeutik se imunitní sytém 
posílí.

S rakovinou je pot!eba bojovat posílením imunitního 
systému, nespoléhat se jen na t!i klasické metody lé$by

Rakovina plic, #aludku $i prsu je v západní medicín% 
pova#ována za lokální lézi. Jeliko# je v'ak rakovina chorobou 
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celého t!la, m!la by se lé"ba soust#edit p#edev$ím na posílení 
imunitního systému. Je pot#eba, aby léka#i p#i lé"b! nádor% 
pozm!nili sv%j p#ístup.

A"koli ministerstvo zdravotnictví tvrdí, &e se na zlep$ení 
lé"by rakoviny soust#edí, certifikace mnoha nov'ch lék% se 
v$ak protahují. Lé"ba nádor% by se m!la zam!#it na integro-
vanou medicínu a nespoléhat jen na t#i klasické metody. Aby k 
tomu do$lo, je pot#eba její ú"innost prokázat velk'm po"tem 
klinick'ch test%.

V této knize jsem "erpal z mnoha v'zkum% a publikací. Cht!l 
bych jejich autor%m pod!kovat.

V!#ím, &e v'raz „uprchlíci p#ed rakovinou“ (cancer refugees) 
ji& v budoucnu nebude pot#eba pou&ívat.

Yoshimizu Nobuhiro
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