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"Quick definition"
ATP znaczy trójfosforan adenozyny, substancja występująca w każdej komórce, szczególnie w
mięśniach.
Jest odpowiedzialna za energię. Kiedy enzymy dzielą ATP, energia jest wyzwalana z naładowanego
związku fosforu. Związek ten może dzielić się błyskawicznie, kiedy potrzeba energii do procesów
zachodzących w komórce. Wtedy ATP przekształca się w ADP (dwufosforan adenozyny). Kiedy
energia zostanie wykorzystana i zwrócona, z powrotem staje się związkiem ATP. ATP często jest
nazywane walutą energii komórkowej, ponieważ jest odnawialna; można ją ciągle wydatkować i
odnawiać na nowo, w kilka minut.
Mimo, że te predyspozycje do odnawiania i rewitalizacji komórek (omówione wyżej) są ważne, rak
rozwija się w ludzkim ciele tylko w pewnych warunkach, niezależnie od genetycznych kancerogenów,
które mogą zapoczątkować chorobę. Dwoma podstawowymi czynnikami, które muszą istnieć żeby
rak się rozwinął są kwasowość i niedobór tlenu; tj. PH wewnątrzkomórkowe (cellular environment)
musi być kwasowe oraz musi być ewidentny niedobór tlenu w komórkach, w których rak się rozwija.
Łącznie te czynniki nazywa się "acid-hypoxia" (dosł. kwasowe niedotlenienie).
Jak wspomniano wcześniej, Otto Warburg dostał nagrodę Nobla za odkrycie, że "acid-hypoxia"
/zakwaszenie/ jest potrzebne aby rak się rozwinął. Inni naukowcy od czasu jego odkrycia potwierdzili
to. "Jednak, czynnik ten był ignorowany przez medycynę konwencjonalną /akademicką/.
Przeciwieństwem "acid-hypoxii" jest "alkaline-hyperoxia" (dosł. zasadowe dotlenienie), czyli kiedy PH
wewnątrzkomórkowe jest zasadowe oraz jest optymalna ilość tlenu, komórki rakowe nie mogą
istnieć. W środowisku "alkaline-hyperoxia" komórki nowotworowe nie mają szans istnienia.

Magnes alkalizuje tkanki, zaś gorczyca, którą używamy często na bóle kostno - stawowe, zakwasza
mięśnie; dlatego też nie należy sypiać na podkładach gorczycowych!
Paliwem komórek jest ATP (definicja powyżej). ATP jest wytwarzane przez wszystkie komórki,
włącznie z komórkami rakowymi, aby mieć energię. Biochemiczny proces, w wyniku którego powstaje
ATP, jest zwany utlenianiem "phosphorylation" (fosforyzacją), która jest uzależniona od tlenu.

Zdrowe komórki wymagają zasadowości i wielocząsteczkowego tlenu (O2), aby produkować ATP i
funkcjonować prawidłowo. Wręcz przeciwnie, beztlenowe, organizmy - tak jak komórki rakowe produkują ATP poprzez fermentację, która wymaga kwasowości i niewielkiej ilości tlenu, produkując
przy tym dodatkowe kwasy. Najbardziej powszechnym kwasem jest kwas mlekowy.

Komórki pozbawione tlenu, przechodzą na fermentację, uzyskując energię nie z tlenu, lecz z
fermentacji glukozy. Na przykład kiedy w czasie intensywnych ćwiczeń, zużyjemy zapasy energii i
tlenu, komórki mięśniowe, czasowo, przestawią się na fermentację "phosphorylation" aby
produkować ATP. Jednak, jesteśmy organizmami tlenowymi i fermentacja nie podtrzyma w nas
czynności życiowych przez dłuższy czas.
Utlenianie w normalnych komórkach i fermentacja w komórkach rakowych zachodzą w
przeciwstawnych i sprzecznych warunkach. Oba mechanizmy są sobie przeciwstawne i całkowicie
niekompatybilne.
Jak zobaczymy później, magnetoterapia może pomóc w "uzasadowieniu i utlenowaniu" tkanek,
stwarzając w ten sposób warunki, w których komórki rakowe nie mogą się rozwinąć.

HISTORIA SUZANNE: Rak skóry
Suzanne, 71 lat, wiele lat temu cierpiała z powodu "poparzenia słońcem" (podczas opalania - udar) na
czole. Niekiedy pojawiał się podstawowy rak komórkowy (rak skóry) z powodu takiego poparzenia.
Zanim dowiedziała się o magnesach, rak musiał być usuwany chirurgicznie. Tym razem, kiedy rak
znowu się pojawił, wyleczyła go ujemnym polem magnetycznym.
Ten obszar był wystarczająco mały, aby zastosować "neodymowy" dysk magnetyczny o wielkości 1 na
1/4 cala. Każdej nocy, Suzan spała z przypiętym magnesem, ujemną stroną w dół, bezpośrednio nad
obszarem rakowym. W przeciągu sześciu tygodni rak wysechł i złuszczył się, nie zostawiając żadnej
blizny. Kontynuowała terapię zakładając na noc magnes na ciemię głowy i chropowaty obszar, na
którym występował rak. Obszar ten został oczyszczony. Pięć lat później rak już się nie odnawiał.
Dodatkowo, terapia polem magnetycznym może zmniejszyć efekty uboczne po chemioterapii. Na
przykład, Mark był leczony chemioterapią zanim zastosował magnetoterapię. Dwa lata później
komórki rakowe były nadal obecne, onkolog Marka zalecił drugą chemioterapię. Podczas pierwszej,
Mark stracił włosy, paznokcie u rąk i stóp; podczas drugiej już ich nie stracił. Onkolog spytał Marka co
tym razem robił. Mark powiedział mu, że spał na ujemnie naładowanej podkładce magnetycznej. Być
może ten przykład redukcji uciążliwych efektów ubocznych chemioterapii, zapoczątkuje wejście
magnetoterapii do onkologii.

HISTORIA DONA: Rak wątroby i śledziony
Don, lekarz anestezjolog cierpiał na gwałtownie rosnący brzuch i coraz większe osłabienie organizmu.
Onkolodzy stwierdzili raka wątroby i śledziony oraz że oba te organy są tak mocno zaatakowane, że
powoduje to opuchliznę podbrzusza. Został uznany za nieuleczalny przypadek, w którym metoda
konwencjonalna nie może pomóc. Poszukując innych rozwiązań odkrył magnetoterapię i nauczył się
jak się leczyć. Umieścił ceramiczne magnesy o wymiarach 4 na 6 na 0,5 cala, nad śledzioną i drugi nad
wątrobą; opuchlizna obu organów stopniowo zeszła. Don postanowił kontynuować terapię na własną
rękę - ponieważ jest wykształconym lekarzem. Jak się okazało, jego terapia była całkowicie słuszna i
skuteczna. Teraz nie ma śladu po zmianach nowotworowych ani na jego wątrobie ani na śledzionie.

HISTORIA THOMASA: Rak prostaty

U Thomasa zdiagnozowano raka prostaty z przerzutami do kości (rak rozprzestrzenił się na kości). Był
leczony poprzez umieszczenie w dolnej części podbrzusza ceramicznego magnesu o wielkości 4 na 6
na 0,5 cala, z negatywnym polem magnetycznym skierowanym w stronę ciała. Robił to zawsze, kiedy
siadał, czyli około 3-4 godzin dziennie. Cały czas używał także giętkiego (elastycznego) magnesu o
wielkości 4 na 12 na 1/8 cala, w poprzek krzyża (obok kości ogonowej). Trzy miesiące później,
prześwietlenie wykazało brak raka kości oraz że PSA (specjalny antygen prostaty, wyznacznik
zaawansowania raka prostaty) spadło z początkowych 28 do 2, co mieści się w normie.

HISTORIA ROBERTY: Złośliwa melanoma [rak skóry - czerniak]
Roberta lat 75, nagle zauważyła szybko rosnący (inwazyjny) pieprzyk na swoim czole. Pieprzyk był
czarno czerwony z nierównymi krawędziami i bardzo bolesną podstawą. W ciągu tygodnia urósł do
rozmiaru jednego cala szerokości i pół cala długości. Ponadto wdarł się (w głąb) również do
podskórnej warstwy tłuszczu i wyglądał na poważny nowotwór złośliwy.
Roberta postanowiła wypróbować magnetoterapię. W pierwszym tygodniu leczyła się, podczas snu,
"neodymowym" dyskiem magnetycznym o wielkości 1 na 1/4 cala. Niestety ten magnes był nieco
mniejszy niż powierzchnia guza, więc pieprzyk dalej się rozrastał, jego krawędzie były coraz dłuższe i
coraz bardziej "poszarpane" (wyszczerbione i nieregularne). Najwidoczniej, pole magnetyczne
powinno było być większe niż te zmiany, a okres oddziaływania powinien był być wydłużony.
Wówczas zaczęła stosować ceramiczny dysk magnetyczny (1,5 x 0,5 cala) przez całą dobę. Poddany
ciągłemu oddziaływaniu negatywnego pola magnetycznego, guz przestał rosnąć, a ból ustał po
miesiącu. Następnie guz zaczął się kurczyć i wysychać. Po 10 tygodniach dosłownie odpadł.

HISTORIA MICHAELA: złośliwy guz mózgu
U Michaela lat 20, został stwierdzony nienadający się do operacji, złośliwy "glioblastoma" - rodzaj
guza mózgu. Został on zostawiony nieprzytomny i niereagujący na bodźce ("stimuli"). Ceramiczny
magnes (4 x 6 x 0,5 cala) z ujemnym polem magnetycznym został umieszczony na tyle jego głowy, w
miejscu powstania guza przez 24 godziny na dobę.
Trzy dni później odzyskał przytomność i zaczął poruszać palcami oraz reagować na pytania. Po trzech
tygodniach, wyszedł samodzielnie ze szpitala tyle, że przy pomocy chodzika. Kontynuował kurację
mózgu magnesami, przez dłuższy czas. Po tym dramatycznym zwrocie, pozostaje w dobrej kondycji
od pięciu lat, a jego guz nigdy nie wrócił.

Sposoby leczenia raka
UWAGA
Mimo tak obiecujących efektów leczniczych, nie zachęcamy pacjentów do samodzielnego leczenia
nowotworów na własną rękę, choćby przy pomocy magnesów. Leczeniem zmian nowotworowych
powinni zajmować się wykształceni specjaliści, lekarze onkolodzy, którzy oprócz olbrzymiego
potencjału środków farmakologicznych - nie zawsze skutecznych, co prawda - powinni uwzględnić,
zrozumieć i docenić magnetoterapię, jako sprawdzony, naturalny, wspomagający leczenie, sposób na
zdrowie i profilaktykę, także w tej dziedzinie. Tym bardziej, że wiedza medyczna w onkologii nie
zawsze i nie w 100% się sprawdza! Nie ma żadnych reguł, nawet przy wczesnym wykryciu.

Spytaj lekarza, jaką gwarancję Ci daje po operacji złośliwego nowotworu? /przyp. własny autora
publikacji/
Niekompatybilność utleniania i fermentacji, jako źródła energii jest kluczową kwestią w leczeniu raka.
Mówiąc prościej utlenianie "phosphorylation" chroni nas, ponieważ blokuje proces fermentacji.
Ludzki bio-tlenowy (bio-oxidative) system energetyczny jest w stanie pokonać biologiczny system
energetyczny komórek rakowych.
Skoro komórki rakowe są biologicznymi komórkami oddychającymi beztlenowo, to w środowisku
zasadowym i bogatym w tlen po prostu umierają. Więc jeśli w komórce o środowisku zasadowym jest
wystarczająco dużo tlenu, to hamuje to możliwość wzrostu, reprodukcji i funkcjonowania komórek
rakowych.

Magnetoterapia
Kiedy negatywne (biegun ujemny N - negativ) pole magnetyczne oddziałuje na ciało, ma ono zdolność
usuwania warunków sprzyjających rozwojowi nowotworu, przekształcając je w warunki zasadowe i
dotlenione. Przeto, oddziaływanie negatywnego pola magnetycznego może być stosowane zarówno
do leczenia jak i zapobiegania nowotworom. Negatywne pole magnetyczne (aplikowane
wewnętrznie, zewnętrznie, bądź i tak i tak), leczy raka w następujący sposób:

tworzy środowisko zasadowe dla wszystkich komórek, tkanek i organów, które są pod jego wpływem.
W ten sposób, oddziałuje bezpośrednio na system "rezerw lub zabezpieczeń" węglowodanowych,
przywracając normalny, zdrowy stan komórek.
aktywuje energię dla "oxidoreductase enzyme system", który przetwarza i eliminuje wolne rodniki
(włącznie z nadtlenkami, kwasami, alkoholami i aldehydami). Uwalnia też tlen (O2) z tych szkodliwych
związków, co w dalszej perspektywie dotlenia organizm.
Negatywne pole magnetyczne tworzy warunki, w których komórki rakowe nie mogą egzystować!
To bogate w tlen i wysoce uzasadowione środowisko hamuje produkcję energii w komórkach
rakowych. Z tego powodu odpowiednia siła i czas ekspozycji na negatywne pole magnetyczne
powoduje obumieranie komórek rakowych.
Ciągłe i wystarczająco silne oddziaływanie negatywnego pola magnetycznego na zmiany
nowotworowe powoduje cofanie się raka, niezależnie od jego rodzaju.
(Z moich obserwacji wynika, że komórki te nie powracają do stanu pierwotnego, tylko umierają).
Dodatkowo, guzy, które pozostały mimo leczenia magnesami, zostały przebadane pod mikroskopem.
Okazało się nie są one już nowotworami (czyli nie rozrastają się w sposób nienaturalny). Jeśli guz ma
zmiany na swojej powierzchni (tak jak melanoma [-nowotwór skóry], wówczas pod guzem tworzy się
nowa skóra, a guz w końcu odpada.
Warunki "acid-hypoxic" [kwasowo-niedotlenione] związane z komórkami rakowymi, zawsze
powodują produkcję spuchniętych komórek [dosłownie] obrzęk lub odma).

Kiedy komórki są obrzęknięte (spuchną) wówczas nie następuje odnowienie komórkowego kodu
DNA, rozwijają się mutacje, a komórki tracą zdolność do normalnego metabolizmu. Prowadzi to do
dalszego rozprzestrzeniania i namnażania się komórek rakowych.
Oddziaływanie negatywnego pola magnetycznego zmniejsza i eliminuje obrzęki, tak że uszkodzenia
DNA mogą być odwrócone [naprawione].
Jeśli obrzęk będzie leczony negatywnym polem magnetycznym, zanim pojawią się mutacje, może on
się zmniejszyć, a uszkodzone komórki mogą powrócić do stanu przed zmianami i wrócić do
normalnego funkcjonowania.
Negatywne pole magnetyczne jest kluczowym źródłem energii, które zarządza procesami zdrowienia
[regeneracji]. Robert O. Becker, "M.D. zaprezentował, że negatywne pole magnetyczne jest
konieczne przy każdym procesie zdrowienia, leczenia i rehabilitacji. Podczas zdrowienia, ciało
koncentruje ujemne pole magnetyczne na uszkodzonym obszarze, aby zainicjować i podtrzymywać
proces zdrowienia [gojenia]. Zewnętrzne źródło takiego pola tworzy takie same warunki sprzyjające
zdrowieniu.
Badania kliniczne pokazują, że ujemne pole magnetyczne hamuje podział i wzrost komórek rakowych,
a dodatnie pole magnetyczne wzmaga ich wzrost. Podczas jednych badań, naukowcy poddali komórki
rakowe działaniu ujemnego pola magnetycznego. Po trzech tygodniach negatywne pole magnetyczne
znacznie zahamowało wzrost komórek rakowych.

W drugim przypadku zaobserwowano, że dodatnie pole magnetyczne spowodowało małe, ale
widoczne, pobudzenie wzrostu nowotworu. Inne badania potwierdziły, że statyczne pole
magnetyczne hamuje wzrost trzech rodzajów komórek guzowych "in vitro" oraz dało pozytywne
rezultaty u kobiet z rakiem piersi.
Dlatego też nowotwory możemy leczyć tylko jednobiegunowym wyizolowanym (naturalnym) polem
magnetycznym o polaryzacji ujemnej. Zaś zmienne pole magnetyczne (sterowane prądem
elektrycznym) w którym nie można wyizolować biegunów jest przeciwwskazaniem do stosowania u
osób z nowotworami!

STOSUJ TYLKO MAGNESY NATURALNE, NAJLEPIEJ FERROCERAMICZNE, ATESTOWANE, SPRAWDZONE,
OZNAKOWANE CO DO POLARYZACJI ("+") ("--")! UŻYWAJ ICH SYSTEMATYCZNIE - NA CO DZIEŃ W
MATACH, OPASKACH, MATERACACH MAGNETYCZNYCH. BĘDĄ STANOWIĆ SKUTECZNE
ZABEZPIECZENIE I PREWENCJĘ / PRZED TERAPIĄ!
przyp. autora publikacji
Używanie magnesów do leczenia raka
Rak jest poważną chorobą, więc musimy go leczyć optymalną ilością energii magnetycznej.
Pierwszą zasadą w leczeniu raka jest zapewnienie solidnego leczenia układu systemowego
( systemic ) poprzez sypianie na magnetycznym materacu lub (macie) oraz z "koroną" magnesów
wokół głowy, (np. poduszka Ort Butterfly Butterfly firmy Butterfly - Bio-Magnetic - System - 10
magnesów ferro ceramicznych o mocy 1200 GS w polaryzacja ujemnej) - przyp. autora nin. publikacji.
Magnesy w materacu FORTE 78 szt. a 1200 GS, polaryzacja ujemna) - przyp. autora nin. publikacji.

Magnesy w macie (amerykańskiej) mają wymiary 1 7/8 x 7/8 x 3/8 cali, umieszczone w odległości 1,5
cala od siebie.
Zapewnia to pole magnetyczne o wielkości 19 x 6 cali. Pacjent może przewracać się z boku na bok
cały czas pozostając w polu.
Do leczenia raka z przerzutami potrzebne jest "super magnetyczne łóżko" (70 ceramicznych
magnesów o rozmiarach 4 x 6 x 1 cal, w odległości 1 cala od siebie). Należy spać na takim łóżku przez
całą noc oraz cztery jednogodzinne sesje w ciągu dnia. Leczenie powinno trwać co najmniej trzy
miesiące. Rak piersi powinien być traktowany jako rak ustrojowy [jw. Systemic], nawet jeśli nie
wykryto żadnych przerzutów.
W utrzymaniu zdrowia i odwróceniu destruktywnych skutków choroby, ważne jest aby mieć głęboki i
przywracający energię sen. Głębokość snu jest regulowana
przez hormon melatoniny, wytwarzany podczas snu przez szyszynkę w środku mózgu. Gruczoł ten
wytwarza melatoninę jako reakcja na negatywne pole magnetyczne.
Dlatego głowa musi znajdować się w polu magnetycznym podczas snu aby podnieść poziom
melatoniny.
Co więcej, siatkówka oczna jak również ściany jelita, produkują melatoninę. Oczy mogą być leczone w
nocy, przy pomocy specjalnego urządzenia na oczy, składającego się z lekkiej magnetycznej tarczy z
neodymowym dyskiem (1 x 1/8 cala) nad każdym okiem.
Jeśli to możliwe, pacjent z nowotworem powinien także spać z podwójną, wielo - magnesową matą
(giętką, 5 x 12 cali) na podbrzuszu. Również 4 x 6 x 0,5 calowy magnes ceramiczny powinien być
położony wzdłuż ciała na środku maty (utrzymany na miejscu pasem przytrzymującym). Takie
leczenie pobudzi ściany układu pokarmowego do produkcji melatoniny. Kiedykolwiek siadasz podczas
dnia, siadaj na podkładce zawierającej bloczki mini magnesów o wymiarach 1 7/8 x 7/8 x 3/8 cala w
odległości 1,5 cala od siebie. Umieść także 4 x 6 x 0,5 calowy ceramiczny magnes pod siedzeniem i
plecami, tak daleko aby promieniował na genitalia.
Noś magnes na sercu podczas dnia, gdyż namagnesuje to wodę i tlen płynące przez serce. Używaj 5 x
6 calową podwójną wielo magnesową matę, przypiętą do ubrania, aby trzymała się na miejscu. Jeśli
możesz, umieść ten magnes między zewnętrznym a wewnętrznym ubraniem [np. Między koszulką a
bluzą], z dwoma neodymowymi dyskami magnetycznymi (1 x 1/8) na ubraniu wierzchnim, aby
utrzymać matę na miejscu. Wielo - magnesowe maty zostały zaprojektowane tak aby dopasowywały
się do nierównych powierzchni ciała takich jak piersi czy stawy. Pole magnetyczne może być
rozszerzone i wzmocnione poprzez umieszczenie ceramicznych lub neodymowych magnesów na
wierzchu maty.
Naturalne terapie magnetyczne mogą być nieco niewygodne i nieporęczne czasami. Jednak osoba
próbująca tej terapii powinna pamiętać, że jej skuteczność jest zależna od natężenia i czasu
oddziaływania pola magnetycznego. Dlatego wpływ pola magnetycznego przez 24 godziny na dobę
jest najlepszym sposobem na zabicie komórek raka w ciele.

Zasady leczenia raka magnesami naturalnymi o działaniu jednobiegunowym - ujemnym "N" (--)
nagativ.
Rak może być miejscowym uszkodzeniem lub może mieć również wiele przerzutów. Leczenie
pojedynczego ogniska jest stosunkowo łatwe i skuteczne. Dotyczy to nowotworów, które nie

zakłócają funkcjonowania takich podstawowych funkcji jak układ pokarmowy, płuca czy wątroba.
Każde ognisko musi być leczone oddzielnie polem magnetycznym, które jest większe od guza
[nowotworu]. Rak z przerzutami musi być leczony systematycznie.

Następujące reguły dotyczą miejscowego leczenia raka:
zawsze używaj ujemnego pola magnetycznego,
magnes musi być większy od zmian nowotworowych które się leczy,
magnes musi być jak najbliżej ogniska, które jest leczone, najlepiej bezpośrednio nad nim,
co najmniej 25 namagnesowań musi dosięgnąć raka [jest to jakaś jednostka najwidoczniej],
leczenie musi być ciągłe lub tak nieprzerwane jak to tylko możliwe. Jedynymi wyjątkami są krótkie
przerwy na kąpiel lub trawienie po posiłkach,
magnes musi być większy od zmian nowotworowych które się leczy,
minimalny okres terapii to 12 tygodni,
Ponieważ magnetoterapia jest nieszkodliwa i bez efektów ubocznych, można ten czas wydłużać.
Nowotwory, które rosną wolno, takie jak rak skóry cofają się przy leczeniu tylko nocą. Natomiast
szybko rosnące nowotwory, jak złośliwa "melanoma" wymagają 24 godzinnej ekspozycji.
Leczenie pod właściwym kątem jest dozwolone, innymi słowy, umieść jeden magnes bezpośrednio
nad chorym organem, a inny pod właściwym kątem do niego.
Lecząc organy wewnętrzne stosuj większe i silniejsze magnesy, aby osiągnąć lepszy efekt. Te magnesy
to: 4x6x0,5 i 4x6x1 cala - tylko ceramiczne!
Jeśli ognisko jest duże, jak w przypadku "melanomy" należy używać poduszki lub podkładki, aby nie
uciskać guza [nowotworu]. Idealnym rozwiązaniem, w leczeniu "melanomy" mniejszej niż 1 cal
średnicy, jest neodymowy dysk magnetyczny. Jeśli "melanoma" jest większa, należy użyć większego
dysku.
Rak prostaty - zawsze używaj ujemnego pola magnetycznego, biegunem ujemnym skierowanym w
stronę ciała. Do leczenia miejscowego, należy siadać na podkładce na krzesło i bezpośrednio pod
obszarem genitaliów i odbytu. Im więcej godzin leczenia tym lepsze rezultaty.
Do leczenia ogólnoustrojowego, należy używać magnetycznej maty na łóżko (która zawiera 1 7/8 x
7/8 x 3/8 calowe magnesy w odległości 1,5 cala od siebie). Umieść wielo magnesową matę w poprzek
na podbrzuszu. Na jej środku umieść silny magnes ceramiczny (wzdłuż). Do przytrzymania ich na
miejscu można użyć specjalnego pasa. Używaj również czterech (magnesów na koronie głowy, w
odległości 0,75 cala od siebie w drewnianym "kasku". Nośnik ten można podnosić lub opuszczać w
zależności od wysokości poduszki. Magnesy powinny być na poziomie tyłu głowy, jak najbliżej jej
czubka.

Nowotwór warg i ust - zawsze używaj ujemnego pola magnetycznego, biegunem ujemnym
skierowanym w stronę ciała. Umieść wielocząsteczkową matę wzdłuż ust tak aby zakrywała usta,
podbródek i obszar między górną wargą a nosem. Umieść magnes ceramiczny po obu stronach
przodu twarzy, tak aby pole magnetyczne obejmowało też nos. Takie leczenie miejscowe powinno

być stosowane bez przerwy, z wyjątkiem mycia i jedzenia. Minimalny czas trwania kuracji wynosi 3
miesiące. Leczenie ogólnoustrojowe można również zastosować [opcjonalnie].

Złośliwa melanoma - zawsze używaj ujemnego pola magnetycznego, biegunem ujemnym
skierowanym w stronę ciała. Przyklej taśmą poduszeczkę (z dziurą w środku) na pieprzyk, aby
zapobiec jego uciskaniu; należy użyć taśmy hipo-alergicznej. Przyklej 1 super-neodymowy dysk
magnetyczny na poduszkę. Magnes musi być większy od leczonego guza. Do leczenia
ogólnoustrojowego patrz wyżej Rak prostaty.
Dodatkowo sypiaj z magnesami z przodu i z tyłu klatki piersiowej. Stosuj 5 calową dwu i
wielomagnesową matę. Aby przytrzymać magnesy na miejscu należy użyć specjalnej "kamizelki" na
ramiączkach. Namagnesowuje to tlen w płucach, który krąży po ciele i zapobiega rozprzestrzenianiu
się raka. Po przebudzeniu noś dwu, wielomagnesową matę, na sercu, z ujemnym polem skierowanym
na serce. Usunięcie złośliwej melanomy może zająć od 3 do 4 miesięcy.

Rak piersi - paragraf ten dotyczy tylko pojedynczego ogniska [guza], który nie "metastsized" [nie
przeniknął] do tkanek limfatycznych ani kości. Dotyczy on zarówno leczenia guza pierwotnego lub
obszaru po chirurgicznym (lub chemicznym) usunięciu. Należy używać 5x12 calowej podwójnej, wielo
magnesowej maty, umieszczając ją bezpośrednio na zaatakowanej piersi. Matę można przytrzymać
na miejscu za pomocą stanika lub specjalnej przepaski z ramiączkami. Umieść 1,ceramiczny dysk
bezpośrednio nad guzem lub obszarem pooperacyjnym. Choć dysk przyczepi się do maty, możesz go
przymocować też taśmą. Jeśli guz jest większy niż 1,5 cala, użyj 4 calowego dysku magnetycznego na
tym obszarze.
Kiedykolwiek to możliwe, używaj wielozadaniowej podkładki, umieszczając ją na wierzchu
pozostałych magnesów. W nocy powinna być stosowana na brzuchu i piersiach. Kiedykolwiek siadasz,
powinnaś siadać na podkładce na krzesło z magnesami na siedzisku i oparciu. Im dłuższy okres
wpływu pola magnetycznego tym lepiej.
Rak piersi jest chorobą ogólnoustrojową, nawet jeśli nie ma stwierdzonych "metastatic"- przerzutów.
Podczas snu lub odpoczynku w dzień, kładź się na magnetycznej podkładce na materac i śpij z
magnesami na koronie głowy. Najlepsze do leczenia ogólnoustrojowego jest 70 magnesowe łóżko,
złożone z 4x6x1 calowych magnesów w odległości 1 cala od siebie.

Rak okrężnicy /[bioder] - ten paragraf jest przeznaczony dla raka w dolnej części brzucha, włącznie z:
prostatą, szyjką macicy, pochwą, macicą i okrężnicą. Umieść wielo - magnesową matę w poprzek
podbrzusza. Bezpośrednio nad środkiem maty umieść duży ceramiczny magnes (wzdłuż ciała). Do
przytrzymania przepaski. Utrzymuj to w miejscu przez 24 godziny na dobę przez przynajmniej 3
miesiące, a najlepiej dłużej.
Kiedy siadasz, siadaj na podkładce z magnesami w siedzeniu i oparciu. Mata ta powinna być też
używana w ten sposób podczas snu. Im dłuższa ekspozycja na pole z podkładki wielozadaniowej i na
krzesło tym lepiej. W nocy, sypiaj z magnetyczną podkładką na materacu i umieść magnesy w
"kasku". Śpij też z magnesem "ocznym" [chodzi o te urządzenie na oko i na twarz (okulary).
Umieść wielomagnesową małą matę na sercu i klatce piersiowej, przytrzymując przepaską wokół
klatki piersiowej. Przepaska powinna być wystarczająco luźna aby umożliwiać normalne oddychanie.

Noś te matę 24 godziny na dobę, aby namagnesować tlen i wodę przechodzące przez serce. Przepływ
ujemnie namagnetyzowanego tlenu i wody przez całe ciało, pomaga utrzymać optymalne PH oraz
zniechęcić raka do rozprzestrzeniania się.

Rak płuc - umieść jedną, wielo-magnesową matę, na klatce piersiowej, a drugą na plecach.
Przytrzymaj je przepaską. Ponadto, umieść silny ceramiczny magnes bezpośrednio nad nowotworem.
Przepaska powinna być wystarczająco luźna aby nie ograniczać oddychania. Magnes na klatce
piersiowej i ten bezpośrednio nad nowotworem, powinny być noszone 24 godziny na dobę.
Wystawienie powinno trwać przynajmniej 3 miesiące, ale najlepiej jeśli trwa 4 lub więcej.
Kiedykolwiek siadasz, siadaj na magnetycznej podkładce na krzesło. Umieść też 11x17 calową matę
wielozadaniową na brzuchu i podciągnij ją w górę na klatkę piersiową, tak żeby przykrywała
pozostałe magnesy. Rak płuc powinien być też leczony systematycznie przy pomocy 70
magnesowego łóżka. Podczas snu lub dziennego odpoczynku, kładź się na magnetycznej podkładce
na materac i śpij z magnesami na koronie głowy. Powinno się także pobudzać produkcję melatoniny
używając wcześniej opisanej metody. Jak widać, w leczeniu jakiejkolwiek odmiany raka, im dłuższe
wystawienie na działanie ujemnego pola magnetycznego, tym lepiej.

Inne przemyślenia na temat leczenia choroby nowotworowej
Większość pacjentów z rakiem ma różnorodne "maladaptive" [nieadaptacyjne?] reakcje na jedzenie,
takie jak reakcje alergiczne, uzależniające lub toksyczne. Dlatego pacjenci z rakiem powinni stosować
<4-dniową zróżnicowaną dietę rotacyjną>, aby usprawnić funkcjonowanie systemu
immunologicznego i wspomagać walkę z rakiem.
Wartość odżywcza powinna być optymalna; ze szczegółowym zbadaniem braków konkretnych
witamin, minerałów, pierwiastków śladowych, aminokwasów, niezbędnych kwasów tłuszczowych,
hormonów i enzymów. Badanie powinno być przeprowadzone przez doświadczonego lekarza i
stosownie, konsekwentnie leczone.

Pacjenci z rakiem powinni także unikać:
tytoniu, alkoholu, kofeiny, dodatków do żywności [zwłaszcza substancje dodatkowe - ulepszacze,
utrwalacze, itp.] perfum lub innych substancji uzależniających.
Wystawiania się na działanie toksycznych chemikaliów w domu i pracy powinno być ograniczone do
minimum.
Są oczywiście metody, które zmniejszają wskaźniki ryzyka rozwoju różnych form raka. Te metody to:
Unikanie tytoniu.
Unikanie alkoholu.
Ograniczanie wystawiania się na działanie przemysłowych substancji chemicznych, pestycydów,
trucizn, perfum zawierających potencjalnie rakotwórcze substancje chemiczne i zanieczyszczenia
powietrza.
Ćwiczenia fizyczne.

Poprawa odżywiania, czyli optymalne spożywanie: witamin, minerałów, aminokwasów, błonnika i
niezbędnych kwasów tłuszczowych; przy niskim spożyciu: tłuszczów, cukru i całkowite unikanie
chemicznych substancji dodatkowych [w jedzeniu].
Zapobieganie poparzenia słońcem lub długotrwałego opalania.
Eliminowanie reakcji alergicznych i uzależniających na żywność, chemikalia i [substancje wdychane z
powietrza].
Nauka demonstruje Siłę Magnetoterapii
Francuska Akademia Nauk [dalej FAN], w marcu 1965 roku opublikowała raport o leczeniu myszy z
mięsakiem limfatycznym. Każda mysz w grupie kontrolnej lub nie leczonej zmarła w ciągu 15-18 dni.
W trzech pozostałych grupach, myszy rozpoczęły terapię magnetyczną w różnych momentach, ale z
tą samą siłą i czasem trwania: przy natężeniu 620 "gauss" [namagnesowań] po dwie godziny dziennie.
Pierwsza grupa została poddana terapii w piątym dniu testów i szybko wyzdrowiała; wszystkie guzy i
przerzuty zniknęły. Druga grupa zaczęła terapię w siódmym dniu i wykazała podobne rezultaty jak
grupa pierwsza. Trzecia grupa była leczona od dziesiątego dnia, ale nie została wyleczona. Te myszy
umarły między 19 a 22 dniem testów, zaraz po tych nie leczonych. Te odkrycia były wystarczająco
niepodważalne aby zachęcić FAN do dalszych badań i eksperymentów.

Magnetyzowanie tlenu i wody
Na wszystkie odmiany raka, najlepszym leczeniem ogólnoustrojowym jest magnetyzowanie tlenu,
którym oddychamy. Osiąga się to za pomocą koncentratora tlenu. Wystaw przewody koncentratora
tlenu na ujemne pole magnetyczne lub silny magnes ceramiczny "magnetyzator tlenowy". Zazwyczaj,
ten magnetyzator jest używany w nocy podczas snu. Ten rodzaj terapii wymaga ciągłości aby
osiągnąć efekty namagnetyzowanego tlenu. Jeśli nie można utrzymać ciągłości terapii, należy ją
stosować przez całą noc podczas snu oraz przez jedną godzinę 3-4 razy dziennie. Idealnym
połączeniem jest leczenie miejscowego raka z magnetyzowaniem tlenu, którym się oddycha.

Wodę także można namagnesować.
Kiedykolwiek jakaś część ciała jest leczona polem magnetycznym, woda w tej części ciała zostaje
namagnetyzowana.
Dodatkowo, wodę pitną można magnesować, wystarczy umieścić ją na ceramicznym magnesie, po
stronie z ujemnym polem. Woda namagnesuje się w ciągu pięciu minut.

Za tłumaczenie książki - zgodne z oryginałem - Janina Niechwiej

