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KÖ S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S

„MMééllyy  ttiisszztteelleetttteell,,  eelliissmmeerréésssseell  ééss  kköösszzöönneetttteell  ttaarrttoozzuunnkk  mmiinndd--
aazzoonn  ttööbbbb  eezzeerr  ccssaallááddii,,  kkeezzeellõõ--,,  kklliinniikkaaii,,  iinnttéézzeettii  ééss  hháázziioorr--
vvoossnnaakk, akik éjjel-nappal, tudásukat, emberségüket, sza-
badidejüket, lelküket, testüket bevetve sikeresen harcoltak
és harcolnak velünk a többezer magyar elõrehaladott, átté-
tes, terminális rákbeteg hosszabb, fájdalommentes, embe-
ribb életéért, életminõségéért, gyógyulásáért. A CCooDD™™ tteeaa--
eexxttrraakktt  ééss  ccééllzzootttt  ttáápplláállkkoozzáássii  rreennddsszzeerrüünnkk egyértelmû ma-
gyarországi sikere – kköözzööss  ssiikkeerrüünnkk. Ez a klinikai orvostudo-
mány és a CCooDD™™-rreennddsszzeerr  sszziinneerrggiizzmmuussáánnaakk,,  aa  hhoolliisszzttiikkuuss
oorrvvoossii  sszzeemmlléélleett,,  aa  hhoolliisszzttiikkuuss  bbiioollóóggiiaaii  rráákktteerrááppiiaa  ssiikkeerree.“

Dr. Dávid Tamás: „Az õserdõk patikája – a CCooDD™™ fitoterápiás rend-
szer – Az életminõség javítása rák és immungyengeség esetén“ címû
könyvbõl.
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„„AA  ttáápplláállkkoozzááss  ééss  aazz  eeggéésszzsséégg  kkaappccssoollaattaa  
kkiieeggyyeennssúúllyyoozzoottttssáágg  kkéérrddééssee..““  

JJoohhnn  LLuusstt

EL Õ S Z Ó

A környezetünk csak nehezen változtatható meg. A munka-
hely, a család és a lakóhely bár kicserélhetõek, a lakosság
nagy részénél mindez azonban adott tény. Az örökölt tulaj-
donságok viszont maradandóak. A fennmaradó két terület a
táplálkozás és az életvitel azonban akár negatív, akár pozi-
tív irányba nagyon is befolyásolható tényezõk.

Az assoc. prof. mag. dr. Dávid & TCM dr. Li-féle CCooDD™™--
tteeaa--eexxttrraakktt  ééss  ccééllzzootttt  ttáápplláállkkoozzáássii  rreennddsszzeerr alapjául egy mméé--
rreeggtteelleennííttõõ,,  vviittaalliizzáállóó  tteeaakkúúrraa,,  vvaallaammiinntt  aa  ttáápplláállkkoozzááss  ééss  aazz
éélleettvviitteell  ppoozziittíívv  iirráánnyybbaa  ttöörrttéénnõõ  rraaddiikkáálliiss  mmeeggvváállttoozzttaattáássaa szol-
gál. Ezúton mondunk köszönetet azoknak a betegeknek, or-
vosoknak, kórházaknak, klinikáknak, laboratóriumoknak,
akik leleteik közrebocsátásával segítettek a CCooDD™™-rendszer
hatékonyságának bebizonyításában. 

EE  rreennddsszzeerrrreell  aazztt  aazz  éévvttiizzeeddeess  kklliinniikkaaii  ttaappaasszzttaallaattoott  nnyyeerrttüükk,,
hhooggyy  kköövveettééssee  uuttáánn  aa  ddeeffoorrmmáálltt  sseejjtteekk  sszzaappoorrooddáássaa,,  vvaallaammiinntt
aazz  éélleettvveesszzééllyyeess  ááttttééttkkééppzzõõddééss  mmeeggáállllhhaatt..

EEggyyeess  eesseetteekkbbeenn  aa  ddaaggaannaattookk  tteelljjeess  eellttûûnnééssee  éésszzlleellhheettõõ
((ttoottáállrreemmiisssszziióó))..  EEzzzzeell  eeggyyiiddeejjûûlleegg  jjeelleennttõõsseenn  hhoosssszzaabbbb  aa  bbeettee--
ggeekk  éélleettttaarrttaammaa,,  llaabboorréérrttéékkeeiikk  nnoorrmmaalliizzáállóóddnnaakk,,  tteelljjeessííttõõkkéé--
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NNeemmzzeettkköözzii  CCooDD™™  RRáákk  IInnffoorrmmáácciióóss  
ééss  PPrreevveenncciióóss  KKöözzppoonntt  KKiieemmeellkkeeddõõeenn  KKöözzhhaasszznnúú  AAllaappííttvváánnyy
hhttttpp::////ccooddtteeaa..ooddiitteecchh..hhuu

NAGYON FONTOS!  
AA  CCooDD™™--rreennddsszzeerrtt  ––  kkiivvéétteelleess  eesseetteekkttõõll  eelltteekkiinnttvvee  ––  ccssaakk
aakkkkoorr  kkeezzddjjee  eell  aa  kkeeddvveess  bbeetteegg,,  hhaa  kkiiffeejjeezzeetttt  ééllnniiaakkaarráássaa
ééss  aa  hháázzii--  ééss  kkeezzeellõõoorrvvooss  vvéélleemméénnyyee  sszzeerriinntt  ––  mméégg  lleegg--
aalláábbbb  44––55  hhóónnaapp  éélleettttaarrttaamm  eellvváárráássaa  vvaann!!

RENDKÍVÜL FONTOS!
HHuusszzoonnnnééggyy  éévveess  pprreekklliinniikkaaii  ttuuddoommáánnyyooss  vviizzssggáállaattookk  ééss  
1144  éévveess  kklliinniikkaaii  ttaannuullmmáánnyyookk  eerreeddmméénnyyeeii  aallaappjjáánn  kklliinniikkaaii--
llaagg  iiss  ttööbbbbeezzeerr  tteerrmmiinnáálliiss,,  kkeemmootteerrááppiiaa--rreezziisszztteennss,,  eellõõrree--
hhaallaaddootttt,,  ááttttéétteess  bbeetteegg  mmeeggmmeennttéésséévveell  iiggaazzoolltt,,  hhooggyy  aa
CCooDD™™--TTeeaa--EExxttrraakktt  ééss  CCééllzzootttt  TTáápplláállkkoozzáássii  RReennddsszzeerr  mmaaggaass
CC--vviittaammiinn--mmeennnnyyiisséégg  eeggyyiiddeejjûû  oorráálliiss  ((nnaappii  55000000  mmgg))  ééss
iinnttrraavvéénnááss--iinnffúúzziióó  ((hheetteennttee  33 1100  000000  mmgg))  aaddaaggoolláássáávvaall,, aa
ddoohháánnyyzzááss,,  aa  ttúúllzzootttt  aallkkoohhoollffooggyyaasszzttááss,,  aa  hheellyytteelleenn,,  tteerrmméé--
sszzeetteelllleenneess  ttáápplláállkkoozzááss  ééss  aa  kkeeddvveezzõõttlleenn  éélleettmmóódd  aazzoonnnnaallii
ááttáállllííttáássaa,,  aazz  aammaallggáámm  ffooggttöömméésseekk  aazzoonnnnaallii  eellttáávvoollííttáássaa
uuttáánn aa  sszzeerrvveezzeett  aallaappooss  mméérreeggtteelleennííttéésséévveell,,  llúúggoossííttáássáávvaall,,  aa
bbeellssõõ  mmiilliiõõ  ááttáállllííttáássáávvaall  ééss  aazz  iimmmmuunnrreennddsszzeerr  ffeellééppííttéésséévveell
lleehheettõõvvéé  tteesszzii  aa  ddaaggaannaattooss  ffoollyyaammaatt  ggááttlláássáátt,,  lleeáállllííttáássáátt,,  vviisszz--
sszzaasszzoorrííttáássáátt,,  iilllleettvvee  99  ddaaggaannaattttííppuuss  eesseettéénn  aa  ddaaggaannaattsseejjtteekk
eellhhaalláássáátt,,  ddee  ccssaakk  66––88  hhóónnaappooss  rreennddsszzeerreess  CCooDD™™--tteeaaffoo--
ggyyaasszzttááss,,  aa  ttáápplláállkkoozzáássii  ((vviittaammiinnookk,,  nnyyoommeelleemmeekk,,  aammiinnoossaa--
vvaakk,,  áássvváánnyyii  aannyyaaggookk,,  KKooeennzziimm  QQ1100……))  ééss  éélleettmmóóddjjaavvaassllaa--
ttookk  ppoonnttooss  bbeettaarrttáássaa  eesseettéénn!!

CoD™-Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer
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ppeessssééggüükk  ééss  éélleettmmiinnõõssééggüükk  lléénnyyeeggeesseenn  jjaavvuull.. Az esetleg pár-
huzamosan futó kemoterápiás kezelésnél megfigyelhetõ aa  kkee--
mmootteerrááppiiaa  mmaalliiggnnoottooxxiikkuuss  ((rráákksseejjttööllõõ))  hhaattáássáánnaakk  hhaattvváánnyyoozzóó--
ddáássaa,,  vvaallaammiinntt  aa  kkeemmoo--  ééss  rraaddiiootteerrááppiiáákkrraa  jjeelllleemmzzõõ  kkáárrooss
mmeelllléékkhhaattáássookk,,  ttoovváábbbbáá  aa  ffáájjddaallmmaakk  lléénnyyeeggeess  ccssöökkkkeennééssee.

AA  CCooDD™™--rreennddsszzeerr  rráákk  ééss  iimmmmuunnggyyeennggeesséégg  tteerrááppiiáájjáátt  kkíísséé--
rrõõ  hhaasszznnáállaattaa  sseerrkkeennttii  ((aakkttiivváálljjaa))  aa  sszzeerrvveezzeett  eelllleennáállllóó--  ééss  öönn--
ggyyóóggyyííttóó  kkééppeessssééggéétt.. Ez a rendszer egyrészt mint táplálkozá-
si, életviteli program, különbözõ teafajtánként, táplálék-ki-
egészítõkként alkalmazott tropikus és szubtropikus növényi
keverékek használata, amelyeket az õslakók már évezredek
óta mint természetes napi táplálékként fogyasztanak, más-
részt pedig egy természetes életforma kialakítása, amely
korlátozza, illetve megakadályozza a daganatképzõ és
egyéb káros anyagok felvételét, mint pl. nikotin, alkohol, te-
lített zsírok, túl sok kalória stb...

Eddig több mint 6500 beteg kórtörténetét dokumentáltuk,
mindnyájan terminális, elõrehaladott áttétes „kikezelt“
betegek (stádium IV.), akik a CCooDD™™-rendszert kezelõor-
vosuk ajánlására, segítségével és rendszeres ellenõrzésé-
vel alkalmazzák. Ezen esetek 61%-ánál az általános álla-
pot lényegesen javult vagy stabilizálódott.
Ezenfelül rendelkezésünkre állnak a daganatos sejttenyésze-

tekrõl és számos preklinikai és klinikai vizsgálatról szóló szak-
vélemények és tanulmányok, amelyek a CCooDD™™-rendszernek
daganatellenes és a szervezet ellenállóképességére vonatko-
zó pozitív hatását egyértelmûen tudományosan bizonyítják.

Dr. Dávid Tamás és TCM Dr. Li Qin
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E L S Õ  F E J E Z E T

„„MMiinnddiigg  aazz  ookkoott  kkuuttaassdd,,  nnee  aa  ttüünneetteekkeett
ttüünntteessdd  eell  ggyyóóggyysszzeerreekkkkeell..““  

RRoollaanndd  RRaayymmoonndd  RRiiffee

A COD™-RENDSZER 
KELETKEZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

ELÕZMÉNYEK

ELSÕ TALÁLKOZÁSOK

ELSÕ EXPEDÍCIÓK

A KUTATÓCSAPAT

KONTAKTSZEMÉLYEK ÉS ÁLLOMÁSOK

TUDOMÁNYOS BIZONYÍTÉKOK

AZ ELSÕ BETEGEK



Az indián törzs tagjai, akikhez az indián fiú is tartozott, kö-
zölték, hogy itt olyan növényekrõl is szó van, amelyek a szer-
vezetet méregtelenítik, ellenállóképességét erõsítik és vírus-,
illetve daganatellenes hatásúak egy különleges, természetes
táplálkozással és életmóddal együtt.

Ez a tény mag. dr. Dávidot és kutatócsapatát nagyon ér-
dekelte, és elkezdték a dél-amerikai növényeket és az õsla-
kók azon phytoterápiás módszereit és rendszereit tanulmá-
nyozni, amelyeket az indiánok már évezredek óta sikeresen
alkalmaztak és nap mint nap alkalmaznak.

AZ ELSÕ EXPEDÍCIÓK

A helyzet az volt, hogy a mag. dr. Dávidnak átadott gyógy-
növényekrõl semmiféle tudományos botanikai dokumentáció
nem létezett. Az átadott anyagmennyiség egyáltalán nem volt
elegendõ tudományos vizsgálatok elvégzésére. Ez ahhoz ve-
zetett, hogy mag. dr. Dávid nekivágott az Amazonas õserde-
inek azzal a céllal, hogy ezeket a gyógynövényeket megke-
resse, és hatásuk tudományos feltárását megkezdhesse.

Húsz esztendeig tartó kutatómunkával, az osztrák kutatási és
tudományos minisztérium megbízásából sikerült tudományo-
san feltárni Amazóniában és késõbb TCM dr. Livel Kínában és
Délkelet-Ázsiában egy õsrégi fitoterápiás rendszert, amely a
CCooDD™™--TTeeaa  ééss  CCééllzzootttt  TTáápplláállkkoozzáássii  RReennddsszzeerr alapjául szolgált.

Az õserdõ és az indiánok szokásainak ismerete hiányában
ez egy vakmerõ és nem veszélytelen vállalkozás volt az esõ-
erdõ területeire – többnyire Amazónia és késõbb Dél-Kína,
Thaiföld mocsaras részeire – bemerészkedni.

CoD™-Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer
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ELÕZMÉNYEK

Assoc. prof. prof. h. c. mag. dr. Dávid Tamás nemzetközi tu-
dományos hírneve alapján mint kutató meghívásokban ré-
szesült, amelyekben felkérték elõadások és bemutatások
tartására a polygonális dóm-medence-osteotómia techniká-
járól.

Mag. dr. Dávid évekig tartó kutatómunkája révén prof.
Uyka Dieter okl. mérnökkel (bécsi mûszaki egyetem, oktatás-
ügyi minisztérium) és prof. dr. Kotz Rainer egyetemi tanárral,
a világhírû csontráksebésszel együtt egy mûtéti eljárást dol-
gozott ki, amely az egész világon feltûnést keltett, mivel ez
egy új, tudományosan, biomechanikailag megalapozott si-
keres sebészeti technikát, módszert ismertetett az embereknél
mutatkozó veleszületett csípõficam kezelése területén.

AAzz  eelljjáárrááss,,  aa  ppoollyyggoonnáálliiss  ddóómm--mmeeddeennccee--oosszztteeoottóómmiiaa
((DDáávviidd––KKoottzz––UUyykkaa))  ééss  aa  hhoozzzzáá  ttaarrttoozzóó  ttiittáánnbbóóll  kkéésszzüülltt  aannaa--
ttóómmiiaaii,,  ddiinnaammiikkuuss  kkoommpprreesssszziióóss  lleemmeezz  vviilláággsszzaabbaaddaalloomm  lleetttt..
((DDáávviidd––UUyykkaa,,  11998866))

ELSÕ TALÁLKOZÁSOK

Az ortopédiai sebészeti demonstrációs elõadásoknak, uta-
zásoknak egyikén Dél-Amerikában azzal a kéréssel fordul-
tak mag. dr. Dávidhoz, hogy a fenti operációt hajtsa végre
egy helybeli sebészcsoporttal, többek között egy indián fiún.

Az operáció sikeres volt és a yanomami indiánok mag. dr.
Dávidnak köszönetet mondtak fáradozásaiért gyógynövé-
nyek formájában, amelyek kimagasló hatását vázolták.

Dr. Dávid Tamás és TCM Dr. Li Qin
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tetlennek bizonyult volna az eddigi kiváló tudományos pre-
klinikai és klinikai eredményeket elérni.

EEzzúúttoonn  iiss  hháállááss  kköösszzöönneetteett  mmoonndduunnkk  mmiinndd  aa  ttööbbbb  eezzeerr  mmaa--
ggyyaarr  rráákkbbeetteegg,,  mmaaggyyaarr  HHCCVV--ppoozziittíívv  bbeetteegg  ééss  mmááss  ssúúllyyooss  kkrróónnii--
kkuuss  bbeetteeggssééggbbeenn  sszzeennvveeddõõkk,,  mmiinndd  aa  ssaajjáátt  nneevvüünnkkbbeenn  aa  bbuuddaa--
ppeessttii  OODDIITTEECCHH  SSTTÚÚDDIIÓÓ  iiggaazzggaattóójjáánnaakk,,  NNAASSZZÁÁLLYY  FFeerreenncc  úúrr--
nnaakk  ééss  kkiivváállóó  sszzáámmííttóóggéépp--ssppeecciiaalliissttaa  ccssaappaattáánnaakk,,  DDrr..  GGÖÖRR--
GGEEYY  KKaattaalliinn  ffõõsszzeerrkkeesszzttõõ  úúrrhhööllggyynneekk  ééss  aa  TTEERRMMÉÉSSZZEETT--
GGYYÓÓGGYYÁÁSSZZ  MMAAGGAAZZIINN  mmuunnkkaattáárrssaaiinnaakk,,  JJAAKKAABB  JJóózzsseeffnnéé  iiggaazz--
ggaattóó  úúrrhhööllggyynneekk,,  DDrr..  BBRRÓÓDDYY  PPéétteerr  úúrrnnaakk  ééss  aa  BBUUDDAAPPEESSTT  TTee--
lleevvíízziióó  mmuunnkkaattáárrssaaiinnaakk,,  GGÖÖRRGGÉÉNNYYII  ZZoollttáánn  ffõõsszzeerrkkeesszzttõõ  úúrr--
nnaakk,,  BBÉÉKKYY  LLáásszzllóó,,  HHOORRVVÁÁTTHH KKáállmmáánn  úúrrnnaakk,,  aa  KKoossssuutthh//PPeettõõffii
RRááddiióó  mmuunnkkaattáárrssaaiinnaakk,,  BBÁÁNN  ÁÁggnneess  sszzeerrkkeesszzttõõ  úúrrhhööllggyynneekk,,
KKOONNDDOORR  KKaattaalliinn  ffõõsszzeerrkkeesszzttõõ  úúrrhhööllggyynneekk,,  KKUUBBIINNYYII  TTaammááss
sszzeerrkkeesszzttõõ  úúrrnnaakk,,  PPAAPPPP  FFeerreenncc  sszzeerrkkeesszzttõõ  úúrrnnaakk,,  DDrr..  SSCCHHMMIIDDTT
PPéétteerr  aallppoollggáárrmmeesstteerr  úúrrnnaakk  öönnffeelláállddoozzóó  ééss  öönnzzeettlleenn  ttáámmooggaattáá--
ssuukkéérrtt  ééss  nneemmzzeettkköözzii  sszzíínnvvoonnaallúú  pprrooffeesssszziioonnáálliiss  mmuunnkkáájjuukkéérrtt..
Az õ fáradhatatlan munkájuk tette lehetõvé a magyar rák-
betegek, HCV pozitív és más súlyos betegek, háziorvosok,
klinikusok, természetgyógyászok és a nemzetközi CCooDD™™-ku-
tatócsoport messzemenõ összefogását, illetve a magyar be-
tegek alapos informálását tudományosan igazolt komple-
menter kezelési lehetõségekrõl, és elindította a krónikus
degeneratív betegségek egyéni, célzott, kombinált kezelésé-
ért és megelõzéséért folytatott harcát hazánkban.

CoD™-Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer
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A KUTATÓCSAPAT

Eleinte az expedícióknál azok az indián törzsek (yanomami,
makushi, shipibo, kechua…) segítettek, amelyeket mag. dr.
Dávid a fenti operáció révén megismert. Ezek sámánjai,
„curandero“-i tudták, hova, kihez kell fordulni, és hogy mi-
lyen növényekrõl van szó.

Kutatóútjain mag. dr. Dávid támogatást kapott barátaitól
és sportkollégáitól a küzdõsportok területérõl is. Ezek az
erõs, edzett férfiak – mint amilyen Norbert Herrmann, Peter
Seisenbacher, a kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok
dzsúdós, valamint Freddy Reichhart – hihetetlenül nagy tá-
maszt jelentettek, hiszen nehezen lehet elképzelni, hogy mi-
lyen megerõltetésnek van az ember kitéve ebben a szituáci-
óban. 

Meg kell birkózni 40–45 °C-os hõmérséklettel és 95%-os
páratartalommal, át kell hatolni mocsaras vidékeken, mosz-
kitócsapatok ezrei és mérges kígyók tucatjai, valamint vadul
lövöldözõ aranyásók kíséretében és személyenként több
mint 50 kg-os csomaggal megterhelve.

Ebben az összefüggésben nem maradhat említetlenül az
anyagi támogatás és befektetés, egyrészt személyesen assoc.
prof. prof. h.c. mag. dr. Dávid és TCM dr. Li családja és ba-
rátai részérõl, másrészt az osztrák kormány, minisztériumok,
bankok (Bank Austria, Girocredit, Erste, Creditanstalt), privát
személyek, vállalatok Ausztriából, Izraelbõl, Európából, ill. az
osztrák és svájci szabadkõmûvesek részérõl. Ezek nagyvona-
lú, önzetlen támogatása – amelyért itt mméégg  eeggyysszzeerr  nnaaggyyoonn
hháállááss  kköösszzöönneetteett  kkeellll  mmoonnddaannuunnkk – nélkül valószínûleg lehe-
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TUDOMÁNYOS BIZONYÍTÉKOK

Nemzetközi elõírások alapján, a WHO szabályainak megfe-
lelõen bizonyos paramétereket kellett meghatározni mind-
azokból a phytoterápiás keverékekbõl, amelyeket mag. dr.
Dávidnak az indiánok küldtek vagy Dél-Amerikából, késõbb
TCM dr. Li Kínából, Délkelet-Ázsiából magával hozott. 

Fõleg olyan paraméterekre terjedt ki a figyelem, mint tu-
dományos hatásbizonyítás, mellékhatás-mentesség és stan-
dardizált minõség bizonyítása és gyártási biztosítása. Ezek
az értékek több keveréknél sok fáradsággal és rettentõ sok
költséggel meghatározhatóak voltak, de ezzel bebizonyoso-
dott, hogy az õslakóknak igazuk volt, az õ évezredes phy-
toterápiás rendszerük számos állítás ellenére nem varázslat,
hanem sikeresen évezredeket tudtak áthidalni szintetikus
gyógyszeripar nélkül, csak a természet, természetes táplál-
kozás, életmód és a növények segítségével.

A tudományos vizsgálatok összességét – egy nemzetközi
rákkutatási együttmûködés eredményeit –, mind a fent emlí-
tetteket, mind a szerkezetfelismerést, a mikrobiológiai és szö-
vettani vizsgálatokat, a tartósításelemzést stb. – hírneves
egyetemi intézményekben és kutatóintézetekben (Max Planck
Intézet, Harvard Medical School, Dana Farber Cancer
Research Institute, Weizmann Institute of Science, AKH Wien
3P…) világhírû tudósok és kutatók végezték el, ezeket tudo-
mányos alapon elemezték úgy, hogy ezek a vizsgálatok min-
denkor megismételhetõk és bizonyíthatók legyenek. 

CoD™-Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer
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KONTAKTSZEMÉLYEK ÉS ÁLLOMÁSOK

Idõközben 20 expedíciója és számos egyéni utazásai során si-
került mag. dr. Dávidnak és TCM dr. Linek a különbözõ orszá-
gokban a legfontosabb területeken (Dél-Amerika, Dél-Kína,
Thaiföld, Vietnam ) kutató- és gyûjtõállomásokat kiépíteni.

Az elsõ órák kontaktszemélyei részben megmaradtak ugyan,
de sokan jelentkeztek olyanok, akik elõször is reménykedtek
személyes életkörülményeik elõremenetelében, másrészt pe-
dig akik felismerték az esõerdõben szunnyadó bölcsességet,
amely a mi high-tech világunk számára még ismeretlen és ki-
meríthetetlen tudományos forrást nyújt. Mag. dr. Dávid és
TCM dr. Li számos utazásai során minden alkalommal meg-
látogatja a legfontosabb állomásokat, mert ehhez azt kell
mondani, hogy mag. dr. Dávid és TCM dr. Li egyike azon rit-
ka fehéreknek, akit az indiánok nem „gringónak“ neveznek,
akinek sikerült egy mély bizalmi és emberi, baráti bázist az õs-
lakókkal létrehozni. Azt viszont ápolni kell, mivel ezeknél az
embereknél a személyes kontaktus a legfontosabb. Õk látni
szeretnék azokat, akikkel beszélnek, akiknek és akikkel dol-
goznak. Nem elegendõ – mint a kereskedelmi életben sok-
szor szokás – egy faxot küldeni, és az árut megrendelni. Állan-
dó jelleggel jelen kell lenni, és minden munkatársnak – le-
gyen az indián vagy más – be kell bizonyítani, hogy ez az em-
ber más, nem olyan, mint egyike azoknak a „gringóknak“,
akiktõl félni kell, akik kihasználják, meggyalázzák és bestiáli-
san meggyilkolják õket, és akiket jogosan halálosan gyûlöl-
nek. Dél-Amerika az indián törzseken elkövetett fosztogatás,
mészárlás, népgyilkosság, genocid történetének ismeretében
nem csoda, ha egy ilyen feszült viszony jött létre.

Dr. Dávid Tamás és TCM Dr. Li Qin
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önfeláldozóan segítettek ennek a kutatási tervnek, ennek a
nemes célnak messzemenõ megvalósításában és tudományos
kivitelezésében.

AZ ELSÕ BETEGEK

A kérdéses antitumorális, immunstimuláló növényi keveréke-
ket elõször sejttenyészeteken vizsgálták meg sikeresen, majd
állatklinikákon alkalmazták. Ez alatt nem oktalan állatkísér-
letezést, állatkínzást értünk, mert ott a kísérletezés ártatlan
egészséges állatokon történik, itt pedig egy új kezelési mód-
szerrel az életveszélyesen megbetegedett állatok kaptak utol-
só segítséget. 

Az elsõ tudományosan ellenõrzött klinikai sikerek már ha-
marosan mutatkoztak. 

Ennek következményeképpen egyre több kezelõorvos és
terminális rákbeteg fordult mag. dr. Dávidhoz, TCM dr. Li-
hez, kutatóikhoz és tudományos tanácsukhoz, hogy maguk,
terminális beteg rokonaik és barátaik a CCooDD™™-Tea és Cél-
zott Táplálkozási Rendszerben részt vehessenek.

CoD™-Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer
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A CCooDD™™-tea – bioaktív komponensek koncentrációjára
standardizált minõségû full-spectrum teakeverék, amely-
nek immunstimuláló, antiangio-genetikus, a daganatsejtek
(9 daganattípus esetén) 100%-os apoptózisát indító, átté-
tek képzõdését akadályozó, tumor- és vírusellenes hatását
több világhírû kutatóintézet tudományos alapon bizonyítot-
ta. Ezeket az eredményeket világszerte a háziorvosok, ke-
zelõorvosok, klinikák, kórházak leletei, többéves tapaszta-
latai, ill. klinikailag kontrollált open label trial, fázis II. és
fázis III. titkosított, kettõs vak, placebo-kontrollált multicent-
rikus, részletesen dokumentált klinikai tanulmányok is alá-
támasztják.

A KUTATÓCSAPAT

Az assoc. prof. prof. h.c. mag. dr. Dávid Tamás és TCM dr.
Li Qin körüli tudományos kutatócsapat, az IInntteerrnnaattiioonnaall
CCooDD™™  CCaanncceerr  RReesseeaarrcchh  GGrroouupp,,  AAuussttrriiaann––HHuunnggaarriiaann
CCeellllCCuullttuurree  RReesseeaarrcchh  LLaabboorraattoorryy munkatársai nagyrészt
nemzetközileg elismert hírneves professzorokból, specia-
listákból tevõdik össze, akik magáért az ügyért – harc a rák
ellen –, a cél elérése érdekében küzdöttek.

Határtalan idealizmus, fáradhatatlanság, önzetlenség,
humanitás, nagylelkûség és áldozatkészség jellemzi ezeket a
kutatókat, barátainkat. Könyvünk elsõ részében tisztelettel és
hálával megemlítjük mindazokat, akik minden rendelke-
zésükre álló erejükkel, fáradságot és költséget nem kímélve

Dr. Dávid Tamás és TCM Dr. Li Qin
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Ha ez a felügyeleti rendszer sérült, akkor kialakul a

”törvénytelen sejt” manifesztációja (megjelenése) és elõáll egy
rosszindulatú sejt, ami burjánzani tud, és egy tumort alkot.

Ez kialakít a szervezetben egy bizonyos önállóságot önel-
látással. A test gondoskodik róla, hogy a tumor elegendõ
táp- és növekedési anyagot kapjon. A tumorsejtek tovább-
osztódnak a vér- és nyirokpályákon az egész szervezetben.
A szervezet saját magát nagyon jól meg tudja védeni külön-
féle védõmechanizmusok által, és egy jó védekezõ státusz
esetén megsemmisít minden tumorsejtet. Rossz védekezõ
státusz esetén néhány sejt beágyazódhat a test egyes vérbõ
(jó vérellátású) részén, ahol fejlõdhetnek és megnagyob-
bodhatnak. Csak most elõször állapítható meg klinikailag a
primér tumor. Ezzel egyidejûleg viszont már létezhetnek
távoli, mikroszkóppal mérhetõ metasztázisok (áttétek).

A klinikai medicina szerint egy ember akkor rákbeteg, ha
egy tumor jelenléte klinikailag bebizonyítható. Egy bizonyos
nagyságú tumor esetén ez képes magát – mint egy parazita
(élõsködõ) – a gazdaorganizmusból táplálni. Képes az
immunsejtek támadását kivédeni, a környezõ szövetet
károsítani, és magát a vér- és nyirokpályákon kiterjeszteni.

AA  kklliinniikkaaii  ggyyóóggyyáásszzaattbbaann  lléétteezziikk  
eeggyy  nnééggyyppoonnttooss  ttuummoorrpprrooggrraamm::

1. tumordiagnózis,
2. tumorterápia,

CoD™-Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer
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EU R Ó P A I TE R M É S Z E T

É S EG É S Z S É G TÁ R S A S Á G A

A H O L I S Z T I K U S R Á K G Y Ó G Y Í T Á S

T Á M O G A T Á S Á R A

HA M B U R G/NÉ M E T O R S Z Á G

Á L L Á S F O G L A L Á S A

MIT TEHETÜNK RÁK ESETÉN?

Körülbelül 400 000 ember küzd Magyarországon a rákkal,
közülük évente kb. 72 000 hal meg (a szerk. megjegyzése).

AA  RRÁÁKK KKIIAALLAAKKUULLÁÁSSAA

Feltételezhetõ, hogy a napi többmilliós sejtosztódás során
egyes sejtek hibásan fejlõdnek. Ezzel a szervezet rendszerint
megküzd, ebbõl fakadóan a ”törvényen kívüli” sejt nem tud
továbbfejlõdni. A rák kialakulásának kezdetén egy irritáció
áll, amely által egy anyagcsere-zavaros, rosszindulatú sejt
fejlõdik ki. A rendszer most már rossz vágányra térhet.
Legtöbbször életbe lép egy ”javítás”, sejtelmúlás, vagy ezek
a sejtek a természetes ölõ sejtek által megsemmisülnek.

Dr. Dávid Tamás és TCM Dr. Li Qin
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TUMORTERÁPIA

A beteg kezelése nem ritkán egy ”belsõ testi ütközettel” jár
együtt, amiben az általános közérzet, az életminõség és a
psychoszociális közérzet a tumorterápia áldozatává válik.

A klinikai gyógyászat egy bizonyos tehetetlenséget mutat és
tûzzel-vassal harcol a tumor ellen pl. kemoterápiával. Ezek a
kezelések gyakran rokkantnyugdíjba kényszerítik a beteget.

AA  kklliinniikkaaii  ggyyóóggyyáásszzaattnnaakk  ééss  aa  hhoolliisszzttiikkuuss  tteerrmméésszzeettggyyóó--
ggyyáásszzaattnnaakk  eerreeddmméénnyyeeii,,  ddee  eerreeddmméénnyytteelleennssééggeeii  iiss  vvaannnnaakk..
AA  tteerrááppiiáákk  kkéérrddéésséébbeenn  eeggyy  nneehhéézz  zzssáákkuuttccáábbaann  áálllluunnkk..  MMeegg
kkeellll  vvééggrree  éérrtteennüünnkk,,  hhooggyy  aazz  eemmbbeerr  ttööbbbb,,  mmiinntt  ssookk  sszzeerrvv
eeggyyüütttteessee  ééss  nneemm  kkeezzeellhheettõõ  ””ssyymmppttoommaattiisscchh  oorrggaannoottrroopp””
((sszzeerrvvii  ttüünneettrree  lleebboonnttvvaa))  ééss  eellkküüllöönnííttvvee..  AAzz  eemmbbeerrtt  tteell--
jjeessssééggéébbeenn  kkeellll  llááttnnuunnkk,,  ééss  aazz  eemmbbeerrnneekk  rraaddiikkáálliissaann  vváállttoozz--
ttaattnniiaa  kkeellll  öönnmmaaggáánn..

A klinikai tumorterápia ragaszkodik a tudományossághoz.
Pedig tudjuk, hogy sok készítmény nem felel meg ennek az
elvárásnak és hogy a tapasztalatgyógyászatból nyert ter-
mészetgyógyászati tudásnak ugyanolyan eredményei vannak.

TERÁPIAFAJTÁK

1. operáció, klasszikus-konvencionális, rákterápia, 
2. sugárterápia, klasszikus-konvencionális, rákterápia 
3. kemoterápia, klasszikus-konvencionális, rákterápia 
4. hormonterápia, anti-hormonterápia,
5. biotechnikai, géntechnikai terápia,
6. CCooDD™™-tea, fagyöngyterápia,

CoD™-Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer
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3. mellékhatások kezelése,
4. kivárási fázis (utókezelés-programok)

LLeehheettssééggeess  ookkookk  ééss  iirrrriittáácciióókk,,  aammeellyyeekk  
aa  rráákk  kkiiaallaakkuulláássáátt  sseeggííttiikk::

1. öröklöttség – genetikai defekt;
2. test, lélek, tudat;
3. társadalom, pszichés faktorok, érzelmi folyamatok;
4. stressz, nem megoldott életszituációk; 
5. helytelen táplálkozás;
6. szabadgyökök túlsúlya;
7. elektroszmog, sugárzás, földsugárzás, környezet;
8. gyógyszerek, hormonok, vegyszerek; 
9. az immunrendszer gyengesége;
10. a sav-bázis háztartás zavara, túlsavasodás.

TUMORDIAGNOSZTIKA

1. elektroszomatográfia, thermográfia, radiometria, 
PET/CT, CT, 

2. ultrahang, röntgen, mágnesrezonancia, endoszko-
pikus eljárás, nukleártechnikai eljárások, 

3. tumorbiopszia,
4. laboranalitika,
5. sötét látóteres mikroszkópia,
6. kristályosodásos eljárás,
7. bioelektronikai eljárás, radiesztézia,
8. biokémiai eljárás.

Dr. Dávid Tamás és TCM Dr. Li Qin
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AA  ccééll  aazz,,  hhooggyy  aa  tteerrmméésszzeettggyyóóggyyáásszzaattttaall  eeggyy  ttaarrttóóss  ttuu--
mmoorr--  vviisssszzaaffeejjllõõddéésstt  éérrjjüünnkk  eell..  AA  tteerrááppiiáánnaakk  mmeelllléékkhhaattááss
nnééllkküülliinneekk  ééss  vveesszzééllyytteelleennnneekk  kkeellll  lleennnniiee,,  ééss  vviisssszzaa  kkeellll  ssee--
ggíítteenniiee  aa  ppáácciieennsseekkeett  aa  tteessttii,,  lleellkkii  ééss  ppssyycchhoosszzoocciiáálliiss  éépp--
ssééggüükkhhöözz..  AA  rráákk  aa  sszzeemmééllyyiisséégg  lleeggmmééllyyéétt  éérriinnttõõ  bbeetteeggsséégg,,
eeggyy  éélleettkkrríízziiss,,  eezzéérrtt  ””MMeegg  kkeellll  vváállttoozzttaattnnoodd  aa  tteessttii,,  lleell--
kkii  mmiivvoollttooddaatt  ––  eeggyy  úújj  éélleetteett  kkeellll  kkeezzddeenneedd!!”” Egy tel-
jeskörûen kezelt páciens egy átváltozást él meg. Akkor fog
segíteni a tumorterápia, ha a páciens aktívan
együttmûködik, ha megmozgatja tudatalattiját, ha saját
maga is motivált és meggyõzõdött az együttmûködés
fontosságáról. Újra és újra bebizonyítják a rákbetegek,
hogy tudnak a rákkal együtt élni, és csakis akkor gyõzhetik
le azt, ha önmagukból kötetlen erõ, motiváció és hit árad.
A páciensek valóságérzékelése és érzelmei befolyásolják
az immunrendszert és az agy reakcióit. AA  ppáácciieennss  aakkttíívv
rréésszzeessee  aa  ggyyóóggyyuulláássii  ffoollyyaammaattnnaakk..  AA  ggyyóóggyyuullááss  nneemm  aa
kkeezzeellõõ  sszzeemmééllyyttõõll,,  hhaanneemm  aa  ppáácciieennssttõõll  ffüügggg..  AA  kkeezzeellõõoorr--
vvoossookk,,  aa  rráákkkkuuttaattóókk  ccssaakk  kküüllöönnbböözzõõ  uuttaakkaatt  mmuuttaattnnaakk
mmeegg,,  aammeellyyeekk  aa  zzssáákkuuttccáábbóóll  kkiivveezzeettnneekk,,  ééss  ííggyy  rréésszzeesseeii  aa
ggyyóóggyyuulláássii  ffoollyyaammaattnnaakk..

A klinikai gyógyászat csak akkor küzd a tumorral, ha már
az egyértelmûen felismerhetõ. Ebben a felismerési nagyság-
ban (0,5–1cm) a tumor már milliószor szétszóródott a test-
ben. Mit használ nekünk, ha eltávolítjuk a daganatot, ezál-
tal gyengítjük a szervezetet és lehetõséget adunk sok rákos
sejtnek a további burjánzásra!?

CoD™-Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer
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7. thymus (THX),
8. anti-angiogenesis (CCooDD™™-tea, …),
9. táplálékkiegészítés, vitamin A, E, C, CoQ10, 
10. táplálkozás, sav-bázis és a szabadgyök-antioxidáns 

egyensúly biztosítása,
11. orthomolekuláris terápia,
12. enzimterápia,
13. hyperthermia, lokoregionális,
14. psychoonkológia, problémamegoldás,
15. oxigén, 
16. Klehr-féle antitest-terápia
17. neuralterápia,
18. béltisztítás, kolon hydroterápia,
19. lézerterápia, 
20. népgyógyászati ismeretek.

BIOLÓGIAI RÁKTERÁPIA

AA  kklliinniikkaaii  oorrvvoossttuuddoommáánnyy  hháárroomm  oosszzllooppaa  mmeelllleetttt  ((kkeemmoo,,
ssuuggáárr,,  ooppeerráácciióó))  lléétteezziikk  eeggyy  nneeggyyeeddiikk  oosszzlloopp  iiss,,  aa  tteerr--
mméésszzeettggyyóóggyyáásszzaatt..  EEzz  nneemm  ccssaakk  aa  nneeggyyeeddiikk  oosszzlloopp,,  hhaanneemm
aazz  aallaappjjaa  mmiinnddeenn  oorrvvoossii  kkeezzeellééssnneekk  ééss  ggyyóóggyyííttáássnnaakk..

A természetgyógyászat a kezelésnek sokféle lehetõségét
nyújtja. Az immunrendszer erõsítése, az ellenállóerõ, a belsõ
öngyógyító erõk aktiválása a rák ellen elõtérben állnak.

A teljes körû, a tapasztalat talaján nyugvó ”komplementer
rákterápia” nem helyettesíti a klinikai onkológiai gondozást.
Ez egy kiváló kiegészítés és ebben áll a lényege, reményt
adva az érintetteknek.
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A helyes, teljes értékû táplálkozással és egészséges élet-
móddal a test egy megemelt ellenálló erõ állapotába kerül
– egy nagy értékû ”testsaját” immunvédelem lép reakcióba.

A RÁKOS FOLYAMAT MEGÁLLÍTHATÓ, 
VISSZAFORDÍTHATÓ, 

A RÁK GYÓGYÍTHATÓ!

AA  lleeggúújjaabbbb,,  vviilláággsszzeerrttee  éévvttiizzeeddeekk  óóttaa  ssiikkeerreess  eelljjáárráá--
ssookkhhoozz,,  nnöövvéénnyyii  kkéésszzííttmméénnyyeekkhheezz  ssoorroollhhaattjjuukk  aa  CCooDD™™--
TTeeaa  ééss  CCééllzzootttt  TTáápplláállkkoozzáássii  RReennddsszzeerr  mmeelllleetttt,,  vveellee  eeggyyüütttt
aallkkaallmmaazzhhaattóó::
11.. IInnddiivviidduuáálliissaann  ccééllzzootttt  kkeemmoo--//bbiioollóóggiiaaii  tteerrááppiiaa
22.. IInnzzuulliinnnnaall  ppootteenncciiáálltt  ccééllzzootttt  kkeemmootteerrááppiiaa  ((IIPPTT  --  DDrr..  DD..  

GGaarrcciiaa)),,
33.. FFrreekkvveenncciiaa--tteerrááppiiaa  ((DDrr..  RR..  RRaayymmoonndd  RRiiffee)),,  
44.. EElleekkttrroocchheemmootteerrááppiiaa,,  ppeerrkkuuttáánn  BBiioo--eelleekkttrroo--tteerrááppiiaa,,  

((DDrr..  RRuuddoollff  PPeekkaarr)),,
44.. EElleekkttrroommeeddiicciinnaa  ((DDrr..  RRoobbeerrtt  CC..  BBeecckk)),,
55.. BBiioollóóggiiaaii  tteerrááppiiaa  ((PPrrooff..  ddrr..  GG..  EEnnddeerrlleeiinn))
66.. LLiinnuuss  PPaauulliinngg  VViittaammiinn  ––  PPrrooggrraamm  ––  nnaaggyy  mmeennnnyyiissééggûû

CC--vviittaammiinn  eeggyyiiddeejjûû  oorráálliiss  ééss  iinnttrraavvéénnááss  aaddaaggoolláássaa  
((SSzzeenntt--GGyyöörrggyyii  AAllbbeerrtt,,  GGrreegg  AArrnnoolldd,,  AAbbrraamm  HHooffffeerr,,  
CChheerrkkaassiinn))  vvaallaammiinntt  aa  ffaaggyyöönnggyy,,  aa  ppeeccssééttvviiaasszzggoommbbaa,,
aa  ccsseeccsseemmõõmmiirriiggyy  kkéésszzííttmméénnyyeekk  aallkkaallmmaazzáássaa..

FFoonnttooss  aa  sszzeerrvveezzeett  bbeellssõõ  mmiilliiõõjjéénneekk  rraaddiikkáálliiss  ááttáállllííttáássaa,,
llúúggoossííttáássaa,,  aa  sszzaabbaadd  ggyyöökk  ––  aannttiiooxxiiddáánnss,,  aa  tteessttii,,  lleellkkii,,  sszzeelllleemmii
eeggyyeennssúúllyy  hheellyyrreeáállllííttáássaa,,  aa  nnaappii  aakkttíívv  mmoozzggááss,,  aa  tteerrmméésszzeetteess
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AA  ddaaggaannaattpprroobblléémmaa  eeggyy  hhoolliisszzttiikkuuss,,  tteelljjeess  kköörrûû  pprroobblléémmaa..
AAzz  eeggéésszz  eemmbbeerr  bbeetteegg  ééss  eelluurraallkkooddootttt  rraajjttaa  aa  rráákk,,  ééss  nneemm
sszzaabbaadd  aazztt  ggoonnddoollnnuunnkk,,  hhooggyy  eellttûûnniikk  aa  rráákk,,  hhaa  eellttáávvoollííttjjuukk
mmaaggáátt  aa  ddaaggaannaattoott..  AA  ddeeffoorrmmáálltt  sseejjtteekk  mmiilllliiáárrddjjaaii  mméégg  kkeerriinn--
ggeenneekk  aa  sszzeerrvveezzeettbbeenn  ééss  eezzáállttaall  kkiiaallaakkuullhhaattnnaakk  aazz  ááttttéétteekk..

Az immunrendszer státusza sokféle külsõ és belsõ faktortól
függ. Nagy szerepet játszik a lélektani faktor, a szerelem, a
barátok, a meggyõzõdés az életben, a megelégedettség
érzése. Érzelmi impulzusok – mint harag, félelem, öröm – a
testben információkká és reakciókká tevõdnek át, és továb-
bítódnak különösen az immunrendszerhez. Mentális folya-
matok, érzelmek, öröm, szeretet, gondolatok az agy bio-
kémiai folyamatain keresztül hatnak a testre és így képesek
azt beteggé, de egészségessé is tenni!

Vizuális látás, vágyódás, öröm esetleg meggyógyíthatnak
egy rákbeteget, de mindenekelõtt nagyon fontos szerepet
játszik az immunrendszer erõsítésében az A-, E-, C-vitami-
nokban, szelénben, cinkben, bioaktív tápanyagokban
(gyógynövények, teák), nyomelemekben dús táplálkozás,
különösen stressz-szituációban és szabadgyökökkel, makro-
molekulákkal terhes környezeti károsító hatások esetén.

Enzimek segítenek a rákos sejt által kialakított védõ övet
feloszlatni, és ezáltal támadhatóvá teszik a ráksejtet különféle
makrofágoknak és faló sejteknek, amelyek a CCooDDTTMM-tea, a
THX és fagyöngy által megerõsíthetõk és megsokszorozhatók.

Ezen kívül az oxigén maga a halál minden egyes ráksejt-
nek, amelyek energiájukat az oxigén nélküli erjedésbõl
nyerik (1/2–3/4 óra napi mozgás fontossága friss levegõn!)
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M Á S O D I K  F E J E Z E T

””MMeegg  kkeellll  vváállttoozzttaattnnoodd  tteessttii,,  lleellkkii  mmiivvoollttooddaatt..
EEggyy  úújj  éélleetteett  kkeellll  kkeezzddeenneedd!!””

RRoobbeerrtt  YYoouunngg

A COD™-TEA ÉS CÉLZOTT
TÁPLÁLKOZÁSI  RENDSZER

CÉLJAI

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI

ALKALMAZÁSI TERÜLETEI

ttáápplláállkkoozzááss,,  aa  ssookk  zzööllddsséégg,,  ggyyüümmööllccss,,  ssookk  ffoollyyaaddéékk  ffooggyyaasszzttáássaa
mmeelllleetttt  eennyyhhéénn  llúúggooss,,  ttiisszzttííttootttt  vvíízz  nnaappii  ffoo--ggyyaasszzttáássaa..

A JÖVÕ ÚTJA

AA  jjöövvõõ  úúttjjaa  aa  gglloobbáálliiss,,  sszzéélleess  kköörrûû  rráákkmmeeggeellõõzzééssii  iinnffoorr--
mmáácciióó,,  aa  pprriimméérr  pprreevveenncciióó,,  aa  hheellyyeess,,  tteerrmméésszzeetteess
ttáápplláállkkoozzááss  ééss  eeggéésszzssééggeess  éélleettmmóódd  iissmmeerrtteettéésséénneekk  sszzéélleess
kköörrûû  kkiiééppííttééssee  ééss  aazz  iinnddiivviidduuáálliissaann  kkoommbbiinnáálltt,,  ccééllzzootttt,,
bbiioollóóggiiaaii,,  iimmmmuunnoollóóggiiaaii  rráákktteerrááppiiaa  bbeevveezzeettééssee..  

EEhhhheezz  aa  lleeggffoonnttoossaabbbb  llééppééss  aa  kkoonnsszzeennzzuuss,,  aa  sszziinneerrggiizz--
mmuuss  llééttrreehhoozzáássaa  aa  kkoonnvveenncciioonnáálliiss  kklliinniikkaaii  oorrvvoossttuu--
ddoommáánnyy,,  aa  tteerrmméésszzeettggyyóóggyyáásszzaatt  ééss  aa  hhaaggyyoommáánnyyooss
ffiittootteerrááppiiaa  kköözzöötttt..

AA  rráákk  ookkáánnaakk  nnyyíílltt  eelliissmmeerrééssee  ((RRiiffee,,  WWeebbeerr,,  CCllaarrkk,,
LLaakkhhoovvsskkyy,,  BBeecckk,,  PPeekkaarr))  ffoorrrraaddaallmmiiaann  úújj  lleehheettõõssééggeekkeett
nnyyiitt  aa  rráákk  mmeeggeellõõzzéésséérree,,  ddee  ffõõlleegg  aa  rráákk  ookkoozzaattii  ggyyóó--
ggyyííttáássáárraa  aa  sszzóó  lleeggnneemmeesseebbbb  éérrtteellmméébbeenn..

EEggyyiikk  ffõõ  ccéélluunnkk  lleeggyyeenn  ––  aa  kkoonnvveenncciioonnáálliiss  kkeezzeellééssii  mmóódd--
sszzeerreekkkkeell  EEGGYYÜÜTTTT,,  aa  sseebbéésszzeett,,  ccééllzzootttt  kkeemmootteerrááppiiaa,,  ssuu--
ggáárrtteerrááppiiaa,,  hhoorrmmoonntteerrááppiiaa,,  ggéénntteerrááppiiaa  eellõõtttt,,  mmeelllleetttt  ééss
uuttáánn  aa  hhoolliisszzttiikkuuss,,  ttuuddoommáánnyyoossaann  iiggaazzoolltt,,  mmeelllléékkhhaattááss--
mmeenntteess,,  kkiieeggéésszzííttõõ,,  ttáámmooggaattóó  bbiioollóóggiiaaii  iimmmmuunntteerrááppiiaa
sszziinneerrggiikkuuss  aallkkaallmmaazzáássáávvaall  ––  aa  sszzeekkuunnddeerr  pprreevveenncciióó,,
aazz  ááttttéétteekk  kkeelleettkkeezzéésséénneekk  mmeeggeellõõzzééssee..
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A CoD™-RENDSZER CÉLJAI:

ÁÁll ttaa lláánnooss ::

1. Az egészség fenntartása optimálisan mûködõ ellenálló-
rendszerrel. EEggéésszzssééggmmeeggõõrrzzééss!!

2. BBeetteeggssééggmmeeggeellõõzzééss mindenekelõtt a krónikus megbe-
tegedésekre vonatkozóan.

3. MMéérreeggtteelleennííttééss,,  ssaavvttaallaannííttááss,,  llúúggoossííttááss az ellenálló-rendszer 
optimális mûködése érdekében.

4. TTeessttii  ééss  lleellkkii  ggyyaakkoorrllaattookk  nnöövveellééssee optimálisan mûködõ 
anyagcsere-folyamattal és kifogástalan szív-vérkeringési 
rendszerrel.

5. BBeellssõõ  ffeelloollddóóddááss  ééss  kkiieeggyyeennssúúllyyoozzoottttssáágg rendezett 
körülményekkel az élet minden területén.

KKüü llöönnöösseenn  ddaaggaannaattooss   mmeeggbbee tteeggeeddéésseekk   eessee ttéénn::

1. SSTTAABBIILLIIZZÁÁLLÓÓDDÁÁSS, azaz a jelenlegi állapot rosszabbodásának
megakadályozása.

2. AA  kkeemmoo--  ééss//vvaaggyy  ssuuggáárrtteerrááppiiaa  hhaatthhaattóóss  ttáámmooggaattáássaa..
3. AA  kkeemmoo--  ééss//vvaaggyy  ssuuggáárrtteerrááppiiaa  ssúúllyyooss  mmeelllléékkhhaattáássaaiinnaakk

jjeelleennttõõss  ccssöökkkkeennttééssee..
4. FFáájjddaalloommccssöökkkkeennttééss..
5. ÉÉttvváággyyggeerrjjeesszzttééss..
6. ÉÉlleettmmiinnõõsséégg  jjaavvííttáássaa és az éélleettttaarrttaamm  jjeelleennttõõss  mmeegghhoosszz--

sszzaabbbbííttáássaa..
7. AA  ddaaggaannaattookk  ééss  ááttttéétteekk  rréésszzlleeggeess, ill. eeggyyeess  eesseetteekkbbeenn  

tteelljjeess  rreemmiisssszziióójjaa..
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A CoD™-TEA ÉS CÉLZOTT TÁPLÁLKOZÁSI RENDSZER

Assoc. prof. prof. h. c. mag. dr. Dávid Tamás és TCM dr. Li
Qin CCooDD™™-rendszere a különbözõ növényi keverékeken, a
táplálkozási és életviteli útmutatókon alapuló tapasztalatok
összessége, amelyekrõl az Amazonas esõerdeje és Kína õs-
lakói évezredek óta tapasztalatokat szereztek, ezeket táplál-
kozásukba, életrendjükbe iktatták, sikeresen alkalmazták és
nap mint nap alkalmazzák.

Az indiánok ez irányú feljegyzései hiányában és a mégis
nagyon különbözõ életterekre vonatkozóan szükség volt a
rendszer szigorú tudományos analizálására és a mai ember
életviszonyaira való adaptálására. 

AAssssoocc..  pprrooff..  mmaagg..  ddrr..  DDáávviidd  ééss  TTCCMM  ddrr..  LLii  CCooDD™™--rreennddsszzee--
rréénneekk  aallaappppiilllléérreeii  aazz  éélleettvviitteell  ééss  ttáápplláállkkoozzááss  rraaddiikkáálliiss,,  ppoozziittíívv
mmeeggvváállttoozzttaattáássaa,,  aa  sszzeerrvveezzeett  mméérreeggtteelleennííttééssee,,  aazz  eelllleennáállllóókkéé--
ppeessssééggeett  sseerrkkeennttõõ  ééss  aa  ddaaggaannaattkkééppzzõõddéésstt  ggááttllóó  tteeaakkúúrraa..

AA  CCooDD™™--tteeaa  eellkkéésszzííttééssii  eelljjáárráássaa  aazzoonnooss  aazz  õõssllaakkóókkéévvaall,,  aazzaazz  aa
hhaattáássmmeecchhaanniizzmmuuss  mmiinnddeennffééllee  kkeezzeellééssttõõll  mmeenntteess  ééss  vváállttoozzaattllaann..

TTáápplláállkkoozzáássuunnkk,,  éélleettvviitteellüünnkk  eesseettlleeggeesseenn  sszzüükkssééggeesssséé  vváálltt
rraaddiikkáálliiss  mmeeggvváállttoozzttaattáássaa  áállttaall  aazz  eerreeddeettii,,  iillll..  kkeezzddeettii  tteerrmméé--
sszzeetteess,,  éélleettvviitteellii  ééss  ttáápplláállkkoozzáássii  ffoorrmmáákkhhoozz  kköözzeelleeddhheettüünnkk..

AAssssoocc..  pprrooff..  pprrooff..  hh..  cc..  mmaagg..  ddrr..  DDáávviidd  ééss  TTCCMM  ddrr..  LLii
CCooDD™™--TTeeaa  ééss  CCééllzzootttt  TTáápplláállkkoozzáássii  RReennddsszzeerree  eeggyy  kkoommbbiinnáálltt
rreennddsszzeerr,,  aammeellyy  aazz  oorrvvoossttuuddoommáánnyy  iissmmeerrtt  rráákkkkeezzeellééssii  mmóódd--
sszzeerreeiivveell  ((sseebbéésszzeett,,  kkeemmootteerrááppiiaa,,  ssuuggáárrtteerrááppiiaa……))  eeggyyüütttt  mmiinntt
kkiieeggéésszzííttõõ,,  ttáámmooggaattóó  BBIIOOTTEERRÁÁPPIIAA  iiss  aallkkaallmmaazzhhaattóó,,  aazzookk  ppoo--
zziittíívv,,  mmaalliiggnnoottooxxiikkuuss  hhaattáássáátt  jjeelleennttõõsseenn  ffookkoozzzzaa,,  ssúúllyyooss,,  kkáá--
rrooss  mmeelllléékkhhaattáássaaiitt  vviisszzoonntt  eeggyyéérrtteellmmûûeenn  ccssöökkkkeennttii..

Dr. Dávid Tamás és TCM Dr. Li Qin
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A COD™-RENDSZER POZITÍV KIHATÁSAI

– amelyeket többéves alkalmazása után több tízezer súlyos,
terminális rákbetegen világszerte megfigyeltek:

TTeessttii  jjaavvuullááss
1. a fertõzéshajlam elkerülése, csökkenése,
2. a gyomor-bélrendszer mûködésének javulása,
3. a testi és szellemi teljesítõképesség fokozása, 
4. a vérkép és laborértékek javulása,
5. a sebgyógyulás meggyorsulása, 
6. gyorsabb betegség utáni helyreállás,
7. a fáradékonyság csökkenése,
8. a mûtétek, a kemo- és radioterápia után a szervezet 

gyors felépülése.

LLeellkkii  jjaavvuullááss
1. a vállalkozószellem növekedése, 
2. a fáradékonyság csökkenése, 
3. a depresszióra való hajlamosság csökkenése,
4. a belsõ egyensúly helyreállása, 
5. az akaraterõ erõsödése,
6. a stressz-ellenállóképesség fokozódása,
7. a koncentrálóképesség fokozódása,
8. a fájdalmak csökkenése vagy teljes megszûnése.

FONTOS TANÁCS:  
MMiinnddeennnneemmûû  ppaannaasszz  eesseettéénn  aa  CCooDD™™--rreennddsszzeerr  hhaasszznnáállaa--
ttaa  eellõõtttt  hhoolliisszzttiikkuuss  sszzeemmlléélleettûû  bbiizzaallmmii  kklliinniikkuussookk,,  hháázzii
kkeezzeellõõoorrvvoossookk  ttaannááccssaa  aa  mméérrvvaaddóó!!

CoD™-Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer
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A CoD™-RENDSZER ALKALMAZÁSI TERÜLETEI:

EELLSSÕÕSSOORRBBAANN::

1. IInnooppeerraabbiilliiss,,  kkeemmootteerrááppiiaarreezziisszztteennss  rráákkbbeetteeggeekknnééll;;
2. TTeerrmmiinnáálliiss,,  eellõõrreehhaallaaddootttt,,  ááttttéétteess  rráákk--  ééss  iimmmmuunnggyyeennggee--

ssééggben szenvedõ betegeknél;
3. KKeemmoo--,,  ssuuggáárr--  ééss//vvaaggyy  hhoorrmmoonntteerrááppiiáávvaall  eeggyyüütttt  mmiinntt  

aaddddiittíívv,,  sszzuuppppoorrttíívv  bbiiootteerrááppiiaa;;
4. A tumorok sebészeti kezelése elõtt vagy után mmiinntt  ttáámmoo--

ggaattóó  ééss  kkíísséérrõõ  kkeezzeellééss  ((sseekkuunnddeerr  pprreevveenncciióó));;
5. KKrróónniikkuuss  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekknnééll,,  amelyek immungyenge-

séggel és anyagcserezavarokkal függnek össze 
[[rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss,,  ffeekkééllyyeess  vvaassttaaggbbééllggyyuullllaaddááss  
((CCrroohhnn--kkóórr)),,  ggyyoommoorrffeekkééllyy,,  mmuullttiippllee  sscclleerroossiiss,,  PPaarrkkiinnssoonn--,,
AAllzzhheeiimmeerr--kkóórr,,  aasszzttmmaa,,  aalllleerrggiiaa,,  ddiiaabbéétteess,,  iimmppootteenncciiaa……]]

DDEE MMÉÉGG EEZZEENN KKÍÍVVÜÜLL::

1. az immunrendszer általános gyengeségénél;
2. túl magas vérzsiradék-tartalomnál;
3. kkrróónniikkuuss  íízzüülleettii  ggyyuullllaaddáássookknnááll;
4. vvíírruussooss  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekknnééll  ((HHeeppaattiittiiss  CC,,  HHuummáánn  ppaappiill--

lloommaa  vvíírruuss  //HHPPVV//,,  IInnfflluueennzzaa  AA  ééss  mmuuttáácciióóii,,  EEppsstteeiinn--BBaarrrr  
vvíírruuss,,  //EEBBVV//,,  HHeerrppeesszz……));

5. aazz  éélleettmmiinnõõsséégg  ééss  aazz  eeggéésszzsséégg  mmiinntt  bbeetteeggssééggmmeeggeellõõzzõõ  
ffeennnnttaarrttáássáárraa  ééss  jjaavvííttáássáárraa..

Dr. Dávid Tamás és TCM Dr. Li Qin
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ÁLTALÁNOS MAGYARÁZATOK

11..   MMii   aa  RRÁÁKK??

Multifaktorális, idült, degeneratív megbetegedés, amely 8-
15 év alatt jöhet létre. Idegen nyelven tumor, neoplasma,
malformatio, carcinoma, sarcoma.

A rák nem egy szerv, hanem az egész szervezet, a test,
a lélek és a szellem idült degeneratív megbetegedése, az
egészséges sejtek lassú, fokozatos deformálódásának
eredményeképpen (Giesing et al. 2000).
Kialakulásában a genetikai adottságokon kívül egy sor lelki,

külsõ környezeti hatás, pl. a dohányzás, szerves és egyéb vegyü-
letekkel való tartós kontaktus, túlzott alkoholfogyasztás, helyte-
len, természetellenes táplálkozás, amalgám fogtömések és fém
szájimplantátumok, szexuális, párkapcsolati és különféle szo-
ciális, társadalmi problémák, öröklõdés, s egyéb ismert és
kevésbé ismert tényezõ együttes jelenléte, ezek különbözõ egyéni
kombinációja szükséges a szervezet egyidejû kompenzációs és
védekezõ képességének megromlása, legyengülése mellett.

Maga a daganat nem más, mint a normálistól
alakjában és mûködésében jelentõsen eltérõ olyan
sejthalmaz, amely génkárosodás következtében sza-
porodásában és növekedésében korlátlan, nem ismeri a
szöveti határokat, növekedése igen intenzív, anyagcseré-
je fõleg anaerob körülmények közt jelentõs, nagy mennyi-
ségû toxikus anyagot termel, amellyel a szervezet elõbb-
utóbb nem képes megbirkózni.
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1993 óta kórházakban és klinikákon a klinikai és labo-
ratóriumi vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy a
CCooDD™™--TTeeaa--EExxttrraakktt  ééss  CCééllzzootttt  TTáápplláállkkoozzáássii  RReennddsszzeerr  mmiinntt
aaddddiittíívv,,  sszzuuppppoorrttíívv  BBIIOOTTEERRÁÁPPIIAA elsõsorban a következõ
krónikus, degeneratív betegségeknél volt hatásos:

1. mmeellllrráákk  ééss  ááttttéétteeii,
2. nneemm  kkiisssseejjtteess  ttüüddõõrráákk,
3. ggyyoommoorr--,,  vvaassttaagg--,,  vvééggbbééllrráákk  ééss  ááttttéétteeii,
6. llyymmpphhoommaa  nnoonn  HHooddggkkiinn,
7. pprroosszzttaattaarráákk  ééss  ááttttéétteeii,
8. mmeellaannoommaa  ((bbõõrrrráákk))  ééss  ááttttéétteeii,
7. ccssoonnttrráákk, 
8. ppeetteefféésszzeekkrráákk  ééss  ááttttéétteeii,
9. hhóóllyyaaggrráákk, 
10. lleeuukkéémmiiaa  ggyyeerrmmeekk--  ééss  sseerrddüüllõõkkoorrbbaann,
11. eellssõõddlleeggeess  ddaaggaannaattookk  uuttáánnii  ááttttéétteekk  aazz  aaggyybbaann,,  

ttüüddõõbbeenn,,  mmáájjbbaann,,  ccssoonnttrreennddsszzeerrbbeenn,
12. rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss,,  ppoollyyaarrtthhrriittiiss,,  ffeekkééllyyeess  vvaassttaaggbbééll--

ggyyuullllaaddááss  ((CCrroohhnn--kkóórr)),,  ggyyoommoorrffeekkééllyy,,  mmuullttiippllee  sscclleerroossiiss,,
aalllleerrggiiaa,,  aasszzttmmaa,,  AAllzzhheeiimmeerr--,,  PPaarrkkiinnssoonn--kkóórr,,  ddiiaabbéétteess,,  
iimmppootteenncciiaa……
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22..   IImmmmuunnrreennddsszzeerr ::

Az immunrendszer feladata az emberi szervezet megvédése
minden betegségtõl. Minél jobban mûködik az immunrend-
szer, annál hatásosabban tudja fõ feladatát, a kórokozók elle-
ni védekezést teljesíteni. Természetesen nem feltételezhetõ,
hogy az immunrendszer állandóan 100%-osan mûködõképes.
Individuális, öröklött hajlamok, diszpozíció, táplálkozási szoká-
sok és életmód, lelki állapot, hormonstátusz, környezet stb. fe-
lelõsek immunrendszerünk állapotáért, felkészültségéért.

Ha a szervezet jó állapotban van, csak nagyon kevés kór-
okozónak van esélye az immunrendszer védõsáncát áttörni.
Ezekbõl is csak igen csekély szám az, ami életveszélyes lehet.
Ehhez a kis körhöz tartoznak azok a kórokozók, amelyek eset-
leg rákot vagy rákhoz hasonló betegségeket válthatnak ki.

33..   RRáákkkkééppzzõõddééss ::

A rák a rosszindulatú daganat általános kifejezése. Egy sejt
elfajzott és elkezd – eleinte észrevétlenül – szaporodni. Ez a
szaporodás megállhat, de az évek folyamán fokozódhat is
lassan vagy gyorsabban, sõt nagy daganatokká fejlõdhet.
Ezenkívül egyes rákfajták más szervekben vagy az egész
szervezetre elosztva testvérdaganatokat, ún. áttéteket idéz-
hetnek elõ. Ez azt jelenti, hogy a daganatok minden szövet-
struktúrában felléphetnek.

A rákképzõdés igen komplex – oka sokoldalú –, kölcsö-
nös, nagy kiterjedésû kémiai jelekkel irányított sejtelváltozás.

A legújabb ismeretek alapján tudományosan igazolt, hogy
sseejjttsszziinntteenn  aa  rráákkoott  mmiikkrroobbáákk  ookkoozzzzáákk,,  aammeellyyeekk  aazz  iimmmmuunn--
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AA  bbeetteeggsséégg  eellõõrreehhaallaaddttáávvaall  aa  kkoonnvveenncciioonnáálliiss  kkeezzeelléésseekk
eelllleennéérree  aazz  eesseetteekk  ttúúllnnyyoommóó  ttööbbbbssééggéébbeenn  éélleettvveesszzééllyyeess
ááttttéétteekkeett  kkééppeezz,,  rréésszzbbeenn  vvaaggyy  tteelljjeesseenn  lleekkööttii  aa  sszzeerrvveezzeett
iimmmmuunnrreennddsszzeerréétt,,  ffeellhhaasszznnáálljjaa  aa  sszzeerrvveezzeett  rreennddeellkkeezzéésséérree
áállllóó  ttááppaannyyaaggookk  jjeelleennttõõss  rréésszzéétt,,  áállttaalláánnooss  ooxxiiggéénnhhiiáánnyyooss
áállllaappoottoott,,  ssaavv--llúúgg  eeggyyeennssúúllyyvveesszzttéésstt,,  eelleerrõõttlleenneeddéésstt  ookkoozz--
vvaa  eellõõsseeggííttii  aa  sszzeerrvveezzeett  vvééggssõõ,,  iiddõõ  eellõõttttii  eellmmúúlláássáátt..

A daganatos betegségben szenvedõk társadalmi megítélése
sajnos nem megfelelõ, mert a közgondolkodásban ”a rák
egyenlõ a halállal” tudat az elterjedt.

A rákos beteg sajnos akarva-akaratlanul elszigetelõdik a
társadalomtól, céljavesztetté válik, így a materiális orvosi
alapterápia nem minden esetben hozza meg az elvárható
eredményt.

Sajnos hazánk az onkológiai elhalálozások terén
nemzetközileg is szégyenletes helyen, azaz az USA-val együtt
a világstatisztikában legelöl áll.

Mindezek figyelembevételével a tudományosan igazolt ter-
mészetes élet- és gyógymódoknak igen nagy a szerepe és
jelentõsége.

A tudományos kutatás mindenkori naprakész ered-
ményeinek figyelembevételével a következõkben tesszük
közzé az általunk javasolt onkológiai-természetgyógyászati
kiegészítõ, a konvencionális módszereket (sebészet, kemo-
és sugárterápia) támogató terápiákat.
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adagolását, valamint a fagyöngy- és csecsemõmirigy készít-
mények alkalmazását, illetve a szervezet belsõ miliõjének át-
állításához a sok zöldség, gyümölcs fogyasztása mellett eny-
hén lúgos, tisztított víz napi fogyasztását.

Azt is tudni kell, hogy az utóbbi években világszerte magán-
rákklinikákon, de már állami klinikákon is ezreket, tízezreket
mentettek és mentenek meg – elõrehaladott, áttétes “kike-
zelt”, kemoterápia-rezisztens (MDR) rákbetegeket – tudomá-
nyosan igazolt komplementér, additív, alternatív eljárások-
kal, gyógynövényekkel. Ezen eljárások többsége mindenki
számára anyagilag elérhetõ és remélem, hogy hamarosan
Magarországon is családi orvosok vagy magán rákközpon-
tok nagy sikerrel alkalmazni fogják – egyes lobbik ellenállá-
sa ellenére – a magyar rákbetegek gyógyulása érdekében.

A CoD™-TEA ÉS CÉLZOTT TÁPLÁLKOZÁSI REND-

SZER A KÖVETKEZÕ SZEMÉLYEK JELENTÕS KÖZRE-

MÛKÖDÉSÉVEL JÖTT LÉTRE:

TCM Dr. Li Qin, Prof. DDr. Apostolos GEORGOPOULOS,
DDr. Ernest Balaun, Mag. Brigitte Brem, Prof. Dr. Harald
GREGER, Prof. Dr. Otmar HOFER, Prof. Dr. Péter GÁLFY,
Doz. Dr. Zsuzsa NEOGRÁDY, Prof. Dr. Balázs SARKADI, Dr.
László HOMOLYA, Prof. Dr. Michael MICKSCHE, Prof. Dr.
Joao Padilha FILHO, Prof. Dr. Ernõ TÚRI, Dir. Zsuzsi JAKAB,
Brigitte R. WINKLER, KR. Hans FRANK, NASZÁLY Ferenc és az
ODITECH STUDIO munkatársai, Dr. Ferdinand GRAF, Prof.
Dr. Ágnes KÉRY, Dr. Antal SIMAI, Dr. István OTT, Prof. Dr.
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rreennddsszzeerr  ggyyeennggeessééggee  eesseettéénn  mméérrttéékktteelleennüüll  eellsszzaappoorrooddnnaakk,,
mmeeggnnaaggyyoobbbbooddnnaakk,,  ííggyy  aazz  iimmmmuunnrreennddsszzeerr  sseejjttjjeeii  sseemm  ttuudd--
jjáákk  eezzeekkeett  mmeeggsseemmmmiissíítteennii  ééss  sseejjttkkáárroossííttóó,,  sseejjttppuusszzttííttóó  hhaattáá--
ssuukkkkaall  eelliinndduull  aa  rráákkooss  ffoollyyaammaatt!! (R. Rife, H. Clark, A.
Weber, R. Pekar, E. Enby)

Ezen elhálózott és komplex összefüggések alapján köny-
nyen felismerhetõ, milyen fáradságos ennek a területnek a
megfigyelése és kutatása. Az ezzel foglalkozó tudományág
(az onkológia) folyamatosan fejlõdik; egy azonban biztos: a
szervezetben történõ rákos daganatok növekedésével és
ezek szaporodásával kapcsolatos ismereteinket még sokáig
nem tekinthetjük teljesnek. 

44..   TTeerrááppiiaa ffaa jj ttáákk::

A legismertebb és legelterjedtebb, de sajnos ritkán hatásos
kezelési módszerek a ráknál a sebészet, a kemo- (785 000
dokumentált rákbeteg esetében az USA-ban a kemoterápia
csak 2,5–3%-ban volt hatásos), a sugár-, a hormon- és a
génterápia. Ezek a terápiafajták különösen az utóbbi években
bizonyos fejlõdésen mentek keresztül. De sajnos ennek dacá-
ra el kell ismerni, hogy élettartam-meghosszabbító és élet-
minõségjavító hatásuk évtizedeken át nem emelkedett, és az
ezekkel a terápiákkal járó kellemetlen, súlyosan káros, gyak-
ran életveszélyes mellékhatásokat nem tudták megszüntetni.

A legújabb sikeres eljárásokhoz, növényi készítményekhez
sorolhatjuk a CCooDD™™-tea-rendszer mellett az inzulin által po-
tenciált célzott kemoterápiát, a kombinatív oxigénterápiát, a
nagy mennyiségû C-vitamin egyidejû orális és intravénás
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Alois MAIER, Ing. Heinz TRÖSTL, Norbert Hermann és Ulrike
HAIDER, Dipl. Ing. Dieter és Saskia HAYDE, Dr. András BAJ-
TAY, Dr. Péter SCHMIDT, Ágnes NAGY, Kinga VINCZE, Prof.
Dr. Wolfgang HOLZER, Pál és Ágnes KOSZÓ, Éva PAULINA,
Gyula MOLNÁR, dr. György és Györgyi BÁTHORY, Árpád
BÁNKY, Prof. Dr. M. F. IBARGUEN, Doz. Dr. Günther
LIEBESWAHR, Assoc. Prof. Dr. Csaba JUHÁSZ, Olga FECER,
Dr. Kornél MOTL, Prof. Dr. Yacoov MATZNER, Peter RABL,
Prof. Dr. István RÁCZ, Prof. Dr. Ricardo SANCHEZ, Prof. Dr.
Franz Josef SKOTTON, Min. Rat. Prof. Dr. Peter és Helga
STIEGNITZ, Friedrich-Karl SANDMANN, Prim. Dr. Zoja
ANISIMOVNA, Prof. Dr. E. A. MOVSESOVIC, Gen. Dir. Dr.
Siegfried SELLITSCH, Dr. Katalin GÖRGEY, Dr. Márta
MÁCSAY, Dr. László PAPUTH, Zsuzsi MOLNÁR, Fruzsina
SZÉKHELYI, Virág TÖRÖK.

Bécs, München, Budapest, Szeged, Lima, Sao Paulo, Belem,
Manaus, Boa Vista, Georgetown, Lethem, Szolnok, Iquitos,
Pucallpa, Boston, Gyõr, New York, Luzern, Quito, Temesvár,
Jerusalem, Puerto Maldonado, Tabatinga, Puerto Ayacucho,
Hamburg, Caracas, Cuzco, Szentpétervár. 

FIGYELEM!
KKiizzáárróóllaagg  ccssaakk  eerreeddeettii,,  „„oorriiggiinnááll  ddrr..  DDáávviidd““  CCooDD™™--tteeaa--
eexxttrraakkttoott  hhaasszznnáálljjoonn!!  ((CCooDD™™--HHOOLLOOGGRRAAMMMM!!!!,,  LLooggóó,,  ddrr..
DDáávviidd  fféénnyykkééppee,,  aallááíírráássaa,,  CCooDD™™--zzáárrjjeeggyy,,  zzssuuggoorrffóólliiaa!!))
GGyyeerrmmeekkeett  kkíívváánnóó,,  tteerrhheess  ééss  sszzooppttaattóó  aasssszzoonnyyookknnaakk  aa  CCooDD™™--tteeaa--
eexxttrraakktt  nneemm  aajjáánnllootttt!!
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Rainer KOTZ, Dr. Cid FERREIRA, Dr. Eleonora KRISCHKE, Dr.
Gustav TEICHT, Dr. Felipe MIREZ, E. G. PEREZ, Dr. Oliver
GYULAVÁRI, Prof. Dr. Reimar BRUENING, Dr. Susan SIMON,
Prof. Dr. Robert ZEILINGER, Katalin KONDOR, Dr. Reiner
METZGER, Dr. Ludwig LAXHUBER, Prof. Dr. Bilha SCHECHTER,
Ing. Gyula PARRAG-UDVARI, OMR. Dr. Felix és Martin WAG-
NER, Prof. Dr. Pedro ANGULO, Tünde SÁRKÖZI, Elias Jean
ZOUEIN, Renato CAMERANI, Alton PRIMUS, John u. Paul
SMALL, M. N. COSMOS, Katalin és Zoltán és Csaba
WOHNER, Marika RUBIK, Magdolna KISS, Dr. Eleana SALAS,
Imelda és Maritza GONZALEZ-HURTADO, Janice MANGAL,
Prof. Dr. Olga Lock de UGAZ, Prof. R. Aranda de los RIOS,
N. Orlando, Yvette és Visnou LALL, Doz. Dr. Lafayette LAGE,
Henrietta VARGA, Prof. Dr. Roberto GUARNIERO, Gabriele
OSTERBAUER, Reg. Rat. Franz GERERSDORFER, Peter
SEISENBACHER, Alfred Reichhart, Zoltán GÖRGÉNYI, Dr. Pé-
ter BRÓDY, Erzsébet FARKAS, Judit KOVÁCS, Ágnes BÁN, Di-
rektor Jürgen BRAUNSCHWEIGER, Michael u. Bärbel
DAINARD, Dr. Tamás VÁRADY, Vorstands-Direktor Heinz
GEHL, Dir. Gerhard SCHULLER, Inge és Alf ELKAN-
STALLMEIER, Sekt. chef Dr. Norbert ROZSENICH, Leonora
MÖRK, Gabi és Rolf FROBÖSE, Zsuzsa CORDES, Prof. Dr.
Simion BOLTE, Dr. Stephen FEINGOLD, Dr. Gyula PÁNSZKY,
Prof. Dr. Itamar TSUR, Georges STALDER, Prof. Dr. Dr. h.c.
Alois STACHER, Dr. Eva WILLY, Rachel és George ADAM,
Hofrat Elisabeth SOPPER, Ricardo MARZO, Doz. Dr. Gerhard
BAUMGARTNER, Dr. Veronika DALHEIMER, Dr. Jürgen
ARNDT, Heide Maria HAHN, Dir. Piroska POLYÁNSZKY, Dr.
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H A R M A D I K  F E J E Z E T

““AAzz  eemmbbeerr  aa  tteerrmméésszzeett  rréésszzee..
HHaa  aa  tteerrmméésszzeett  eelllleenn  ffoorrdduullsszz,,

öönnmmaaggaadd  tteesszzeedd  ttöönnkkrree..””
õõssii  ttiibbeettii  mmoonnddááss

A COD™-TEAKÚRA

A TEÁK ELKÉSZÍTÉSE

AZ AJÁNLOTT MENNYISÉG

A TEAIVÁS IDÕPONTJA

A TEAIVÁS MÓDJA 

A TEÁK TÁROLÁSA



””AA  ccssaallááddbbaann  eellõõffoorrdduullóó  bbeetteeggssééggeekk  ttöörrttéénneettee  vvaallóójjáábbaann
nneemm  mmááss,,  mmiinntt  aazz  éélleettssttíílluuss  vviisssszzaattüükkrröözzõõddééssee..””          

DDrr..  YYoouunngg

A CoD™-TEAKÚRA

A CCooDD™™--tteeaakkúúrraa a CCooDD™™--ggyyóóggyytteeáából – ami túlnyomórészt
trópusi növények keveréke –, zzööllddtteeáából és zzssáállyyaatteeáából áll.

AA  tteeaakkúúrráátt  ttööbbbb  eezzeerr  éévvee  bbeevváálltt  rreennddsszzeerr  aallaappjjáánn  kkeellll  aallkkaall--
mmaazznnii. 

EEzz   aa  rreennddsszzeerr   aa  kköövvee ttkkeezzõõkkbbõõll   áá ll ll ::

A. AA  tteeáákk  eellkkéésszzííttééssee
B. AAzz  aajjáánnllootttt  mmeennnnyyiisséégg
C. AA  tteeaaiivvááss  iiddõõppoonnttjjaa
D. AA  tteeaaiivvááss  mmóóddjjaa
E. AA  tteeáákk  ttáárroolláássaa

A. HOGYAN KELL A TEÁKAT ELKÉSZÍTENI?

CCooDD™™-- tteeaa--eexx tt rraakk tt ::

Tegyünk 1100  ggrraammmm  tteeaappoorrtt  ((22  ccssaappootttt  mméérrõõkkaannááll)) egy
kerámia-, agyag- vagy jénai üvegedénybe, öntsünk rá 33//44
lliitteerr  ttiisszzttaa,,  kkllóórrmmeenntteess  iivvóóvviizzeett úgy, hogy a teaport telje-
sen elfedje és elkeveredjen vele. Ezt a keveréket hagyjuk 
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AA  CCOODD™™--TTEEAA--EEXXTTRRAAKKTT

GMP-elõírásoknak megfelelõen gyártott, standardizált és
ellenõrzött készítmény.

Az osztrák–kínai tudományos kooperációs kutatás kiváló
minõségi terméke.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

AA  CCooDD™™--TTeeaakkúúrraa  ééss  CCééllzzootttt  TTáápplláállkkoozzáássii  RReennddsszzeerr  mmiinntt
aa  hhoolliisszzttiikkuuss  bbiioollóóggiiaaii  rráákktteerrááppiiaa  lléénnyyeeggeess  aallkkoottóóeelleemmee,,
mmiinntt  ttáámmooggaattóó,,  kkiieeggéésszzííttõõ bbiiootteerrááppiiaa,,  rroosssszziinndduullaattúú
ddaaggaannaattooss  bbeetteeggssééggbbeenn  ééss  mmááss  kkrróónniikkuuss  ddeeggeenneerraattíívv  bbee--
tteeggssééggbbeenn  sszzeennvveeddõõkknneekk  aajjáánnllootttt  aa  kklliinniikkaaii  rráákkkkeezzeellééss
((ooppeerráácciióó,,  ssuuggáárrtteerrááppiiaa,,  kkeemmootteerrááppiiaa,,  hhoorrmmoonntteerrááppiiaa
ssttbb..))  ttáámmooggaattáássáárraa,,  mmeelllléékkhhaattáássaaiinnaakk  jjeelleennttõõss  ccssöökkkkeenn--
ttéésséérree!!  

AA  CCooDD™™--tteeaakkúúrraa  ééss  CCééllzzootttt  TTáápplláállkkoozzáássii  RReennddsszzeerr  kkii--
eeggéésszzííttii,,  ttáámmooggaattjjaa,,  ddee  nneemm  hheellyyeetttteessííttii  aa  kklliinniikkaaii  rráákkkkee--
zzeelléésseekkeett!!

AA  CCooDD™™--tteeaa  ééss  CCééllzzootttt  TTáápplláállkkoozzáássii  RReennddsszzeerrtt  aa
kklliinniikkaaii  kkeezzeelléésseekk  eellõõtttt,,  aallaatttt  ééss  uuttáánn  ffoollyyaammaattoo--
ssaann,,  mmeeggsszzaakkííttááss  nnééllkküüll  hhoosssszzaabbbb  iiddeeiigg  kkeellll  aallkkaall--
mmaazznnii!!
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ZZssáá ll yyaatteeaa::

1,2 gramm (1 púpozott teáskanál) zsályateát 1/8 liter for-
rásban lévõ vízben 3 percig forralunk. Átszûrés után (fém-
szûrõt ne használjunk) a zsályatea iható állapotban van. 

Lehet több adagot is egyszerre készíteni és azután a zsá-
lyateát hidegen fogyasztani. Ügyeljen azonban arra, hogy
sohase fõzzön egyszerre többet, mint 2 napra való adagot!

Ügyeljen arra is, hogy eredeti zsályatea legyen (a Földközi
tenger vidékérõl)!

B. MIBÕL MILYEN MENNYISÉGET FOGYASZ-

SZON NAPONTA?

CCooDD™™-- tteeaa--eexx tt rraakk tt ::

MMEEGGEELLÕÕZZÉÉSSRREE::
NNaappii  11//44  lliitteerr  sszzoobbaahhõõmméérrsséékklleetteenn,,  mméézzzzeell  vvaaggyy  cciittrroommmmaall
íízzeessííttvvee..  FFoollyyaammaattooss  ffooggyyaasszzttáássaa  ffõõlleegg  iiddõõsseebbbb  eemmbbeerreekk
sszzáámmáárraa  kküüllöönnöösseenn  aajjáánnllaattooss!!  ((II..  EEmmbbeerr  eett  aall..,,  22000055))

SSÚÚLLYYOOSS  BBEETTEEGGSSÉÉGG  EESSEETTÉÉNN::
AAzz  eelléérrnnii  kkíívváánntt  hhaattáássnnaakk  mmeeggffeelleellõõeenn  ––  ssúúllyyooss  kkrróónniikkuuss,,
ddeeggeenneerraattíívv  bbeetteeggsséégg  eesseettéénn  ––  mmaaxxiimmáálliissaann  1100  ggrraammmm
tteeaappoorr  ==  33//44  lliitteerr ((33 11//44  lliitteerr  vvaaggyy  66 11//88  lliitteerr))  tteeáátt
nnaappoonnttaa sszzoobbaahhõõmméérrsséékklleetteenn  aa  zzaaccccaall  eeggyyüütttt..  ((AA  zzaaccccoott
jjoogghhuurrttttaall,,  kkeeffiirrrreell  eellkkeevveerrvvee  iiss  eellffooggyyaasszztthhaattjjuukk!!))

CoD™-Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer

47

1122  óórráánn  áátt  ssööttéétt,,  hhûûvvööss  hheellyyeenn  áállllnnii  ((ffaakkaannáállllaall  ttööbbbbsszzöörr  kkee--
vveerrjjüükk  mmeegg!!))..

A vízzel, fakanállal többször összekevert teaport a kerá-
mia-, agyag- vagy jénai üvegedényben 3300  ppeerrcciigg  eeggéésszzeenn
kkiiss  lláánnggoonn,,  kkíímméélleetteesseenn  ffoorrrraalljjuukk.. A tea kihûlése után ttiisszzttaa
iivvóóvvíízzzzeell  33//44  lliitteerr  öösssszzmmeennnnyyiissééggrree  ffeellttööllttjjüükk,,  aa  ffoorrrráássnnááll  eell--
ppáárroollggootttt  mmeennnnyyiisséégg  ppóóttlláássaa  mmiiaatttt.

Jól záródó, sötét, fényvédett üvegben, hûtõszekrény hõ-
mérsékleten tároljuk. 

COD™-TEA GRANULÁTUM (30 5g):
NNaappoonnttaa  11 55gg  ((11  ttaassaakk))  ggrraannuullááttuummoott  22,,55  ddll  llaannggyyooss
vvíízzbbeenn  ––  ffaakkaannáállllaall  aallaappoossaann  eellkkeevveerrvvee  ––  oollddjjaa  ffeell  ééss
ééttkkeezzééss  eellõõtttt  11  óórráávvaall  ffooggyyaasssszzaa!!

ZZöölldd tteeaa::

Forraljon fel 11//44  lliitteerr  ffrriissss  ttiisszzttaa  iivvóóvviizzet. Öntse rá a forrásban
lévõ vizet 22,,44  ggrraammmm  zzööllddtteeáárraa (két csapott evõkanál) és hagy-
ja 66  ppeerrcciigg  áállllnnii. Átszûrés után (ne használjon fémszûrõt) a
zöldtea iható. Vigyázni kell azonban, hogy ccssaakk a SSeenncchhaa  ffaajjttáá-
nak a legjobb és biológiailag termesztett változatát használja. 

Esetleges koffeinérzékenység esetén 30 másodperccel az
elsõ felforralás után öntsük le a vizet, és a már leszûrt tea-
levelekkel ugyanúgy, mint az elõbb leírtakban, készítsük el a
teát és hagyjuk 6 percig állni.
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ZZssáá ll yyaatteeaa::

11//88  lliitteerrtt  rröövviiddddeell  aazz  ééttkkeezzééss  eellõõtttt..

D. MILYEN MÓDON KELL A CoD™-TEA-EXTRAK-

TOT FOGYASZTANI?

AA  CCooDD™™--tteeaa--eexxttrraakktthhoozz  ffooggyyaasszzttááss  eellõõtttt  11//44  lliitteerr  tteeááhhoozz  11––22
cciittrroomm  kkiipprréésseelltt  lleevvéétt  ééss  kkeevvééss  mméézzeett  aaddjjoonn  hhoozzzzáá,,  ééss  kkeevveerr--
jjee  mmeegg!! (Ne használjunk fém kanalat)!

E. HOGYAN KELL A TEÁKAT TÁROLNI?

Száraz, hideg és sötét helyen tároljuk. A dobozt a teakivé-
tel után azonnal zárjuk le légmentesen.

GGyyeerrmmeekkeekk  sszzáámmáárraa  nneemm  eelléérrhheettõõ  hheellyyeenn  ttáárroolljjuukk!!  A már
elkészített és még el nem fogyasztott teát fénytõl védve,
hûtõszekrényben +4°C-on tároljuk.

AA  ffeellddoollggoozzáássrraa  kkeerrüüllõõ  éérrttéékkeess  ggyyóóggyynnöövvéénnyyeekkeett  mmiinnõõsséé--
ggüükk,,  ttiisszzttaassáágguukk  ééss  eerreeddeettiissééggüükk szempontjából lleellõõhhee--
llyyüükköönn  ééss  EEuurróóppáábbaann  áállllaammiillaagg  hhiitteelleessíítteetttt  llaabboorraattóórriiuummbbaann
bbeevviizzssggáálljjáákk,,  bbiiooaakkttiivv  hhaattóóaannyyaagg--ttaarrttaallmmuukkaatt  mmeegghhaattáárroozz--
zzáákk  ééss  ssttaannddaarrddiizzáálltt,,  ggaarraannttáálltt  kkoonncceennttrráácciióórraa  bbeeáállllííttjjáákk..

FONTOS!
AA  CCooDD™™--tteeaa--eexxttrraakktt  kkéémmiiaaii  sszzeennnnyyeezzõõddéésseekkttõõll,,  vveeggyysszzee--
rreekkttõõll,,  ttaarrttóóssííttóósszzeerreekkttõõll,,  sszzíínneezzõõaannyyaaggookkttóóll,,  mmeesstteerrssééggeess
aarroommaaaannyyaaggookkttóóll,,  vvaallaammiinntt  ccuukkoorrttóóll  ééss  ééddeessííttõõsszzeerreekkttõõll
mmeenntteess  tteerrmméésszzeetteess  tteeaakkeevveerréékk!!
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FONTOS:
FFooggyyaasszzttááss  eellõõtttt  mmiinnddeenn  eesseettbbeenn  aaddjjuunnkk  11//44  lliitteerr  tteeááhhoozz
11--22 cciittrroomm  kkiipprréésseelltt  lleevvéétt  ééss  kkeevvééss  mméézzeett!!

ZZöölldd tteeaa::

FFEELLTTÉÉTTLLEENNÜÜLL  ffooggyyaasssszzoonn  11//44  lliitteerrtt  nnaappoonnttaa  mmeelleeggeenn!!
AA  kkíínnaaii  zzööllddtteeaa  eelleennggeeddhheetteettlleenn  aallkkoottóóeelleemmee  aa  CCooDD™™--

TTeeaa--EExxttrraakktt  ééss  CCééllzzootttt  TTáápplláállkkoozzáássii  RReennddsszzeerrnneekk  ssúúllyyooss
rráákkooss  mmeeggbbeetteeggeeddééss  eesseettéénn!! (Tachibana et al., 2004)

ZZssáá ll yyaatteeaa::

33 11//88  lliitteerrtt  nnaappoonnttaa  mmeelleeggeenn  vvaaggyy  sszzoobbaahhõõmméérrsséékklleetteenn..

C. A TEAFOGYASZTÁS HELYES IDÕPONTJA:

CCooDD™™-- tteeaa--eexx tt rraakk tt ::

AA  nnaappii  mmeennnnyyiisséégg  11//33--áátt  aa  rreeggggeellii,,  11//33--áátt  aazz  eebbéédd  ééss  11//33--áátt
aa  vvaaccssoorraa  eellõõtttt.. Ha a reggeli mennyiség sok lenne, akkor
ossza el a fennmaradó részt ebédre és vacsorára, de arra
mindig ügyeljen, hogy aa  tteeáátt  mmiinnddiigg  eevvééss  eellõõtttt  11//22  óórráávvaall,,  
11––22 cciittrroomm  lleevvéévveell  ééss  kkeevvééss  mméézzzzeell,,  ggyyoorrssaann  kkoorrttyyoollvvaa  iiggyyaa  mmeegg!!

ZZöölldd tteeaa::

NNaappoonnttaa  11//44  lliitteerrtt  rröövviiddddeell  ééttkkeezzééss  uuttáánn!!
(Tachibana et al., 2004)
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N E G Y E D I K  F E J E Z E T

„„LLeeggyyeenn  nnaappii  ttáápplláálléékkoodd  ––  nnaappii  ggyyóóggyysszzeerreedd““
HHiippppooccrraatteess

A COD™ CÉLZOTT 
TÁPLÁLKOZÁSI  RENDSZER

TÁ P L Á L K O Z Á S I É S É L E T V I T E L I

T A N Á C S A D Ó

TTCCMM  ddrr..  LLii  QQiinn  
ééss  aassssoocc..  pprrooff..  pprrooff..  hh..  cc..  mmaagg..  ddrr..  DDáávviidd  TTaammááss



TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK

A táplálkozás az élõ szervezetek számára a kémiai folya-
matok összességének természetes üzemanyaga. A szerveze-
tek nagyszerû módon és ösztönszerûen értik a tápanyagok
helyes kiválasztását. De itt is, mint mindenhol, érvényes a
szabálytól eltérõ híres kivétel. Ennél a kivételnél sajnálatos
módon a ”homo sapiens”-rõl, tehát az emberrõl van szó.
Csak az embernek sikerült viszonylag rövid idõn belül ebben
az életfontosságú folyamatban oly nagy mértékû rendelle-
nességet létrehozni, amely egy táplálkozási káoszba vezette.
A tûz és a gabonamalmok a természetes és egészséges táp-
lálkozás ellenségei. Ezek nélkül nem léteznek denaturált,
széjjelfõtt és vitaminkárosodott élelmiszerek. Sõt még a do-
hányipar is elképzelhetetlen dohány nélkül. Még súlyosab-
ban érint bennünket az élelmiszerek kémiai anyagokkal tör-
ténõ tartósítása. 

A permetezõszerek éves szinten felhasznált mennyiségébõl
minden lakosra 1/2 kg tiszta méreg jut, mindezt szerve-
zetünknek kell leépítenie.

Sajnos nagyon nehéz a veleszületett, ill. örökölt helytelen
táplálkozási és életviteli szokásokat úgy megváltoztatni, hogy
visszatalálhassunk ennek helyes kiegyensúlyozott formájához.

A CCooDD™™  táplálkozási és életviteli tanácsadó szolgáljon segít-
ségül és ösztönözzön aa  hheellyyeess  ttáápplláállkkoozzááss  ééss  éélleettmmóódd  rréévvéénn
kkrróónniikkuuss,,  ddeeggeenneerraattíívv  bbeetteeggssééggeekk  mmeeggeellõõzzéésséérree,,  eeggéésszzssééggeess
tteessttii  ééss  lleellkkii  áállllaappoottuunnkk  hheellyyrreeáállllííttáássáárraa. Számos táplálkozási
terápia, tilalom, szabály, valamint tisztes és komolytalan tanác-
sok kísértenek bennünket nap mint nap a médiumok révén.
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BEVEZETÉS

A következõ oldalakon leírtak arra a kérdésre adnak
választ, hogy mmiillyyeenn  mmóóddoonn  vváállttoozzttaatthhaattuunnkk  llaassssaann,,  ddee
rraaddiikkáálliissaann  hheellyytteelleenn  ttáápplláállkkoozzáássii  sszzookkáássaaiinnkkoonn  ééss  éélleett--
ssttíílluussuunnkkoonn!!

Különösen a hheellyytteelleenn  ttáápplláállkkoozzáássii  sszzookkáássookk  mmeeggvváállttoozz--
ttaattáássaa  ccéélljjáábbóóll  aajjáánnllaattooss  aa  hháázziioorrvvooss  vvéélleemméénnyyéétt  kkéérrnnii. Õ
többnyire ismeri betegei életkörülményeit, tisztában van a
betegség során alkalmazott terápiák mellékhatásaival, tehát
segítségünkre lehet egy megfelelõ diéta kidolgozásában,
életviteli kérdések tisztázásában.

AA  kköövveettkkeezzõõ  ttáápplláállkkoozzáássii  ttaannááccssookk  ccéélljjaa  ––  mmiinntt  mmiinnddiigg
aallkkaallmmaazzhhaattóó  eeggéésszzssééggmmeeggõõrrzzõõ,,  bbeetteeggssééggmmeeggeellõõzzõõ  ééss
ggyyóóggyyuulláásstt  eellõõsseeggííttõõ  bbiiootteerrááppiiaa  ––  aa  hheellyytteelleenn  ttáápplláállkkoozzááss
mmeeggeellõõzzééssee  ééss  aa  vveellee  jjáárróó  éélleettssttíílluussssaall  eeggyyüütttt  aa  sszzeerrvveezzeett
öönnggyyóóggyyííttóó  eerreejjéénneekk  ééss  tteerrmméésszzeetteess  eelllleennáállllóó--
kkééppeessssééggéénneekk  jjeelleennttõõss  eerrõõssííttééssee,,  aa  ffáájjddaallmmaass  ppaannaasszzookk
ccssöökkkkeennttééssee,,  aa  kkrróónniikkuuss  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk  mmeeggeellõõzzééssee,,
iillll..  kkeezzeelléésséénneekk  aallááttáámmaasszzttáássaa  ééss  eezzeekk  hhaattáássáánnaakk
ffookkoozzáássaa..
A kórházi osztályokon általában folyik táplálkozási tanács-

adás, mindezek ellenére rendkívül fontos és érdemes figye-
lembe venni a következõ oldalakon leírtakat.

Ezen útmutató célja, hogy a beteg a kórház elhagyása
után is hheellyyeesseenn  ééttkkeezzzzeenn és ezáltal eeggyyeeddüüll  jjaavvíítthhaassssoonn
kköözzéérrzzeettéénn,,  áállttaalláánnooss  áállllaappoottáánn.

Az itt leírtak természetesen nem tudják és nem is céljuk a
szakemberek személyes tanácsait pótolni.
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Ezek a démoni állapotok szerencsére reverzibilisek. Az em-
ber mind pozitív, mind negatív értelemben alkalmazkodóké-
pességgel rendelkezik. Mivel mától kezdve optimisták szeret-
nénk lenni, rraaddiikkáálliissaann  llee  kkeellll  ggyyõõzznnüünnkk  aazz  öörröökköölltt,,  rráánnkk
nneevveelltt,,  eellssaajjááttííttootttt  ééss  mmeeggkkeeddvveelltt,,  ddee  kkáárrooss  ééss  nneeggaattíívv  ééttkkee--
zzééssii  sszzookkáássaaiinnkkaatt.

A következõ feltüntetett CCooDD™™ tanácsoknál kérjük, gondol-
jon olvasás közben a fent említett sorokra, hiszen azok megér-
tése kulcs a CCooDD™™ táplálkozási tanácsok összmegértéséhez,
tudatosításához, amelyeknek célja nem a súlycsökkentés, ha-
nem az étvágygerjesztés, a felépítés és a vitalizálás. 

Ebbõl a szemszögbõl nézve irányuljanak fáradozásai
radikálisan a tteerrmméésszzeetteess  ttáápplláálléékkeellllááttáássra, különösen az
eddigi táplálék-összeállításra tekintettel. Mind szervezete
kémiai üzemének, mind ízlelõképességének egy radikális
átállási folyamatra van szüksége, amely individuálisan
bizonyos idõt vesz igénybe.

”Az ÚÚjj  BBiioollóóggiiaa azt állítja, hogy csupán egyetlen betegség
létezik. Tudom, hogy sokan úgy érzik, ez nehezen hihetõ, de
hiszem, hogy ez így van. EEzz  aa  bbeetteeggsséégg  aa  tteesstt  ttúúllssaavvaassooddáássaa,
ami alapvetõen a felborult életmódnak, étkezésnek és gondol-
kodásnak köszönhetõ. EEzz  aa  ttúúllssaavvaassooddááss  vveezzeett  sseejjttsszziinnttûû
kkáárroossooddáásshhoozz,,  ééss  aahhooggyy  aa  sseejjtteekk  kkeezzddeenneekk  ttöönnkkrreemmeennnnii,,
mmiikkrroooorrggaanniizzmmuussookk  aallaakkuullnnaakk  kkii  bbeellõõllüükk.. Ezután a testben
megtörténik a mikroorganizmusok túlszaporodása, és ahogy
ezek erjesztik a testünkben lévõ cukrot, ahogyan erjesztik a
fehérjéinket és zsírunkat, mméérreeggaannyyaaggookkaatt  tteerrmmeellnneekk,,  aammee--
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Egyre újabb állítólagos felmérések és kutatási eredmények
ejtenek bámulatba, és biztatnak egyre modernebb és ter-
mészetellenesebb táplálkozási formákra. Nem szándékunk a
diéták végtelen tárházát tanácsainkkal bõvíteni. Sokkal inkább
szolgáljanak ezek segítségül és útmutatóként egy értelmes, ter-
mészetes és egészséges táplálkozás elérésében.

A táplálkozásfiziológia elméletének mindig az ember szár-
mazásának és fejlõdésének kell kiindulópontként szolgálnia.
Õseink évmilliók során az õserdõkbõl nyert természetes
tápanyagokra voltak utalva, egy szóval teljes mértékben
nyerskosztevõk voltak. De nem csak nyerskosztevõk, hanem
útmutatói is a tápanyag-szelektálásnak. Persze kényszere-
detten, mivel számukra a ma ismert és szokásos táplálék-
összevegyülés ismeretlen volt. 

A tápanyag-szelektálás alapelve a szénhidrátok és fehérjék
idõeltolódással történõ felvétele (három órányi szünettel).

Az ember csak akkor volt képes módosítani táplálkozási
szokásait, amikor a tüzet megismerte.

A jelenlegi étkezési szokásokat az ízek, a kényelem, a mo-
dern, haladó gondolkodás és a konyhamûvészet határozzák
meg, de fõleg az élelmiszeripar és az élvezeti cikkek ipará-
nak gazdasági érdekei.

E negatív fejlõdés perfekcionálása csupán az utolsó 50 év
alatt járt sikerrel a nagyipar, a táplálékok tartósítása, a mik-
rohullám és az egész világon elterjedt reklámok révén,
amely következményeként az értéktelen, káros és gyorskielé-
gítõ, laktató koszthoz való elcsábítással járt, sõt nem egy
esetben káros szenvedéllyé is vált.
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11..   KKaallóórr iiaammeennnnyy ii sséégg::

Naponta legfeljebb 2000–2500 Kcal, nemtõl, kortól, súly-
tól, magasságtól, anyagcserétõl, foglalkozástól, egészségi
állapottól és a háziorvos jóváhagyásától függõen.

22..   NNaappii   éé tt kkeezzéésseekk   ss zzáámmaa  ééss   ttee rr jj eeddee llmmee::

2255%% reggeli
1155%% tízórai
2255%% ebéd
1155%% uzsonna
2200%% vacsora

33..   ZZööllddssééggfféé lléékk ,,   ssaa lláá ttáákk ,,   ggyyüümmööllccssöökk ,,   dd iióókk::

FFõõ  ttáápplláálléékkkkéénntt  sszzeerreeppeelljjeenneekk  ééttkkeezzéésséébbeenn, lehetõleg BBIIOO--
tteerrmméénnyyeekk legyenek (BIO-termény: azok a zöldségek és gyü-
mölcsök, amelyek permetezéstõl, vegyszeres kezeléstõl, nö-
vekedést serkentõ kémiai növénytápoktól mentesen termesz-
tettek), a szezonnak megfelelõen éretten fogyasztandók. Mi-
nél rövidebb a termés, ill. a szedés és a fogyasztás közötti
idõ, annál hatásosabb a tartalma és íze.

44..   FFeehhéérr jjéékk::

FFõõ  rréésszzee  nnöövvéénnyyii  eerreeddeettûû  ffeehhéérrjjéékkbbõõll származzon, elsõsor-
ban sszzóójjaabbaabb--termékekbõl és diókból.

Kiegészítõként hheetteennttee  33--sszzoorr hhaall  ééss  ssoovváánnyy  bbaarroommffii fo-
gyasztása fedezi az állati fehérjék igényét.
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llyyeekkeett  ssaavvaakknnaakk  nneevveezzüünnkk..  EEzzeekk  pprroodduukkáálljjáákk  aazzookkaatt  aa  ttüünneetteekkeett,,
aammeellyyeekk  bbeetteeggssééggkkéénntt  ffooggllaallhhaattóókk  öösssszzee.. Tehát csupán egy
kezelés van. HHaa  ccssaakk  eeggyy  mmeeggbbeetteeggeeddééss  vvaann,,  aakkkkoorr  ccssaakk  eeggyy
kkeezzeellééss  lléétteezziikk,,  ééss  eezz  aa  kkeezzeellééss  tteerrmméésszzeetteesseenn  nneemm  mmááss,,  mmiinntt
mmeeggsszzaakkííttaannii  eennnneekk  aa  ffeellbboorruulltt  éélleettmmóóddnnaakk,,  ééttkkeezzééssnneekk  ééss  ggoonn--
ddoollkkooddáássnnaakk  aa  cciikklluussáátt,,  ééss  llúúggoossííttaannii,,  eenneerrggiizzáállnnii  aa  tteessttüünnkkeett..  
AA  ttúúllssaavvaassooddááss  mmeeggeellõõzzéésséérree  aa  ””rráákkeelllleenneess””  llúúggooss  bbeellssõõ  mmii--
lliiõõ  bbiizzttoossííttáássaa  mmeeggffeelleellõõ  mmeeggoollddááss,,  aammeellyy  bbiizzttoossííttjjaa  aazz  iimm--
mmuunnrreennddsszzeerr  ooppttiimmáálliiss  mmûûkkööddéésséétt,,  aa  kkrróónniikkuuss,,  ddeeggeenneerraattíívv
bbeetteeggssééggeekk,,  aazz  öörreeggeeddééss  mmeeggeellõõzzéésséétt..”

Dr. Young

A CoD™-RENDSZER 10 FONTOS TÁPLÁLKOZÁSI

TANÁCSA

Az optimális, minõségileg és mennyiségileg értékes táplál-
kozás vezérfonala egy kkiieeggyyeennssúúllyyoozzootttt,,  tteelljjeess  éérrttéékkûû  vveeggyyeess--
kkoosszztt hozzávetõleges viszonya legyen:

6600%% szénhidrátok
2255%% zsírfélék
1155%% fehérjék

8800%% lúgosító
2200%% savas táplálék
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ÜÜggyyeelljjeenn  iivvóóvviizzee  kkiiffooggáássttaallaann  mmiinnõõssééggéérree!!

1100..   ÉÉ ttee lleekk   ee ll kkéésszz íí tt ééssee   ffooggyyaasszz ttáássaa,,   ttáárroo lláássaa::

Táplálkozzon lehetõség szerint kívánatosan elkészített nnyyeerrss
tteerrmméékkeekkbõl. Ha ez nem megoldható, akkor a termékek 
ppáárroolláássaa vagy rövid fõzése ajánlatos. KKeerrüülljjee  aa  ssüüttéésstt,,  aa  ggrriill--
lleezzéésstt,,  aa  ffrriittttõõzzéésstt  ééss  aa  mmiikkrroohhuulllláámm  hhaasszznnáállaattáátt.. Készítsen el
mindent kisebb mennyiségben frissen, általában egy étke-
zésre valót. Az almát és a paradicsomot ne hámozza le, a
narancs és grépfrút fehér héját ne távolítsa el. Ügyeljen élel-
miszerének megfelelõ tárolására (világos vagy sötét helyen,
hûtve vagy szobahõmérsékleten).

AA  ttáápplláá lléékkkkéésszz íí ttééss   mmóóddjjaa  ffoonnttoossssáággii   ssoorr rreennddbbeenn::

ideális nyers állapotban
elfogadható párolva
RROOSSSSZZ fõzve
NNAAGGYYOONN  RROOSSSSZZ!! grillezve, sütve, frittõzve! 

Harapjon le kis falatokat és rráággjjoonn  mmeegg  mmiinnddeenntt  nnaaggyyoonn
aallaappoossaann, csak akkor nyelje le a táplálékot, amikor már
majdnem folyékonnyá vált, ezzel elõsegítjük – a nyál segít-
ségével – a szájban az elõemésztést. AA  vvaaccssoorraa  eessttee  66  óórraa
kköörrüüll  mmiinntt  aa  nnaapp  uuttoollssóó  ééttkkeezzééssee,,  kkbb..  33  óórráávvaall  aa  lleeffeekkvvééss
eellõõtttt  ffooggyyaasszzttaannddóó!!

AA  ttáápplláálléékkookk  iiddeeáálliiss  hhõõmméérrsséékklleettee  eevvéésskkoorr  sszzoobbaa--  ééss
tteesstthhõõmméérrsséékklleett  kköözzöötttt  aajjáánnllaattooss..

SSeemmmmii  eesseettrree  ssee  lleeggyyeenn  ttúúll  mmeelleegg  vvaaggyy  ttúúll  hhiiddeegg..
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55..   ZZss íí rrookk   ééss   oo llaa jjookk::

Legyenek nnöövvéénnyyii  eerreeddeettûûeekk. Lehetõleg telítetlen zsírsavakat
tartalmazzanak (oollíívvaa--,,  lleennmmaagg--, tökmag-, napraforgó-, 
búzacsíra- és sszzóójjaaoollaajj).

66..   SSzzéénnhh iiddrráá ttookk::

Mindenekelõtt hántolatlan rriizzss  ééss  bbuurrggoonnyyaa,,  ggaabboonnaatteerrmméékkeekk,
kenyér, péksütemény és tésztafélék formájában.

77..   TTee jj ttee rrmméékkeekk::

KKiizzáárróóllaagg  ssoovváánnyy  tteejjbbõõll  kkéésszzüülltt  tteerrmméékkeekk (túró, joghurt, kau-
kázusi kkeeffiirr), kevés tejföl, fõleg kecske-, juh- és kancatejbõl
készült sajtok, termékek.

88..   ÉÉddeess íí tt ééss ,,   ssóó  ééss   ffûûsszzeerreekk::

Csak mméézzzel és természetes alapanyagból készült gyümölcs-
levekkel édesítsen.

SSóót csak nagyon mmiinniimmáálliissaann, fûszert csak friss kerti fûszer-
növényekbõl használjon.

99..   FFoo ll yyaaddéékkmmeennnnyy ii sséégg  ééss   ffoo ll yyaaddéékk--öösssszzee ttéé ttee ll ::

AA  sszzeerrvveezzeettnneekk  aa  ssaallaakkmmeenntteessííttééss  ééss  aa  mméérreeggtteelleennííttééss  sszzeemm--
ppoonnttjjáábbóóll  lleeggaalláábbbb  nnaappii  22––33  lliitteerr  ffoollyyaaddéékkmmeennnnyyiissééggrree  vvaann
sszzüükkssééggee!! Cukormentes tteeáákk (lásd CCooDD™™-teakúra), frissen
préselt higított ggyyüümmööllccss--  ééss  zzööllddsséégglleevveelleekk, valamint ttiisszzttaa,,
mmeelleegg  iivvóóvvíízz ((sszzéénnssaavvmmeenntteess  áássvváánnyyvvíízz  vvaaggyy  llúúggoossííttootttt  iivvóóvvíízz))
legyen a folyadékszükséglet fõ része. Lehetõleg mellõzze a
kávét, a szénsavas italokat, valamint a szeszes italt.
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ÜÜggyyeelljjeenn  aa  zzööllddssééggeekk  ééss  ggyyüümmööllccssöökk  kkiivváállaasszzttáássáánnááll  aa  sszzeezzoonn--
áárruukkrraa!!  HHaa  aazz  áárruu  aa  ttúúll  hhoosssszzaaddaallmmaass  sszzáállllííttááss  aallaatttt  éérreetttt  ccssaakk  bbee,,
úúggyy  aannnnaakk  hhaattóóaannyyaaggaaii  nnaaggyy  mméérrttéékkbbeenn  lleeccssöökkkkeenntteekk..

Örvendetes, hogy vannak olyan gyümölcs- és zöldségfé-
lék, amelyek természetes hatóanyagait a hosszabb tárolás
nem befolyásolja (káposzta, kelkáposzta, alma stb.).

HETENTE:

ÉÉttrreennddjjéébbee  ookkvveettlleennüüll  iilllleesssszzeenn  vviittaammiinnddúúss,,  áássvváánnyyaannyyaaggbbaann
ééss  nnyyoommeelleemmbbeenn  ttaarrttaallmmaass  ttááppaannyyaaggookkaatt!!
Vitaminban és ásványanyagban dús gyümölcsök és zöldségfé-
lék közé különösen a bogyós gyümölcsök, majd papaja, bbaa--
nnáánn, valamint ssáárrggaarrééppaa, bbrrookkkkoollii, kkááppoosszzttaa, kkeellkkááppoosszzttaa, ppaa--
rraaddiiccssoomm, hhaaggyymmaa és ffookkhhaaggyymmaa tartoznak. A saláták elkészí-
téséhez az egészséget serkentõ tteerrmméésszzeetteess  aallmmaaeecceett ajánlatos.

– sszzéénnhhiiddrrááttbbaann  ddúúss  kkoosszztt:: hháánnttoollaattllaann  rriizzss és gabonafélék,
kenyér és tésztafélék

– ffeehhéérrjjéékkbbeenn  ddúúss  kkoosszztt:: nnöövvéénnyyii  eerreeddeettûû  ffeehhéérrjjeeddúúss  ttáápplláá--
lléékkookk, pl. sszzóójjaabbaabbtteerrmméékkeekk és hüvelyes növények; állati
eredetû fehérjék, pl. hhaall, sovány, bõr nélküli baromfi 
(hetente legfeljebb 3-szor).

A legmagasabb fehérjeértékek elérése az ismert õsrégi kom-
bináció által lehetséges „„bbuurrggoonnyyaa++ttoojjááss““ (400 gramm bur-
gonya + egy tojás, vagy 200 gramm burgonya + 1/2 tojás).
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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓK A TÁPLÁLÉK-ÖSSZETÉTEL

FOKOZATOSAN TÖRTÉNÕ ÁTÁLLÍTÁSÁRA

I. AJÁNLATOS TÁPLÁLÉKOK:

ÉÉlleellmmiisszzeerreekk,,  aammeellyyeekk  rréésszzbbeenn  kkoonncceennttrráálltt  hhaattóóaannyyaaggookkaatt
ttaarrttaallmmaazznnaakk  aa  ttuummoorrkkeelleettkkeezzééss,,  --mmeeggeellõõzzééss  éérrddeekkéébbeenn..

NAPONTA:

1. GGyyüümmööllccss:: 11  ddbb  aallmmaa, de fõleg déligyümölcs nyersen.

2. ZZööllddssééggfféélléékk:: Fõleg ssáárrggaarrééppaa, kukorica, karalábé, 
paprika, ppaarraaddiiccssoomm, karfiol, bbrrookkkkoollii, cukkini, mmiinnddeenn--
ffééllee  kkááppoosszzttaaffaajjttaa, sóska, spenót

3. OOllíívvaa--,,  lleennmmaagg--,,  ttöökkmmaagg--,,  bbúúzzaaccssíírraa--  ééss  sszzóójjaaoollaajj

4. JJuuhhssaajjtt  ssoovváánnyy  jjoogghhuurrttttaall és egy evõkanálnyi lleennmmaaggoollaajjjal
összekeverve.

5. OOllíívvaaoollaajj  ((nnaappoonnttaa  22 22  eevvõõkkaannáállnnyyii)) meleg sovány tejjel
összekeverve.

6. 55  gg  ssöörréélleesszzttõõ, 33––55  ggeerreezzdd  ffrriissss  ffookkhhaaggyymmaa

Kísérelje meg a felsorolt tápanyagokat ételeibe beépíteni,
pl. salátáit készítse el az említett olajok egyikével és termé-
szetes almaecettel. Tízóraira fogyasszon pl. hántolatlan ga-
bonából készült kenyeret vagy péksüteményt zsírtalan jog-
hurttal és lenmagolajjal összekevert juhsajttal.
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NNöövvéénnyy ii   eerreeddee ttûû  ttee rrmméékkeekk::

PPeerrmmeetteezzeetttt  ééss  ttrráággyyáázzootttt  vvaaggyy  ssuuggáárrbbeehhaattáássooss  tteerrmméékkeekk,
liszttermékek, mint pl. a fehér- és szürkeliszttermékek.

FFûûsszzeerreekk::

EErrõõss  iillll..  ccssííppõõss  ffûûsszzeerreekk, mint pl. chili, erõs bors és paprika,
valamint szintetikus fûszerek, rejtett magas sótartalmú fûsze-
rek (leveskocka).

ÉÉddeessssééggeekk ,,   ééddeess íí ttõõsszzeerreekk::

CCuukkoorr, cukorpótló, ccssookkoollááddéé, valamint minden cukorral és
cukorpótlóval készített termék és fagylalt.

TTaarr ttóóss íí ttóósszzeerreekk::

ÉÉtteelleekk,,  aammeellyyeekk  kkéémmiiaaii  aannyyaaggookk,,  ttaarrttóóssííttóósszzeerreekk,,  sszzíínneezzõõ--
aannyyaaggookk  hhoozzzzááaaddáássáávvaall  kkéésszzüülltteekk..

NNoorrmmááll ii ss   kkoosszz tt ::

Egyszerinél többször felmelegített ételek.
AAzz  iissmméétteelltt  ffeellmmeelleeggííttééss,,  aa  mmiikkrroohhuulllláámm  kkáárrooss!!

II ttaa llookk::

MMiinnddeenn  iittaall,,  aammeellyy  kkéémmiiaaii  aannyyaaggookk,,  ttaarrttóóssííttóósszzeerreekk,,  sszzíínneezzõõ--
aannyyaaggookk  hhoozzzzááaaddáássáávvaall,,  ccuukkoorrrraall  vvaaggyy  ccuukkoorrppóóttllóóvvaall  kkéé--
sszzüülltt, valamint a szeszes ital és a kávé.

AAzz  iillyyeenn  ffoorrmmáájjúú  ttáápplláállkkoozzáássii  ééss  éélleettvviitteellii  ááttáállllááss  éélleettbbeevváággóó--
aann  vváállttoozzttaattjjaa  mmeegg  eeddddiiggii  sszzookkáássaaiitt..
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II. KERÜLENDÕ TÁPLÁLÉKOK

A következõ ételekbõl ccssaakk  rriittkkáánn és csak nagyon keveset fo-
gyasszon:

– TTeejjtteerrmméékkeekk:: a sovány joghurt és sajt, valamint az ezen 
alapuló termékek kivételével,

– TToojjááss:: hetente legfeljebb 3 tojássárgája,
– BBáárráánnyy-- és kkeeccsskkeehhúúss.

III. RADIKÁLISAN KERÜLENDÕ TÁPLÁLÉKOK

A következõ termékek ffeellttééttlleennüüll  kkeerrüülleennddõõkk és a jövõben ne
is szerepeljenek étrendjében:

HHúúss fféé lléékk::

SSeerrttéésshhúúss,,  mmaarrhhaahhúúss,,  kkoollbbáásszz,,  sszzaalláámmii,,  sszzaalloonnnnaa,, sertés- és
marhahúsból készült felvágottak, belsõségek, ssüülltthhúúss,,  ffüüssttöölltt
hhúúss,,  ssóózzootttt  vvaaggyy  ppááccoolltt  hhúúss.

ZZss íí rrooss   hhaa ll ,,   vvaa llaammiinn tt   tt eennggeerr ii   áá ll llaa ttookk::

Zsíros fajták, konzerves termékek, amelyek kémiai anyagok,
tartósítószerek, színezõanyagok hozzáadásával készültek,
valamint a környezet által befolyásolt termékek. 
VViiggyyáázzaatt,,  aa  tteennggeerrii  hhaallaakk  ééss  kkaaggyyllóókk  fféémmttaarrttaallmmaa  kkáárrooss!!

ZZss íí rrooss   ttee jj tt ee rrmméékkeekk::

Zsíros sajtfélék, margarin, különösen a félzsíros margarin. 
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AAzz  aassssoocc..  pprrooff..  mmaagg..  ddrr..  DDáávviidd  TTaammááss  ééss  ddrr..  LLii  QQiinn  ffééllee
CCooDD™™--TTeeaa--EExxttrraakktt  ééss  CCééllzzootttt  TTáápplláállkkoozzáássii  RReennddsszzeerr a már
említett teakúra mellett, amely magában is fedezi a napi 
2–4 liter (szuperhidratálás) folyadékszükségletet, kiegészítõ-
ként ajánljuk még a következõ italokat:

AAllkkaa ll ii zzáá ll tt   vv íí zz ::

NNaappoonnttaa  33 11//88––11//44  lliitteerr  llaassssaann  kkoorrttyyoollggaattvvaa..

CCii tt rroommlléé!!

33––44  ffrriisssseenn  kkiipprréésseelltt  cciittrroomm  lleevvee,,  CCooDD™™--tteeáávvaall,,  iivvóóvvíízzzzeell
lleeggaalláábbbb  11//22  lliitteerrrree  hhííggííttvvaa,,  aa  ddéélleellõõtttt  ééss  ddéélluuttáánn  ffoollyyaammáánn
kkiiss  kkoorrttyyookkbbaann  ffooggyyaasszzttvvaa  aajjáánnllaattooss..

FFrr ii ss sseenn  pprrééssee ll tt   ggyyüümmööllccss lleevveekk!!

Friss gyümölcs (BIO-termék) szezontól függõen 11//44  ll  ggyyüü--
mmööllccsslléé  iivvóóvvíízzzzeell  11//22  lliitteerrrree  hhííggííttvvaa a délelõtt folyamán kis
kortyokban fogyasztva ajánlatos.

FFrr ii ss sseenn  pprrééssee ll tt   zzöö llddsséégg lleevveekk!!

Lehetõleg vitaminokban és ásványi anyagban gazdag zöld-
ségekbõl (BIO-termék): fõleg sárgarépából, céklából, sze-
zontól függõen 11//44  ll  zzööllddsséégglléé  iivvóóvvíízzzzeell  11//22  lliitteerrrree  ffeellhhííggíítt--
vvaa a délután és este folyamán kortyonként fogyasztva aján-
latos.
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Viszont ha ez az átállási folyamat sikerrel jár, rá fog döb-
benni arra, hogy az eddig elõnyben részesített ételek nagy ré-
sze íztelenné vált, a természetes táplálékok pedig ezzel szem-
ben ízletesebbnek tûnnek, és fogyasztásuk élvezettel jár.

IV. ITALOK

AA  sszzeerrvveezzeett  mméérreeggtteelleennííttééssee,,  aa  bbeellssõõ  mmiilliiõõ  llúúggoossííttáássaa  ééss
ssaallaakkmmeenntteessííttééssee  ccéélljjáábbóóll  ttöörreekkeeddnnüünnkk  kkeellll  nnaaggyy  mmeennnnyyii--
ssééggûû  ((nnaappoonnttaa  22--44  lliitteerr))  ffoollyyaaddéékk  ffooggyyaasszzttáássáárraa!!
AAzz  aallkkaalliizzáálltt  vvíízz  ttuuddoommáánnyyoossaann  bbiizzoonnyyííttootttt  jjóóttéékkoonnyy  hhaattáássaaii::
RRoosssszziinndduullaattúú  ddaaggaannaattookk  nnöövveekkeeddéésséénneekk  llaassssuulláássaa..
AA  tteelloommeerr  rröövviiddüüllééss  ééss  sseejjtteellhhaallááss  iinnddííttáássaa  rráákkooss,,  ddeeffoorr--
mmáálltt  sseejjtteekkbbeenn..
JJaavvuullóó  hhúúggyyssaavvsszziinntt köszvényben.
JJaavvuullóó  mmáájjffuunnkkcciióó májbetegségben, cirrózisban, májgyul-
ladásban.
GGyyoommoorr--,,  nnyyoommbbééllffeekkééllyy  jjaavvuulláássaa,,  kkiiúújjuullááss  ggááttlláássaa..
JJaavvuullóó  kkoolleesszztteerriinnsszziinntt, angina, infarktusrizikó csökkenése.
JJaavvuullááss  aalllleerrggiiááss  áállllaappoottookkbbaann  ––  aasszzttmmaa, dermatitisz,
kiütések.
JJaavvuullááss  aauuttooiimmmmuunn--bbeetteeggssééggeekkbbeenn  ––  rreeuummaa,,  SSLLEE,,  kkooll--
llaaggéénn  bbeetteeggssééggeekk..
Bélgyulladások, CCrroohhnn--bbeetteeggsséégg  jjaavvuulláássaa.
JJaavvuullóó  vvéérrccuukkoorr-- és HbA1C-éérrttéékkeekk  ccuukkoorrbbeetteeggssééggbbeenn.
Javuló perifériás keringés fekélyek esetén is.
Javulás általános tünetekben, mint krónikus fáradtság,
székrekedés.”

Dr. S. Kulin, 2006
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Acetyl L-carnitin (ALC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 mg
L-proline  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 500 mg
Koenzim Q10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 mg
L-lysine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 500 mg
Kálcium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 mg
Magnézium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120–400 mg
Vas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 mg
Cinkcitrát  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 mg
Selenomethionin . . . . . . . . . . . . . . . . . .500(–1500) µg
Redukált L-glutathion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 mg
Alpha lipoic sav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 mg

(i.E.= nemzetközi egység)

Feltétlenül beszélje meg családi orvosával és/vagy holiszti-
kus kezelõorvosával az alábbi tudományos közleményt és
ttáámmooggaassssaa  rráákk  eelllleennii  hhaarrccáátt  oorráálliiss  ((nnaappii  55000000  mmgg))  ééss  iinntt--
rraavvéénnááss  ((hheetteennttee  33 1100  000000  mmgg!!))  CC--vviittaammiinn  aaddaaggoolláássssaall!!

„„AA  vvéérr  tteellííttééssee  CC--vviittaammiinnnnaall  mmeeggööllii  aa  bbaakkttéérriiuummookkaatt,,  vvíírruussoo--
kkaatt,, ggoommbbáákkaatt  ééss  ccssöökkkkeennttii  aa  kkeemmoo--  ééss  ssuuggáárrtteerrááppiiaa  ssúú--
llyyooss  mmeelllléékkhhaattáássaaiitt..””

BBrrooookkss

„„KKéétt  nnaaggyy  kklliinniikkaaii  ttaannuullmmáánnyy  ––  ((8877  000000  aasssszzoonnyy,,  4455  000000
fféérrffii))  aa  HHaarrvvaarrdd  OOrrvvoossttuuddoommáánnyyii  EEggyyeetteemmeenn,,  BBoossttoonnbbaann
––  eeggyyéérrtteellmmûûeenn  bbeebbiizzoonnyyííttoottttaa,,  hhooggyy  ssookk  CC--vviittaammiinn  nnaappii
ffooggyyaasszzttáássaa  nneemm  ookkoozz  vveesseekkõõkkééppzzõõddéésstt,,  ééss  aa  vveesseekkõõkkéépp--
zzõõddééss  rriizziikkóójjaa  sseemm  nnaaggyyoobbbb..””  

MM..  RRaatthh
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II vvóóvv íí zz ::

Kiegészítõként kkllóórrmmeenntteess  ffrriissss  vvíízz  vvaaggyy  sszzéénnssaavvmmeenntteess  ááss--
vváánnyyvvíízz..

Az italok édesítõk nélkül, esetleg csekély mennyiségû méz-
zel fogyasztandók.

A gyorsabb és alaposabb tápanyagfelvétel elõsegítése ér-
dekében aa  ffoollyyaaddéékkookk  kkoorrttyyoonnkkéénnttii  ffooggyyaasszzttáássaa  aajjáánnllaattooss.

V. VITAMINOK, NYOMELEMEK 

ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK

““MMéégg  sseennkkii  sseemm  hhaalltt  mmeegg  aa  vviilláággoonn  vviittaammiinn--ttúúllaaddaaggoolláássbbaann..””
MM..  RRaatthh

RENDKÍVÜL FONTOS!

EEggéésszzííttssee  kkii  nnaappii  ééttrreennddjjéétt holisztikus „„CCooDD™™  VViittaall  PPlluuss““
vitaminkészítménnyel vagy a következõ vitaminokkal,
nyomelemekkel, ásványi anyagokkal, enzimekkel, antioxi-
dánsokkal – családi- vagy kezelõorvosa beleegyezése,
tanácsa és ajánlata szerint.

Vitamin A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<1600 i.E.
Vitamin B-komplex  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 naponta
Vitamin B12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 µg
Niacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg
Vitamin C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3000–5000 mg

(mint magnesium és kalcium ascorbat)
Vitamin D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 i.E.
Vitamin E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<100 i.E.
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LLIINNUUSS  PPAAUULLIINNGG tanulmányaiban IINNTTRRAAVVÉÉNNÁÁSSAANN  ééss
OORRÁÁLLIISSAANN  eeggyyüütttteesseenn  aallkkaallmmaazzttaa  aa  CC--vviittaammiinntt,,  mmíígg  aa
MMaayyoo  kklliinniikkaa  ttaannuullmmáánnyyaaii  ccssaakk  oorráálliissaann  aallkkaallmmaazzttáákk..

A legújabb kutatások kimutatták, hogy nagyon nagy
mennyiségû C-vitamin adagolásával a plazmakoncent-
ráció „csak mérsékelten“ emelkedik, ha orálisan alkal-
mazzák, de hhaa  uuggyyaannaazztt  aa  mmeennnnyyiissééggeett  iinnttrraavvéénnáássaann  aadd--
jjáákk  aa  bbeetteeggnneekk,,  aa  ppllaazzmmaakkoonncceennttrráácciióó  2255--sszzöörr mmaaggaa--
ssaabbbb  lleesszz,,  mmiinntt  aa  rráákksseejjtteekkrree  mméérrggeezzõõ,,  ttooxxiikkuuss  ppllaazzmmaa--
kkoonncceennttrráácciióó  ((88)).

MMiivveell  bbeebbiizzoonnyyoossooddootttt,,  hhooggyy  aa  CC--vviittaammiinn  IINNTTRRAAVVÉÉNNÁÁSS
aaddaaggoolláássaa  mmaaggaass  vvéérrkkoonncceennttrráácciióótt  bbiizzttoossíítt,,  eeggyy  úújj  ttaannuull--
mmáánnyy  ((99))  kkiimmuuttaattttaa,,  hhooggyy  kkóórrhháázzaakk,,  kklliinniikkáákk,,  aammeellyyeekk  CC--
vviittaammiinntt  aallkkaallmmaazznnaakk  ––  kkeemmootteerrááppiiaa  hheellyyeetttt  ––,,  aa  rráákk  rreemmiisszz--
sszziióójjáátt ((zzssuuggoorrooddáássáátt,,  sszzéétteesséésséétt))  ffiiggyyeellttéékk  mmeegg..

11..   eessee tt ttaannuu llmmáánnyy ::

51 éves asszony, veserák, tüdõáttétek – 65 gramm C-vita-
mint fogyasztott hetente 10 hónapon át egyedüli gyógysze-
res kezelésként. Amellett szedett még csecsemõmirigy-,
pajzsmirigy-kivonatot, (30 mg naponta) és N-acetylcisteint
(1500 mg naponta). Ámbár aa  ddaaggaannaatt  1100  hhóónnaapp  uuttáánn  eell--
ttûûnntt, õ folytatta a dohányzást és a daganat 4 év múlva visz-
szatért, amely már nem reagált C-vitamin-kezelésre.
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„„AA  rráákkbbeetteeggeekk  mmaajjddnneemm  110000%%--áánnááll  eexxttrréémm  mmaaggaass
CC--vviittaammiinn--hhiiáánnyytt  lleehheett  mmeeggáállllaappííttaannii..””

LLiinnuuss  PPaauulliinngg

„INTRAVÉNÁSAN ALKALMAZOTT C-VITAMIN,

MINT RÁKTERÁPIA – HÁROM ESETTANULMÁNY“

GGrreegg  AArrnnoolldd, Canadian Medical Association Journal,
2006. március 26.

A 20. század egyik legnagyobb C-vitamin specialistája, aján-
lója az egészség megõrzésére Linus Pauling volt, az egyetlen
ember, aki két Nobel-díjat (1) nyert. Ismert volt, hogy naponta
18 gramm C-vitamint (2) vett magához, hogy jelentõsen tá-
mogassa a rák kezelését. Pauling kutatásai (3) bizonyították,
hogy tteerrmmiinnáálliiss (elõrehaladott áttétes, „kikezelt“ kemoterápia-
rezisztens, reménytelen rákbetegek – a szerkesztõ megjegyzé-
se) rráákkbbeetteeggeekk,,  aakkiikk  nnaappoonnttaa  1100  000000  mmgg  ==  1100,,00  ggrraammmm  
CC  vviittaammiinntt  vveetttteekk  mmaagguukkhhoozz  44,,22--sszzeerr  hhoosssszzaabbbb  éélleettttaarrttaammoott
((ttööbbbb  mmiinntt  221100  nnaappoott))  éérrtteekk  mmeegg,,  mmiinntt  aa  kkoonnttrroollllccssooppoorrtt  ((ccssaakk
5500  nnaappoott)). Egy másik tanulmányban nem terminális (4) bete-
gek, akik naponta 10,0 gramm C-vitamint fogyasztottak áátt--
llaaggbbaann,,  330000  nnaappppaall  ttoovváábbbb  éélltteekk, mint a kontrollcsoport. 

E korai tanulmányokkal szemben a Mayo klinika tanulmá-
nyai (5,6) nem tudták igazolni a C-vitamin jótékony hatását
mint az alternatív rákterápia fontos részét (7).

Ez a különbözõség abban rejlik, hogy a C-vitamint szájon
át, orálisan vagy intravénásan alkalmazzák.
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„„HHaa  ppoonnttoossaann  mmeeggéérrttjjüükk  aa  vviittaammiinnookk  mmûûkkööddéésséétt,,  ééss
mmeeggffeelleellõõeenn  aallkkaallmmaazzzzuukk  õõkkeett,,  aakkkkoorr  aazz  eemmbbeerrii  sszzeennvveeddéésstt
oollyyaann  mméérrttéékkbbeenn  ttuuddjjuukk  mmaajjdd  ccssöökkkkeenntteennii,,  aammiitt  mmaa  mméégg  aa
lleeggnnaaggyysszzeerrûûbbbb  aaggyy  sseemm  kkééppeess  eellkkééppzzeellnnii..””
„„AA  vviittaammiinn  oollyyaann  aannyyaagg,,  aammeellyy  aakkkkoorr  ookkoozz  bbeetteeggssééggeett,,  hhaa
nneemm  eesssszzüükk  mmeegg..””

SSzzeenntt--GGyyöörrggyyii  AAllbbeerrtt,,  11993399

J .  O.  PACHMANN: 
A C-V I T A M I N H A T Á S A I

1. Erõs antioxidáns – semlegesíti a szabad gyököket az
agyban, a vérben, a sejtekben, a sejtmagban,

2. javítja az oxigénszállítást,
3. elõsegíti a koleszterin leépítését,
4. támogatja a máj méregtelenítõ mûködését,
5. elõsegíti a vasfelvételt (+50%) a táplálékból,
6. támogatja a karnithin szintézist,
7. kontrollálja a hisztaminkoncentrációt, csökkenti az aller-

giahajlamot,
8. erõsíti az immunrendszert,
9. támogatja a hormonháztartást, a neuro-transmitterek

képzõdését (noradrenalin, dopamin),
10. fokozza a reakció- és koncentrációkészséget,
11. lényeges szerepet játszik a kollagén-produkcióban,
12. erõsíti a kötõszövetet, csökkenti a stresszhatásokat,
13. lassítja az öregedést,
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22..   eessee tt ttaannuu llmmáánnyy ::

49 éves férfi, hólyagrák – 30 gramm C-vitamint kapott két-
szer hetente 3 hónapon át, utána 1 30 grammot minden
1–2 hónapban 4 éven át, eeggyyeeddüüllii  rráákkkkeezzeelléésskkéénntt. A beteg
személyes komplementer kezelése egészen nagyszabású volt:
aallpphhaa  lliippooiicc  ssaavv  ((110000  mmgg//nnaapp)),,  lleennoollaajj  ((33000000  mmgg//nnaapp)),,  sszzee--
lléénn  ((440000  mmiikkrrooggrraammmm//nnaapp)),,  gglluuccoossaammiinnee--cchhoonnddrrooiittiinn  22000000
mmgg//nnaapp))  ééss  gglluutthhaattiioonnee. Örömünkre szolgál, hogy a beteg
daganata eltûnt és a bbeetteegg  rráákkmmeenntteess  mmaarraaddtt  99  éévveenn  áátt.

33..   eessee tt ttaannuu llmmáánnyy ::   

66 éves asszony, konvencionálisan nem kezelt „Stádium III-as
diffúz B-lymphoma“. Egy rendkívül rossz prognózis. A beteg
a kemoterápiát visszautasította, aahheellyyeetttt  ssuuggáárrtteerrááppiiáátt  vváá--
llaasszzttootttt  CC--vviittaammiinn  tteerrááppiiáávvaall,,  1155  ggrraammmm  CC--vviittaammiinntt  ffooggyyaasszz--
ttootttt  kkééttsszzeerr  hheetteennttee  22  hhóónnaappoonn  áátt,,  1155  ggrraammmmoott  11––22--sszzeerr  hhee--
tteennttee,,  77  hhóónnaappoonn  áátt  ééss  uuttáánnaa  1155  ggrraammmmoott  mmiinnddeenn  22..––33..
hhóónnaappbbaann  11  éévveenn  áátt..

Az év végén a daganat eltûnt és a beteg „normálisan
egészséges“ maradt 10 éven át. Ebben az esetben a kuta-
tók elismerik, hogy aa  hhaattááss  öösssszzeeffüüggggöötttt  aa  CC--vviittaammiinn  iinnttrraa--
vvéénnááss  ((iinnffúúzziióókk))  aaddaaggoolláássáávvaall.

ÖÖsssszzeeffooggllaallvvaa  mmeeggáállllaappíítthhaattjjuukk,,  hhooggyy  aa  CC--vviittaammiinn  aallkkaall--
mmaazzáássaa  aa  rráákktteerrááppiiáábbaann  mmeeggnnöövveellii  aazz  aannttiiooxxiiddáánnssookk  mmaa--
ggaass  vvéérrkkoonncceennttrráácciióójjáátt,,  aammeellyy  ccssaakk  aa  CC--vviittaammiinn  IINNTTRRAAVVÉÉ--
NNÁÁSS  ééss  OORRÁÁLLIISS  eeggyyüütttteess,,  eeggyyiiddeejjûû  aaddaaggoolláássáávvaall  éérrhheettõõ
eell,,  kküüllöönnöösseenn  eellõõrreehhaallaaddootttt,,  ááttttéétteess  rráákkooss  bbeetteeggeekknnééll..
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„„AA  CC--vviittaammiinn  ééss  aa  hhoosssszzúú  éélleett””

”A London School of Hygiene and Tropical Medicine 
(A Trópusi Orvostan és Higiénia Iskolája) kutatói jelentik,
hogy azok az idõsek, akik vérének magas a C-vitamin-tartal-
ma, ttoovváábbbb  ééllnneekk, mint azok, akiknél ez a szint alacsony.”

„„880000  mmgg  CC--vviittaammiinn  nnaappoonnttaa  sszzáájjoonn  áátt  aazz  ééttkkeezzééss  mmeelllleetttt
55  éévvvveell  hhoosssszzaabbbb  éélleetteellvváárráásstt  tteesszz  lleehheettõõvvéé..””

CCllaarrkk  CCeennttrruumm

””MMééggiissccssaakk  ccssooddaasszzeerr  aa  rráákkeelllleenneess  CC--vviittaammiinn??””

”A C-vitamin újonnan felfedezett tulajdonságai adhatnak
magyarázatot arra, hogy aa  vviittaammiinn  mmiikkéénntt  lleehheett  kkééppeess
aakkaaddáállyyoozznnii  aa  ttuummoorrookk,,  iilllleettvvee  sszzíívvbbeetteeggssééggeekk  kkiiaallaa--
kkuulláássáátt. Ezt állapították meg az egyesült államokbeli
OOrreeggoonn  EEggyyeetteemm  ééss  aazz  NNCCII  kkuuttaattóóii.
A vizsgálat eredményei abba az irányba mutatnak, hogy
a C-vitamin az egyik legfontosabb tényezõ abban az
összetett folyamatban, amelynek révén a szervezet
megszabadul az anyagcsere során keletkezõ sejtkárosító
anyagoktól, gátolva ezzel a tumoros sejtosztódást.”

””FFoonnttooss  ffeellffeeddeezzééss  aa  CC--vviittaammiinnrróóll””

”Amerikai kutatók fontos felfedezést tettek a C-vitamin
emberi szervezetre gyakorolt hatásáról. AAzz  úújj  eerreeddmméénnyyeekk
sseeggíítteenneekk  ttiisszzttáázznnii  aa  CC--vviittaammiinn  sszzeerreeppéétt  aa  rráákk  ééss  aa  sszzíívv--
bbeetteeggssééggeekk  mmeeggeellõõzzéésséébbeenn” – adta hírül aazz  aammeerriikkaaii
ttuuddoommáánnyyooss  aakkaaddéémmiiaa  llaappjjaa  ((PPNNAASS)).
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14. élethosszabbító – 800 mg plusz naponta – 5 évvel 
hosszabb életelvárás (klinikai tanulmány eredménye 
11 000 résztvevõvel),

15. meggyorsítja a sebgyógyulást,
16. megakadályozza a gyomorrák kialakulását,
17. méregtelenítõ (cyanidok, formaldehyd, acetaldehid, 

nitrózamin, nikotin, higany, ólom…).

„„AA  CC--vviittaammiinn  eellõõsseeggííttii  aa  ggaammmmaa--iinntteerrffeerroonn  kkééppzzõõddéésséétt,,
ííggyy  vvéédd  rráákk  eelllleenn..””

LL..  PPaauulliinngg

„„9900  kklliinniikkaaii  ttaannuullmmáánnyy  iiggaazzoolljjaa  eeggyyéérrtteellmmûûeenn,,  hhooggyy  CC--vviittaa--
mmiinn  ééss  mmááss  aannttiiooxxiiddáánnssookk  ggááttoolljjáákk  aa  mmeellllrráákk  kkiiaallaakkuulláássáátt..””

GGllaaddyyss  BBlloocckk

„„AA  CC--vviittaammiinn  ggááttoolljjaa  aa  ggyyoommoorrrráákk  kkeelleettkkeezzéésséétt  ééss  sseeggíítthheett  aa
rráákk  ggyyóóggyyííttáássáábbaann..  MMaaggaass  CC--vviittaammiinn--kkoonncceennttrráácciióó  9900%%--kkaall
ggááttoolljjaa  aa  HHeelliiccoobbaacctteerr  ppyylloorrii  sszzaappoorrooddáássáátt  aa  ggyyoommoorrbbaann..””

BBrrooookkss

„„AA  CC--vviittaammiinn  eellõõsseeggííttii  aa  sszzeerrvveezzeettbbeenn,,  aa  sseejjtteekkbbeenn  aazz
ooxxiiggéénn--sszzáállllííttáásstt  ééss  aazz  eenneerrggiiaatteerrmmeelléésstt  aa  sseejjtteekk  mmiittoocchhoonn--
ddrriiuummáábbaann..”” ((mmiittoocchhoonnddrriiuumm  ==  aa  sseejjtt  eenneerrggiiaaggyyáárraa))

MM..  RRaatthh
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katársai úgy találták, hogy a már kialakult szív- és érrendsze-
ri károsodások is javulhatnak ekkora adagok hatására, sõt
sszzeerriinnttüükk  sszzüükksséégg  iiss  vvaann  eennnnyyii  vviittaammiinnrraa  aazz  iimmmmuunnrreennddsszzeerr
ééss  aazz  iiddeeggii--hhoorrmmoonnáálliiss  rreennddsszzeerr  mmeeggffeelleellõõ  mmûûkkööddééssééhheezz.
Pauling nem csak tudós volt, hanem az emberiség sorsáért
aggódó és felelõsséget vállaló, nagyszerû ember is.

SSeellyyee  JJáánnooss  (1907–1982)
Világhírû magyar orvos, aki hatalmas lépést tett a valódi
egészségügy létrejötte felé azzal, hogy felfedezte, minden
betegség közös kiváltó oka a stressz. Ez azonban a hivata-
los orvoslás által elfogadhatatlan adat, mert alapjaiban
rázná meg mai felépítményét, ezért aztán az orvosok telje-
sen figyelmen kívül hagyják.

SSzzeenntt--GGyyöörrggyyii  AAllbbeerrtt (1893–1986)
Szent-Györgyi 1917-ben szerzett orvosi diplomát a budapes-
ti egyetemen. Amikor a Cambridge-i Egyetemen (1927,
1929), illetve a rochesteri (Minneapolis állam, USA) Mayo
Alapítványnál (1928) dolgozott, Szent-Györgyi talált egy
szerves, redukáló hatású vegyületet, azt növényi nedvekbõl
és mellékvesekéreg-kivonatból elkülönítette, és hexuronsav-
nak nevezte el (ma aszkorbinsavnak hívjuk). A hexuronsav
azonos a skorbutellenes C-vitaminnal. 1947-ben a Woods
Hole-i (USA) Izomkutató Intézet igazgatója lett. Itt a sejtosz-
tódást kiváltó tényezõkkel és ennek nyomán a rák keletkezé-
sének okaival kapcsolatos kutatásokat irányította. 11993377--bbeenn
aa  CC--vviittaammiinn  sszzeerreeppéévveell  ––  aa  rráákkeelllleenneess  hhaarrccbbaann  ––  kkaappccssoollaa--
ttooss  ffeellffeeddeezzéésseeiiéérrtt  oorrvvoossii--éélleettttaannii  NNoobbeell--ddííjjaatt  kkaappootttt..
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”A C-vitamin az emlõsök májában szintetizálódik, kivéve az
embert, a majmokat és a tengerimalacot, akikben nem
képzõdik C-vitamin, eezzéérrtt  aazztt  rreennddsszzeerreesseenn  ppóóttoollnnii  kkeellll.

A mérések megtörténtek. Az eredményeket átszámítottuk
egy 70 kilogrammos ember testsúlyára. Tehát ha egy állat,
amely a következõ listán szerepel, 70 kg lenne, akkor ennyi
lenne az a mennyiség, amit naponta megtermel.

A kkeeccsskkee naponta degeszre eszi magát zöldfélékkel, ennek
ellenére a szervezete is elõállít még további 1133  330000  mmgg-ot,
azaz több mint 13 g-ot (átszámítva egy 70 kg-os testsúlyú
emberre). A nnyyúúll  1155  882200  mmgg-ot, a ppaattkkáánnyy  1100  550000, a kkuuttyyaa
22880000  mmgg-ot.

A hidegvérû és lassú anyagcseréjû kkííggyyóó sem éri be
kevesebbel, mint 770000  mmgg/nap és még a lassan döcögõ tteekknnõõss--
nek is szüksége van 449900  mmgg-ra (a fenti számítást használva).”

PPaattrriicckk  JJ..  DD..  BBoouuiicc,,  PPhh..DD..::  ”The Immune System Cure”

”Dr. Robert Cathcart és mások alkalmaztak iinnttrraavvéénnáássaann
CC--vviittaammiinntt  aa  HHeeppaattiittiiss  CC--vvíírruuss  mmeeggsseemmmmiissííttéésséérree. Az
50–100 grammos adag intravénásan általánosságban
megállította az akut Hepatitist 2–4 nap elmúltával és 1
héten belül elpusztította a vírusok javát. ”

LLiinnuuss  CCaarrll  PPaauulliinngg
Amerikai kémikus (1901–1994). 1954-ben kémiai Nobel-dí-
jat kapott. 1962-ben Nobel-békedíjjal tüntették ki. KKuuttaattáássaaii
sszzeerriinntt  nnaappii  1100  ggrraammmm  ((1100  000000  mmiilllliiggrraammmm))  CC--vviittaammiinn  jjeelleenn--
ttõõsseenn  mmeeggnnöövveellii  aa  rráákkooss  bbeetteeggeekk  ttúúllééllééssii  iiddeejjéétt.. Õ és mun-
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9 Sebastian J. Intravenously administered vitamin C as 
cancer therapy: three cases. CMAJ 2006, 174: 937–942.

10 Linus Pauling, N.Koskull: “Das Vitamin Program –
Topfit bis ins hohe Alter!”

11 Cheraskin, Ringsdorf, Sisley: “Vitamin C, so nötig wie
Sauerstoff.”

””AA  KKooeennzziimm  QQ1100  aa  sseejjttaannyyaaggccsseerree,,  aa  sseejjtt  eenneerrggiiaatteelleeppéénneekk,,
aa    mmiittoocchhoonnddrriiuummnnaakk,,  aa  sseejjtt  eenneerrggiiaatteerrmmeelléésséénneekk  iirráánnyyííttóójjaa””

PP..  MMiittcchheellll, Nobel-díj,1978

””AA  KKooeennzziimm  QQ1100  ééss  aa  mmiittoocchhoonnddrriiuumm  eeggyyüüttttmmûûkkööddéésséé--
nneekk  qquuaannttiittaattíívv  ééss  qquuaalliittaattíívv  zzaavvaarraa,,  aa  KKooeennzziimm  QQ1100,,  aazz
aannttiiooxxiiddáánnss--,,  aazz  ooxxiiggéénn--  ééss  aazz  eenneerrggiiaahhiiáánnyy  rráákkhhoozz,,  rreeuu--
mmááhhoozz,,  mmuullttiippllee  sscclleerroossiisshhoozz,,  ffeekkééllyyeess  vvaassttaaggbbééllggyyuullllaa--
ddáásshhoozz,,  AAllzzhheeiimmeerr--,,  CCrroohhnn--,,  PPaarrkkiinnssoonn--kkóórrhhoozz,,  aasszzttmmáá--
hhoozz,,  iimmppootteenncciiááhhoozz,,  mmáássooddllaaggooss  ccuukkoorrbbeetteeggsséégghheezz,,  aall--
lleerrggiiááhhoozz  vveezzeetthheett..  AAzzoonn  kkéésszzííttmméénnyy,,  vveeggyyüülleett,,  mmeellyy  tteerr--
mmiinnáálliiss,,  eellõõrreehhaallaaddootttt  iiddüülltt,,  ddeeggeenneerraattíívv  bbeetteeggeekknnééll  mmeegg--
eemmeellii  aa  KKooeennzziimm  QQ1100  ééss  aazz  aannttiiooxxiiddáánnssookk  vvéérrsszziinnttjjéétt,,  aazz
mmeeggáállllíítthhaattjjaa  vvaaggyy  vviisssszzaasszzoorríítthhaattjjaa  aa  kkóórrooss  ffoollyyaammaattoott..””

PP..  NNuurrssee,,  TT..  HHuunntt,,  LL..  HHaarrttwweellll, Nobel-díj, 2001
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Az aminosavak közül kküüllöönnööss  ffoonnttoossssáággúúaakk  aazz  LL  aammiinnoossaa--
vvaakk, mert ezekbõl épülnek fel – az élõ sejt állományának
nélkülözhetetlen alkotórészei – a fehérjék.

AA  CCooQQ1100  ((KKooeennzziimm  QQ1100))  aannttiiooxxiiddáánnss és részt vesz a szer-
vezet sejtszintû energiatermelõ folyamataiban.

AA  lluutteeiinn antioxidánsként kiemelt szerepet tölt be a szem
egészségének megõrzésében.

AAzz  eeppiiggaallllookkaatteecchhiinn--ggaalllláátt  ééss  aazz  aallffaa--lliippoonnssaavv szintén
antioxidáns hatású anyagok, így részt vesznek szervezetünk
védekezõ rendszerének mûködésében.

AA  kkaallcciiuumm fontos az egészséges csontozat és fogazat kiala-
kításához és megtartásához, továbbá az izom- és idegrend-
szer mûködéséhez.

AA  mmaaggnnéézziiuumm szerepet játszik a fehérjék, szénhidrátok, zsí-
rok anyagcseréjében, az izom- és idegrendszer, valamint a
keringési rendszer mûködésében. 

AA  vvaass a vérképzés egyik fontos résztvevõje.
AA  cciinnkk  ééss  aa  sszzeelléénn szervezetünk antioxidáns rendszerének

fontos elemei.

AAddaaggoollááss:: felnõtteknek az egészség megõrzésére napi
1 5gr, betegség esetén naponta 2 5 gr étkezés után.

A tasak tartalmát 1 dl langyos vízben, tejben vagy üdítõ
italban fakanállal alaposan elkeverve oldja fel és fogyassza.

A CCooDD™™  VViittaall--PPlluuss cukrot, ízesítõ anyagot nem tartalmaz.
A termék fogyasztása nem ajánlott azon személyeknek,

akik a készítmény bármely összetevõjével kapcsolatban
korábban túlérzékenységet tapasztaltak.
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COD™ VITAL-PLUS
6600 55  ggrraammmm

VVIITTAAMMIINN--,,  ÁÁSSVVÁÁNNYYIIAANNYYAAGG--,,  AAMMIINNOOSSAAVV--  ÉÉSS AANNTTIIOOXXIIDDÁÁNNSS--
TTAARRTTAALLMMÚÚ ÉÉTTRREENNDD--KKIIEEGGÉÉSSZZÍÍTTÕÕ KKÉÉSSZZÍÍTTMMÉÉNNYY

OÉTI 2483 / 2005

A vitaminok az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen
anyagok. A szükséges mennyiséget külsõ forrásból, a táplál-
kozással kell bejuttatni a szervezetünkbe.

A kiegyensúlyozott, megfelelõen vegyes étrend ugyan fedezi
a szervezet számára szükséges vitaminokat, ásványi anyago-
kat és a többi tápanyagot, illetve biológiailag értékes anya-
got, de sajnos táplálkozásunk nem minden esetben ilyen.

EEzzéérrtt  sszzüükksséégg  lleehheett  aa  vviittaammiinnookk,,  áássvváánnyyii  aannyyaaggookk,,
aannttiiooxxiiddáánnssookk  ppóóttlláássáárraa..  KKüüllöönnöösseenn  ffoonnttooss  lleehheett  eezz  iiddõõss
kkoorrbbaann,,  bbeetteeggssééggbbeenn  sszzeennvveeddõõ,,  ííggyy  eesseettlleegg  nneemm  mmeeggffeellee--
llõõeenn  ttáápplláállkkoozzóó,,  vvaaggyy  nneehhéézz  ffiizziikkaaii  mmuunnkkáátt  vvééggzzõõ,,
ssttrreesssszzeess  éélleetteett  ééllõõ  sszzeemmééllyyeekknnééll  ccssaakkúúggyy,,  mmiinntt  ddoohháánnyyzzááss,,
aallkkoohhooll  vvaaggyy  eeggyyéébb  ééllvveezzeettii  sszzeerreekk  ffooggyyaasszzttáássaa  eesseettéénn..

Az antioxidánsok hozzájárulnak a szervezetünkben zajló
káros oxidatív, így a sejtöregedési folyamatok gátlásához.
Fontos szerepet töltenek be a szervezet védekezõ rendszeré-
ben, így egészségünk megõrzésében.
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EEggyyéébb  hhaattóóaannyyaaggookk::
Alfa-Liponsav (mg) 30
Q10 Koenzim (mg) 20
Epigallokatechin-gallát (mg) 10
Lutein (mg) 1

A csomagolás 30 napi adagot tartalmaz.

FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSSII JJAAVVAASSLLAATT::  

AA  nnaappii  aajjáánnllootttt  mmeennnnyyiisséégg  kkrróónniikkuuss,,  ddeeggeenneerraattíívv  bbeetteeggsséé--
ggeekk  mmeeggeellõõzzéésséérree  55  ggrraammmm,,  ssúúllyyooss  bbeetteeggsséégg  eesseettéénn  1100
ggrraammmm..  
EEzztt  22  rréésszzlleettbbeenn  ((22 55  gg))  vvíízzbbeenn,,  tteejjbbeenn  vvaaggyy  ggyyüümmööllccsslléé--
bbeenn  ffeelloollddvvaa  iiggyyuukk  mmeegg..  AA  CCooDD™™  VViittaall--PPlluuss ppoorrtt  aa  ffoollyyaa--
ddéékkbbaann  aa  mmeelllléékkeelltt  ffaakkaannáállllaall  aallaappoossaann  kkeevveerrjjüükk  mmeegg..
AA  nnaappii  aajjáánnllootttt  mmeennnnyyiissééggnnééll  ttööbbbbeett  nnee  ffooggyyaasssszzuunnkk!!
KKiissggyyeerrmmeekk  eellõõll  eellzzáárrvvaa  ttaarrttaannddóó!!
AAzz  ééttrreenndd--kkiieeggéésszzííttõõ  ffooggyyaasszzttáássaa  nneemm  hheellyyeetttteessííttii  aa  vveeggyyeess
ééttrreennddeett..

KKIIZZÁÁRRÓÓLLAAGGOOSS FFOORRGGAALLMMAAZZÓÓ::

CCooDD™™ Kft., H-9155 Lébény, Vörösmarty utca 15.
Tel.: 06-96-564-428, Fax: -360-666
E-mail: codtea-extract@t-online.hu
Honlap: www.codtea.oditech.hu
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TTÁÁPPÉÉRRTTÉÉKKAADDAATTOOKK::
Energiatartalom 40 kJ (9,5 kcal)/10 g
Fehérje 1618,0 mg/10 g
AAmmiinnoossaavvaakk::  

LL--lliizziinn  HHCCLL 880000,,00  mmgg//1100  gg
LL--pprroolliinn 880000,,00  mmgg//1100  gg
LL--mmeettiioonniinn 1188,,00  mmgg//1100  gg

Szénhidrát 720 mg/10 g
Zsír 0,0 mg/10 g

VViittaammiinnookk 10 g RDA %*
(napi adag)

Vitamin C (mg) 2000 3333,3
Niacin (mg) 315 1750
Vitamin E (mg) 100 1000
Pantoténsav (mg) 5 83,3
Vitamin B6 (mg) 4 200
Vitamin B1 (mg) 2,5 178,6
Vitamin B2 (mg) 2 125
Vitamin A (RE) µg
Béta-karotin formájában 550 68,7
Folsav (µg) 400 200
Vitamin D (µg) 10 200
Vitamin B12 (µg) 7,5 750
ÁÁssvváánnyyii  aannyyaaggookk
Kalcium (mg) 800 100
Magnézium (mg) 300 100
Cink (mg) 18 120
Vas (mg) 18 128,6
Szelén (µg) 50 62,5
*RDA = felnõtteknek, a gyógyszeripar által ajánlott napi bevitel
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TT íí zzóórraa ii ::
1. paradicsom-, aallmmaalléé
2. sszzõõllõõ--,,  aallmmaa--  ééss  ssáárrggaarrééppaalléé ++  22  eevvõõkkaannááll  oollíívvaaoollaajj
3. jjoogghhuurrtt,,  kkeeffiirr reszelt banánnal, müzlivel

EEbbéédd::
1. mmiizzóólleevveess, zöldbab-, vajbabfõzelék, ffõõtttt  ccssiirrkkee  vvaaggyy  hhaall,

banán
2. zöldségleves mizóval, tök-, káposztafõzelék, tojás, 

gyümölcs
3. mizóleves, párolt hal rizzsel és cukkinivel, gyümölcs 

mézzel és citromlével
4. rizsleves, párolt köles-tofu (tofu - szójatermék), vegyes-

fõzelék, sárgarépalé

UUzzssoonnnnaa::
1. jjoogghhuurrtt,,  22  eevvõõkkaannááll  oollíívvaaoollaajjjal, céklalé
2. paradicsom-, pitypanglé
3. uborka jjoogghhuurrtttal és ffookkhhaaggyymmáával (4 gerezd!), mmáárriiaa--

ttöövviisslléé, korpakenyér kecskesajttal, zellerlé

VVaaccssoorraa::
1. zöldségsaláta fõtt tteemmppeehhvel (szójatermék)
2. párolt vajbab ttooffuuval (szójatermék)
3. burgonya juhsajttal, pitypangsaláta
4. spenót fõtt pulykahússal, gyümölcssaláta
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ÉTRENDI ÉS IDÕBEOSZTÁSI JAVASLATOK

RReeggggeell  ééss  ddéélleellõõtttt  ffoollyyaammáánn 11  ppoohháárr  ggyyüümmööllccsslléé::
7.00 11//44  lliitteerr  CCooDD™™--tteeaa  1–2 citrom levével
7.25 11//88  lliitteerr  zzssáállyyaatteeaa
7.30 reggeli, cciittrroommlléé  33––44  cciittrroommbbóóll,,  vviittaammiinnookk  ééss  nnyyoomm--  

eelleemmeekk  bbeevvéétteellee, reggeli után 11//44  lliitteerr  zzööllddtteeaa!
10.00 tízórai
12.30 11//44  lliitteerr  CCooDD™™--tteeaa  1–2 citrom levével
12.55 11//88  lliitteerr  zzssáállyyaatteeaa
13.00 ebéd, vitaminok és nyomelemek bevétele ebéd

után!
15.30 uzsonna

DDéélluuttáánn  ééss  eessttee  ffoollyyaammáánn  11  ppoohháárr  zzööllddsséégglléé::
17.30 11//44  lliitteerr  CCooDD™™--tteeaa 1–2 citrom levével
17.55 11//88  lliitteerr  zzssáállyyaatteeaa
18.00 vacsora
22.00 lefekvés, alvás

MENÜJAVASLATOK

RReeggggee ll ii ::
CCiittrroommlléé 3–4 citromból ivóvízzel 1/4 literre felhígítva

1. alma, alma- vagy ssáárrggaarrééppaalléé (1/4 liter!)
2. rozskenyér túróval, kefirrel, aarrttiiccssóókkaalléé
3. pirított vegyes gabonakenyér, mézzel, ccéékkllaalléével
4. vegyes gabonakenyér kecske-/juhsajttal, articsókalé, 

kkááppoosszzttaalléé
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A CoD™-RENDSZER 10 FONTOS ÉLETVITELI TANÁCSA

11..   TTeess tt ii ,,   ll ee ll kk ii   MMÉÉRREEGGTTEELLEENNÍÍTTÉÉSS  ééss   llaazz íí ttááss ::

SSzzaauunnaa,,  ggõõzzffüürrddõõ, masszázs jelentõs tényezõk legalább he-
tente egyszer.
TTEESSTTII  MMÉÉRREEGGTTEELLEENNÍÍTTÉÉSS egyik jelentõs módszere az ún.
EEDDTTAA––CChheellaattiioonn--tteerrááppiiaa  ((ffõõlleegg  iippaarrkköözzeellii  tteelleeppüülléésseekkeenn,,
nnaaggyyvváárroossookkbbaann  ééllõõkknneekk  aajjáánnllootttt!!)).

FONTOS: 
LLéénnyyeeggeess  llééppééss  kkrróónniikkuuss  bbeetteeggssééggeekk  mmeeggeellõõzzéésséérree  vvaaggyy
lleekküüzzddéésséérree  aazz  aammaallggáámm  ((ttaalllliiuumm))  ffooggttöömméésseekk  aazzoonnnnaallii
eellttáávvoollííttáássaa!!  ((eellõõttttee  22  hhéétttteell  bbõõssééggeess  CC--vviittaammiinn--ffooggyyaasszz--
ttááss  aajjáánnllootttt!!))

22..   VVéérrkkeerr iinnggééss tt   sseerrkkeenn ttõõ  ttéénnyyeezzõõkk::

SSppoorrtttteevvéékkeennyysséégg (úszás, biciklizés, futás, tornázás, aszta-
litenisz, szex, sétálás stb.) közepes megterhelésig, egész-
ségi állapotához és egyéni teljesítõképességéhez mérten,
nnaappii  22  vvaaggyy  ttööbbbb  óórrááss  ssééttáállááss  ((11––66  kkmm!!)),, vagy/és iinntteenn--
zzíívv  sszzeexxuuáálliiss  éélleett, kirándulás (fontos szabály: testi tevé-
kenysége mellett találjon mindig idõt társalgásra).

33..   LLééggzzõõggyyaakkoorr llaa ttookk::

Az erek aktiválására és a sejtek oxigénnel való ellátása cél-
jából.
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„„AA  rreennddsszzeerreess  nnaappii  aakkttíívv  mmoozzggááss  hhaattaallmmaass  llééppééss  
aa  jjaavvuullááss  ffeelléé““

JJoohhnn  LLuusstt

ÉLETVITELI TANÁCSOK

Eltekintve az elõzõkben leírt korlátozottságoktól – örökölt
hajlam, környezet –, a módosított életvitel lehetõséget nyújt
éélleettüünnkk  mmiinnõõssééggéénneekk  bbeeffoollyyáássoolláássáárraa.

Azok a tényezõk, mint feszültség, lazítás, mozgás, pihenés,
alvás, optimizmus, depresszió, öröm, gyász, stressz, segítõ-
készség, egoizmus stb. egy része általunk befolyásolhatóak
és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy jobban vagy rosszabbul
érezzük magunkat.

SSoohhaa  nnee  hhaaggyyjjuunnkk  kkii  eeggyyeettlleenn  lleehheettõõssééggeett  sseemm  éélleettmmiinnõõsséé--
ggüünnkk  ppoozziittíívv  iirráánnyybbaa  ttöörrttéénnõõ  mmeeggvváállttoozzttaattáássáárraa!!

AAzz  éélleettöörröömm--sszzaabbáállyyoozzááss tényezõinek testi és lelki bõségé-
bõl készültek a következõ pontok a CCooDD™™-rendszer számá-
ra összeállításra aazz  eelllleennáállllóókkééppeesssséégg,,  aazz  öönnggyyóóggyyííttóó  eerrõõ,,  aa
vvéérrkkeerriinnggééss,,  aazz  iizzoommzzaatt,,  aa  tteessttii  mmoozzggéékkoonnyyssáágg  ééss  lleellkkii  ssttaabbii--
lliizzáállóóddááss  jjaavvííttáássaa,,  eelléérrééssee  éérrddeekkéébbeenn. 

Ezek a gyakorlatok lehetõleg ffrriissss,,  ttiisszzttaa  lleevveeggõõnn történ-
jenek az egyéni teljesítõképességhez mérten.

AA  ttaannááccssookk  iinnddiivviidduuáálliiss  hhaasszznnáállaattáánnaakk  tteerrjjeeddeellmmee
éérrddeekkéébbeenn – a szívmegterhelés és vérkeringés szempontjá-
ból – ffeellttééttlleennüüll  öösssszzeeeeggyyeezztteetteennddõõ  ééss  mmeeggbbeesszzéélleennddõõ  aa  kkee--
zzeellõõ--  vvaaggyy  hháázziioorrvvoossssaall!!
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99..   BBéé ll tt ii ss zz ttaassáágg  ––   hh iigg iiéénn iiaa::

HHáázzii--  vvaaggyy  kkeezzeellõõoorrvvoossaa  bbeelleeeeggyyeezzéésséévveell  ééss  ppoonnttooss  úútt--
mmuuttaattáássaa  aallaappjjáánn  hheetteennttee  33--sszzoorrii  bbeeöönnttééss  hhííggííttootttt  kkáávvéévvaall
((11::1100))  vvaaggyy  11//22  lliitteerr  kkaammiillllaatteeáávvaall..

1100..   FFOONNTTOOSS  PPOOZZIITT ÍÍVV  BBEEFFOOLLYYÁÁSSOOKK::

SSzzeelllleemmii,,  lleellkkii  sszziinntt  eemmeellééssee irodalommal, biztató beszélge-
tések barátokkal, színházlátogatás, kulturális érdeklõdések,
utazások, mozgás a tiszta levegõn, hobbik.

KKiieellééggüülltt,,  aakkttíívv,,  rreennddsszzeerreess,,  ggyyaakkoorrii  ((hheettii  22––66))  sszzeerreettkkeezzééss
ppoozziittiivv  hhaattáássaaii::

1. testedzés, „nincs jobb sport mint a szex“
2. a szívmûködés és vérkeringés stabilizálása, 
3. ssttrreesssszzrreedduukkcciióó,
4. a magas vérnyomás csökkentése, 
5. aazz  iimmmmuunnrreennddsszzeerr  eerrõõssííttééssee

(immunglobulin A fokozott termelése), 
6. ffáájjddaalloommööllõõ (béta-endorphin) hormon  kiválasztása, 
7. aazz  aaggyysseejjtteekk  ffookkoozzootttt  rreeggeenneerráácciióójjaa, 
8. aazz  aannyyaaggccsseerree  aakkttiivváálláássaa, 
9. aa  kkáárrooss  LLDDLL  CChhoolleesstteerriinn  ccssöökkkkeennttééssee, 
10. aazz  éélleettttaarrttaamm  jjeelleennttõõss  mmeegghhoosssszzaabbbbííttáássaa  ((1100  éévv))  ffookkoo--

zzootttt ssoommaattrrooppiinn--tteerrmmeellééss  kköövveettkkeezzttéébbeenn.

JJaavvííttssaa  éélleettkköörrüüllmméénnyyeeiitt, szükséghez és lehetõséghez 
mérten – pl. munkahely, baráti kör!

EErrõõssííttssee  ooppttiimmiizzmmuussáátt,,  sszzíívvééllyyeessssééggéétt,,  sseeggííttõõkkéésszzssééggéétt!!
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44..   NNyyúú jj ttóózzkkooddóó,,   ttáágg íí ttóó  ggyyaakkoorr llaa ttookk::

A mozgékonyság megtartása és javítása érdekében.

55..   LLEELLKKII   MMÉÉRREEGGTTEELLEENNÍÍTTÉÉSS,,   llaazz íí ttóó  ggyyaakkoorr llaa ttookk::

Mint meditációs, autogén-tréning, jóga, életenergia-gya-
korlatok (PCE) stb. Vigyázat, kezdõk kizárólag szaktanács-
adó mellett gyakoroljanak!

66..   FFéénnyy   ééss   nnaappssuuggáárr ::

Mértékletes napozás fontos, a hypophysis nagy mennyiségû
fényt igényel a hangulat erõsítésére és befolyásolására.
Ezen a téren is mindennemû túlzás kerülendõ, mint pl. a tû-
zõ napon történõ hosszabb napozás.

77..   TTeess tt ll eeddöörr zzssöö llééss ::

A vérkeringés és izomzatserkentés növelésére dörzsölje le a
testét naponta 2-szer forró vízbe mártott törölközõvel; a víz-
be elõzetesen cseppentsen egy kávéskanál borsmentaolajat.

88..   HHee ll yyeess   tteess ttááppoollááss ::

NNaappii  kkééttsszzeerrii  tteelljjeess  tteessttttiisszzttáállkkooddááss,,  hháárroommsszzoorrii  ffooggmmoossááss  ééss  ffee--
hhéérrnneemmûûvváállttááss  mmaaggááttóóll  éérrtteettõõddõõ!!

A napi testápolás ne károsítsa a bõr sav- és zsírtartalmát.
Erõs kémiai szerek, szappanok, dezodorok, parfümök kerülen-
dõk. Ügyeljen e cikkek természetes származására és használ-
jon „pH-semleges“ cikkeket.
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Próbálja meg ezeket a légzõgyakorlatokat vagy csak ezek egyi-
két a nnaappii  vviittaalliizzáállóó  pprrooggrraammjába beékelni. A gyakorlatok idõ-
pontjául a lleeggaajjáánnllaattoossaabbbb  aa  rreeggggeell, de napközben is pl. fáradt-
ság esetén is végezhetõ, de semmi esetre sem teli gyomorral.

Próbáljon meg naponta legalább 3-szor teljesen kikapcso-
lódni és koncentráljon ezekre a gyakorlatokra. Mindkét
esetben ügyeljen a has-, még jobban a rekeszizomlégzés
helyes alkalmazására.

SSookksszzoorr   ff iiggyyee llmmeenn  kk íí vvüü ll   hhaaggyyoott tt   tt éénnyyeezzõõkk   eeggéésszzsséégg ii
pprroobblléémmáákkaatt   ookkoozzhhaattnnaakk::

– nem megfelelõ cipõ, 
– helytelen ülési lehetõségek,
– rossz testtartás.

Ezek sok esetben a hátgerinc – mint csontvázunk gyenge
pontja – hibás tartásának okozói. Ezáltal fellépõ ingerek kü-
lönféle tüneteket és fájdalmakat okozhatnak.

– helytelen fekvõhelyek, matracminõség, 
– helytelen szobahõmérséklet és páratartalom. 
Sok esetben ezek alvási zavarok okozói lehetnek.

MAGYAR ONKOTERÁPIAI PROGRAM 2004

BBéékkyy  LL..,,  DDáávviidd  TT..

A Nemzetközi CCooDD™™  Rákkutató Csoport, (Lébény–Bécs–
ChengDu), valamint az AURA Természetgyógyászati Gyó-
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ÖÖsssszzeeffooggllaallvvaa  mmoonnddhhaattóó,,  hhooggyy  kkiieeggyyeennssúúllyyoozzootttt  éélleettkköö--
rrüüllmméénnyyeekk  ((kküüllöönnöösseenn  ccssaalláádd,,  bbaarrááttii  kköörr  ééss  ffooggllaallkkoozzááss)),,
bboollddoogg,,  rreennddsszzeerreess,,  iinntteennzzíívv  sszzeexxuuáálliiss  éélleett  ––  lléénnyyeeggeess  ttéé--
nnyyeezzõõkk  aazz  éélleettmmiinnõõsséégg  ooppttiimmáálliiss  eelléérrééssee  éérrddeekkéébbeenn..

LLééggzzõõggyyaakkoorr llaa ttookk

Szabadban vagy nyitott ablaknál
A fáradtság leküzdésére és az anyagcsere-folyamat aktivá-
lására a következõ tradicionális és egyszerûen elvégezhetõ
légzõgyakorlatok ajánlatosak:

JJóóggaa  llééggzzõõggyyaakkoorr llaa tt ::

Álljon vigyázzállásba, lélegezzen be mélyen az orrán keresz-
tül, tartsa a levegõt a tüdejében, hajoljon le és fújja ki las-
san, alaposan a levegõt, felsõtestével elõrehajolva nyitott
szájon keresztül.

Ezután egyenesedjen ki újra, tegyen néhány térdhajlítást,
majd kezdje a gyakorlatot elölrõl és ismételje meg néhányszor.
(KKuunnddaalliinnii  jjóóggaa)

BBuuddddhh ii ss ttaa  ll ééggzzõõggyyaakkoorr llaa tt ::

Üljön kiegyenesedett felsõtesttel és kinyújtott lábakkal, ki-
nyújtott karját tegye vízszintes helyzetbe, lélegezzen az orrán
keresztül és tartsa tüdejében a levegõt. Hajoljon felsõtesté-
vel elõre, de lábai maradjanak kinyújtva. Ameddig bírja,
tartsa meg ezt a helyzetet. Ezután felsõtestével egyenesedjen
ki újra, szájon keresztül alaposan lélegezzen ki. Ezt a gya-
korlatot ismételje meg néhányszor.
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FFIILLOOZZÓÓFFIIÁÁNNKK::

A nem valami ellen történõ küzdelem, hanem a kitûzött cél
érdekében történõ hosszú távú, együttes munkálkodás, a
háziorvosok, klinikusok, pszichoterapeuták, természetgyó-
gyászok, rákkutatók emberi és szakmai együttmûködésével,
összefogásával.

Ennek érdekében a mindenkori egészségi-betegségi álla-
pot figyelembevételével a hozzánk fordulóval meghatároz-
zuk az élettartam meghosszabbításán, valamint az ember-
hez méltó életminõség biztosításán keresztül az elérendõ
életcélt, ami lehet pl. a gyerekek érettségije, vagy az unoka
megszületése stb., majd közösen, a mindenkori alkat,
anyagcseretípus, pszichoszociális helyzet figyelembevételé-
vel megállapítjuk az ehhez vezetõ utat.

Nincs tehát mindenkire érvényes protokoll, csak általános
alapelvek, amelyeket minden esetben személyre szólóan ál-
lítunk össze. 

Filozófiánk szerint annyiféle rákbetegség van, ahány rák-
beteg, mert abban vagyunk egyformák, hogy mindenki kü-
lönbözik a másiktól.  Ezért vannak alapelvek és nem min-
denkire érvényes protokollok.

FFEELLAADDAATTAAIINNKK::

Legelsõ, hogy a szervezet valamennyi sejtjének normális alap-
regulációs feltételei megteremtõdjenek, kialakuljon elsõsor-
ban a laza rostos kötõszövetben az a helyzet, hogy minden
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gyító és Oktató Központ (Budapest) több évtizedes kutató-
munkával kidolgozta az onkológiai orvosi terápiák kiegészí-
tõ, támogató,  öngyógyító módszereinek rendszerét.
Ennek a módszernek az a lényege, hogy a hivatalos orvos-

tudomány által ajánlott és végzett sebészeti, radiológiai és
kémiai terápiák hatékonyságának lényeges javítása, támo-
gatása érdekében milyen kiegészítõ és támogató eljárásokat
kell alkalmazni ahhoz, hogy a szervezet méregtelenítését és
ellenállóképességét a legelõnyösebben befolyásolhassuk, s
ennek eredményeképpen a szervezet minden téren minél
elõbb felépítse önvédõ, öngyógyító rendszerét.

AALLAAPPEELLVVEEIINNKK::

AAzz  EELLSSÕÕDDLLEEGGEESS  MMEEGGEELLÕÕZZÉÉSS,,  aa  sszzéélleess  kköörrûû  iissmmeerreetttteerr--
jjeesszzttééss  kkiiééppííttééssee..

AA  hhoolliisszzttiikkuuss  bbiioollóóggiiaaii  rráákktteerrááppiiaa  aa  kkoonnvveenncciioonnáálliiss  kkeezzee--
lléésseekk  mmeelllleetttt,,  aa  kkóórrhháázzii  kkeezzeelléésseekk  eellõõtttt,,  aallaatttt  ééss  uuttáánn  vvaa--
llaammeennnnyyii  ttuuddoommáánnyyoossaann  iiggaazzoolltt,,  nneemmzzeettkköözziilleegg  eelliissmmeerrtt
kkoommpplleemmeenntteerr  kkéésszzííttmméénnyyeekk  ééss  mmóóddsszzeerreekk  eeggyyéénniilleegg  ccééll--
zzootttt  kkoommbbiinnáácciióóiivvaall  ttöörrttéénniikk..

AA  MMÁÁSSOODDLLAAGGOOSS  MMEEGGEELLÕÕZZÉÉSS,,  aazz  ÁÁTTTTÉÉTTKKÉÉPPZZÕÕDDÉÉSS--
MMEEGGEELLÕÕZZÉÉSS ssttrraattééggiiáájjáánnaakk  kkiiddoollggoozzáássaa,,  sszzéélleess  kköörrûû  iiss--
mmeerrtteettééssee,,  bbeevveezzeettééssee  ééss  aallkkaallmmaazzáássaa..
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33..  AA  SSZZAABBAADDGGYYÖÖKKÖÖKK  ÉÉSS  AAZZ  AANNTTIIOOXXIIDDÁÁNNSSOOKK
EEGGYYEENNSSÚÚLLYYÁÁNNAAKK  HHEELLYYRREEÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSAA
Ez az egész szervezet valamennyi sejtjének alapregulációs
harmonizálását jelenti, az immunológiai és hormonális
vezérlésen keresztül, a vegetatív idegrendszer szimpatikus és
paraszimpatikus egyensúlyának megteremtésével.

44..  AA  TTEERRMMÉÉSSZZEETTEESS,,  HHEELLYYEESS  TTÁÁPPLLÁÁLLKKOOZZÁÁSS  AAZZOONN--
NNAALLII  MMEEGGKKEEZZDDÉÉSSEE
A szervezet méregtelenítésével, a természetes, helyes
táplálkozás megkezdésével, a belsõ miliõ lúgosra átállításá-
val lehetõvé válik a harmonikus, erõs immunrendszer
felépítése, amelynek képesnek kellene lennie a deformált
elõrákos és rákos sejtek megsemmisítésére.

55..  AA  DDEEFFOORRMMÁÁLLTT  DDAAGGAANNAATTOOSS  SSEEJJTTEEKK  KKÉÉPPZZÕÕDDÉÉSSÉÉNNEEKK
MMEEGGÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSAA  ÉÉSS//VVAAGGYY  PPRROOGGRRAAMMOOZZOOTTTT  EELLHHAALLÁÁSSUUKK
((AAPPOOPPTTÓÓZZIISS))  BBEEIINNDDÍÍTTÁÁSSAA
Így tudjuk megállítani a degenerációs folyamatot, a defor-
mált sejtek képzõdését, valamint beindítani a daganatsejtek
apoptózisát, azaz a daganatsejtek programozott sejthalálát.

66..  SSTTRREESSSSZZRREEDDUUKKCCIIÓÓ
Törekedni kell arra, hogy a stressz mértéke ne haladja meg
a kompenzációs lehetõséget, mert a folyamatos stressz je-
lentõs energiaveszteséget és az immunrendszer tudományo-
san bizonyított komoly szintû legyengülését okozza.
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sejt képes legyen egymással egészséges biokémiai és bio-
elektromos belsõ informatikai rendszerrel kommunikálni.

A daganatos betegségek esetében ezt a belsõ informatikai
rendszert oly nagy teher éri, hogy a szervezet energiaháztar-
tása, energiakészlete a megbomlott állapot kompenzációjá-
ra fordítódik, az oxigénhiány, a CoQ10 hiánya és a sejtek
energiahiányos állapota egyre fokozódik (P. Nurse et al
2001, Nobel-díj) s magára az öngyógyításra és az alkotó
életre egyre kevesebb jut.

Ezért érzi magát a daganatos beteg fáradtnak, cselekvõkép-
telennek, ezért keseredik el, mert a lélek kész és a test erõtlen.

GYAKORLATI TEENDÕK

11..  MMÉÉRREEGGTTEELLEENNÍÍTTÉÉSS
Elõször is megteremteni a már többletként jelentkezõ toxikus
anyagok és a daganatsejtek elpusztulásával termelõdõ még
több mérgezõ anyag folyamatos eltávolítását a szervezetbõl
úgy, hogy a keringésben mindenkor jelen lévõ káros anyagok
mennyisége ne haladja meg azt a küszöbértéket, ami a szerve-
zet számára már visszafordíthatatlan önmérgezést is elõidézhet.

22..  AAZZ  IIMMMMUUNNRREENNDDSSZZEERR  FFEELLÉÉPPÍÍTTÉÉSSEE,,  AAKKTTIIVVÁÁLLÁÁSSAA
Ezzel egy idõben immunológiai egyensúlyt teremteni, a
legyengült, leromlott, károsított immunrendszert felépíteni
azért, hogy a sokoldalúan megterhelt szervezet ne legyen
áldozata a deformált sejtek elszaporodásának és a külön-
féle másodlagos, harmadlagos fertõzéseknek.
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99..  AAZZ  AANNTTIIOOXXIIDDÁÁNNSSOOKK,,  VVIITTAAMMIINNOOKK,,  NNYYOOMMEELLEEMMEEKK,,
EENNZZIIMMEEKK,,  AAMMIINNÓÓSSAAVVAAKK  ÉÉSS FFLLAAVVOONNOOIIDDOOKK,,  VVAALLAAMMIINNTT
VVAALLAAMMEENNNNYYII  BBIIOOLLÓÓGGIIAAIILLAAGG  AAKKTTÍÍVV  AANNYYAAGG  HHIIÁÁNNYYÁÁNNAAKK
FFOOLLYYAAMMAATTOOSS  PPÓÓTTLLÁÁSSAA
Elõ kell segíteni a vitaminok, makro-, mikroelemek, enzimek
és egyéb biológiailag aktív anyagok szervezetbe juttatását,
felszívódását, mégpedig elõször vízben oldott formában
/Rácz et al. 2002/. Meg kell teremteni a rendkívül káros
sejtkárosító, sejtdeformálódást is okozó szabadgyökök
redukálásának feltételeit, mégpedig a szervezet valamennyi
közbülsõ anyagcsere-folyamatában, ezért olyan nagy meny-
nyiségû, természetes antioxidánst, vitamint, aminosavat,
makro-, mikroelemet és flavonoidot kell a szervezetbe juttat-
ni, amelyek minden szinten képesek ezt a feladatot
maradéktalanul ellátni.

11OO..  BBEE  KKEELLLL  IINNDDÍÍTTAANNII  AAZZ  AANNGGIIOOGGEENNEESSIISS  ((DDAAGGAANNAATTOOTT
TTÁÁPPLLÁÁLLÓÓ  EERREEKK  KKÉÉPPZZÕÕDDÉÉSSEE)) GGÁÁTTLLÁÁSSÁÁTT
Meg kell teremteni az angiogenesis-gátlás feltételeit, ez
pedig azt jelenti, hogy a daganat táplálásához ne alakul-
janak ki újabb és újabb erek. 

(J. Folkman, 1972, P. Gálfy et al. 1996)

1111..  MMEEGG  KKEELLLL  TTEERREEMMTTEENNII  AA  HHAARRMMOONNIIKKUUSS  MMIIKKRROO--
BBIIOOLLÓÓGGIIAAII  RREENNDDEETT
Meg kell teremteni a szervezetben a mikrobiológiai rendet,
mert az oxigénhiányos, savas irányba eltolódott állapot a
gombáknak kedvez, normális esetben viszont elsõsorban a
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77..  AAZZ  AAMMAALLGGÁÁMM  FFOOGGTTÖÖMMÉÉSSEEKK  EELLTTÁÁVVOOLLÍÍTTÁÁSSAA
A rendkívül kényes sav-lúg egyensúly biztosítása a táplálko-
zás és életmód radikális átállításával az egyik legkörültekin-
tõbben végzendõ feladat.

Rendet kell teremteni a szájüregben mint mikrorendszer-
ben, ez azt jelenti, hogy sem amalgám (tallium), sem más
idegen anyag nem maradhat ott.

A szervezetben, ha a bevitt folyadékok koncentrációja – pl.
cukros italok – meghaladják a sejtekben lévõ koncentrációt,
azzal a sejten belüli és sejten kívüli folyadékok indokolatlan
besûrûsödését segítjük elõ, s ez nagymértékben rontja az
egész szervezet belsõ és külsõ informatikai rendszerét.

A könnyen oldódó szénhidrátok nemcsak a szájüreg, ha-
nem az egész szervezet normális mûködését több oldalról is
károsíthatják.

88..  AA  RREENNDDSSZZEERREESS  NNAAPPII  MMOOZZGGÁÁSS  ÉÉLLEETTMMEENNTTÕÕ  SSZZEERREEPPEE
Meg kell teremteni az oxigénhiányos állapot helyett az oxi-
génnel jól ellátott állapotot.

Ahhoz, hogy az oxigén életfontosságú szerepét jól betölt-
hesse, helyre kell állítani az optimális kapilláris keringést,
azaz a szervezet mintegy 80–100 ezer kilométeres hajszál-
érhálózatának kifogástalanul kell mûködnie.

Ez a gyakori friss levegõn történõ mozgással, szakszerûen,
tudományosan összeállított légzõgyakorlatokkal történik.
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emberi és tudományos felelõsség teljes tudatában szabad
végrehajtani, mert a pozitív hatások mellett úgynevezett te-
rápiás reakciók is kialakulhatnak, amelyek esetleg lázzal,
rossz közérzettel, egyes tünetek fokozódásával járhatnak.

(A. Schaefer, 2003)

1155..  AA  LLEELLKKII  TTEERRÁÁPPIIAA  ÓÓRRIIÁÁSSII  JJEELLEENNTTÕÕSSÉÉGGEE  ((SS..  FFRREEUUDD))  ––
AA  LLEELLKKII  EEGGYYEENNSSÚÚLLYY  HHEELLYYRREEÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSAA
Törekedni kell a vegetatív idegrendszer szimpatikus-para-
szimpatikus egyensúlyi állapotának kialakítására, mert a tar-
tós szimpatikus túlsúly felborítja az egész szervezet belsõ
egyensúlyát.

Fokozni kell az ellazító, relaxáló, meditációs módszerek
ismeretét, s mindezeket az öngyógyítás, a testi-lelki harmó-
nia megteremtésének szolgálatába állítani.

Törekedni kell a hit erejével, a belsõ látás kialakításával a
lelki egyensúly helyreállítására.

1166..  AA  VVAALLÓÓDDII  ÉÉRRTTÉÉKKRREENNDD  KKIIAALLAAKKÍÍTTÁÁSSAA
Ki kell alakítani az álértékrend helyett a természetközeli ér-
tékrendet, s meg kell találni a társadalomban azt a helyet és
helyzetet, amiben az egyén képességei, vágyai és lehetõsé-
gei egymással hosszú távon arányban vannak.

1177..  DDIIEETTEETTIIKKAA  ÉÉSS  FFUUNNKKCCIIOONNÁÁLLIISS  ÉÉLLEELLMMIISSZZEERR--KKIIEEGGÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS
Tévesnek ítéljük meg a hosszú, sokszor hetekig tartó léböjtö-
ket, a különbözõ áltudományos diétákat. A túlböjtölés a szer-
vezetben általánosan a szénhidrátok, fehérjék, zsiradékok, vi-
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bifidus, thermofilus és acidofilus családnak van helye. Ezt
megelõzõen szükséges olyan anyagok alkalmazása, ame-
lyek a már nem kívánatos mikrobákat szaporodásukban gá-
tolják, de nem teremtenek rezisztenciát.

A bélbarát baktériumcsalád szervezetbe juttatásával egy
idõben fontos a praebiotikus, azaz a probiotikus flóra táp-
lálásához szükséges anyagokat is a szervezetbe juttatni.

1122..  CCSSÖÖKKKKEENNTTEENNII  KKEELLLL  AAZZ  IIDDÜÜLLTT,,  DDEEGGEENNEERRAATTÍÍVV  GGYYUULL--
LLAADDÁÁSSOOSS  ÁÁLLLLAAPPOOTTOOTT
Meg kell teremteni az idült, degeneratív gyulladásos állapot
lassú, de fokozatos terheltségi szintjének csökkentését.

Ez elsõsorban a vastagbél nyálkahártyájának abszolút hibát-
lan morfológiai és funkcionális állapotára vonatkozik, mert
ennek megléte vagy hiánya alapjaiban meghatározza a test-
be visszaszívódó víz strukturális állapotát, ez pedig alapvetõ-
en befolyásolja a szervezet energiaszintjét.

1133..  HHAARRMMOONNIIKKUUSS  EELLEEKKTTRROOMMÁÁGGNNEESSEESS  TTEERREETT  KKEELLLL  TTEE--
RREEMMTTEENNII
Meg kell teremteni a geopáthia- és elektroszmogmentes
környezetet, s egyben elõsegíteni a természetes környezetet,
hogy a torzító elektromágneses terek helyett harmonizáló
elektromágneses terek domináljanak.

1144..  MMIINNDDEENNTT  CCSSAAKK  AA  TTEESSTTII--LLEELLKKII  TTEEHHEERRBBÍÍRRÓÓ  KKÉÉPPEESSSSÉÉGG
SSZZIINNTTJJÉÉNN  SSZZAABBAADD  VVÉÉGGEEZZNNII
Valamennyi feladatot csak lassan, nagyon gondosan, az
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sav-lúg egyensúly megteremtéséhez és a létfontosságú im-
munológiai feladatok ellátásához, valamennyi emésztési,
felszívódási, egyéb sejtszintû alapregulácós feladat
elvégzéséhez, elsõsorban az optimális terminális oxidáció,
az antioxidánsok és szabadgyökök, a CoQ10-mitochondri-
um optimális viszonyának (P. Nurse, T. Hunt, L. Hartwell,
2002) és ezen keresztül a testi-lelki-szellemi harmónia meg-
teremtéséhez felhasználhatóak azok az EU- és hazai
engedélyeztetésû, természetes alapanyagú teák, funkcioná-
lis étrend-kiegészítõk és készítmények, amelyek hatékonysá-
ga tudományosan megalapozott, nemzetközileg is elismert,
hiteles, kontrollált klinikai vizsgálatokkal igazolt.

(T. David, Q. Li, A. Georgopoulos 2003)

A fentiek közül kiemelkedõ hatású a CCooDD™™-Tea-Extrakt és
Célzott Táplálkozási Rendszer, amely évezredes tapasztala-
tokon és több évtizedes nemzetközi tudományos kutatási ko-
operáció eredményeként preklinikai vizsgálatok és place-
bokontrollált, titkosított, kettõs-vak klinikai tanulmányokon
alapuló bioaktív összetevõkre standardizált, nemzetközi
szinten is törzskönyvezett készítmény. (T. Dávid, Q. Li, 
A. Georgopoulos, P. Gálfy, Zs. Neogrady, R. Bruening, 
B. Sarkady, L. Homolya, R. Kotz, L. Laxhuber, R. Metzger, 
M. Miksche, Z. Anisimovna, A. Movszeszovics, B. Schechter, 
S. Bolte, I. Ember, E. Nádasi, Zs. Orsós, M. Mácsay, L. Paputh,
J. Kosáry, O. L. de Ugaz, A. Schaefer et al. 1983–2006)

taminok, makro- és mikroelemek, enzim és egyéb biológiai-
lag aktív anyagok hiányához vezet, s ez a rákos folyamatot
felgyorsíthatja.

Az étrend lehetõleg ökológiailag és biológiailag nem
szennyezett helyrõl származó nyers zöldségeket és gyü-
mölcsöket is tartalmazó, gabonára, tojásra, sovány hal-
ra és szárnyasra alapozott, jól emészthetõ, vegyszerekkel,
tartósítószerekkel, ízesítõszerekkel nem kezelt természetes
élelmiszerekbõl álljon, amely lehetõleg tartalmazzon
minden olyan funkcionális biológiai élelmiszer-kompo-
nenst, amely az élet optimális fenntartásának alapjaihoz
és a betegséggel kapcsolatos többletterhek megoldásá-
hoz szükségesek.

Ezek a szezonális, lehetõleg lila, piros és sárga színû zöld-
ségek, gyümölcsök, a gabonafélék közül elsõsorban a zab
és a köles, valamint a rizs.

A színes zöldségek-gyümölcsök tartalmazzák a biológiai-
lag aktív anyagokat, amelyek a korábban említett feltételek-
nek megfelelnek.

MILYEN TERMÉKEK AZOK, AMELYEK HITELE-

SEN HASZNÁLHATÓAK FEL A TERÁPIÁBAN?

A méregtelenítéshez, az apoptózis beindításához, az idült,
degeneratív gyulladások csökkentéséhez, a szabadgyökök
lekötéséhez, a mikrobiológiai rendterápia kialakításához, a
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Béky László             Assoc. prof. prof. h.c. mag. dr. Dávid Tamás  
természetgyógyász,                   elnök, tudományos fõigazgató,
intézeti igazgató       International CCooDD™™ Cancer Research Group

Budapest 2004 õszén

A HELYES TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLETVITEL –
EGÉSZSÉGÜNK TARTÓPILLÉREI

AA  hheellyyeess  ttáápplláállkkoozzááss  ééss  éélleettvviitteell  áálllljjoonn  hhééttkköözznnaappjjaaiinnkk  kköö--
zzééppppoonnttjjáábbaann..

AA  CCooDD™™--TTeeaa--EExxttrraakktt  ééss  CCééllzzootttt  TTáápplláállkkoozzáássii  RReennddsszzeerr
tanácsai szolgáljanak alapul egy eeggéésszzssééggeesseebbbb,,  jjoobbbb  ééss
tteerrmméésszzeetteesseebbbb  ttáápplláállkkoozzááss, valamint egy ppoozziittíívvaabbbb  éélleett--
vviitteell  eelléérrééssééhez, segítsenek az egészségtelen és betegsé-
get elõidézõ szokások kiküszöbölésében, éélleettmmiinnõõssééggüünnkk
ééss  kköözzéérrzzeettüünnkk  jjaavvííttáássáában.

Ez az átállás nem a testben, hanem a fejben kezdõdik.
EEzzéérrtt  ttaannááccssooss  aazz  eeddddiiggiieekkeett  iinntteennzzíívveenn  ttaannuullmmáánnyyoozznnii,,
ááttggoonnddoollnnii  ééss  eeggyy  iinnddiivviidduuáálliissaann,,  ggyyaakkoorrllaattiillaagg  lleehheettsséé--
ggeess  mmóóddoott  kkiiddoollggoozznnii  aa  nnaappii,,  hheettii,,  hhaavvii  pprrooggrraamm  tteerrvveezzéé--
sséénneekk  kkiiddoollggoozzáássáábbaann..  EEzz  aa  tteerrvv  ffáárraaddoozzáássaaiinnkk  sseeggííttssééggee
ééss  ttáámmaasszzaa  lleesszz..

AA  ccééll  eelléérrééssee  éérrddeekkéébbeenn  kkíívváánnjjuukk  aa  sszzüükkssééggeess  kkiittaarrttáásstt,,
hhooggyy  aa  CCooDD™™--rreennddsszzeerr,,  aammeellyy  mmáárr  ttööbbbb  ttíízzeezzeerr  aallkkaallmmaa--
zzóójjaa  eesseettéébbeenn  ssiikkeerrrreell  jjáárrtt,,  hhaarrmmoonniizzáálljjaa  aa  tteesstt,,  aa  lléélleekk  ééss
aa  sszzeelllleemm  kkaappccssoollaattáátt..

Nemzetközi CoD™ Rák Információs 
és Prevenciós Központ Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány
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A CCooDD™™-Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer mint
ADDITÍV, SZUPPORTÍV BIOTERÁPIA az immunrendszer
felépítésére, erõsítésére, a daganatos folyamatok megál-
lítására, illetve visszaszorítására, megszüntetésére – a
konvencionális kezelésekkel együtt – mint holisztikus
gyógymód, a BIOLÓGIAI RÁKTERÁPIA LÉNYEGES AL-
KOTÓELEME, de kiválóan alkalmas idült, degeneratív
betegségek MEGELÕZÉSÉRE is.

Mindezek mellett ismert a biológiai daganatkezelés szám-
talan, tudományosan és klinikailag is bizonyított formája pl.
a fagyöngykúra, a fotodinamikus terápia, thermoterápia,
hormonterápiák, különféle hydroterápiák, s egyéb lelki és
testi síkon ható rendszerek, amelyek kombinatív alkalmazása
minden esetben nagyon megalapozott klinikai, szakorvosi és
természetgyógyászati tudás és tapasztalat alapján, gondos
egyedi elbírálás függvényeként kerülhet alkalmazásra.

A különféle masszázs, energetikai és egyéb terápiák alkal-
mazása csak a kifejezetten erre a célra szakosodott, nagy
tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezõ szakembertõl fo-
gadható el.

AA  jjöövvõõ  rráákkkkeezzeellééssii  mmóóddsszzeerree,,  aa  kkoonnzzeerrvvaattíívv  ééss  bbiioollóóggiiaaii
tteerrááppiiáákk  ccééllzzootttt,,  kkoommbbiinnaattíívv  öösssszzeessssééggee,,  aammeellyy  ttaarrttaallmmaazz--
zzaa  aazz  eellssõõddlleeggeess  ééss  mmáássooddllaaggooss  mmeeggeellõõzzéésstt,,  aa  ttéénnyylleeggeess
tteerrááppiiáátt,,  vvaallaammiinntt  aazz  uuttóókkeezzeelléésstt  iiss,,  aammeellyynneekk  vvaallaammeennnnyyii
eelleemmee  kklliinniikkaaiillaagg  ééss  ttuuddoommáánnyyoossaann  eeggyyéérrtteellmmûûeenn  bbiizzoonnyyíí--
ttootttt,,  ss  mmiinnddeenn  eesseettbbeenn  eeggyyeeddiilleegg  kkeerrüüll  öösssszzeeáállllííttáássrraa..
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Ö T Ö D I K  F E J E Z E T

„„AAkkii  eeggyy  eemmbbeerréélleetteett  mmeenntt,,  mmeeggmmeennttii  aa  vviilláággoott““
AAllbbeerrtt  SScchhwweeiittzzeerr

A M A G Y A R COD™ RÁ K

IN F O R M Á C I Ó S É S PR E V E N C I Ó S

KÖ Z P O N T KI E M E L K E D Õ E N

KÖ Z H A S Z N Ú AL A P Í T V Á N Y

E L S Õ I N F O R M Á C I Ó J A

S Ú L Y O S K R Ó N I K U S ,  D E G E N E R A T Í V

B E T E G E K N E K É S H Á Z I O R V O S A I K N A K

NNeemmzzeettkköözzii  CCooDD™™  RRáákk  IInnffoorrmmáácciióóss  ééss  PPrreevveenncciióóss  KKöözzppoonntt
KKiieemmeellkkeeddõõeenn  KKöözzhhaasszznnúú  AAllaappííttvváánnyy

H–9155 LÉBÉNY, Pf.: 9, HUNGARY
TEL./FAX: 06-96/360-539

06-96/360-590
06-30/687-1499

E-mail: codtea-extract@t-online.hu
Internet honlap: http://codtea.oditech.hu



SEGÍTSEN SEGÍTENI!

Becsületére és emberségére kérjük továbbá aa  CCooDD™™--tteeaa
ffooggyyaasszzttáássáánnaakk  eellkkeezzddééssee  uuttáánn személyes tapasztalatait,
megfigyeléseit, véleményét (jobb általános állapot, ét-
vágy, munkabírás, fájdalommentesség, súlygyarapodás,
jókedvûség, daganat zsugorodása, hõemelkedés a tea-
ivás után stb…) rreennddsszzeerreesseenn  fféélléévveennkkéénntt velünk íírráássbbaann
kköözzöölljjee  ééss  ccssaattoolljjaa  lleeggúújjaabbbb  lleelleetteeii  mmáássoollaattáátt  iiss!!

Ezen vélemények, tapasztalatok, kórházi, klinikai, labo-
ratóriumi leletek (melyek természetesen adatvédelem alatt
állnak), kiértékelésével tudnak orvosaink, családi orvosaik
Önnek, családjának és sok súlyos krónikus beteg ember-
társának hazánkban és világszerte még hatékonyabban
segíteni!

Ha további információra van szüksége, kérjük, lépjen
összeköttetésbe központunkkal!

Köszönettel, szívélyes üdvözlettel
tartós javulást és jobb életminõséget kívánunk!

NNeemmzzeettkköözzii  CCooDD™™  RRáákk  IInnffoorrmmáácciióóss  ééss  PPrreevveenncciióóss  KKöözzppoonntt  
KKiieemmeellkkeeddõõeenn  KKöözzhhaasszznnúú  AAllaappííttvváánnyy

9155 LÉBÉNY, Pf.: 9, TEL./FAX: 06-96/360-539, /360-590
E-mail: codinfo1@t-online.hu, www.codtea.oditech.hu
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KEDVES HÖLGYEM, URAM!

A magyar CCooDD™™ Rák Információs és Prevenciós Központ Ki-
emelkedõen Közhasznú Alapítvány az ÖÖnn  ééss  bbeetteeggttáárrssaaii  éérr--
ddeekkéébbeenn kéri, hogy a CCooDD™™--TTeeaa  ééss  CCééllzzootttt  TTáápplláállkkoozzáássii
RReennddsszzeerr  kkúúrraa  eellõõtttt  ééss  aallaatttt  mmiinnddeenn  44––66  hhóónnaappbbaann  rreennddsszzee--
rreesseenn,,  ffeellsszzóóllííttááss  nnééllkküüll,,  kküüllddjjee  eell  nneekküünnkk  ppoossttáánn  vvaaggyy  ffaaxxoonn  aa
kköövveettkkeezzõõ  vviizzssggáállaattii  eerreeddmméénnyyeeiinneekk  mmáássoollaattáátt::

Utolsó zzáárróójjeelleennttééss  ppoonnttooss  ddiiaaggnnóózziissssaall
KKóórrsszzöövveettttaannii  vviizzssggáállaatt  eerreeddmméénnyyee
Röntgen, ultrahang, CT, MRI, PET, csontscintigráfia kiértékelése
RRéésszzlleetteess  llaabboorrvviizzssggáállaattii  eerreeddmméénnyyeekk, fõleg: diff. vérkép,
vérsüllyedés, mmáájj--  ééss  vveesseeéérrttéékkeekk,,  aallkk..  pphhoosspphhaattaassee, natri-
um, kalium, kalcium, IIMMMMUUNNSSTTÁÁTTUUSSZZ!!, CD-69 funkciós
teszt, Redox potenciál-analízis, Randox, TIRNA-teszt,
TTUUMMOORRMMAARRKKEERR  éérrttéékkeekk,,  mmiinntt  CCEEAA,,  CCAA  1155––33,,  CCAA  1199––99,,
CCAA  112255,,  PPSSAA,,  AAFFPP……

Ezenkívül:
– RRöövviidd  ttáápplláállkkoozzáássii  bbeesszzáámmoollóótt – napi dohányzás?, alko-

holfogyasztás?, zsír/hús és zöldség/gyümölcs aránya?, 
folyadékmennyiség?, mozgás, sport? – mivel táplálkozott,
hogyan élt az utolsó tíz évben betegsége elõtt?

– RRöövviidd  lléélleekkttaannii  bbeesszzáámmoollóótt – mikor és milyen súlyos lelki 
bántalmak, sorscsapások érték (pl.: 1996 – súlyos autó-
baleset, válás, munkanélküliség, stressz, viszálykodások)

– FFooggáásszzaattii  áállllaappoottoott – aammaallggáámm vagy fém fogtömések, 
fémhidak sszzáámmaa,,  hheellyyee!!??

– FFéémmpprroottéézziisseekkeett – mmiibbõõll?? mióta? hol?
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CoD™-T E A-E X T R A K T A D J U V Á N S

B I O T E R Á P I A R Á K ,  I N F L U E N Z A A,
H E P A T I T I S C É S I M M U N G Y E N G E S É G

E S E T É N

AAssssoocc..  pprrooff..  pprrooff..  hh..cc..  mmaagg..  ddrr..  TThhoommaass  DDáávviidd,,  TTCCMM  ddrr..  QQ..  LLii,,
pprrooff..  ddrr..  AA..  GGeeoorrggooppoouullooss,,  pprrooff..  ddrr..  PP..  GGáállffyy, assoc. prof. dr. Zs.
Neogrády, prof. dr. H. Greger, prof. dr. A. Hofer, dr. L. Laxhuber,
dr. R. Metzger, prof. dr. R. Zeilinger, prof. dr. R. Kotz, prof. dr. I.
Rácz, prof. dr. S. Bolte, pprrooff..  ddrr..  BB..  SSaarrkkaaddii, dr. L. Homolya, pprrooff..
ddrr..  BB..  SScchheecchhtteerr,,  pprriimm..  ddrr..  SS..  ZZ..  AAnniissiimmoovvnnaa,,  pprrooff..  ddrr..  EE..  AA..
MMoovvsseessoovviicc,,  ddrr..  MM..  MMááccssaayy,,  ddrr..  LL..  PPaappuutthh,,  pprrooff..  ddrr..  II..  EEmmbbeerr,,  ddrr..
ZZss..  OOrrssóóss,,  ddrr..  EE..  NNááddaassii,,  aassssoocc..  pprrooff..  II..  KKiissss..

PPrreekk ll iinn ii kkaa ii ,,   iinn   vv ii tt rroo  vv ii zz ssggáá llaa tt ii   ee rreeddmméénnyyeekk::

1. Falósejt – phagocytosis teszt.
Eredmény: aa  ffaallóósseejjtteekk  aakkttiivviittáássáánnaakk  9955%%--ooss,,  jjeelleennttõõss  
eemmeellkkeeddééssee.

2. Fehérvérsejt- és lépsejtteszt.
Eredmény: hhaattáárroozzootttt  iimmmmuunneerrõõssííttõõ  hhaattááss.

3. Nyiroksejtek kalciumtartalmának mozgósítása.
Eredmény: iiggaazzoolltt  aakkttiivváállááss.

4. MDR1-fehérjével mutatott kölcsönhatás.
Eredmény: aa  ccaallcceeiinn  ––  AAMM  ––  kkiivváállaasszzttááss  ggááttlláássaa és ezáltal
az MDR1-tõl függõ transzportfunkció gátlása.

5. Chorio-Allantoid-Membrán-teszt.
Eredmény: éérrkkééppzzõõddéésstt  ggááttllóó  hhaattááss  aa  cchhoorriioo--aallllaannttooiidd--
mmeemmbbrráánnbbaann.
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KÉRJÜK, SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

KKeeddvveess  HHööllggyyeemm  //  UUrraamm!!

Mellékelten küldjük tájékoztatónkat és 24 éves tudományos
kutatásunk eredményeinek rövid összefoglalását (preklinikai
vizsgálatok és klinikai tanulmányok). Kérjük, látogassa meg
részletes honlapunkat is: http://codtea.oditech.hu). Tapasz-
talatait, kérdéseit a leletekkel (adatvédelem biztosított) együtt
faxon, e-mailen vagy telefonon várják orvosaink.

TAPASZTALATAIM
a CCooDD™™-Teával és Célzott Táplálkozási Rendszerrel 

HH..  FFeerreennccnnéé,,  11994411..  
Diagnózis: MMeellllrráákk,,  ggeerriinnccááttttéétteekk
2000. márciusban írta: ”Kemoterápia-rezisztens voltam.
1999. június óta iszom a CCooDD™™-teát. AA  mmoossttaannii  rröönnttggeenn--
vviizzssggáállaatt  nneemmccssaakk  aazz  ááttttéétteekk  eellttûûnnéésséétt  iiggaazzoollttaa,,  hhaanneemm  aazz
oorrvvoossookk  ccssooddáállkkoozzáássáárraa  aa  kkéétt  sszzéétteesseetttt,,  ááttttéétteess  ccssiiggoollyyaa
hheellyyéénn  úújj  ccssoonnttsszzöövveett  kkééppzzõõddöötttt..  KKiivváállóóaann  éérrzzeemm  mmaaggaamm..”

KKéérrjjüükk,,  íírrjjaa  llee  ttaappaasszzttaallaattaaiitt  ééss  kküüllddjjee  vviisssszzaa  IInnffoorrmmáácciióóss
KKöözzppoonnttuunnkkbbaa,,  hhooggyy  mmáássookkoonn  iiss  SSEEGGÍÍTTHHEESSSSÜÜNNKK!!
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12. AA  CCooDD™™--tteeaa--eexxttrraakktt  ccyyttoopprrootteekkttíívv  hhaattáássúú..
13. CCAASSPPAASSEE––33  ffookkoozzootttt  aakkttiivváálláássaa  aa  kkoorraaii  aappooppttoossiiss  iinnddíí--

ttáássááhhoozz  JJ––111111  ((lleeuukkaaeemmiiaa))  ééss  CCaaCCoo22  ((vvaassttaaggbbééllrráákk))  
sseejjtteekkbbeenn..

14. AA  CCooDD™™--eexxttrraakkttnnaakk  jjeelleennttõõss  aannttiivviirráálliiss  hhaattáássaa  hheerrppeess  
zzoosstteerr,,  iinnfflluueennzzaa--AA,,  HHIIVV,,  HHPPVV  ééss  EEBBVV  eelllleenn  ttuuddoommáánnyyoossaann  
iiggaazzoolltt..  TTööbbbbsszzöörröösseenn  kkoonnttrroolllláálltt  vviizzssggáállaattookk  bbiizzoonnyyíítt--
jjáákk,,  hhooggyy  aa  CCooDD™™––  aa  BBooDD™™--eexxttrraakkttttaall  eeggyyüütttt  ––  iinn  vviittrroo  
aa  HHeeppaattiittiiss  CC  vvíírruusstt  mmeeggsseemmmmiissííttii,,  ffáázziiss  IIII..  kklliinniikkaaii  
ttaannuullmmáánnyyookk  ffoollyyaammaattbbaann  vvaannnnaakk..

15. AA  pp5533,,  HHaa--rraass,,  BBccll22,,  HHEERR22  ééss  cc--mmyycc  ggéénn  rráákkkkeellttõõ  hhaattáá--
ssookkrraa  llééttrreejjöövvõõ  ggéénneexxpprreesssszziióójjáánnaakk  ggááttlláássaa,,  iilllleettvvee  aa  DDNNSS
kkáárroossooddáássáánnaakk  jjaavvííttáássaa  vvaallaammeennnnyyii  vviizzssggáálltt  sszzeerrvvbbeenn  
((ttüüddõõ,,  mmáájj,,  vveessee,,  tthhyymmuuss,,  nnyyiirrookkccssoommóó,,  ccssoonnttvveellõõ)),,  aa  
CCooDD™™--tteeaa  kkeemmoopprreevveennttíívv  hhaattáássáánnaakk  bbiizzoonnyyííttáássaa..

A CoD™-TEA-EXTRAKT HATÉKONYSÁGA 

ÉLÕ SZERVEZETBEN

Open label, fázis II. és fázis III. titkosított, kettõs-vak, pla-
cebokontrollált, multicentrikus klinikai tanulmányok

1. AAzz  eemmbbeerrii  iimmmmuunnrreennddsszzeerrrree  kkiiffeejjtteetttt  hhaattáássaa, a faló-
sejtek tapadó- és mozgásképességének, valamint a faló-
sejt-aktivitásnak a vizsgálata:

1.1 AA  ffeehhéérrvvéérrsseejjtteekk  ((ggrraannuulloocciittáákk))  ttaappaaddáássáárraa  kkiiffeejjtteetttt  
ppoozziittíívv  hhaattááss;

1.2 AA  ffaallóósseejjtt--aakkttiivviittááss  eerrõõsseenn  sszziiggnniiffiikkáánnss  nnöövveekkeeddééssee;
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6. IL–2, IL–6, IL–8 és TNF-alfa termelés kiváltásának vizs-
gálata endothel-sejtekben.
Eredmény: aazz  iinntteerrlleeuukkiinn--22,,  aazz  iinntteerrlleeuukkiinn--66,,  aazz  iinntteerr--
lleeuukkiinn--88  ééss  aa  ddaaggaannaatteellhhaalláásstt  ookkoozzóó  TTNNFF--aallffaa  ffaakkttoorr  lléénnyyee--
ggeesseenn  ffookkoozzootttt  tteerrmmeelléésséénneekk  kkiivváállttáássaa  eennddootthheellsseejjtteekkbbeenn.

7. Valódi betegek rákos sejtjein végzett megvalósíthatósági
vizsgálat.
Eredmény: egy klasszikus sejtosztódást gátló szerrel 
kombinálva kküüllöönnlleeggeesseenn  eerrõõss  nnöövveekkeeddééss--,,  sszzaappoorrooddááss--
ggááttllóó  ééss  kkeemmootteerrááppiiaa--rreezziisszztteenncciiáátt  oollddóó  hhaattááss  mmeellll--  ééss  
ttüüddõõrráákksseejjtteekkeenn,,  iillll..  aazz  MMDDRR  ppeetteefféésszzeekkrráákksseejjtteekk  sszzaappoo--
rrooddáássáánnaakk  ggááttlláássaa.

8. Funkcionális hatásvizsgálat ráksejtkultúra-rendszereken.
Eredmény: hhaattáárroozzootttt  sszzaappoorrooddáássggááttllóó  hhaattááss  lleeuukkéémmiiaa--  
ééss  mmeellllrráákksseejjtteekkeenn. 
A CCooDD™™-tea-koncentrációk specifikusan és koncentrá-
ciótól függõen hatnak és aa  rráákksseejjtteekk  aannyyaaggccsseerree--aakkttiivvii--
ttáássáánnaakk  lléénnyyeeggeess  ééss  ffeellggyyoorrssííttootttt  ccssöökkkkeennééssééhheezz  vveezzeettnneekk.

9. KKeemmootteerrááppiiaa--rreezziisszztteenncciiáátt  oollddóó  hhaattááss  mmeellllrráákksseejjtteekkeenn..
10. AAppooppttoozziisstt  ((pprrooggrraammoozzootttt  sseejjtthhaalláálltt)),,  ddaaggaannaattsseejjtt--

eellhhaalláásstt  eellõõiiddéézzõõ  hhaattááss  vviizzssggáállaattaa..
Eredmény: aa  CCooDD™™-tea 110000%%--ooss aappooppttoozziisstt  
iiddéézzeetttt  eellõõ  JJ––111111,,  MMMMTT,,  CCaaCCoo22,,  MMGG––6633,,  HHeellaaSS33,,  
HHTT––2299,,  iilllleettvvee  AA––554499  ddaaggaannaattsseejjtteekkbbeenn, szemben a 
Trichostatin A (kemoterápia) 47%-os, 14%-os, 13%-os,
ill. 43%-os hatásával.

11. CCOOXX––22  ééss  LLOOXX  ggááttlláássaa  AA––554499  ((ttüüddõõrráákk)) és MMMMTT  
((mmeellllrráákk))  sejtekben.
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4. CCooDD™™--tteeaa--eexxttrraakktt  ttaarrttóóss  ffooggyyaasszzttáássaa  uuttáánn  ttüüddõõ--,,  mmeellll--  
ééss  vvaassttaaggbbééllrráákk  eesseettéénn  aa  KKaarrnnooffsskkyy--iinnddeexx  sszziiggnniiffiikkáánnss  
jjaavvuulláássáátt  ((++1199%%))  ééss  aa  ffáájjddaalloomm  jjeelleennttõõss  ccssöökkkkeennéésséétt  
((––1188%%))  ffiiggyyeellttéékk  mmeegg  ((PPrriimm..  DDrr..  ZZ..  AAnniissiimmoovvnnaa,,  55  hhóó--
nnaappooss  ooppeenn  llaabbeell  kklliinniikkaaii  ttaannuullmmáánnyy,,  6677  tteerrmmiinnáálliiss,,  
ááttttéétteess  rráákkooss  bbeetteeggggeell  hháárroomm  oonnkkóóllooggiiaaii  kklliinniikkáánn  
SSzzeennttppéétteerrvváárrootttt,,  22000011));

5. AA  CCooDD™™ tteeaa--eexxttrraakktt  jjeelleennttõõsseenn  ttáámmooggaattjjaa  aa  kkeemmoo--  ééss  
ssuuggáárrtteerrááppiiaa  ppoozziittíívv  hhaattáássáátt; 

6. NNöövveellii  aa  tteerrmmiinnáálliiss  bbeetteeggeekk  vvéérréébbeenn  aa  CCooeennzziimm  QQ1100  
((++2222,,88%%)),,  aa  ttoottáálliiss  aannttiiooxxiiddáánnssookk  ((++2277,,77%%)),,  iillll..  aa  vviittaa--
mmiinn AA,,  BB1122,,  CC,,  EE  ,,  ffoollssaavv,,  vvaass,,  cciinnkk  ééss  sszzeelléénn  kkoonncceenntt--
rráácciióójjáátt  ((++1155%%––++6600%%)); 

7. CCssöökkkkeennttii  aa  CCEEAA,,  CCAA112255,,  CCAA1155––33,,  PPSSAA,,  AAFFPP  ttuummoorr--
mmaarrkkeerr  ééss  aallkk..  ffoosszzffaattáázzee  éérrttéékkeekkeett  ((1155--4400%%)); 

8. RReedduukkáálljjaa  aa  kkeemmoo--  ééss  ssuuggáárrtteerrááppiiaa  ssúúllyyooss,,  kkáárrooss
mmeelllléékkhhaattáássaaiitt;

9. NNoorrmmaalliizzáálljjaa  aa  tteerrmmiinnáálliiss,,  ááttttéétteess  rráákkbbeetteeggeekk  vvéérrkkééppéétt,,  
mmáájj--//vveesseeéérrttéékkeeiitt;

10.MMeegghhoosssszzaabbbbííttjjaa  aa  bbeetteeggeekk  éélleettttaarrttaammáátt; 
11. JJeelleennttõõsseenn  jjaavvííttjjaa  éélleettmmiinnõõssééggüükkeett,,  ffáájjddaalloommmmeenntteess--

ssééggeett,,  mmoozzggáásskkééppeessssééggeett  iiss  bbiizzttoossííttvvaa..
((FFáázziiss  IIII..  ééss  IIIIII..,,  ttiittkkoossííttootttt,,  ppllaacceebbookkoonnttrroolllláálltt,,  kkeettttõõss--vvaakk,,
mmuullttiicceennttrriikkuuss  kklliinniikkaaii  ttaannuullmmáánnyyookk  eerreeddmméénnyyeeii..))

12. KKoonnttrroolllláálltt  ééss  kkóórrhháázziillaagg  ddookkuummeennttáálltt  kklliinniikkaaii  
eesseettttaannuullmmáánnyyookk  bbiizzoonnyyííttjjáákk,,  hhooggyy  aa  CCooDD™™--tteeaa--
eexxttrraakktt  iimmmmuunnggyyeennggeesséégg,,  rrhheeuummaattooiidd  íízzüülleettii  
ggyyuullllaaddááss,,  CCrroohhnn--kkóórr ((iiddüülltt  ffeekkééllyyeess  vvaassttaaggbbééllggyyuull--
llaaddááss)),,  mmuullttiippllee  sscclleerroossiiss,,  AAllzzhheeiimmeerr--  ééss  PPaarrkkiinnssoonn--
kkóórr,,  aasstthhmmaa  ééss  aalllleerrggiiaa  eelllleenn  iiss  hhaattáássooss  lleehheett..

1.3 AA  bbeetteeggeekk  rroosssszz  kkeezzddeettii  éérrttéékkeeii  eesseettéénn  iiss  vvaallaammeennnnyyii  
vviizzssggáálltt  ppaarraamméétteerrnnééll  rreennddkkíívvüüll  eerrõõss  aakkttiivviittáásssseerr--
kkeennttõõ  hhaattááss  mmuuttaattkkoozzootttt;

1.4 AAzz  iimmmmuunngglloobbuulliinn--kkoonncceennttrráácciióó  jjeelleennttõõss  eemmeellkkeeddééssee  
((1155––2200%%));

1.5 NNyyiirrookksszzöövveett--ddaaggaannaatt  ((llyymmpphhoommaa  nnoonn  HHooddggkkiinn))  
nnöövveekkeeddéésséénneekk  ééss  sszzaappoorrooddáássáánnaakk  ggááttlláássaa  ccssee--
ccsseemmõõmmiirriiggyy--hhiiáánnyyooss  sszzõõrrtteelleenn  eeggeerreekkbbeenn;

1.6 EEmmllõõddaaggaannaatt  ééss  bbõõrrrráákk  nnöövveekkeeddéésséénneekk  ggááttlláássaa  
kkuuttyyáákkoonn  ééss  mmaaccsskkáákkoonn;

1.7 AA  CCooDD™™--eexxttrraakktt  ((00..77%%))  jjeelleennttõõsseenn  sseerrkkeennttii  aa  PPMMNN  
RROOII  pprroodduukkcciióótt  ((7755––228855%%))  ééss  aa  PPMMNN  ffaallóósseejjtt--aakkttii--
vviittáásstt  ((1155––2255%%))  ttüüddõõrráákkooss  ééss  mmeellllrráákkooss  bbeetteeggeekkbbeenn;

2. AA  CCooDD™™--  ééss  aa  BBooDD™™--eexxttrraakktt  eeggyyüütttteesseenn  ttööbbbb  hhóónnaappooss  
kkeezzeellééss  uuttáánn  mmeeggsseemmmmiissíítthheettii  aa  HHEEPPAATTIITTIISS  CC  vvíírruusstt  
aa  ffeerrttõõzzöötttt  bbeetteeggeekkbbeenn,,  mmáájjéérrttéékkeeiikk  ééss  áállttaalláánnooss  áállllaa--
ppoottuukk  eeggyyiiddeejjûû  nnoorrmmaalliizzáállóóddáássáávvaall..  ((55  éévveess  kklliinniikkaaii  
mmeeggffiiggyyeellééss  ééss  vviirroollóóggiiaaii//llaabboorraattóórriiuummii  vviizzssggáállaattookk  
eerreeddmméénnyyee));

3. TTüüddõõ--,,  mmeellll--,,  ggyyoommoorr--,,  vvaassttaaggbbééll--,,  ccssoonntt--,,  ppeetteefféésszzeekk--  ééss  
pprroosszzttaattaarráákk,,  mmeellaannoommaa,,  llyymmpphhoommaa  nnoonn  HHooddggkkiinn  
pprrooggrreesssszziióójjáánnaakk  ggááttlláássaa,,  iillll..  aazz  áállllaappoott  ssttaabbiilliizzáálláássaa  
>>66550000  tteerrmmiinnáálliiss,,  eellõõrreehhaallaaddootttt,,  ááttttéétteess  rráákkbbeetteegg  6611%%--
áábbaann..  ((1144  éévveess,,  kklliinniikkaaiillaagg  kkoonnttrroolllláálltt  mmeeggffiiggyyeelléésseekk
//ooppeenn  llaabbeell  ttrriiaall//,,  eesseettttaannuullmmáánnyyookk,,  kkóórrhháázzii,,  kklliinniikkaaii  
rröönnttggeenn--,,  CCTT,,  MMRRII,,  PPEETT,,  llaabboorrlleelleetteekk  eettcc..  ééss  ffáázziiss  IIII..  iillll..
ffáázziiss  IIIIII..  ttiittkkoossííttootttt,,  kkeettttõõss--vvaakk,,  ppllaacceebbookkoonnttrroolllláálltt,,  
mmuullttiicceennttrriikkuuss  kklliinniikkaaii  ttaannuullmmáánnyyookk  eerreeddmméénnyyeeii));
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INFORMÁCIÓ:

NNeemmzzeettkköözzii  CCooDD™™  RRáákk  IInnffoorrmmáácciióóss  ééss  PPrreevveenncciióóss  KKöözzppoonntt
KKiieemmeellkkeeddõõeenn  KKöözzhhaasszznnúú  AAllaappííttvváánnyy,,  
99115555  LLéébbéénnyy,,  PPff..::  99..  RReegg..  sszz..::  5511008800  
AAddóósszzáámm::  1188998833888833––11––0088,,  
TTáámmooggaattáássii  sszzáámmllaa::  CCIIBB  BBaannkk  
NNrr..::  1100770000003311––4433882277440066––5511110000000055
TTeell..//FFaaxx::  0066––9966//336600--553399,,  //336600--559900  
EE--mmaaiill::  ccooddiinnffoo11@@tt--oonnlliinnee..hhuu
IInntteerrnneett--hhoonnllaapp::  hhttttpp::////ccooddtteeaa..ooddiitteecchh..hhuu

AAjjáánn lloo tt tt   ii rrooddaalloomm  ééss   ttuuddoommáánnyyooss   kköözz lleemméénnyyeekk::

1. dr. Dávid Tamás: „„ÕÕsseerrddõõkk  ppaattiikkáájjaa  ––  ÉÉlleettmmiinnõõsséégg  RRáákk
ééss  IImmmmuunnggyyeennggeesséégg  eesseettéénn““ 160 oldal, Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1996.

2. Balogh István: „„GGyyeerreekkrráákk  ––  eeggyy  aappaa  kküüzzddeellmmee  ffiiaa  éélleettéééérrtt““
Auróra Kiadó, Budapest, 1997.

3. Dávid Zsanna: „„RRáákksszzttoorrii  ––  ÉÉnnrreeggéénnyy  aa  rráákkrróóll““ 179 oldal,
Egész-Ember-ség Alapítvány a Rákbetegekért, 
5000 Szolnok

4. Ralph W. Moss Ph. D: „„HHeerrbbss  aaggaaiinnsstt  CCaanncceerr““
„„CCooDD™™--TTeeaa  ((AAuussttrriiaa))““ p. 183–187. Equinox Press,
Brooklyn, New York, USA

5. Prof. Dr. Dr. h. c. Alois Stacher: „„GGaannzzhheeiittlliicchhee  
KKrreebbsstthheerraappiiee““  Seite 215–219., Wien, Austria. 

6. Dr. Thomas David: „„MMiirraaccllee  MMeeddiicciinneess  ooff  tthhee  RRaaiinnffoorreesstt
––  aa  DDooccttoorrss  rreevvoolluuttiioonnaarryy  WWoorrkk  wwiitthh  CCaanncceerr  aanndd  AAIIDDSS
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A COD™ TEA-EXTRAKT MELLÉKHATÁS-

MENTESSÉGE ÉLÕ SZERVEZETBEN:

Akut, szubakut és kkrróónniikkuuss  ttooxxiicciittááss meghatározása:

Akut   24 óra        NMRI-egértörzs    LD50:2188,00 mg/kg
Szubakut 12 hét  NMRI-egértörzs     LD50:1213,40 mg/kg
KKrróónniikkuuss    66  hhóónnaapp    WWiissttaarr--ppaattkkáánnyy    LLDD5500::11221133,,4400  mmgg//kkgg

STATISZTIKAI KIÉRTÉKELÉSEK

1993–2006 közötti eredmények több mint 6500 terminális
Stádium Iv., elõrehaladott, áttétes, többnyire kemoterápia-
rezisztens rákbetegnél

6611%% SSTTAABBIILLIIZZÁÁLLÓÓDDÁÁSS,,  GGYYÓÓGGYYUULLÁÁSS
ebbõl:

33%% tteelljjeess  rreemmiisssszziióó
2233%% rréésszzlleeggeess  rreemmiisssszziióó
3355%% ssttaabbiilliizzáállóóddááss, 
azaz növekedésstop és jobb laborértékek

A kiértékelések a következõ vizsgálati eredmények, leletek alapján tör-
téntek: röntgenfelvételek, CT, ultrahang, tumormarker, diff. vérkép,
immunstátusz stb., valamint a kórházak, klinikák és laboratóriumok le-
letei és általános laborértékei, klinikusok, háziorvosok és betegek
objektív és szubjektív beszámolói.
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13. Dr. Thomas David: „„MMeeddiiccíínnaa  ššaammaannùù““
Edition IKAR, Praha, Czech Republik

14. Dr. Thomas David: „„MMeeddiiccíínnaa    ššaammaannoovv““
Edition IKAR, Bratislava, Slovakia 

15. Dott, Thomas David: „„LLaa  MMeeddiicciinnaa  ddeeggllii  SScciiaammaannii““
Edizioni IL PUNTO D'INCONTRO, Via Sansigoli 34,
36100 Vicenza, Italia, 1999.

16. Dr. Fabio Firenzuoli: „„HHeerrbbaall  MMeeddiicciinneess  aanndd  CCaanncceerr““
<<CCooDD™™  TTeeaa--EExxttrraacctt  ––  aann  aaddddiittiivvee  BBiiootthheerraappyy  ffoorr
CCaanncceerr,,  HHeeppaattiittiiss  CC  aanndd  IImmmmuunneeddeeffiicciieennccyy>>
Minerva Medica, Firenze, Italy, 2001.

17. Bruening, R.: ““CCooDD™™  TTeeee  ––  eeiinnee  SSppeezziiaalleerrnnäähhrruunngg  ffüürr
KKrreebbssppaattiieenntteenn““, Erfahrungsheilkunde, 1/ 2003. 

18. Prof. Dr. Thomas Dávid, TCM dr. Qin Li: ““CCooDD™™  TTeeee
ggeeggeenn  KKrreebbss”” COMED, 2006/X.
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ppaattiieennttss““ Edition Inner Tradition International, One Park
street, Rochester, Vermont, USA

7. David, T., Li Q. et al.: „„CCooDD™™--TTeeaa--EExxttrraacctt    ––    aann  aaddddii--
ttiivvee  BBiiootthheerraappyy  ffoorr  CCaanncceerr  aanndd  IImmmmuunneeddeeffiicciieennccyy““
Minerva Medica, in Abstract of the Congress Dr. Fabio Firen-
zuoli: „Herbal Medicines and Cancer“ Firenze, Italy, 2001

8. David, T., Li Q., Georgopoulos, A., Gálfy, P. et al.:
„„CCooDD™™--eexxttrraacctt    ––  aann  aaddjjuuvvaanntt  BBiiootthheerraappyy  ffoorr  CCaanncceerr
HHeeppaattiittiiss  CC  aanndd  IImmmmuunneeddeeffiicciieennccyy““  iinn  AAbbssttrraacctt  ooff  tthhee
CCoonnggrreessss  „„II..  RReeuunniioonn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  GGeenneerroo
UUnnccaarriiaa““,,  IIqquuiittooss,,  PPeerruu,,  22000011..

9. David, T., Li Q. et al.: „„CCooDD™™--eexxttrraacctt  ––  aann  aaddjjuuvvaanntt
BBiiootthheerraappyy  ffoorr  CCaanncceerr,,  HHeeppaattiittiiss  CC  aanndd  IImmmmuunneeddeeffii--
cciieennccyy““  iinn  AAbbssttrraacctt  ooff  tthhee  CCoonnggrreessss  ooff  tthhee  „„  AAnniivveerrssaarriioo
ddee  445500  aannooss  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  SSaann  MMaarrccooss““,,  
LLiimmaa,,  PPeerruu,,  22000011..

10. David, T., Li. Q. Georgopoulos A., Gálfy, P. et al.: 
„„CCooDD™™  TTéé  ––    uunnaa  mmeezzccllaa  ddee  llaass  ppllaannttaass  mmeeddiicciinnaalleess  ddee
llaa  AAmmaazzóónniiaa,,  uunnaa  bbiiootteerrááppiiaa  aaddiittiivvaa  ccoonnttrraa  CCáánncceerr,,  
HHeeppaattiittiiss  CC  yy  IInnmmuunnooddeeffiicciieenncciiaa,,  ((RReessuullttaaddooss  ddee  llooss  
iinnvveessttiiggaacciioonneess  pprreecclliinniiccooss  ddee  1199  aannooss,,  eessttuuddiiooss  cclliinniiccooss
ddee  99  aannooss))  iinn  AAbbssttrraacctt  ooff  tthhee  IIVV..  CCoonnggrreessoo  MMuunnddiiaall  ddee
llaa  MMeeddiicciinnaa  TTrraaddiicciioonnaall,,  LLiimmaa,,  PPeerruu,,  22000022..

11. Dr. Thomas David: „„SSaaddeemmeettssäänn  ppaarraannttaavvaatt  YYRRTTIITT““
Edition Tammi, Helsinki, Finnland

12. Dr. Thomas David: „„MMeeddiizziinn  ddeerr  SScchhaammaanneenn  ––
LLeebbeennssqquuaalliittäätt  bbeeii  KKrreebbss  uunndd  IImmmmuunnsscchhwwääcchhee““  
VGS Verlag, Köln, BRD
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H A T O D I K  F E J E Z E T

„„IInnkkáábbbb  ffiizzeessss  aazz  eeggéésszzsséégg  mmeeggõõrrzzéésséééérrtt,,
mmiinntt  aa  bbeetteeggssééggéérrtt..““  

õõssii  ttiibbeettii  mmoonnddááss

PR E K L I N I K A I É S K L I N I K A I

T A N U L M Á N Y O K E R E D M É N Y E I

OP E N L A B E L ,
F Á Z I S I I .  É S F Á Z I S I I I . ,

T I T K O S Í T O T T ,  K E T T Õ S-V A K ,
P L A C E B O K O N T R O L Á L T ,  

M U L T I C E N T R I K U S

K L I N I K A I T A N U L M Á N Y O K

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

STATISZTIKAI KIÉRTÉKELÉSEK



tásának rosszabbodását vagy megszûnését vonja 
maga után.

6. MDR1-protein (MDR-multidrugrezisztens fehérje) 
funkciójának gátlása, ezáltal aa  kkeemmoo--  ééss  rraaddiiootteerrááppiiaa  
hhaattáássáánnaakk  ffookkoozzáássaa és meghosszabbítása érhetõ el, 
ee  tteerrááppiiáákk  ssúúllyyooss  mmeelllléékkhhaattáássaaiinnaakk  eeggyyiiddeejjûû ccssöökkkkeenn--
ttéésséévveell.

7. AAzz  iimmmmuunnrreennddsszzeerr  ffuuttáárr--  ééss  jjeellzzõõ  aannyyaaggaaii  tteerrmmeelléésséénneekk  
ppoozziittíívv  bbeeffoollyyáássoolláássaa (IL-2, IL-6, IL-8, TNF-alfa pro-
dukció) az endothelsejtekben, amely hozzájárul a 
további ddaaggaannaattááttttéétteekk  kkééppzzõõddéésséénneekk  mmeeggaakkaaddáá--
llyyoozzáássááhhoozz..

8. AA  rráákksseejjtteekk  110000%%--ooss  aappooppttoossiissáánnaakk  ((pprrooggrraammoozzootttt  
sseejjtthhaalláálláánnaakk))  iinndduukkcciióójjaa,,  bbeeiinnddííttáássaa  JJ--111111  ((lleeuukkéémmiiaa)),,
MMGG--6633  ((ccssoonnttrráákk)),,  AA--554499  ((ttüüddõõrráákk)),,  MMMMTT  ((mmeellllrráákk)),,  
vvaassttaaggbbééll--  ((HHTT--2299)),,  pprroosszzttaattaa--  ééss  bbõõrrrráákk  sseejjttvvoonnaallaakkoonn..

9. MDR petefészekrák-sejtek szaporodásának gátlása.
10. AA  pp5533,,  HHaa--rraass,,  BBccll22,,  HHEERR22  ééss  cc--mmyycc  ggéénn  rráákkkkeellttõõ  

hhaattáássookkrraa  llééttrreejjöövvõõ  ggéénneexxpprreesssszziióójjáánnaakk  ggááttlláássaa  ééss  aa
DDNNSS  kkáárroossooddááss  kkiijjaavvííttáássaa  vvaallaammeennnnyyii  vviizzssggáálltt  sszzeerrvvbbeenn
((ttüüddõõ,,  mmáájj,,  vveessee,,  tthhyymmuuss,,  nnyyiirrookkccssoommóó,,  ccssoonnttvveellõõ……)),,
aa  CCooDD™™--tteeaa  kkeemmoopprreevveennttíívv  hhaattáássáánnaakk  bbiizzoonnyyííttáássaa..
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VVIIZZSSGGÁÁLLAATTII  EERREEDDMMÉÉNNYYEEKK

A tropikus és szubtropikus növények különbözõ teakeveré-
kének fogyasztása, valamint a táplálkozási és életviteli taná-
csok alkalmazása – amelyek együtt képezik a CCooDD™™-Tea-
Extrakt és Célzott Táplálkozási Rendszer összességét – szi-
nergikusan támogatják a szervezet védekezõ és öngyógyító
rendszerét. A CCooDD™™-rendszer alkalmazásával a rák fellépé-
se több oldalról is megakadályozható, éspedig keletkezésé-
ben, növekedésében és kiterjedésében. A CCooDD™™-rendszer
alkalmazásával (teakúra, táplálkozás, életvitel) a következõ
eredmények mutathatók fel.

1. A máj, vesék és a bélrendszer mûködésének jelentõs 
támogatása, aa  sszzeerrvveezzeett  ssaavvttaallaannííttáássaa,,  llúúggoossííttáássaa,,  aa  
sszzeerrvveezzeett  mméérreeggtteelleennííttõõ  ffoollyyaammaattaaiinnaakk  kküüllöönnlleeggeess  
eerrõõssííttééssee..

2. AA  sszzeerrvveezzeett  vvééddeekkeezzõõ  rreennddsszzeerréénneekk  ttáámmooggaattáássaa,,  
ssttaabbiilliizzáálláássaa,,  jjeelleennttõõss  ssttiimmuulláálláássaa,,  aa  bbeetteeggeekk  éélleettmmii--
nnõõssééggéénneekk  jjeelleennttõõss,,  ttaarrttóóss  eemmeellééssee,,  tteelljjeessííttõõkkééppeess--
ssééggéénneekk  ffookkoozzáássaa,,  ssúúllyyggyyaarraappooddááss  ééss  ffáájjddaalloommccssiillllaappíí--
ttááss  mmeelllleetttt  (különösen releváns terminális rákbetegeknél).

3. AA  tteerrmmiinnáálliiss  rráákkbbeetteeggssééggbbeenn  ééss  iimmmmuunnggyyeennggeessééggbbeenn  
sszzeennvveeddõõ  bbeetteeggeekk  éélleettttaarrttaammáánnaakk  jjeelleennttõõss  mmeegghhoosszz--
sszzaabbbbííttáássaa..

4. AA  rroosssszziinndduullaattúú  sseejjttbbuurrjjáánnzzááss  mmeeggaakkaaddáállyyoozzáássaa az 
egyedi szervezet védekezõrendszere által.

5. AA  rroosssszziinndduullaattúú  sseejjttbbuurrjjáánnzzáásshhoozz  vveezzeettõõ  eerreekk  sszzaappoorroo--
ddáássáánnaakk  ééss  nnöövveekkeeddéésséénneekk  ggááttlláássaa  ((aannttiiaannggiioonneeoo--
ggeenneessiiss)), amely a daganatsejtek táplálékkal való ellá-
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ééss  aa  TTNNFF--aallffaa  lléénnyyeeggeesseenn  ffookkoozzootttt  tteerrmmeelléésséénneekk  kkiivváállttáássaa
eennddootthheellsseejjtteekkbbeenn..
VVaallóóddii  bbeetteeggeekk  rráákkooss  sseejjttjjeeiinn  vvééggzzeetttt  mmeeggvvaallóóssíítthhaattóóssáággii
vviizzssggáállaatt::
Eredmény: egy klasszikus sejtosztódást gátló szerrel kombi-
nálva kküüllöönnlleeggeesseenn  eerrõõss  nnöövveekkeeddééss--,,  sszzaappoorrooddáássggááttllóó  ééss
kkeemmootteerrááppiiaa--rreezziisszztteenncciiáátt  oollddóó  hhaattááss,,  iilllleettvvee  aazz  MMDDRR  ppeetteefféé--
sszzeekkrráákksseejjtteekk  sszzaappoorrooddáássáánnaakk  ggááttlláássaa..
FFuunnkkcciioonnáálliiss  hhaattáássvviizzssggáállaatt  rráákksseejjttkkuullttúúrraa--rreennddsszzeerreekkeenn::
Eredmény: hhaattáárroozzootttt  sszzaappoorrooddáássggááttllóó  hhaattááss  lleeuukkéémmiiaa--  ééss
mmeellllrráákksseejjtteekkeenn.. A CCooDD™™-tea koncentrációk specifikusan és
koncentrációtól függõen hatnak, aa  rráákksseejjtteekk  aannyyaaggccsseerree--aakk--
ttiivviittáássáánnaakk  lléénnyyeeggeess  ééss  ffeellggyyoorrssííttootttt  ccssöökkkkeennééssééhheezz  vveezzeettnneekk..

KKeemmootteerrááppiiaa--rreezziisszztteenncciiáátt  oollddóó  hhaattááss  mmeell ll rráákksseejj tteekkeenn::
AAppooppttóózziisstt  ((pprrooggrraammoozzootttt  sseejjtthhaalláálltt)),,  ddaaggaannaattsseejjtt--eellhhaalláásstt
eellõõiiddéézzõõ  hhaattááss  vviizzssggáállaattaa::
Eredmény: a CCooDD™™-tea 110000  %%--ooss  aappooppttoozziisstt  iiddéézzeetttt  eellõõ
JJ––111111,,  MMGG––6633,,  MMMMTT,,  HHTT––2299,,  HHeeLLaaSS33,,  iillll..  AA––554499  ddaaggaa--
nnaatt--  sseejjtteekkbbeenn, szemben a Trichostatin A (kemoterápia)
47%-os, 14%-os, ill. 43%-os hatásával.
CCAASSPPAASSEE––33  aakkttiivváálláássaa HT–29 és A–549 ráksejtekben 
CCOOXX––22  ééss  LLOOXX  ggááttlláássaa A–549 és MMT sejtekben
NNOOSS  ggááttlláássaa vs. curcumin CaCo2, A–549 és MMT sejtekben.
AA  pp5533,,  HHaa--rraass,,  BBccll22,,  HHEERR22  ééss  cc--mmyycc  ggéénn rráákkkkeellttõõ  hhaattáássookkrraa
llééttrreejjöövvõõ  ggéénneexxpprreesssszziióójjáánnaakk  ggááttlláássaa  ééss  aa  DDNNSS  kkáárroossooddááss
kkiijjaavvííttáássaa  vvaallaammeennnnyyii  vviizzssggáálltt  sszzeerrvvbbeenn  ((ttüüddõõ,,  mmáájj,,  vveessee,,  tthhyy--
mmuuss,,  nnyyiirrookkccssoommóó,,  ccssoonnttvveellõõ……)),,  aa CCooDD™™--tteeaa  kkeemmoopprreevveennttíívv
hhaattáássáánnaakk  bbiizzoonnyyííttáássaa..
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AAddvvaanncceedd   CCaannccee rr   MMeedd ii cc ii nnee   aanndd   AA ll tt ee rr nnaa tt ii vv ee
MMeetthhooddss   ––   v i lágkongresszus :  Bécs  és  Bad A ib l ing
Dísze lõadás  a  CCooDD™™ Tea-Ex t rak t  tudományosan
b i zony í to t t  ha tása i ró l .  (Össze fog la ló )  

CCooDD™™  TTeeaa--EExx tt rraakk tt --aadd jjuuvváánnss   BB iioo tthheerráápp iiaa  rráákk   ééss   iimm --
mmuunnggyyeennggeesséégg  eessee ttéénn..

Assoc. Prof. Prof. h.c. Mag. Dr. Thomas Dávid, TCM Dr. Q. Li,
Prof. DDr. A. Georgopoulos, Prof. Dr. P. Gálfy, Doz. Dr. Zs.
Neogrády, Prof. Dr. H. Greger, Prof. Dr. A. Hofer, Dr. L.
Laxhuber, Dr. R. Metzger, Prof. Dr. R. Bruening, Prof. Dr. R.
Zeilinger, Prof. Dr. R. Kotz, Prof. Dr. S. Bolte, Prof. Dr. B.
Sarkadi, Dr. L. Homolya, Prof. Dr. B. Schechter.

PPrreekk ll iinn ii kkaa ii   vv ii zz ssggáá llaa tt ii   ee rreeddmméénnyyeekk::

FFaallóósseejjtt –– pphhaaggooccyyttoossiiss tteesszztt::
Eredmény: aa  ffaallóósseejjtteekk  aakkttiivviittáássáánnaakk  9955%%--ooss  eemmeellkkeeddééssee..
FFeehhéérrvvéérrsseejjtt--  ééss  llééppsseejjtttteesszztt::
Eredmény: hhaattáárroozzootttt  iimmmmuunneerrõõssííttõõ  hhaattááss..
NNyyiirrookksseejjtteekk  kkaallcciiuummttaarrttaallmmáánnaakk  mmoozzggóóssííttáássaa::
Eredmény: iiggaazzoolltt  aakkttiivváállááss..
MMDDRR11--ffeehhéérrjjéévveell  mmuuttaattootttt  kkööllccssöönnhhaattááss::
Eredmény: aa  ccaallcceeiinn  ––  AAMM  ––  kkiivváállaasszzttááss  ggááttlláássaa és ezáltal az
MDR1-tõl függõ transzportfunkció gátlása.
CChhoorriioo--AAllllaannttooiidd--MMeemmbbrráánn--tteesszztt::
Eredmény:a chorio-allantoid-membránban éérrkkééppzzõõddéésstt
ggááttllóó  hhaattááss  (antiangioneo-genesis).
IILL––22,,  IILL––66  ééss  IILL––88  ééss  TTNNFF--aallffaa  tteerrmmeellééss  kkiivváállttáássáánnaakk  vviizzssggáá--
llaattaa  eennddootthheellsseejjtteekkbbeenn::
Eredmény: aazz  iinntteerrlleeuukkiinn--22,,  aazz  iinntteerrlleeuukkiinn--66,,  aazz  iinntteerrlleeuukkiinn--88
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lehetséges kemopreventív hatású készítményt is megkapják
az állatok, akkor a kontrollcsoport segítségével lehetõsé-
günk nyílik a feltételezett védõhatás becslésére. 

Jelen munkánkban egy gyógynövénykeverék, a CCooDD™™-tea
potenciális kemopreventív hatását vizsgáltuk a fenti teszt-
rendszerben, ismételt 40 mg/ttkg dózisú dimetilbenz(a)ant-
racén (DMBA) expozíció után. Mindegyik karcinogénkeze-
lést követõen 24, 48 és 72 óra múlva az állatokat túlaltat-
tuk, majd a szerveikbõl c-myc, Her2, Ha-ras, K-ras, Bcl-2,
p53 génexpressziókat mértünk. Az így kapott génexpresszió-
kat a DMBA-val kezelt, de CCooDD™™-teát nem kapott kontroll-
állatok szerveibõl mért génexpressziókhoz viszonyítottuk.

AA  ffoollyyaammaattooss  CCooDD™™--tteeaa--kkeezzeellééss  ccssöökkkkeenntteettttee  aa  kkéémmiiaaii
kkaarrcciinnooggéénn  iinndduukkáállttaa  eemmeellkkeeddeetttt  oonnkkooggéénn--eexxpprreesssszziióókkaatt,,
iilllleettvvee  sszziiggnniiffiikkáánnssaann  ffookkoozzttaa  aa  pp5533  ttuummoorrsszzuupppprreesssszzoorr
ggéénn  aakkttiivviittáássáátt,,  ééss  uuggyyaannccssaakk  ffookkoozzttaa  aa  sseejjttcciikklluusssszzaabbáá--
llyyoozzáássbbaann  rréésszztt  vveevvõõ  BBccll--22  ggéénneexxpprreesssszziióójjáátt  iiss..

RRöövviidd  ttáávvúú  vviizzssggáállaattuunnkk  tteehháátt  iiggaazzoollttaa  aa  CCooDD™™--tteeaa  oonnkkoo--
ttuummoorrsszzuupppprreesssszzoorr  ggéénn  sszziinnttûû  hhaattáássáátt, amely alapján feltét-
lenül indokolt a kemopreventív hatás kiterjesztett karcino-
genitási vizsgálatokban való tesztelése.

BBeevveezzee ttééss

Az elmúlt években jócskán megnõtt azoknak a kereskedelmi
termékeknek a száma, amelyek preventív „csodaszerekként“
jelentek meg a drogériák polcain. Ezen termékek jótékony
hatását legtöbbször csak a gyártók, forgalmazók szuggesz-
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A COD™™-T E A-F O G Y A S Z T Á S H A T Á S A

„S H O R T-T E R M“ T E S Z T R E N D S Z E R B E N

O N K O- É S T U M O R S Z U P P R E S S Z O R

G É N E K E X P R E S S Z I Ó J Á R A

Orsós Zsuzsa1, Nádasi Edit1, Dávid Tamás2, Ember István1,
Kiss István1

1. Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi 
Kar, Orvosi Népegészségtani Intézet, Pécs

2. Nemzetközi CCooDD™™ Rák Információs és Prevenciós 
Központ Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány, Lébény

KKuullccsssszzaavvaakk::
CCooDD™™-tea, macskakarom, kemoprevenció, génexpresszió

ÖÖsssszzee ffooggllaa llááss

Napjainkban egyre nagyobb számban jelennek meg különbözõ
recept nélkül kapható gyógyhatású készítmények. Ezen termékek
nagy része – sajnálatos módon – nem rendelkezik hatékonysá-
gukat igazoló, megfelelõen alátámasztott eredményekkel.

Intézetünkben korábban kidolgoztunk egy olyan tesztrend-
szert, amely alkalmas potenciális kemopreventív szerek ha-
tékonyságának kimutatására, ellenõrzésére. Ebben a rend-
szerben a kísérleti állatokat kémiai karcinogénnel kezeljük,
majd ennek hatására az onko- és tumorszuppresszogén-
expressziók jelentõs mértékben emelkednek. Ha a vizsgálat-
ban a karcinogén indukcióval párhuzamosan vagy elõtte a
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lexe. A kivonat fõ hatóanyagai az Uncaria sp. (U. tomentosa)
és Tabebuia sp. (T. avellanedae). A Rubicaceae családba tar-
tozó Uncaria nemzetségbe körülbelül 30 faj tartozik, közülük
talán a legismertebb az Uncaria tomentosa, a macskakarom.
A macskakarom az Amazonas mentén lévõ országokban õs-
honos, gyógyhatását már évszázadokkal ezelõtt a dél-ameri-
kai sámánok is ismerték, és gyakran használták. A macskaka-
rom 17 különbözõ alkaloidot tartalmaz (Laus, 1997), többek
közt kinonsav-glikozidokat, tanninokat, flavonoidokat. Az
Uncaria tomentosa legtöbbet vizsgált aktív komponensei a
pentaciklikus oxindol alkaloidok. A pentaciklikus oxindol al-
kaloidok in vitro serkentik az endotelsejtekben a limfocita-
proliferációs szabályozó faktor termelését. (6). Az elsõ bizonyí-
tottan egészségre jótékony hatással lévõ oxindol alkaloidokat
1967-ben mutatták ki a macskakaromból (6), viszont azt csak
a 90-es évek végén fedezték fel, ha az õsi indián szertartások-
nak megfelelõen a macskakarom kérgét vizes közegben egy
éjszakán át forralták, majd ezt a kivonatot vizsgálták, ez az ol-
dat ugyancsak hatékonyan növelte a DNS-repair mûködését,
segítve ezáltal a DNS-károsodások kijavítását; serkentõen ha-
tott az immunsejtek mûködésére, és gátolta a gyulladásos re-
akciókat, annak ellenére, hogy az elkészített kivonat gyakor-
latilag mentes volt az oxindol alkaloidoktól (<0.05%). A
macskakaromból készített vizes kivonat aktív alkotórészeként
a kb. 8%-ban jelen levõ karboxil-alkilésztereket jelölték meg
(7, 8, 9). Williams 2001-es vizsgálata szintén leírja, hogy a
macskakarom antivirális, antibakteriális, antioxidáns és
immuno-moduláns hatással rendelkezik.
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tív véleménye, illetve a szereket használók visszajelzései alap-
ján ismerjük. Sajnálatos módon a termékek nagy része nem
rendelkezik olyan független, megbízható vizsgálatokkal,
amelyek tudományos kísérletekkel alátámasztva – minden
kétséget kizáróan – vizsgálnák az adott termék hatékonysá-
gát. Nincs pontos ismeretünk arról, hogy a termék haszná-
lata valóban eredményez-e javulást; illetõleg ha tapaszta-
lunk javulást, akkor természetesen azt sem könnyû megítél-
ni, hogy az valóban a termék hatóanyagainak köszönhetõ-e.

Az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb figyelmet szentelünk
a természetes alapú gyógymódoknak, egyre többen nyúlnak
vissza a régi receptekhez, egyre több fitokemikáliáról derült
ki, hogy daganatmegelõzõ hatással rendelkezik. Gondoljunk
csak például a Michio Takaoka által 1940-ben leírt Verum
grandiflorumban található resveratrolra (1)! Ezután csaknem
40 év telt el, míg felfedezték, hogy a resveratrol igen magas
koncentrációban található meg a szõlõ héjában is, sõt szin-
tézise fokozódik, ha a növényt káros ultraibolya-sugárzás,
vagy gombás fertõzés éri (2), így védve önmagát a káros be-
hatásoktól. Biológiai hatása hamarosan ismertté vált; a
resveratrol gyulladáscsökkentõ, antioxidáns, kemopreventív
hatása közismert lett (3, 4). Napjainkra pedig már az is bizo-
nyossá vált, hogy a mediterrán országokra jellemzõ híres
„francia paradoxon“ hátterében többek közt a vörösborfo-
gyasztással összefüggõ magas resveratrolbevitel állhat.

A CCooDD™™-tea 1995-ben került forgalomba, Európa több or-
szágában kapható, táplálék-kiegészítõként regisztrált, poten-
ciális daganatmegelõzõ hatással rendelkezõ növények komp-
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Vizsgálatunk során a CCooDD™™-tea onko- és tumorszuppresz-
szor génekre gyakorolt hatását vizsgáltuk a fenti, génex-
presszió-változásokon alapuló kemoprevenciós tesztrend-
szerben. Célunk annak a hipotézisnek az ellenõrzése volt,
hogy a CCooDD™™-tea a dimetilbenz(a)antracén (DMBA) kémiai
karcinogén által indukált génexpressziókat részben leszorítja,
illetve részben a p53 szuppresszorgén aktivitásának növelése
révén a genom integrációjának fenntartásához hozzájárul.

MMeeggbbeesszzéé llééss

Vizsgálatunk eredményeinek értelmezése az onkogének
expressziója tekintetében meglehetõsen könnyû: aa  DDMMBBAA
hhaattáássáárraa  ffookkoozzóóddootttt  oonnkkooggéénn--eexxpprreesssszziióókk  eeggyyéérrtteellmmûûeenn  aazz
oonnkkooggéénn--aakkttiivváácciióó  jjeelléénneekk  tteekkiinntthheettõõkk,,  eezzéérrtt  eezzeekk  mméérrsséékklléé--
ssee  kkeemmoopprreevveennttíívv  hhaattáássrraa  uuttaall..  AA  pp5533  ttuummoorr  sszzuupppprreesssszzoorr
ggéénnrrõõll  ttuuddjjuukk,,  hhooggyy  ffoonnttooss  sszzeerreeppee  vvaann  aa  ggeennoomm  iinntteeggrriittáá--
ssáánnaakk  mmeeggõõrrzzéésséébbeenn  aazzáállttaall,,  hhooggyy  DDNNSS--kkáárroossooddááss  bbeekköö--
vveettkkeezzééssee  eesseettéénn  aa  sseejjttcciikklluusstt  aa  GG11 ffáázziissbbaann  lleeáállllííttjjaa,,  iiddõõtt
bbiizzttoossííttvvaa  aarrrraa,,  hhooggyy  aa  DDNNSS  rreeppaaiirr  ffoollyyaammaattookk  aa  kkeelleettkkeezzeetttt
hhiibbáákkaatt  kkiijjaavvííttssáákk. 

Ha ez megtörtént, akkor a sejtosztódás elindulhat, ha
nem, akkor pedig aa  pp5533,,  mmááss  ggéénneekkkkeell  kkööllccssöönnhhaattáássbbaann
aappooppttóózziissbbaa  vviisszzii  aa  sseejjtteett..  EE  sszzaabbáállyyoozzááss  lléénnyyeeggee,,  hhooggyy
kkáárroossooddootttt  ggeenneettiikkaaii  áálllloommáánnyyúú  sseejjtteekk  lleehheettõõlleegg  nnee  oosszz--
ttóóddhhaassssaannaakk  ttoovváábbbb,,  mmeerrtt  aazz  ddaaggaannaattkkééppzzõõddééss  aallaappjjááuull
sszzoollggáállhhaatt. 
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A Tabebuia avellanedae (Bignoneaceae) szintén évszázadok
óta ismert gyógynövény Dél-Amerikában (11). A belõle készí-
tett gyógyszereket évtizedeken át használták Észak- és Dél-
Amerikában különbözõ antivirális, antimikrobiális, antiparazi-
tás kezelésekben, illetve gyulladásgátlóként (12, 13, 14). Ko-
rábban a benne lévõ szaponinokat, flavonoidokat, kumarint
és a természetes antibiotikumokat nevezték meg fõbb ható-
anyagokként, (14, 15), de mára már a legtöbb tanulmány
egyértelmûen a Tababuia avellanedae-ben lévõ kinonokat
nevezi a fõ aktív komponensnek (13, 15).

Jelen munkánkban a CCooDD™™-tea extraktum feltételezett
kemopreventív hatását vizsgáltuk. A modell azon a tényen ala-
pul, hogy a kémiai karcinogének, mint például
dimetilbenz(a)antracén, 1-nitropirén, emelkedett onko-
és/vagy tumorszuppresszor génexpressziót okoznak a külön-
bözõ szerveikben, már 24, 48 vagy 72 órával a kezelés után
(16, 17, 18, 19). Mivel a fokozott génexpressziók hosszú távú
kísérletekben jó korrelációt mutattak a daganatképzõdéssel,
korai biomarkerekként használhatók a daganatkialakulás koc-
kázata szempontjából (20, 21). Korábbi vizsgálataink alapján
ez a modell alkalmasnak bizonyult kemopreventív hatású ké-
szítmények tesztelésére is (22). Ekkor a pozitív kontrollcsopor-
tokban tapasztalható, kémiai karcinogén által indukált onko-
és/vagy tumorszuppresszor génexpresszió emelkedését ezek az
anyagok jelentõs mértékben csökkentették, így a karcinogén
expozíció káros hatását képesek voltak redukálni vagy némely
esetben ki is védték (23).
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AA  kkaarrcciinnooggéénn  kkeezzeellééss  uuttáánn  aazz  eellttéérréésseekk  eellssõõssoorrbbaann  aazz
oonnkkooggéénn--eexxpprreesssszziióókk  tteerréénn  vvoollttaakk  sszzeemmbbeettûûnnõõeekk,,  aa  pp5533
eexxpprreesssszziióótt  iilllleettõõeenn  aa  CCooDD™™--tteeaa  nnaaggyyjjáábbóóll  hhaassoonnllóó  mméérrttéékkûû
((2200%%  kköörrüüllii))  eexxpprreesssszziióó--eemmeellkkeeddéésstt  ookkoozzootttt..

AA  CCooDD™™--tteeaa  iittaattáássooss  vviizzssggáállaattaa  ssoorráánn  tteehháátt  kkééttssééggkkíívvüüll  bbee--
bbiizzoonnyyoossooddootttt  aannnnaakk  ggéénneexxpprreesssszziióó--sszziinnttûû  hhaattáássaa..

Ezek a korai biomarkereken alapuló kísérletek alkalmasak
arra, hogy mintegy gyorstesztként funkcionálva képet alkothas-
sunk a vizsgált anyag potenciális kemopreventív hatásáról.

AAzz  iillyyeenn  vviizzssggáállaattookk  aazzéérrtt  iiss  nnaaggyyoonn  ffoonnttoossaakk,,  mmeerrtt  ttuuddoo--
mmáánnyyooss  aallaappoott  ééss  bbiizzoonnyyííttéékkoott  sszzoollggáállttaatthhaattnnaakk  vvaallaammeellyy  kkéé--
sszzííttmméénnyy  ttéénnyylleeggeess  hhaattáássáárraa  vvoonnaattkkoozzóóaann.. Az utóbbi évek-
ben a természetes alapú készítmények olyan mértékben ter-
jedtek el a gyógyszertárakban, drogériákban, hogy áttekin-
tésük – különösen az e téren tájékozatlanok számára – szin-
te lehetetlen. Természetesen minden gyártó azt állítja, hogy
a terméke rendkívül kedvezõ hatású az azt fogyasztók egész-
ségére, de kevesen tudják ezt a kedvezõ hatást szakmai ér-
vekkel, bizonyítékokkal alátámasztani. Ez különösen fontos-
sá teszi az általunk kidolgozott és alkalmazott módszert,
amellyel korai biomarkerek segítségével (tehát viszonylag
rövid idõ alatt) nyerhetünk hasznos információt a kemopre-
ventívnek tartott anyagok hatásáról.

AA  CCooDD™™--tteeáátt  iilllleettõõeenn,,  aa  ggyyáárrttóó  áállttaall  mmeeggaaddootttt  pprroottookkoollll
sszzeerriinntt  eellkkéésszzííttvvee  aa  vviizzssggáállaattookk  bbeebbiizzoonnyyííttoottttáákk  aa  DDMMBBAA  ááll--
ttaall  ookkoozzootttt  oonnkkooggéénn--oovveerreexxpprreesssszziióókkaatt  ccssöökkkkeennttõõ,,  vvaaggyyiiss
ppootteenncciiáálliiss  kkeemmoopprreevveennttíívv  hhaattáásstt..
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Kémiai karcinogén kezelés általában önmagában is emeli a
p53 expressziót, ami egy reaktív folyamatnak tekinthetõ, vagyis
a sejt védekezése a karcinogén hatások ellen. 

CCooDD™™--tteeaa--iittaattááss  hhaattáássáárraa  aa  pp5533  oovveerreexxpprreesssszziióó  mméégg  nnaa--
ggyyoobbbb  mméérrttéékkûû  lleesszz,,  aazzaazz  aa  vvééddeekkeezzééss  mméérrttéékkee  ffookkoozzóóddiikk..
VViizzssggáállaattuunnkkbbaann  aa  ttaalláálltt  öösssszzeess  ggéénneexxpprreesssszziióó--vváállttoozzááss  kköö--
zzüüll  aa  pp5533  vvoolltt  aa  lleeggmmaarrkkáánnssaabbbb,,  aammii  aarrrraa  uuttaall,,  hhooggyy  eezztt  aa
kkuullccssffoonnttoossssáággúú  ffoollyyaammaattoott  aa  vviizzssggáálltt  nnöövvéénnyyii  kkiivvoonnaatt  kkeedd--
vveezzõõ  iirráánnyybbaann  bbeeffoollyyáássoollttaa..

A Bcl-2 antiapoptotikus gén, expresszió-emelkedése feltehetõ-
en a p53 overexpresszió következménye azért, hogy a sejt nyu-
galmi állapotban maradhasson. A Bcl-2 expresszió növekedé-
se egyébként néhány kivételtõl (pl. a 12. napi DMBA-kezelés
után a thymusban) eltekintve nem érte el a p53-expresszióvál-
tozás mértékét, vagyis a hatások eredõje mindenképpen az
apoptózis, illetve a sejtosztódás gátlása irányába mutat.

AA  hhaattááss  kkiinneettiikkáájjáátt  tteekkiinnttvvee  aazztt  mmoonnddhhaattjjuukk, hogy a 24
órás értékek általában kisebb eltérést mutattak, 48 óra
múltán aa  ggéénneexxpprreesssszziióó--vváállttoozzáássookk kifejezettebbek voltak,
és 7722  óórraa  mmúúllttáánn  vvoollttaakk  aa  lleeggnnaaggyyoobbbbaakk..  EEzz  aarrrraa  uuttaall,,
hhooggyy  aa  kkaarrcciinnooggéénn  kkeezzeellééss  uuttáánn  aa  sseejjtteekk  vvééddeekkeezzõõ  mmeecchhaa--
nniizzmmuussaa  mméégg  hhoosssszzaabbbb  iiddõõ  eelltteellttéévveell  iiss  aakkttíívvaann  mmûûkkööddiikk
ééss  pprróóbbáálljjaa  aa  hhoosssszzaabbbb  ttáávvúú  kkáárroossooddáássookkaatt  kkiivvééddeennii..
EEzzéérrtt  iiss  ffoonnttooss  aa  ffoollyyaammaattooss  kkeemmoopprreevveennttíívv  kkeezzeellééss..
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MMeeggáállllaappííttoottttuukk,,  hhooggyy  aa  CCooDD™™--tteeaaffõõzzeett  aannttiiooxxiiddáánnss  hhaa--
ttáássaa  ééss  lliippiidd--hhiiddrrooppeerrooxxiidd  eelliimmiinnáállóó  kkééppeessssééggee  öösssszzeemméérr--
hheettõõ  aazz  aasszzkkoorrbbiinnssaavvéévvaall,,  eeggyy  ccsséésszzee  CCooDD™™--tteeaaffõõzzeett  rree--
dduukkáállóó  kkaappaacciittáássaa  ppeeddiigg  1111––1133  mmgg  aasszzkkoorrbbiinnssaavvéénnaakk
ffeelleell  mmeegg..  AA  lliippooxxiiggeennáázzookk  hhõõéérrzzéékkeennyyssééggee  eelllleennéérree  aa
CCooDD™™--tteeaaffõõzzeett  eerrõõsseenn  ssaavvaass  kköözzeeggbbeenn  ((ppHH  44..55))  iiggeenn
eerrõõss  lliippooxxiiggeennáázz  aakkttiivviittáásstt  mmuuttaattootttt  ((11110022  UU  //  gg  tteeaappoorr))..
FFeellttéétteelleezzzzüükk,,  hhooggyy  aa  CCooDD™™--tteeaappoorr  eezzeenn  ttuullaajjddoonnssáággaaii
hhoozzzzáájjáárruullnnaakk  ddaaggaannaattggááttllóó  hhaattáássááhhoozz..

A CCooDD™™--tteeaa--eexxttrraakktt természettudományos vizsgálatokkal
bizonyított, 110000%%--oossaann  tteerrmméésszzeetteess,,  aaddaappttooggéénn,,  kkeemmoo--
pprreevveenncciióóss,,  kkeemmoosszzeennzziibbiilliizzáállóó,,  ttáápplláálléékk--kkiieeggéésszzííttõõ (re-
gisztrált Ausztriában, az EU-ban, az USA-ban, Szlovákiá-
ban, Német-, Cseh- és Oroszországban…), amely min-
dennemû mellékhatás nélkül aa  sszzeerrvveezzeett  eellssõõddlleeggeess  mméé--
rreeggtteelleennííttéésséétt,,  eelllleennáállllóó  kkééppeessssééggéénneekk  jjeelleennttõõss  eerrõõssííttéésséétt,,
öönnggyyóóggyyííttóó  eerreejjéénneekk  aakkttiivváálláássáátt,,  aa  kkeemmoo--  ééss  rraaddiiootteerrááppiiaa
ppoozziittíívv  hhaattáássáánnaakk  sszziiggnniiffiikkáánnss  ffookkoozzáássáátt,,  mmeelllléékkhhaattáá--
ssaaiinnaakk  jjeelleennttõõss  ccssöökkkkeennéésséétt  sszzoollggáálljjaa, sseeggííttssééggeett  nnyyúújjtt  aa
ddaaggaannaattkkééppzzõõddééss  ggááttlláássáábbaann  ééss  ááttttéétteekk  mmeeggeellõõzzéésséébbeenn
ttüüddõõ--,,  mmeellll--,,  ggyyoommoorr--,,  vvaassttaaggbbééll--,,  pprroosszzttaattaa--,,  ccssoonntt--  ééss
ppeetteefféésszzeekkrráákk,,  mmeellaannoommaa  iillll..  llyymmpphhoommaa  nnoonn  HHooddggkkiinn
eesseettéénn..

AA  CCooDD™™--tteeaa--eexxttrraakktt  hhoozzzzáájjáárruull  tteerrmmiinnáálliiss  rráákkbbeetteeggeekk
éélleettttaarrttaammáánnaakk  jjeelleennttõõss  mmeegghhoosssszzaabbbbííttáássááhhoozz,,  ffáájjddaallmmaa--
iikk  iiggaazzoolltt  ccssöökkkkeennttééssééhheezz  ééss  eemmbbeerrhheezz  mmééllttóó  éélleettmmiinnõõsséé--
ggüükk  bbiizzttoossííttáássááhhoozz..
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AAccttaa  PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaa  HHuunnggaarriiccaa  7722..  9922--9966..22000033

A COD™-T E A A N T I O X I D Á N S

É S S Z A B A D G Y Ö K-E L I M I N Á L Ó

H A T Á S A I N A K L A B O R A T Ó R I U M I

V I Z S G Á L A T A
LLaabboorraattoorryy  ssttuuddiieess  ooff  aannttiiooxxiiddaanntt  eeffffeecctt  aanndd  ffrreeee  rraaddiiccaall

eelliimmiinnaattiioonn  ooff  CCooDD™™--tteeaa..

Kosáry Judit, Aubrecht Erzsébet, Kopási Szilárd, 
Myszlográd Rita

Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar, 
Alkalmazott Kémia Tanszék,

1518 Budapest, Villányi út 31.

ÖÖsssszzee ffooggllaa llááss

LLaabboorraattóórriiuummii  kköörrüüllmméénnyyeekk  kköözzöötttt,,  iinn  vviittrroo  vviizzssggáállttuukk  aa
daganatgátló hatású CCooDD™™-teaporból készített teafõzet
gyökelimináló tulajdonságait. EEnnnneekk  éérrddeekkéébbeenn  aannttiiooxxiiddáánnss
hhaattáássáátt,,  lliippiidd--ppeerrooxxiidd  eelliimmiinnáállóó  kkééppeessssééggéétt  ééss  rreedduukkáállóó  kkaa--
ppaacciittáássáátt  mméérrttüükk,,  vvaallaammiinntt  aa  lliippooxxiiggeennáázz  aakkttiivviittááss  ppHH  ffüüggggéé--
sséénneekk  sseeggííttssééggéévveell  lliippooxxiiggeennáázz  iizzooeennzziimm  öösssszzeettéétteelléérree  kköövveett--
kkeezztteettttüünnkk..
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leteket, valamint röntgen-, ultrahang-, CT-, MRI- stb. leletet
küldtek, és egészségi állapotukról, életminõségükrõl szubjek-
tív jelentéseket bocsátottak rendelkezésükre.

COD™-T E A-E X T R A K T

KONTROLLÁLT, KLINIKAI VIZSGÁLATOK

E R E D M É N Y E I

(O P E N L A B E L T R I A L )
22000011..  jjaannuuáárr  1199––mmáájjuuss  3311..
HHoossppiizz  KKoollppiinnoo  IIII..
SSzzeennttppéétteerrvváárr,,  OOrroosszzoorrsszzáágg

4433  TTEERRMMIINNÁÁLL IISS ,,   ÁÁTTTTÉÉTTEESS  RRÁÁKKBBEETTEEGG
2001. január 19- én – 20 páciens

február 1- én – 12 páciens
március 1- én – 11 páciens kezdte el a CCooDD™™-rendszert.

PPrriimmaarriiaa  DDrr..  ZZ..  AAnniisszziimmoovvnnaa oonnkkoollóógguuss,,  ffõõoorrvvooss  aasszz--
sszzoonnyy  vvéélleemméénnyyee::
„„MMii  nneemm  eeggyy  kklliinniikkaaii  ttuuddoommáánnyyooss  áállllííttáásstt,,  hhaanneemm  eeggyy  vvéé--
lleemméénnyytt  kkaappttuunnkk..  NNeemm  vváárrttaamm  aazztt  aa  hhaattáásstt,,  aammiitt  eeddddiigg
llááttttuunnkk..  AAzz  eerreeddmméénnyy  nnaaggyyoonn  jjóó  vvaaggyy  ssttaabbiill,,  nniinnccss  rroosszz--
sszzaabbbb  áállttaalláánnooss  áállllaappoott..

KKéétt  hhóónnaapp  CCooDD™™--tteeaaiivvááss  ééss  rraaddiikkáálliiss  ttáápplláállkkoozzáássááttáállllááss
uuttáánn  llááttjjuukk,,  hhooggyy  mmeellllrráákknnááll  aappooppttoossiiss  ((pprrooggrraammoozzootttt  sseejjtt--
hhaallááll))  kköövveettkkeezziikk  bbee,,  aa  rroosssszziinndduullaattúú  ddaaggaannaatt  sszzéétteessiikk..““
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KLINIKAI TAPASZTALATOK HOSSZABB IDÕTARTA-

MON BELÜL 1993–2006

Assoc. prof. mag. dr. Dávidnak és TCM dr. Linek sikerült
mind Ausztriában az „„ÖÖsstteerrrreeiicchhiisscchheess  ZZeellllKKuullttuurr--FFoorrsscchhuunnggss--
llaabboorr““-ral, mind Magyarországon, Budapesten, ill.
Lébényben és számos más városban (New York, Luzern,
Jerusalem, Szentpétervár, München, Bécs, Komárom, Temes-
vár...) egy díjmentes CCooDD™™ RRáákk  IInnffoorrmmáácciióóss  ééss  PPrreevveenncciióóss
KKöözzppoonnttot rák-, immungyengeség és más krónikus, degene-
ratív betegségben szenvedõk részére létrehozni, ahova termi-
nális rákbetegek is fordulhattak. Sajnos hamarosan tudomá-
sul kellett venni, hogy a tumoros és krónikus, degeneratív – az
ellenállórendszerre vonatkozó – betegségek hazánkban ijesz-
tõ mértékben fordulnak elõ.

A legrövidebb idõn belül – egyedül szóbeli propaganda ré-
vén – jelentkezett az elsõ 100 beteg, segítséget kérve a
CCooDD™™-rendszerben való részvétel céljából. 

A legnehezebb feltételek mellett, számos politikai intézmény
és korrupt, rosszindulatú hivatalnokok éveken át tartó
akadékoskodása ellenére aa  mmaaggyyaarr  hháázziioorrvvoossookk,,  ccssaallááddii  oorr--
vvoossookk  ééss  kklliinniikkuussookk  jjeelleennttõõss  ttáámmooggaattáássáávvaall  ééss  öönnffeelláállddoozzóó
mmuunnkkáájjáávvaall  ssiikkeerrüülltt  eelléérrnnii  aa  tteerrmmiinnáálliiss  mmaaggyyaarr  rráákkbbeetteeggeekk  eezz--
rreeiinneekk  eellllááttáássáátt,,  áállttaalláánnooss  áállllaappoottuukk  jjaavvííttáássáátt,,  ssttaabbiilliizzáálláássáátt,,
éélleettttaarrttaammuukk  jjeelleennttõõss  mmeegghhoosssszzaabbbbííttáássáátt  ééss  eemmbbeerrhheezz  mmééllttóó
éélleettmmóóddjjuukk  bbiizzttoossííttáássáátt.

A beérkezett kórházi leletek kiértékelése után összesen több
mint 6500 magyar beteg lett regisztrálva. Ezek közé számos
olyan beteg tartozott, akik családi orvosaiknak 4–6 hónapon-
ként tárgyilagos komplett laborértékeket, klinikai, kórházi le-

Dr. Dávid Tamás és TCM Dr. Li Qin

142



A beteg írja: ””aa  kkeemmootteerrááppiiáátt  jjóóll  vviisseellttee,,  áállttaalláánnooss  áállllaa--
ppoottaa  lléénnyyeeggeesseenn  jjoobbbb,,  aa  ccssoonnttááttttéétteekk  eellttûûnntteekk,,  ffaannttaasszzttiikkuuss
eerreeddmméénnyy,,  ssee  aazz  oorrvvoossookk,,  ssee  éénn  nneemm  vváárrttuukk,,  IIsstteenn  áállddjjaa  
aa  ccssooddááss  CCooDD™™--tteeaa  ffeellttaalláállóójjáátt!!““

3. Nõ, 28 éves, mmééhhnnyyaakkrráákk, csontáttétek, KKaarrnnooffsskkyy::  4400!!!!
kezd: január 19. 
ÉÉttvváággyyaa  vvaann, már otthon dolgozik, nem emeltük a
morfiumadagját, eeggyyéérrtteellmmûû  éélleettmmeegghhoosssszzaabbbbííttááss!!

4. Nõ, 70 éves, mmeellllrráákk, nyirokcsomó-áttétek, nem volt 
OP, kezd: január 19, feküdt, áállttaalláánnooss  áállllaappoottaa  jjoobbbb,,  
nnyyiittootttt  sseebb  bbeeggyyóóggyyuulltt,,  ffeellkkaarrööddéémmaa  eellttûûnntt,,  ttüüddõõááttttéétt  
nneemm  nnõõtttt,,  aa  nnyyiirrookkccssoommóó--ááttttéétteekk  eellttûûnntteekk,,  aa  mmeellllddaaggaannaatt
sszzéétteesseetttt!!!!, otthon és a kertben dolgozik. LLaabboorréérrttéékkeeii
is folyamatosan jjaavvuullttaakk!!

5. Férfi, 42 éves, vvéérrzzõõ  ffiibbrroossaarrkkoommaa, kezd: március 27. 
OP. Egy hét után nincs hányingere, kköözzéérrzzeettee  jjoobbbb,,  vviiddáámm. 

6. Nõ, 60 éves, mmeellllrráákk, kezd: január 24. KKaarrnnooffsskkyy::  
5500>> 7700!!!!,,  KKöözzéérrzzeettee  jjoobbbb,,  áállttaalláánnooss  áállllaappoottaa  jjoobbbb,,  
eellllááttjjaa  mmaaggáátt..

7. Nõ, 74 éves, mmeellllrráákk, kezd: február 20, KKaarrnnooffsskkyy::  
5500>> 7700!!,,  nneemm  vvoolltt  OOPP,,  aa  hhaattááss  eeggyyéérrtteellmmûû,,  aa  ddaa--
ggaannaatt  kkeezzdd  sszzéétteessnnii!! A tea ivása után fél órával máj-
fájdalom! (immunreakció!)

8. Nõ, 45 éves, mmeellllrráákk,,  nnyyíílltt  vváállaaddéékkoozzááss!!, csontáttétek, 
kezd: február 20., KKaarrnnooffsskkyy::  6600, nem volt OP, paralízis,
2. kemotherapia után mozogni kezdett, de tolókocsiban!
Férje mondta tegnap: ““33  óórráátt  ggééppeelltt  lleevveelleekkeett,,  nniinnccss  
ffáájjddaallmmaa,,  áállttaalláánnooss  áállllaappoottaa  jjaavvuull,,  aa  vváállaaddéékkoozzááss  
mmeeggsszzûûnntt,,  aa  ddaaggaannaattookk  kkiisseebbbbeeddnneekk,,  sszzéétteessnneekk!!““
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PPrriimmaarriiaa  DDrr..  ZZ..  AAnniisszziimmoovvnnaa,,  HHoossppiizz  KKoollppiinnoo  IIII..,,  sszzeennttppéétteerr--
vváárrii  oorrvvoossnnõõ  eellõõaaddáássáábbaann  eeggyy  nneemmzzeettkköözzii  oonnkkoollóógguuss  kkoonngg--
rreesssszzuussoonn,,  PPoozzssoonnyybbaann,,  22000011..  mmáárrcciiuuss  22--áánn  aa  CCooDD™™--tteeáárróóll
aa  kköövveettkkeezzõõtt  mmoonnddttaa::

1. „…35 éves férfi betegemet melanomával 3-szor
operálták, mielõtt újból ökölnagyságú terápiarezisztens
melanomával a hátán hozzánk beszállították. RReemméénnyyttee--
lleenn  áállllaappoottbbaann  kkeezzddttüükk  eell  aa  CCooDD™™--rreennddsszzeerrtt..  55  hhóónnaapp
uuttáánn  aa  ddaaggaannaatt  sszzéétteesseetttt..”

(TV-dokumentáció, 2001, Szentpétervár)

2. „...betegemet súlyos mellrákkal (15 cm-es daganat)
három éven át kemoterápiával kezeltük eredmény nélkül.
Fekvõbeteg lett, karját alig tudta emelni. Egy hónap
CCooDD™™-tea fogyasztása után meglátogatott rendelõmben,
otthon minden munkát elvégez. VVéérrkkééppee  lléénnyyeeggeesseenn  jjaa--
vvuulltt..  AA  mmáássooddiikk  hhóónnaapp  uuttáánn  aazz  uullttrraahhaannggvviizzssggáállaatt  aa  ttuummoorr
sszzéétteesséésséétt  mmuuttaattttaa,,  lleelleetteeii  ééss  áállttaalláánnooss  áállllaappoottaa  iiss  ffoollyyaa--
mmaattoossaann  jjaavvuull..  HHaannggssúúllyyoozznnoomm  kkeellll,,  hhooggyy  aa  bbeetteegg  DDáávviidd
pprrooffeesssszzoorr  ttáápplláállkkoozzáássii  rreennddsszzeerréétt  kkeezzddeettttõõll  ffooggvvaa  ppoonnttoo--
ssaann  kköövveettttee  ééss  sseemmmmiillyyeenn  mmááss  ggyyóóggyysszzeerrtt  nneemm  sszzeeddeetttt..”

3300  ppáácciieennss

1. Nõ, 60 éves, vvaassttaaggbbééllrráákk, kezd: január 19, KKaarrnnooffsskkyy
iinnddeexx::  6600>> 7700!!,,  éélleettvviitteell  jjoobbbb,,  ppsszziicchhiikkaaiillaagg  jjoobbbb.

2. Nõ, 50 éves, ppeetteefféésszzeekkrráákk, csontáttétek, kezd: január 19,
utolsó stádium, Cisplatintól klinikai halál, KKaarrnnooffsskkyy::  7700,
diabetes mellitus.
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19. Nõ, 60 éves, mmeellllrráákk, kezd: január 24. KKaarrnnooffsskkyy::  
5500>> 7700!!, jobb általános állapot, jobb közérzet, jó 
erõben van, mosolyog!

20. Nõ, 63 éves, mmeellllrráákk  mmiinnddkkéétt  mmeellllbbeenn, bõráttétek, 
kezd: január 22., nem volt OP, ééttvváággyyaa  jjoobbbb, toxikus 
készítményt sokkal jobban bírta, semmi mellékhatás 
nem mutatkozott, ddeepprreesssszziióójjaa  mmeeggsszzûûnntt.

21. Nõ, 60 éves, mmeellllrráákk, OP, kezd: január 19.: 
KKaarrnnooffsskkyy::  4400>> 6600!!, jjoobbbb  kköözzéérrzzeett,,  jjoobbbb  ééttvváággyy, 
de részeges férj.

22. Nõ, 48 éves, mmeellllrráákk, kezd: január 26. áállttaalláánnooss  áállllaa--
ppoottaa  jjoobbbb.

23. Nõ, 63 éves, mmeellllrráákk, kezd: január 24., áállllaappoottaa  ssttaabbiill.
24. Férfi, 62 éves, nnaaggyyoonn  ssúúllyyooss  ttüüddõõrráákk, kezd: január

23., állapota kritikus, ddee  mméégg  ééll!!
25. Férfi, 70 éves, ggyyoommoorrrráákk  ++  pprroosszzttaattaarráákk, nem volt 

OP, kezd: február 19., eesszziikk,,  mmoozzoogg,,  jjóóll  éérrzzii  mmaaggáátt.
26. Férfi, orvos, pprroosszzttaattaarráákk, kezd: március 28.
27. Nõ, 64 éves, ppaajjzzssmmiirriiggyyrráákk, kezd: február 13., 2 OP, 

áállttaalláánnooss  áállllaappoott,,  ééttvváággyyjjaavvuullááss.
28. Nõ, 45 éves, hhóóllyyaaggrráákk, kezd: márc. 22, áállttaalláánnooss  

áállllaappoottaa  jjaavvuull,,  jjóóll  éérrzzii  mmaaggáátt. 
29. Férfi, 62 éves, mmeellaannoommaa, OP 3 évvel ezelõtt, új áttétek,

kezd: február 6., áállttaalláánnooss  áállllaappoottáábbaann  jjaavvuullááss  lláátthhaattóó.
30. Nõ, 60 éves, mmeellllrráákk, hónaljáttétek, 2 kemoterápia – 

kemoterápiát nem bírja tovább az életveszélyes mel-
lékhatások miatt, kezd: április 3.
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9. Nõ, 59 éves, vvaassttaaggbbééllrráákk,,  mmáájj--,,  ttüüddõõááttttéétteekk, kezd: 
március 28. 1995 óta nem akart enni, mmoosstt  jjóókkeeddvvûû  
ééss  eennnnii  aakkaarr!!

10. Férfi, 42 éves, ffiibbrroossaarrkkoommaa, kezd: március 23., 
KKaarrnnooffsskkyy::  6600, 2 hét után általános állapot: ééttvváággyy,,
hhõõmméérrsséékklleett  tteelljjeesseenn  nnoorrmmáálliiss,,  jjeelleennttõõss  jjaavvuullááss.

11. Férfi, 60 éves, vvééggbbééllrráákk, tüdõáttétek, tüdõödéma! 
kezd: február 22, 3 hét után jó állapotban hazaengedték,
a család segít, sétál, játszik.

12. Nõ, 35 éves, mmeellllrráákk, pszichikailag súlyos depresszió, 
2 OP, most 4 4 cm daganat a bordán, nem operál-
ható, nincs mivel kezelni, áállllaappoottaa  ssttaabbiilliizzáállóóddootttt!!

13. Nõ, 70 éves, mmeellllrráákk, OP 2000. augusztus – klinikai 
halál, szívinfarktus, kezd: február 19., hormonterápia 
+ CCooDD™™-tea – aa  ddaaggaannaatt  nnöövveekkeeddééssee  mmeeggáálllltt!!

14. Nõ, 61 éves, mmeellllrráákk, nem volt OP, csak kemoterápia, 
kezd: február 21., általános állapota, étvágya, vvéérrkkééppee  
jjaavvuull.

15. Férfi, 70 éves, vvééggbbééllrráákk, kezd: február 21., javulás, 
áállllaappoottaa  ssttaabbiill, maga látja el magát!

16. Férfi, 60 éves, vvééggbbééllrráákk, kezd: március 23., hhaassmmee--
nnééssee,,  hháánnyyiinnggeerree  mmeeggsszzûûnntt.

17. Férfi, 72 éves, vvééggbbééllrráákk, májáttétek, kezd: március 
13., ffáájjddaalloomm  mmeeggsszzûûnntt,,  ééttvváággyyaa  jjoobbbb  lleetttt.

18. Férfi, 76 éves, ttüüddõõrráákk, kezd: január 24.
Légzése jobb, ffuullllaaddááss  mmeeggsszzûûnntt!!, étvágya , közérzete 
jobb, jjóó  eerrõõbbeenn  ddoollggoozziikk!!
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DDrr..  BBeelljjaannyyiinnaa  SSzzvveettllaannaa  SSzzeerrggeejjeevvnnaa  onkológus, fõorvos

55  ppáácciieennss

39. Férfi, 70 éves, vveesseerráákk,,  ccssoonnttááttttéétteekk, megbénult, 5 napos
székrekedés, kezd: január 6., székrekedés normalizá-
lódott, 3 hét után jobb lett a közérzete, 88  hhéétt  uuttáánn  aa  
ddaaggaannaatt  kkiisseebbbb  lleetttt!!,,  aa  ffáájjddaalloomm  aa  mmeellllkkaassbbaann  ééss  
lláábbbbaann  ccssöökkkkeenntt..  MMáárr  nneemm  hhaasszznnááll  ffáájjddaalloommccssiillllaappííttóótt,,  
sszzóójjááttóóll  ffeellffúúvvóóddiikk,,  llaabboorréérrttéékkeeii  ssttaabbiillookk,,  lléénnyyeeggeess  jjaavvuullááss!!!!

40. Férfi, 68 éves nyugalmazott tengeralattjáró-kapitány, 
ttüüddõõrráákk, OP, kezd.: február 13. tovább dohányzik!, 
kköözzéérrzzeettee  jjoobbbb!!

41. Nõ, 70 éves, vveesseerráákk,,  ccssoonnttááttttéétteekk, kezd: március 1., 
áállttaalláánnooss  áállllaappoottaa  ssttaabbiill.

42. Férfi, 47 éves, ggyyoommoorrrráákk, kezd: március 21., ffáájjddaallmmaaii  
mmeeggsszzûûnntteekk!!,,  ééttvváággyyaa  jjoobbbb,,  ttuudd  mmoozzooggnnii,,  éélleettkkeeddvvee  
vviisssszzaattéérrtt!!

43. Férfi, 77 éves, eeppeevveezzeettéékkrráákk, kezd: március 23., ééttvváággyyaa
jjoobbbb, mozog, kköözzéérrzzeettee  lléénnyyeeggeesseenn  jjaavvuulltt.

AA  ffõõoorrvvooss  aasssszzoonnyy  vvéélleemméénnyyee  aazz  eeddddiiggii  eerreeddmméénnyyeekkrrõõll::
„„EEllõõttttee  nneemm  nnaaggyyoonn  hhiitttteemm,,  mmoosstt  llááttoomm,,  hhooggyy  aa  bbeetteeggeekk
áállllaappoottaa  jjaavvuull,,  aakkiikk  iisssszzáákk  aa  CCooDD™™--tteeáátt  ééss  bbeettaarrttjjáákk  aa
CCooDD™™ CCééllzzootttt  TTáápplláállkkoozzáássii  RReennddsszzeerrtt,,  aazzookk  eeggyyéérrtteellmmûû--
eenn,,  sszziiggnniiffiikkáánnssaann  jjaavvuullnnaakk..  NNaaggyyoonn  mmeegglleeppõõ,,  aakkiikk  hhoosszz--
sszzaabbbbaann  iisssszzáákk,,  éélleettaakkaarraattuukk  vviisssszzaattéérr,,  áállttaalláánnooss  áállllaappoo--
ttuukk  jjaavvuull,,  ddeepprreesssszziióójjuukk  mmeeggsszzûûnniikk!!  AA  bbeetteeggeekk  bbiizzaakkooddóó--
aakk  lleesszznneekk,,  éélleettmmiinnõõssééggüükk  jjaavvuull,,  éélleettffuunnkkcciióójjuukk,,  bbééllmmûû--
kkööddééssüükk  hheellyyrreeáállll..  AA  CCooDD™™--tteeaa--eexxttrraakktt  jjeelleennttõõss  hhaattáássaa
eeggyyéérrtteellmmûûeenn  lláátthhaattóó..““
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PPrrooff..  ddrr..  EEsszzaaiiaann  AAsshhoott  MMoovvsszzeesszzoovviiccss,,  onkológus 
SSzzeennttppéétteerrvváárr

88  ppáácciieennss

31. Férfi, 51 éves, mmeeddiiaasszzttiinnáálliiss  rráákk inoperabilis, non 
Hodgkin lymphoma, biopszia: szolid rák, radioterápia + 
CCooDD™™-tea – „„nnaaggyyoonn  jjóó  eerreeddmméénnyy,,  ttoollóósszzéékkeenn  ttoollttáákk  bbee,,  
nnaaggyyoonn  jjóó  áállllaappoottbbaann,,  ssaajjáátt  lláábbáánn  ssééttáálltt  kkii  aa  kkóórrhháázzbbóóll!!““
(Prof. dr. E. Asot M.)

32. Nõ, 62 éves, mmééhhnnyyaakkrráákk, adenokarcinoma, kezd: 
március 12.

33. Nõ, 50 éves, mmeellllrráákk, nem evett, kezd: március 16., 
Eszik, hipertóniája normális értékre visszament!

34. Férfi, 52 éves, pprroosszzttaattaarráákk, kezd: március 27. A PSA 
tumormarker értéke kezd süllyedni.

35. Férfi, 72 éves, ttüüddõõrráákk, bbrroonncchhiiaallkkaarrcciinnoommaa, kezd: 
március 30.

36. Férfi, 62 éves, pprroosszzttaattaarráákk, kezd: február 5., PPSSAA  
éérrttéékkee  nnoorrmmáálliissrraa  zzuuhhaanntt  llee!! (Prof. Dr. E. Asot M.)

37. Férfi, 72 éves, ttüüddõõrráákk,,  bbrroonncchhiiaallkkaarrcciinnoommaa, kezd: 
március 30.

38. Férfi, 70 éves, vveesseerráákk, OP 4 hónappal ezelõtt, csont-
áttétek, csak feküdt, most már felül, ffáájjddaallmmaaii  mmeegg--
sszzûûnntteekk,,  ééttvváággyyaa  mmeeggjjöötttt!!

DDrr..  MMiirraa  VVllaaddiimmiirroovvnnaa, 36 éve onkológus, fõorvos asszony
véleménye:
„„MMoosstt  llááttjjuukk,,  hhooggyy  aa  CCooDD™™--tteeáánnaakk  eeggyyéérrtteellmmûû  hhaattáássaa  vvaann..““
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KKeezzee llééss ::
–– KKeemmootteerrááppiiaa
–– IImmmmuunneerrõõssííttõõ  tteerrááppiiaa
–– AAnnttiiaannggiiooggeenneettiikkuuss  tteerrááppiiaa
–– AAppooppttóózziisstt  iinnddííttóó  tteerrááppiiaa

KKéésszz íí ttmméénnyy ::
– CCooDD™™--tteeaa--eexxttrraakktt
–– TTAAXXOOLL
–– AADDRRIIAAMMYYCCIINN

AA  ttaannuu llmmáánnyy   tt ííppuussaa::   kk ll iinn ii kkaa ii   kkeezzee llééss
1. CCooDD™™-TEA-EXTRAKT+kombinációs KEMOTERÁPIA vveerrssuuss
2. Kombinációs KEMOTERÁPIA 

AA  ttaannuu llmmáánnyy   hh ii vvaa ttaa llooss   cc íímmee::
FFáázziiss  IIIIII..,,  ttiittkkoossííttootttt,,  kkeettttõõss  vvaakk,,  mmuullttiicceennttrriikkuuss,,  ppllaacceebbookkoonntt--
rroolllláálltt  kklliinniikkaaii  ttaannuullmmáánnyy

– CCooDD™™-TEA-EXTRAKT + standard kombinációs 
KEMOTERÁPIA vs.

– Standard kombinációs KEMOTERÁPIA, terminális, stádium
IV., elõrehaladott áttétes rákbetegeknél. A tanulmány még
nem publikált.

AA  ttaannuu llmmáánnyy   rréésszz llee tteess   ttee rrvveezzee ttee
A klinikai tanulmány idõtartama: 2001. jún. 1.–2002. jún. 1.

FFee llaaddaattookk::

1. MMeeggáállllaappííttaannii,,  hhooggyy  mmeennnnyyiivveell  hhoosssszzaabbbbííttjjaa  mmeegg  eellõõrree--
hhaallaaddootttt,,  ááttttéétteess  rráákkbbeetteeggeekk  éélleettéétt,,  hhaa  aa  ssttaannddaarrdd  kkeemmoo--
tteerrááppiiáávvaall  eeggyyüütttt  CCooDD™™--TTEEAA--EEXXTTRRAAKKTT--oott  ffooggyyaasszzttaannaakk..
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COD™-TEA-EXTRAKT FÁZIS III. TITKOSÍTOTT,
KETTÕS-VAK, MULTICENTRIKUS, 

PLACEBOKONTROLLÁLT HUMÁN KLINIKAI

TANULMÁNY

BBeevveezzeettééss
A kemoterápiában használt vegyületek különbözõképpen
gátolják, állítják meg a ráksejtek osztódását, növekedését. 

Több vegyület együttes, célzott használata szinergikusan
segíthet lassítani, vagy megállítani a ráksejtek szaporodását,
a daganat növekedését, esetleg elõsegítheti a ráksejtek
programozott sejthalálát, az ún. apoptózist.

AA  kk ll iinn ii kkaa ii   ttaannuu llmmáánnyy   ttáárrggyyaa::
TTiittkkoossííttootttt,,  mmuullttiicceennttrriikkuuss,,  ppllaacceebbookkoonnttrroolllláálltt,,  kkeettttõõss--vvaakk,,  ffáá--
zziiss  IIIIII..  kklliinniikkaaii  ttaannuullmmáánnyy  aa  CCooDD™™--tteeaa--eexxttrraakktt  hhaattáássáánnaakk  oobb--
jjeekkttíívv  mmeeggáállllaappííttáássaa  ccéélljjáábbóóll  tteerrmmiinnáálliiss,,  ssttááddiiuumm  IIVV..,,  eellõõrree--
hhaallaaddootttt  ááttttéétteess  rráákkbbeetteeggeekknnééll..  

CCooDD™™-tea-extrakt hatása a különbözõ ráksejtekre TAXOL
(paclitaxel) + ADRIAMYCIN (doxorubicin) alkalmazása mellett.

DDiiaaggnnóózz ii ss ::

–– MMeellllrráákk  ((aaddeennooccaarrcciinnoommaa))
–– GGééggeerráákk  ((aaddeennooccaarrcciinnoommaa))
–– MMeellaannóómmaa
–– MMuullttiippllee  mmyyeelloommaa
–– GGlliioobbllaassttoommaa
–– CCMMLL  ((kkrróónniikkuuss  mmyyeellooiidd  lleeuukkéémmiiaa))
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II..  ccssooppoorrtt
18 terminális, ssttááddiiuumm  IIVV..,,  kkóórrsszzöövveettttaanniillaagg  iiggaazzoolltt  eellõõrreehhaa--
llaaddootttt,,  ááttttéétteess  rráákkbbeetteegg,,  1177  nnõõ  ((nn==1177)),,  11  fféérrffii  ((ff==11)),,  2244––6655
éévv  kköözzöötttt..  ÁÁttllaaggéélleettkkoorr  5500,,55  éévv.
IIII..  ccssooppoorrtt
20 terminális, ssttááddiiuumm  IIVV..,,  kkóórrsszzöövveettttaanniillaagg  iiggaazzoolltt  eellõõrreehhaa--
llaaddootttt,,  ááttttéétteess  rráákkbbeetteegg,,  99  nnõõ  ((nn==99)),,  1111  fféérrffii  ((ff==1111)),,    2244––5599
éévv  kköözzöötttt..  ÁÁttllaaggéélleettkkoorr  4411,,55  éévv.

MMiinnddeenn  bbeetteegg  eeggyy  hhóónnaappppaall  aa  kklliinniikkaaii  ttaannuullmmáánnyy  mmeeggkkeezz--
ddééssee  uuttáánn  ssttaannddaarrdd  kkoommbbiinnáácciióóss  kkeemmootteerrááppiiáátt  kkaappootttt..
((TTAAXXOOLL  ++  AANNDDRRIIAAMMYYCCIINN))

II..  ccssooppoorrtt
A betegek naponta háromszor fél liter CCooDD™™--tteeaa--eexxttrraakkttot
mint teát fogyasztanak (szájon át – 22,,1166  mmgg//kkgg  tteessttttöömmeegg
bbiiooaakkttíívv  hhaattóóaannyyaagg--ttaarrttaalloommmmaall).

A CCooDD™™-TEA-EXTRAKT kezdési idõpontja: nnééggyy  hhéétttteell  aa
kkoommbbiinnáácciióóss  kkeemmootteerrááppiiaa  aallkkaallmmaazzáássaa  eellõõtttt.

IIII..  ccssooppoorrtt
A betegek, egy a CCooDD™™-TEA-EXTRAKT-hoz hasonló ízû,
placeboteát fogyasztanak.
A placebotea kezdési idõpontja: négy héttel a kombinációs
kemoterápia elõtt.

SSee  aa  kkeezzeellõõoorrvvoossookk,,  ssee  aa  bbeetteeggeekk  nneemm  ttuuddttaakk  aa  ccssooppoorrttbbee--
oosszzttáássrróóll  ééss  aa  llaabboorraattóórriiuummii  aannaallíízziissrrõõll..

MMiinnddkkéétt  ccssooppoorrtt  kklliinniikkaaii  llaabboorraattóórriiuummii  éérrttéékkeeiitt  44––88  hheetteenn--
kkéénntt,,  hháárroomm  ffüüggggeettlleenn  llaabboorraattóórriiuummbbaann  vviizzssggáálljjáákk..
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22.. ÖÖsssszzeehhaassoonnllííttaannii  aazzoonn  bbeetteeggeekk  oobbjjeekkttíívv  llaabboorréérrttéékkeeiitt,,  
aakkiikk  aa  ssttaannddaarrdd  kkeemmootteerrááppiiaa  mmeelllleetttt  CCooDD™™--TTEEAA--
EEXXTTRRAAKKTT--oott  ffooggyyaasszzttoottttaakk  aa  ppllaacceebbooccssooppoorrtt  ttaaggjjaaiinnaakk  
llaabboorréérrttéékkeeiivveell,,  aakkiikk  ccssaakk  ssttaannddaarrdd  kkoommbbiinnáácciióóss  kkeemmoo--
tteerrááppiiáátt  kkaappttaakk..

33.. MMeeggáállllaappííttaannii,,  hhooggyy  aa  CCooDD™™--TTEEAA--EEXXTTRRAAKKTT  ccssöökkkkeennttii--ee
aa  kkeemmootteerrááppiiaa  mmeelllléékkhhaattáássaaiitt..

44.. ÖÖsssszzeehhaassoonnllííttaannii  aa  kkéétt  ccssooppoorrtt  ttaaggjjaaiinnaakk  éélleettmmiinnõõssééggéétt..
55.. EEggyyéérrtteellmmûûeenn  kkiimmuuttaattnnii  ééss  iiggaazzoollnnii,,  hhooggyy  aa  CCooDD™™--tteeaa--eexxttrraakktt  

–– mmeennnnyyiirree  eerrõõssííttii  aazz  iimmmmuunnrreennddsszzeerrtt,,
–– mmeennnnyyiirree  ccssöökkkkeennttii  aa  kkeemmootteerrááppiiaa  mmeelllléékkhhaattáássaaiitt,,
–– mmeennnnyyiirree  ssttaabbiilliizzáálljjaa  vvaaggyy  ggááttoolljjaa  aa  rroosssszziinndduullaattúú  ddaaggaa--

nnaattooss  ffoollyyaammaattoott,,  
–– eellõõsseeggííttii--ee  aazz  eemmbbeerrhheezz  mmééllttóó,,  ffáájjddaalloommmmeenntteess  éélleett--

mmiinnõõssééggeett..

AA  kk ll iinn ii kkaa ii   ttaannuu llmmáánnyy   ccéé ll jjaa::

11.. OObbjjeekkttíívv,,  kklliinniikkaaii,,  llaabboorraattóórriiuummii  éérrttéékkeellééss
22.. AA  rroosssszziinndduullaattúú  ffoollyyaammaatt  ssttaabbiilliizzáálláássaa  mméérrttéékkéénneekk  

mmeeggáállllaappííttáássaa
33.. AAzz  éélleettmmiinnõõsséégg  jjaavvuulláássáánnaakk  mméérrttéékkee
44.. AAzz  éélleettttaarrttaamm  mmeegghhoosssszzaabbbbííttáássáánnaakk  mméérrttéékkee

PPrroottookkooll ll ::

Fázis III., titkosított, kettõs-vak, multicentrikus, placebokont-
rollált klinikai tanulmány. 
A titkosított terminális rákbetegek – kórházi orvosok és ápo-
lók – két csoportra lettek elosztva. 
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FFeellttéétteelleekk::
-- AA  bbeetteeggeekk  sszzeelllleemmii  kkééppeessssééggeeiikk  ééss  ffeelleellõõssssééggüükk  tteelljjeess  

ttuuddaattáábbaann  öönnkkéénntt  vváállllaallttáákk  aa  kklliinniikkaaii  ttaannuullmmáánnyybbaann  
vvaallóó  rréésszzvvéétteelltt..

-- AA  bbeetteegg  kkééppeess  nnaappoonnttaa  22––33  lliitteerr  ffoollyyaaddéékkoott,,  ééss  sszziilláárrdd  
ttáápplláálléékkoott  mmaaggááhhoozz  vveennnnii..

-- AA  bbeetteegg  sszzeelllleemmiilleegg  aallkkaallmmaass  ééss  kköözzrreemmûûkkööddõõ  aazz  aaddaattllaappookk
ééss  aa  kkéérrddõõíívveekk  kkiittööllttéésséébbeenn..

-- AA  bbeetteeggnneekk  ééjjjjeell--nnaappppaall  bbiizzttoossííttvvaa  vvaann  eeggyy  ááppoollóó  
ccssaallááddttaagg  vvaaggyy  sszzaakkááppoollóó  sseeggííttssééggee..

-- KKöönnnnyyûû  eelléérrhheettõõsséégg  aa  vviizzssggáállaattookk  eellvvééggzzééssee  ccéélljjáábbóóll..

NNeemm  mmeeggeennggeeddeetttt::
-- kkoonnkkuurreennss  aannttiiaannggiiooggeenneettiikkuuss  tteerrááppiiaa,,
-- kkoonnkkuurreennss  iimmmmuunneerrõõssííttõõ  tteerrááppiiaa,,
-- kkoonnkkuurreennss  ccyyttoopprrootteekkttiivv  tteerrááppiiaa,,
-- kkoonnkkuurreennss  aappooppttóózziisstt  iinndduukkáállóó  tteerrááppiiaa,,
-- rréésszzvvéétteell  mmááss  kklliinniikkaaii  ttaannuullmmáánnyybbaann..

A fázis III., titkosított, kettõs-vak, multicenter, placebokont-
rollált klinikai tanulmány felelõs vezetõje szervezte meg:

1. Klinikai laboratóriumi kiértékelését – hháárroomm  kküüllöönnbböözzõõ
llaabboorraattóórriiuummbbaann.

A tanulmány kezdetekor (baseline) és utána a 60., 90.,
180., 210., 240., 300. és a 360. napon mindkét csoport-
ban a következõ értékeket vizsgálták:

VVVVTT,,  FFVVSS,,  HHCCTT,,  HHGGBB,,  GGOOTT,,  GGPPTT,,  GGGGTT,,  AA--,,  BB1122--,,  CC--,,  EE--
vviittaammiinn,,  ffoollssaavv,,  hhúúggyyssaavv,,  aallkkaalliikkuuss  ffoosszzffaattaazzee,,  GGLLPP,,  GGLLRR,,
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AA  ccssooppoorrttookk  ttaaggjjaaiinnaakk  éélleettmmiinnõõssééggéétt  fféélléévveennkkéénntt
eelllleennõõrrzziikk..

AA  rréésszztt  vveevvõõ  bbeetteeggeekk  kkiivváállaasszzttáássaa::

„„DDeeccllaarraattiioonn  ooff  HHeellssiinnkkii““,,  WWMMAA,,  11996644  ––  11999966
Korhatár: 18 és 65 év között
Várható élettartam: lleeggaalláábbbb  33  hhóónnaapp,,  lleeggffeelljjeebbbb  66  hhóónnaapp
Kórszövettanilag igazolt diagnózis: CCMMLL,,  mmyyeelloommaa  mmuullttii--
pplleexx,,  gglliioobbllaassttoommaa,,  mmeellllrráákk,,  mmeellaannoommaa,,  ggééggeerráákk..
NNeemm  mmeegghhaattáárroozzootttt  vveesseeéérrttéékkeekk..
KKaarrddiioovvaasszzkkuulláárriiss  áállllaappoott::  ssyyssttoollééss  vvéérrnnyyoommááss  kkeevveesseebbbb  mmiinntt
116600  mmmm//HHgg,,  ddiiaassttoollééss  vvéérrnnyyoommááss  kkeevveesseebbbb  mmiinntt  9900  mmmm//HHgg..

AAzz  aallkkaallmmaassssáágg  kkrriittéérriiuummaaii::

A fázis III., titkosított, multicenter, placebokontrollált klini-
kai tanulmányban részt vevõ betegnek

-- nneemm  vvoolltt  aaggyyvvéérrzzééssee,,
-- nniinnccss  mmááss  kkrróónniikkuuss  éélleettvveesszzééllyyeess  bbeetteeggssééggee,,
-- nneemm  ddoohháánnyyzziikk,,
-- nneemm  aallkkoohhoolliissttaa,,
-- nneemm  tteerrhheess,,  nneemm  sszzooppttaatt,,
-- HHIIVV,,  EEBBVV,,  HHCCVV,,  HHPPVV,,  hheerrppeesszz  nneeggaattíívv,,
-- nniinnccss  mmááss  ssúúllyyooss  lleellkkii  vvaaggyy  tteessttii  bbeetteeggssééggee,,  aammeellyy  aa  ttaannuull--

mmáánnyy  kkiiéérrttéékkeelléésséétt  vveesszzééllyyeezztteettnnéé,,
-- nniinnccss  oollyyaann  bbeetteeggssééggee,,  aammeellyy  mmeeggaakkaaddáállyyoozznnáá,,  hhooggyy  

nnaappoonnttaa  hháárroommsszzoorr  ffééll  lliitteerr  tteeáátt  ffooggyyaasssszzoonn  ééss  eezz  aa  
vvéékkoonnyybbeelléébbõõll  ffeellsszzíívvóóddhhaassssoonn..

AA  mmuullttiivviittaammiinnookk  ffooggyyaasszzttáássaa  mmeeggeennggeeddeetttt..
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– jjeelleennttõõsseenn  ttáámmooggaattjjaa  aa  kkeemmoo--  ééss  rraaddiiootteerrááppiiaa  ppoozziittíívv  
hhaattáássáátt,

–– lléénnyyeeggeesseenn  ccssöökkkkeennttii  aa  kkeemmoo--  ééss  ssuuggáárrtteerrááppiiaa  ssúúllyyooss  
kkáárroossííttóó  mmeelllléékkhhaattáássaaiitt,

– nnoorrmmaalliizzáálljjaa  aa  bbeetteeggeekk  vvéérr--,,  mmáájj--  ééss  vveesseeéérrttéékkeeiitt, 
– lléénnyyeeggeesseenn  jjaavvííttjjaa  aa  bbeetteeggeekk  áállttaalláánnooss  áállllaappoottáátt  
((KKaarrnnooffsskkyy--iinnddeexx::  ++1199%%))

– jjeelleennttõõsseenn  mmeegghhoosssszzaabbbbííttjjaa  aa  bbeetteeggeekk  éélleettttaarrttaammáátt; 
ffáájjddaalloommmmeenntteess,,  eemmbbeerrhheezz  mmééllttóó  éélleettmmiinnõõssééggeett  bbiizzttoo--
ssííttvvaa szemben a II. CSOPORT (csak kombinációs 
KEMOTERÁPIA) betegeinek értékeivel.

Copyright® 2002 by assoc. prof. mag. dr. Thomas David & TCM dr. Qin Li 

COD™-TEA-EXTRAKT FÁZIS III .  
T ITKOSÍTOTT, KETTÕS-VAK, PLACEBO-
KONTROLLÁLT KLINIKAI TANULMÁNY

Diagnózis: NNeemm  kkiisssseejjtteess  TTÜÜDDÕÕRRÁÁKK

EElleemmzzééss::

A kemoterápia során alkalmazott gyógyszerek különbözõ
módon gátolják a rákos sejtek osztódását, meg tudják állí-
tani a daganat növekedését. TTööbbbb  ggyyóóggyysszzeerr  eeggyyüütttteess  kkoomm--
bbiinnáálláássáávvaall  llaassssíítthhaattóó  vvaaggyy  mmeeggáállllíítthhaattóó  aa  nneemm  kkiisssseejjtteess  ttüü--
ddõõddaaggaannaattooss  sseejjtteekk  nnöövveekkeeddééssee,,  sszzaappoorrooddáássaa..
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cciinnkk,,  sszzeelléénn,,  CCooQQ1100,,  ((KKooeennzziimm  QQ1100)),,  TTAASS  ((ttoottaall  aannttiiooxxii--
ddáánnss  ssttááttuusszz)),,  CCEEAA,,  CCAA--112255,,  CCAA--115533,,  AAFFPP  ttuummoorrmmaarrkkeerreekk..

2. Az általános állapot és az életminõség kiértékelését a ta-
nulmány kezdetekor, 6 és 12 hónap után. (Karnofsky-index,
fájdalomindex, étvágy, mozgásképesség, munkaképesség)

A fázis III., titkosított, kettõs-vak, multicentrikus, place-
bokontrollált klinikai tanulmány mindkét csoportjának tagjai
a jövõben félévenként lesznek kontrollálva.

AA  ttaannuu llmmáánnyy   eeddddiigg ii   eerreeddmméénnyyee ii ::

Már a tanulmány kezdetét követõ harmadik hónap után az I.
CSOPORT, CCooDD™™--tteeaa--eexxttrraakktt  ++  ssttaannddaarrdd  kkoommbbiinnáácciióóss  KKEE--
MMOOTTEERRÁÁPPIIAA betegei a laboratóriumi eredményeket és az ál-
talános állapotot objektív összehasonlítva ssttaattiisszzttiikkaaiillaagg  sszziigg--
nniiffiikkáánnss  jjaavvuulláásstt  mmuuttaattttaakk a II. CSOPORT (csak kombinációs
KEMOTERÁPIA ) résztvevõinek értékeivel szemben.

AA  ttaannuullmmáánnyy  kkeezzddeettéétt  kköövveettõõ  33––2244  hhóónnaappii  kkiiéérrttéékkeelléésseekk
aallaappjjáánn  aa  CCooDD™™--tteeaa--eexxttrraakktt  tteerrmmiinnáálliiss,,  eellõõrreehhaallaaddootttt,,
ááttttéétteess  rráákkbbeetteeggeekkbbeenn

– nnöövveellii a CCooQQ1100 (+22,8%), a TTAASS (+27,7%) az AA,, BB1122,,  
CC,,  EE--vviittaammiinnookk, valamint a ffoollssaavv--,,  cciinnkk--,,  ééss  sszzeelléénnéérrttéé--
kkeekkeett (+15%–+60%), 

– ccssöökkkkeennttii az aallkkaalliikkuuss  ffoosszzffaattaazz, valamint a CCEEAA,,  
CCAA--112255,,  CCAA--115533,,  PPSSAA  ééss  AAFFPP  ttuummoorrmmaarrkkeerr  éérrttéékkeekkeett  
ááttllaaggoossaann  4400  %%--  kkaall,
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rroolllláálltt  kklliinniikkaaii  ttaannuullmmáánnyyaa  kkoommbbiinnaattíívv  kkeemmootteerrááppiiáávvaall,,  tteerr--
mmiinnáálliiss,,  eellõõrreehhaallaaddootttt,,  nneemm  kkiisssseejjtteess  ttüüddõõddaaggaannaattooss  bbeettee--
ggeekknnééll.. (nem publikált tanulmány)

AA  ttaannuu llmmáánnyy   ttoovváábbbbii   rréésszz llee ttee ii ::

A vizsgálat idõtartama: 2002. január 1. – 2004. március 31.

CCÉÉLLKKIITTÛÛZZÉÉSSEEKK::

I. Összehasonlítani azokat az OOBBJJEEKKTTÍÍVV  KKLLIINNIIKKAAII  LLAABBOORRAA--
TTÓÓRRIIUUMMII  EERREEDDMMÉÉNNYYEEKKEETT, amelyeket ezeknél a betegeknél
a CCooDD™™-tea + hagyományos terápia vs. hagyományos te-
rápia alkalmazásával értek el.

II. Meghatározni, hogy ezeknél a rákbetegeknél, a CCooDD™™-
tea csökkenti-e aa  kkeemmootteerrááppiiaa  ssúúllyyooss  mmeelllléékkhhaattáássaaiitt. 

III. Meghatározni, hogy a hagyományos kemoterápiával
egyidejûleg adott CCooDD™™-tea javítja-e a HHOOSSSSZZAABBBB  TTÚÚLL--
ÉÉLLÉÉSSII  IIDDÕÕTTAARRTTAAMM esélyeit az elõrehaladott állapotú, nem
kissejtes tüdõdaganatos betegek esetében.

IV. ÖÖsssszzeehhaassoonnllííttaannii  aazzookknnaakk  aa  rréésszzttvveevvõõkknneekk  aazz  ÉÉLLEETTMMII--
NNÕÕSSÉÉGGÉÉTT  ((QQooLL)),,  aakkiikkeett  eezzzzeell  aa  kkoommbbiinnáácciióóvvaall  kkeezzeelltteekk..

V. KKiiéérrttéékkeellnnii,,  hhooggyy  aa  CCooDD™™--tteeaa
–– EEGGYYEENNSSÚÚLLYYBBAANN  TTAARRTTJJAA--EE  ÉÉSS  
–– TTÁÁMMOOGGAATTJJAA--EE  AAZZ  IIMMMMUUNNRREENNDDSSZZEERRTT,,
–– CCSSÖÖKKKKEENNTTII--EE  AA  KKEEMMOOTTEERRÁÁPPIIAA  MMEELLLLÉÉKKHHAATTÁÁSSAAIITT,,

CoD™-Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer

159

MMéégg  nneemm  iissmmeerrtt,,  hhooggyy  aa  hhaaggyyoommáánnyyooss  kkoommbbiinnaattíívv  kkeemmoo--
tteerrááppiiááss  ggyyóóggyysszzeerreekk  CCooDD™™--tteeáávvaall  eeggyyüütttt  aallkkaallmmaazzvvaa  hhaattéé--
kkoonnyyaabbbbaakk--ee  nneemm  kkiisssseejjtteess  ttüüddõõddaaggaannaatt  eesseettéébbeenn..

CCééll::  
AA  ttaannuullmmáánnyy  ccéélljjaa  aa  CCooDD™™--tteeaa--kkiivvoonnaatt  hhaattéékkoonnyyssáággáá--
nnaakk  oobbjjeekkttíívv  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  kkoommbbiinnaattíívv  kkeemmootteerrááppiiáávvaall
eeggyyüütttt  vvaaggyy  aannééllkküüll  aallkkaallmmaazzvvaa  tteerrmmiinnáálliiss,,  IIVV..  ssttááddiiuumm--
bbaann  lléévvõõ,,  eellõõrreehhaallaaddootttt  ááttttéétteess  ttüüddõõrráákkooss  bbeetteeggeekk  kkeezzee--
llééssee  ssoorráánn..

ÁÁll llaappoott ::   
IV. stádium, elõrehaladott, szövettanilag igazolt, nem kissej-
tes tüdõdaganat
KKeezzee llééss ::
Eljárás: kkeemmootteerrááppiiaa
Eljárás: bbiioollóóggiiaaii  rreeaakkcciióótt  mmóóddoossííttóó  tteerrááppiiaa
Eljárás: aannttiiaannggiiooggeenneezziiss  tteerrááppiiaa
Eljárás: aappooppttoossiiss  iinndduukkcciióóss  tteerrááppiiaa
TTáápplláálléékk--kkiieeggéésszzííttõõ::  CCooDD™™--tteeaa--eexxttrraakktt
GGyyóóggyysszzeerr:: hagyományos kkoommbbiinnaattíívv  kkeemmootteerrááppiiaa

Tanulmány típusa: kklliinniikkaaii  oorrvvoossii  kkeezzeellééss
11,,55  lliitteerr  CCooDD™™--tteeaa  ++  kkoommbbiinnáácciióóss  kkeemmootteerrááppiiaa  vveerrssuuss
kkoommbbiinnaattíívv  kkeemmootteerrááppiiaa  ++  11,,55  lliitteerr  ppllaacceebbootteeaa..  

CCooDD™™--tteeaa  aaddaaggoolláássaa  ffõõzzeettkkéénntt,,  sszzáájjoonn  áátt,,  nnaappii  33 00,,55  llii--
tteerr,,  ((ssttaannddaarrddiizzáálltt  TTLLCC,,  HHPPLLCC  ––  11,,885577  mmgg  bbiiooaakkttíívv  aallkkoottóó--
rréésszz  //  tteessttttöömmeegg--kkgg))

Hiva ta los  megnevezés : AA  CCooDD™™--tteeaa  ((ttrróóppuussii  ggyyóóggyynnöö--
vvéénnyykkiivvoonnaatt))  IIIIII..  ffáázziissúú,,  ttiittkkoossííttootttt,,  kkeettttõõss--vvaakk,,  ppllaacceebbookkoonntt--
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IIII.. ÁÁgg:: A betegek 1,5 liter placeboteát és kombinatív 
kemoterápiát kapnak, ugyanúgy, mint az I. ágban.

Az orvosok, laboratóriumi kutatók és a betegek elõtt nem volt ismert
sem a kísérlet célja, sem a laboratóriumi elemzés.

AA  bbeetteeggeekk  áállllaappoottáánnaakk  eelllleennõõrrzzééssee  33  hhaavvoonnttaa  ((kklliinniikkaaii  llaa--
bboorraattóórriiuummii  éérrttéékkeekk)),,  aazz  éélleettmmiinnõõsséégg  éérrttéékkeellééssee  66  hhaavvoonnttaa
ttöörrttéénniikk..

AA  ttaannuullmmáánnyy  ffeellééppííttééssee

AA  bbee tteeggeekk   kk ii vváá llaasszz ttáássaa::
1. Jegyzõkönyvi kritérium a betegek alkalmasságáról
„HHeellssiinnkkii  nnyyiillaattkkoozzaatt“, WMA, 1964–1996

AAllkkaa llmmaassssáágg::
A beteg jellemzõi:
AA  kkíísséérrlleetthheezz  mmeeggffeelleellõõ  éélleettkkoorr::  1188  éévvttõõll  6655  éévveess  kkoorriigg..
TTeelljjeessííttõõkkééppeesssséégg::  NNiinnccss  kkiikkööttvvee..
AA  vváárrhhaattóó  éélleettttaarrttaamm  33  hhóónnaappnnááll  ttööbbbb,,  ddee  66  hhóónnaappnnááll  kkee--
vveesseebbbb..
Szövettani vizsgálat alapján megállapított diagnózis: nneemm
kkiisssseejjtteess  ttüüddõõddaaggaannaatt.
Vérképzõ: NNiinnccss  mmeegghhaattáárroozzvvaa..
Májra vonatkozóan: NNiinnccss  mmeegghhaattáárroozzvvaa..
Vese: NNiinnccss  mmeegghhaattáárroozzvvaa..
Szív- és érrendszer: AA  sszziisszzttoollééss  vvéérrnnyyoommááss  kkiisseebbbb,,  mmiinntt  116600
HHggmmmm,,  aa  ddiiaasszzttoollééss  vvéérrnnyyoommááss  kkiisseebbbb,,  mmiinntt  9900  HHggmmmm..  VVéérr--
zzéésseess  rroohhaammrróóll  nniinnccss  ttuuddoommááss..
EEggyyéébb  kkrróónniikkuuss  éélleettvveesszzééllyyeess  bbeetteeggssééggee  nniinnccss..
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–– TTÁÁMMOOGGAATTJJAA--EE  AA  RROOSSSSZZIINNDDUULLAATTÚÚ  FFOOLLYYAAMMAATT  
SSTTAABBIILLIIZZÁÁLLÁÁSSÁÁTT  VVAAGGYY  MMEEGGGGÁÁTTOOLLÁÁSSÁÁTT,,

–– SSEEGGÍÍTTII--EE  AA  KKÖÖZZÉÉRRZZEETT  JJAAVVUULLÁÁSSÁÁTT..

E lsõd leges  végcé l : AA  kklliinniikkaaii  llaabboorraattóórriiuummii  éérrttéékkeekk  ééss  aa
ttúúllééllééss  kkiiéérrttéékkeellééssee..
Másodlagos végcél: AA  bbeetteeggsséégg  ssttaabbiilliizzáálláássaa  ééss  aa  ttúúllééllééss..
Harmadlagos végcél: hhoosssszzaabbbb  éélleettttaarrttaamm  ééss  éélleettmmiinnõõsséégg  ((QQooLL))..

JEGYZÕKÖNYVI KIVONAT

EEzz  eeggyy  ffáázziiss  IIIIII..,,  ttiittkkoossííttootttt,,  kkeettttõõss--vvaakk,,  ppllaacceebbookkoonnttrroolllláálltt,,
mmuullttiicceennttrriikkuuss  vviizzssggáállaatt..

AA  bbeetteeggeekk  kkiivváállaasszzttáássaa  vvéélleettlleennsszzeerrûûeenn  ttöörrttéénntt  aa  kkéétt  kkeezzee--
llééssii  áágg  eeggyyiikkéébbeenn.. Az összes beteg orvos és kórházi nõvér.

II.. ÁÁgg  //99//:: tteerrmmiinnáálliiss,,  IIVV..  ssttááddiiuummbbaann  lléévvõõ,,  sszzöövveettttaanniillaagg  
iiggaazzoolltt,,  eellõõrreehhaallaaddootttt  nneemm  kkiisssseejjtteess  ttüüddõõddaaggaannaattooss  
bbeetteeggeekk,,  nnõõkk  ((nn==55))  ééss  fféérrffiiaakk  ((nn==44))..

IIII.. ÁÁgg  //99//:: tteerrmmiinnáálliiss,,  IIVV..  ssttááddiiuummbbaann  lléévvõõ,,  sszzöövveettttaanniillaagg  
iiggaazzoolltt,,  eellõõrreehhaallaaddootttt  nneemm  kkiisssseejjtteess  ttüüddõõddaaggaannaattooss  
bbeetteeggeekk,,  nnõõkk  ((nn==22))  ééss  fféérrffiiaakk  ((nn==77))..

Az összes beteg egyszer kapott hagyományos kemoterápiát
a vizsgálat indulását követõ második hónapban.

II.. ÁÁgg:: AA  bbeetteeggeekk  eeggyyffaajjttaa  eellllááttáásstt  kkaappnnaakk::  CCooDD™™--tteeáátt,,  
ffõõzzeett  ffoorrmmáájjáábbaann  ((11,,885577  mmgg  bbiiooaakkttíívv  hhaattóóaannyyaagg  //  tteesstt--
ttöömmeegg--kkgg))  sszzáájjoonn  áátt,,  tteeaa  ffoorrmmáájjáábbaann,,  nnaappoonnttaa  hháárroomm--
sszzoorr  11//22  lliitteerrtt,,  aa  kkoommbbiinnaattíívv  kkeemmootteerrááppiiaa  mmeeggkkeezzddéésséétt  
mmeeggeellõõzzõõeenn  44  hhéétttteell  eellkkeezzddvvee..
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AA,,  BB1122,,  CC  ééss  EE,,  ffoollssaavv,,  GGLLPP,,  GGLLRR,,  cciinnkk,,  sszzeelléénn,,  TTAASS,,  CCooQQ1100,,
ttuummoorrmmaarrkkeerreekk::  CCEEAA,,  CCAA  112255,,  CCAA  1155--33,,  AAFFPP//..

2. AAzz  éélleettmmiinnõõsséégg  ((QQooLL)),,  áállttaalláánnooss  áállllaappoott  ((KKaarrnnooffsskkyy--
iinnddeexx,,  ééttvváággyy,,  ffáájjddaalloomm,,  aakkttiivviittááss,,  wweellllnneessss))  ffeellmméérrééssee  aa  kkii--
iinndduulláássii  iiddõõppoonnttbbaann,,  mmaajjdd  aa  66..  ééss  aa  1122..  hhóónnaappbbaann..

A beteg követõ ellenõrzése: AAzz  öösssszzeess  bbeetteegg  kkoonnttrroollllvviizzssggáá--
llaattáárraa  66  hhaavvoonnttaa  kkeerrüüll  ssoorr,,  aa  bbeetteeggsséégg  áállllaappoottáánnaakk,,  aa  llaabboo--
rraattóórriiuummii  eerreeddmméénnyyeekknneekk,,  aazz  éélleettmmiinnõõssééggnneekk  ((QQooLL))  ééss  aa
ttúúllééllééssnneekk  aazz  eelllleennõõrrzzéésséérree..

EErreeddmméénnyyeekk::  
MMáárr  9900  nnaapp  aallaatttt  iiss,,  ééss  mmoosstt,,  2277  hhóónnaapp  uuttáánn  aazz  II..  áággbbaann
vviizzssggáálltt  sszzeemmééllyyeekk  – aakkiikk  CCooDD™™--tteeáátt  kkaappttaakk  ((aa  hhaaggyyoommáá--
nnyyooss  kkoommbbiinnaattíívv  kkeemmootteerrááppiiáánn  ffeellüüll))  – aazz  oobbjjeekkttíívv  öösssszzee--
hhaassoonnllííttááss  ssoorráánn  ssttaattiisszzttiikkaaiillaagg  jjeelleennttõõss  jjaavvuulláásstt  mmuuttaattttaakk
aazz  öösssszzeess  kklliinniikkaaii  llaabboorreerreeddmméénnyy  ééss  kköözzéérrzzeett  vvoonnaattkkoozzáá--
ssáábbaann,,  sszzeemmbbeenn  aa  IIII..  áágg  rréésszzttvveevvõõiivveell  ((ppllaacceebbootteeaa  ééss  hhaa--
ggyyoommáánnyyooss  kkoommbbiinnaattíívv  kkeemmootteerrááppiiaa))..
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NNeemm  ddoohháánnyyzziikk,,  aallkkoohhoolltt  nneemm  ffooggyyaasszztt..
NNeemm  tteerrhheess  ééss  nneemm  sszzooppttaatt..
HHIIVV,,  EEBBVV,,  HHCCVV,,  HHPPVV,,  HHeerrppeesszz::  nneeggaattíívv..
EEggyyéébb  kkoommoollyy  sszzeerrvvii  ééss//vvaaggyy  ppsszziicchhiiááttrriiaaii  bbeetteeggssééggee  nniinnccss,,
aammii  kkiizzáárrnnáá  aa  ttaannuullmmáánnyybbóóll..  NNiinnccss  oollyyaann  eeggéésszzssééggii  áállllaappoott--
bbaann,,  aammii  aakkaaddáállyyoozznnáá  aa  ggyyóóggyykkéésszzííttmméénnyy  sszzáájjoonn  áátt  ttöörrttéénnõõ
bbeevvéétteelléétt  ééss//vvaaggyy  aa  CCooDD™™--tteeaa  ffeellsszzíívvóóddáássáátt..
PPáárrhhuuzzaammooss  mmuullttiivviittaammiinnookk  aallkkaallmmaazzáássaa  mmeeggeennggeeddeetttt  ((aa  ttaa--
nnuullmmáánnyy  ssoorráánn  bbiizzttoossííttoottttuukk))..
NNiinnccss  ppáárrhhuuzzaammooss  aannttii--aannggiiooggeenneettiikkuuss  tteerrááppiiaa..
NNiinnccss  ppáárrhhuuzzaammooss  iimmmmuunnmmoodduulláácciióóss  tteerrááppiiaa..
NNiinnccss  ppáárrhhuuzzaammooss  sseejjttvvééddõõ  tteerrááppiiaa..
NNiinnccss  ppáárrhhuuzzaammooss,,  ssppeecciiffiikkuuss  sseejjtteellhhaallááss--iinndduukkcciióóss  tteerrááppiiaa..
EEggyyiiddeejjûûlleegg  nneemm  vveesszz  rréésszztt  mmáássiikk  ttaannuullmmáánnyybbaann  iiss,,  aammeellyy
eeggéésszzssééggii  ééss  éélleettmmóóddbbeellii  bbeeaavvaattkkoozzáásstt  ttaarrttaallmmaazz..  AA  kkoonnttrroollll--
vviizzssggáállaattookkrraa  kkéésszzeenn  áállll..
NNiinnccss  ssúúllyyooss  ffeerrttõõzzééssee..  MMeegg  ttuudd  iinnnnii  33  lliitteerr  ffoollyyaaddéékkoott  nnaa--
ppoonnttaa,,  ééss  mmeegg  ttuudd  eennnnii  sszziilláárrdd  éétteelltt  nnaappoonnttaa  hháárroommsszzoorrii  éétt--
kkeezzééss  aallkkaallmmáávvaall..  KKééppeess  ééss  hhaajjllaannddóó  aa  kkéérrddõõíívveekkeett  kkiittöölltteennii..
KKeellll,,  hhooggyy  lleeggyyeenn  ootttthhoonn  ééllõõ  hháázzaassttáárrssaa  vvaaggyy  mmááss  ccssaalláádd--
ttaaggjjaa,,  aakkii  aa  sseeggííttssééggéérree  vvaann..

Ugyanaz a kutató szervezte:
1. MMiinnddeenn  eeggyyeess  bbeetteegg  kklliinniikkaaii  llaabboorraattóórriiuummii  eerreeddmméénnyyeeii--

nneekk  aa  kkiiéérrttéékkeelléésséétt  ((hháárroomm  kküüllöönnbböözzõõ  kkóórrhháázzii  llaabboorraattóórriiuumm--
bbaann))  aa  ttaannuullmmáánnyy  kkeezzddeettéénn  ((kkiiiinndduulláássii  ppoonntt)),,  mmaajjdd  aa  6600..,,
9900..,,  118800..,,  221100..,,  224400..,,  227700..,,  330000..  ééss  336600..  nnaappoonn..  //RRBBCC,,
WWBBCC,,  GGOOTT,,  GGPPTT,,  GGGGTT,,  aallkk..  ffoosszzffaatt..,,  kkaarrbbaammiidd,,  vviittaammiinnookk::
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LLaabboorraattóórriiuummii  eerreeddmméénnyyeekk  2277  hhóónnaapp  uuttáánn::
CCooDD™™--tea-csoport vs. placebo csoport

CoQ10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +06.04%
TAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +27.91%
Vitamin A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +09.64%
Vitamin C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +05.57%
Vitamin E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +08.70%
Folsav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +09.70%
Szelén  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +11.34%
Cink  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +06.60%
GOT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –23.49%
IGA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –06.15%
CA 125 tumormarker . . . . . . . . . . . . . . –03.07%
CA 15-3 tumormarker  . . . . . . . . . . . . . –16.61%
Alkalikus foszfatáz  . . . . . . . . . . . . . . . . –12.22%
Húgysav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –05.57%

Copyright ®2004 by assoc. prof. mag. dr. Dávid Tamás és TCM dr. Li Qin
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KKlliinniikkaaii  eerreeddmméénnyyeekk  2244  hhóónnaapp  uuttáánn::
Teljes halálozási arány:

CCooDD™™-teát fogyasztó csoport: 1 beteg † (1/10).
Placebocsoport: 4 beteg † (4/10).

LLaabboorraattóórriiuummii  eerreeddmméénnyyeekk::
2244  hhóónnaapp  uuttáánn::

CCooDD™™-tea-csoport vs. placebocsoport

CoQ10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +11.64%
TAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +10.67%
Vitamin A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +23.80%
Vitamin C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +18.20%
Vitamin E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +08.64%
Folsav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +13.22%
Szelén  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +09.52%
Cink  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –06.06%
GLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +07.32%
IGA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –78.56%
CEA tumormarker  . . . . . . . . . . . . . . . . –00.56%
CA 125 tumormarker . . . . . . . . . . . . . –107.00%
CA 15-3 tumormarker  . . . . . . . . . . . . . –21.45%
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A tanulmány idõtartama: 2003. április 15.–2004. április 15.

AAzz  oorrvvoossookk,,  llaabboorraattoorriiuummii  vviizzssggáállóókk  ééss  aa  ppáácciieennsseekk  nneemm
ttuuddttaakk  aa  kklliinniikkaaii  ttaannuullmmáánnyyrróóll  ééss  aa  llaabboorraannaallíízziissrrõõll..

AA  ttaannuullmmáánnyy  ccéélljjaaii::

EELLSSÕÕDDLLEEGGEESS::    
1. Bizonyítani, vajon a CCooDD™™-tea-extrakt megemeli vagy nor-
malizálja a CCooQQ1100,,  TTAASS (total antioxidant status) értékeket,
2. a sszzeelléénn--,,  mmaannggáánn--,,  vvaass--,,  ffoollssaavvkkoonncceennttrráácciióótt,
3. a vviittaammiinn  AA,,  BB11,,  BB1122,,  CC  ééss  EE és
4. a SSOODD (superoxid dismutase), GGLLPP (glutathion peroxi-
dase) értékeket terminális, elõrehaladott áttétes, kolorektális
rákbetegek vérében.

MMÁÁSSOODDLLAAGGOOSS::  
1. ÖÖsssszzeehhaassoonnllííttaannii  aa  TTÚÚLLÉÉLLÉÉSSII  IIDDÕÕTT és az 
2. ÉÉLLEETTMMIINNÕÕSSÉÉGGEETT (QoL) aa  CCooDD™™--tteeaa--eexxttrraakktt  ccssooppoorrtt  

vvss..  aa  ppllaacceebboo  ccssooppoorrtt  kköözzöötttt  1122  hhóónnaapp  uuttáánn..
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COD™-TEA-EXTRAKT FÁZIS I I . ,  
T ITKOSÍTOTT, KETTÕS-VAK, PLACEBO-
KONTROLLÁLT KL INIKAI TANULMÁNY

(n=15) 5/10
férfi=5, nõ=10

Diagnózis: VVAASSTTAAGGBBÉÉLLRRÁÁKK, elõrehaladott, áttétes
kolorektális rák

CCooDD™™-tea-extract csoport

11.. nnõõ,,  aaddeennooccaarrcciinnoommaa  
22.. fféérrffii,,  ccaarrcciinnoommaa  iinn  ssiittuu    
33.. fféérrffii,,  aaddeennooccaarrcciinnoommaa  mmuucc..  
44.. nnõõ,,  ccaarrcciinnoommaa  nnoott  ddiiffff..  
55.. nnõõ,,  ccaarrcciinnoommaa  ccoolloorreecctt..  
66.. fféérrffii,,  aaddeennooccaarrcciinnoommaa  ssuubbmmuucc..  
77.. fféérrffii,,  ccaarrcciinnoommaa  ccoolloorreeccttaalliiss  
88.. fféérrffii,,  aaddeennooccaarrcciinnoommaa  iinnvv..
99.. nnõõ,,  ccaarrcciinnoommaa  iinnttrraammuucc..
1100.. nnõõ,,  ccaarrcciinnoommaa  pprreeiinnvvaassiivvee
1111.. nnõõ,,  ccaarrcciinnoommaa  ffoocc..
1122.. nnõõ,,  ppoollyyppooiidd  ttuummoorr,,  eexxoopphh..
1133.. nnõõ,,  ccaarrcciinnoommaa  uullcc..
1144.. nnõõ,,  ccaarrcciinnoommaa  iinnffiillttrr..
1155.. nnõõ,,  ccaarrcciinnoommaa  ddiiffffuussee  iinnffiillttrr..

Keze lés : CCooDD™™--tteeaa--eexxttrraakktt,,  mmiinntt  ddeekkookktt,,  oorraall,,  nnaappii  33 00,,55
lliitteerr..  ((ssttaannddaarrddiizzeedd  TTLLCC,,  HHPPLLCC))  11,,885577  mmgg  bbiiooaakkttíívv  öösssszzeettee--
vvõõ  //  kkgg  tteessttttöömmeegg  vvss..  ppllaacceebbootteeaa  nnaappii  33 00,,55  lliitteerr..
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LLaabboorraattóórriiuummii  éérrttéékkeekk::

CCooDD™™-tea-extract csoport (15/13) (n=2†)
vs. 

Placebo csoport (15/11) (n=4†)
12 hónap után

CCooQQ1100  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++1166..1199%%
TTAASS   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++88..991100%%
VViittaammiinn  AA   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++88..662200%%
VViittaammiinn  CC   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++88..114400%%
VViittaammiinn  EE   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++99..111100%%
VViittaammiinn  BB11   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++55..888800%%
VViittaammiinn  BB1122  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++33..000000%%
FFoollssaavv   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++88..334400%%
SSOODD  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++77..446600%%
GGLLPP   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++22..889900%%
SSzzeelléénn   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++88..885500%%
MMaannggáánn   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++1111..1111%%
CCiinnkk   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++77..882200%%
VVaass   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++1111..8877%%
RRéézz   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++66..114400%%
MMaaggnnéézziiuumm   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++1111..1111%%
FFeerrrriittiinn   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..––44..006600%%
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LLaabboorraattoorriiuummii  éérrttéékkeekk::

CCooDD™™-tea-extrakt csoport 
indítási laborértékek

vs. 
laborértékek 12 hónap 

CCooDD™™-tea-extrakt kezelés után

CCooQQ1100  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++1199..3322%%
TTAASS   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++5500..7755%%
VViittaammiinn  AA   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++5544..6677%%
VViittaammiinn  CC   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++5544..9922%%
VViittaammiinn  EE   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++3355..1188%%
VViittaammiinn  BB11   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++7700..0000%%
VViittaammiinn  BB1122   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..––1122..8811%%
FFoollssaavv   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++1177..6644%%
SSOODD  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++1144..2222%%
GGLLPP   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++0033..7733%%
SSzzeelléénn   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++2299..4477%%
MMaannggáánn   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..––8800..4433%%
CCiinnkk   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++1144..3399%%
VVaass   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..––1100..4444%%
RRéézz   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++1122..2200%%
MMaaggnnéézziiuumm   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++1100..7777%%
FFeerrrriittiinn   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++2277..5500%%
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A tanulmányban részt vevõ betegek száma:
20 (n=20), férfi (n=20), nõ 0 (n=0)
Életelvárás: 2 hét – 2 hónap

A CCooDD™™-csopor t  rész tvevõ i :
1. K. Gyula, TTuu..  llaarryynnggiiss  ccuumm  mmeett..ccoollllii  ll..dd..
2. V. Pál, TTuu..  llaarryynnggoopphhaarriinnggiiss
3. K. József, TTuu..  llaarryynnggoopphhaarriinnggiiss  ccuumm  mmeett..ccoollllii  ll..dd..
4. M. Iglesias, TTuu..  llaarryynnggiiss  eett  ssuubblliinngguuaalliiss  ll..dd..  ccuumm  mmeett..ccoollllii  ll..dd..
5. G. Lajos, TTuu..  lliinngguuaalliiss  ccuumm  mmeett..  ccoollllii  ll..dd..
6. K. János, TTuu..  hhyyppoopphhaarriinnggiiss  ccuumm  mmeett..ccoollllii  ll..ss..
7. T. András, TTuu..  llaarryynnggiiss
8. K. Legend, TTuu..  llaarryynnggoogglloottttiiss
9. S. György, TTuu..  hhyyppoopphhaarriinnggiiss
10. V. József, TTuu..  hhyyppoopphhaarriinnggiiss

EErreeddmméénnyyeekk  33  hhóónnaapp  CCooDD™™--tteeaa  kkeezzeellééss  uuttáánn::

CCooDD™™-tea csoport vs. kontrollcsoport:

RRBBCC  ((VVvvtt))::   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++0077..1155%%
WWBBCC  ((FFvvss))::   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++1155..7799%%
HHaaeemmaattookkrriitt::  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++1111..1122%%
HHaaeemmoogglloobbiinn::  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++0077..9900%%
TThhrroommbboocc..::  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++1177..5500%%
GGOOTT   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..––2255..0000%%
GGPPTT   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..––1122..6611%%
GGGGTT::   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..––1144..2211%%
CCooQQ1100   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++1144..1155%%
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ÉÉLLEETTMMIINNÕÕSSÉÉGG  ((QQooLL )) ::

CCooDD™™--tea-extrakt csoport vs. placebo csoport
Karnofsky-index +19.00%

Copyright© 2004 by dr. Thomas David & TCM dr. Qin Li. All rights reserved
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T I T K O S Í T O T T ,  P L A C E B O K O N T R O L-

L Á L T K L I N I K A I T A N U L M Á N Y

Diagnózis: FFEEJJ--  ÉÉSS  NNYYAAKKRRÁÁKK  PP..OOPP..  ++  NNYYAAKKII  ÁÁTTTTÉÉTTEEKK
Felelõs vezetõ: MM..  MM..  MMDD,,  PP..  LL..  MMDD..

A tanulmány idõtartama: 2002. április 1.–2002. június 30.

AA  ttaannuullmmáánnyy  ccéélljjaa::  
Megállapítani, mennyire javítja, normalizálja a CCooDD™™-tea-
extract terminális, áttétes fej- és nyakrákbetegek 

11.. vvéérrkkééppéétt  ((VVvvtt,,  FFvvss,,  HHcctt,,  HHggbb,,  TThhrr..)),,
22.. mmáájjéérrttéékkeeiitt  ((GGOOTT,,  GGPPTT,,  GGGGTT)),,
33.. vvéérréénneekk  

–– CCooQQ1100  éérrttéékkéétt,,
–– TToottaall  AAnnttiiooxxiiddáánnss  SSttááttuusszzáátt  ((TTAASS)),,
–– sszzeelléénn,,  vvaass,,  mmaannggáánn  ééss  cciinnkk  kkoonncceennttrráácciióójjáátt,,
–– SSuuppeerrooxxiidd  DDiissmmuuttaassee  ((SSOODD)),,  gglluuttaatthhiioonn  ppeerrooxxiiddaassee  

ééss  ffoollssaavv  éérrttéékkeeiitt..
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H E T E D I K  F E J E Z E T

„„AAzz  éélleettbbeenn  kkéétt  ddoolloogg  ccssooddáállaattooss::
aazz  áállllaannddóóssáágg  ééss  aa  vváállttoozzaattoossssáágg!!““

õõssii  kkíínnaaii  mmoonnddááss

A KÖNYV

ELISMERÉS 

ÉRTÉKELÉS

TTAASS   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++0088..7700%%
SSzzeelléénn   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++1144..6644%%
MMaannggáánn   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++1155..0000%%  
VVaass   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++2200..7700%%
CCiinnkk::   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++1166..6677%%
SSOODD   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++1122,,5500%%
GGPPXX   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++1100..0000%%
FFoollssaavv   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..++1188..1199%%

Copyright© 2003 by dr. Dávid Tamás és TCM dr. Li Qin

AA  hháázziioorrvvoossookk  ééss  bbeetteeggeekk  oobbjjeekkttíívv  ééss  sszzuubbjjeekkttíívv  bbeesszzáámmoo--
llóóii,,  aa  kklliinniikkaaii,,  kkóórrhháázzii  ddookkuummeennttuummookk,,  aazz  ooppeenn  llaabbeell
ttrriiaall,,  aa  FFáázziiss  IIII..  ééss  FFáázziiss  IIIIII..  ttiittkkoossííttootttt,,  ppllaacceebbookkoonnttrroolllláálltt,,
kkeettttõõss--vvaakk,,  mmuullttiicceennttrriikkuuss  kklliinniikkaaii  ttaannuullmmáánnyyookk  nneemmzzeett--
kköözzii  kkiiéérrttéékkeellééssee  aa  tteerrmmiinnáálliiss,,  ááttttéétteess  rráákkbbeetteeggeekk  6611%%--
áánnááll  eeggéésszzssééggii  áállllaappoottuukk,,  éélleettmmiinnõõssééggüükk  ssttaabbiilliizzáácciióójjáátt
vvaaggyy  eeggyyéérrtteellmmûû  jjaavvuulláássáátt,,  éélleettttaarrttaammuukk  jjeelleennttõõss  mmeegg--
hhoosssszzaabbbbííttáássáátt,,  ffáájjddaallmmaaiikk  ccssöökkkkeennéésséétt  vvaaggyy  mmeeggsszzûûnnéé--
sséétt  ééss  eebbbbõõll  2266%%--nnááll  aa  ddaaggaannaattookk  rréésszzlleeggeess  vvaaggyy  tteelljjeess
zzssuuggoorrooddáássáátt  bbiizzoonnyyííttoottttaa..
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ELISMERÉS

11999911--bbeenn  mmaagg..  ddrr..  DDáávviidd  TTaammáásst a kiváló csípõsebészeti
kutatási eredményeiért aazz  OOsszzttrráákk  ““IInnnnoovváácciióóss  NNaaggyyddííjjjal”
tüntették ki.
11999944..  mmáájjuuss  3311--éénn dr. Thomas Klestil osztrák államelnök
mmaagg..  ddrr..  DDáávviidd  TTaammáásst kimagasló tudományos munkássá-
ga elismeréséül az OOsszzttrráákk  BBeeccssüülleettrreenndd  KKeerreesszzttjjéével tüntet-
te ki.

11999955--bbeenn  ttaaggjjaa  lleetttt  aa  NNeeww  YYoorrkk  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess-
nek.

11999977--bbeenn a „Norbert Wiener“ Egyetem (Lima, Peru)
PPrrooffeesssszzoorr  hhoonnoorriiss  ccaauussaa címmel tüntette ki, kkiimmaaggaassllóó
kkuuttaattáássii  eerreeddmméénnyyeeiiéérrtt  aa  rráákk  ééss  iimmmmuunnggyyeennggeesséégg,,  vvaallaa--
mmiinntt  aazz  eetthhnnoobboottaanniikkaa  ééss  eetthhnnoommeeddiicciinnaa  tteerrüülleettéénn.

11999988--bbaann a Temesvári Egyetem Sebészeti Klinika aassssoo--
cciiaattee  pprrooffeesssszzoorra lett.

22000033..  jjúúnniiuuss  1188..--áánn  aassssoocc..  pprrooff..  pprrooff..  hh..cc..  mmaagg..  ddrr..
DDáávviidd  TTaammáásstt  ffoorrrraaddaallmmii  rráákkkkuuttaattóó  mmuunnkkáássssáággaa  eelliissmmee--
rréésseekkéénntt  aa  SSEEVVEENN  LLYYRRAA  AAllaappííttvváánnyy  aa  NNeemmzzeettkköözzii
IInntteerr––LLyyrraa  BBéékkee--ddííjjjjaall  ttüünntteettttee  kkii..  AA  llaauuddaattiióóbbóóll::  „„SSzzáámmttaa--
llaann  eemmbbeerr  eeggéésszz  éélleettéénn  kkeerreesszzttüüll,,  áállddoozzaattooss  mmuunnkkáávvaall  jjáá--
rruull  hhoozzzzáá  aa  bbéékkééhheezz,,  aa  sszzeerreetteetthheezz  aa  FFöölldd  llaakkoossaaii  jjaavváárraa..

AA  BBÉÉKKEE--DDÍÍJJ  aazztt  aazz  eellhhíívvaattootttt  mmuunnkkáátt  sszziimmbboolliizzáálljjaa,,  mmeellyy--
nneekk  ccéélljjaa  aazz  eemmbbeerriisséégg  jjoobbbb  kköörrüüllmméénnyyeeiinneekk,,  aa  bbéékkéénneekk,,
aa  sszzeerreetteettnneekk,,  aa  ttiisszztteelleettnneekk  aa  ffeejjlleesszzttééssee,,  eerrõõssííttééssee..  AAzz  öönn
ttuuddáássaa  ééss  áállddoozzaattooss  mmuunnkkáájjaa  aa  rráákkooss  bbeetteeggeekkéérrtt  vviilláágg--
sszzeerrttee  eelliissmmeerrtt,,  eezzzzeell  iiss  öörreeggbbííttvvee  AAuusszzttrriiaa,,  MMaaggyyaarroorrsszzáágg
ééss  KKíínnaa  hhíírrnneevvéétt  aa  nnaaggyyvviilláággbbaann..““
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A KÖNYV

A Frankfurti Könyvvásáron 1996-ban a Motovun Kiadó Tár-
saság, Luzern (Svájc) kiadásában mag. dr. Dávid Tamásnak
és TCM dr. Qin Linek a CCooDD™™--TTeeaa  ééss  CCééllzzootttt  TTáápplláállkkoozzáássii
RReennddsszzeerrre vonatkozó könyve „„AAzz  ÕÕsseerrddõõkk  PPaattiikkáájjaa  –– ÉÉlleett--
mmiinnõõsséégg  RRáákk  ééss  IImmmmuunnggyyeennggeesséégg  eesseettéénn““ címmel nyert be-
mutatást, amely hatalmas érdeklõdést váltott ki. 

A német nyelvû kiadás 1996-ban jelent meg a VGS (Köln)
kiadóban és a német nyelvû könyvesboltokban volt kapható.

A könyvet már 1997 tavaszán finn, magyar, szlovák és
cseh nyelven is kiadták. Az angol, az amerikai kiadásra
1998 elején, az olasz kiadásra 1999 novemberében került
sor. Japán, spanyol, orosz, ukrán és héber nyelvû kiadás
elõkészítése már folyamatban van.

A könyv egyrészt a dél-amerikai indiánok múltját, jelenét,
ill. jövõjét tárgyalja, másrészt tartalmaz egy gyógynövényle-
xikont azon növényekrõl, amelyeket az évek folyamán, mint
trópusi gyógynövényeket mag. dr. Dávid és dr. Li és kutató-
csoportjuk megismert és tudományosan megvizsgált. Tárgyi-
lagos tudományos dokumentáció az addigi vizsgálatokról,
kórházi leletek és szubjektív beszámolók a CCooDD™™-Tea és
Célzott Táplálkozási Rendszerben részt vevõ betegekrõl, va-
lamint nemzetközi szakértõi vélemények a CCooDD™™-rendszer-
rõl zárják le a könyvet.
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nek enyhén lúgos irányba történõ eltolása. Továbbá az elõírt
diéta a CCooDD™™-tea (1) bizonyíthatóan antioxidáns és sejtvédõ
hatásának segítésére szolgál azáltal, hogy a nem megfelelõ
élelmiszerek és ezek helytelen elkészítése által okozott oxidatív
stressz és az ezzel kapcsolatosan jelentkezõ gyulladássegítõ
szabadgyökök fellépése minimalizálódik (2). 

A testgyakorlatokból álló program végül az egészséges
vérkeringés és az ezzel összefüggõ kapilláris oxigénellátás –
különösen az agy felé – fenntartására összpontosít.

Másrészt ezzel a CCooDD™™-tea a pozitív pszichológiai hatá-
sokat is elõsegíti és optimalizálja. 

AA  CCooDD™™-- tteeaa  aa ll kkoottóórréésszzee ii   ééss   öösssszzee tteevvõõ ii ::

A CCooDD™™-rendszer fókuszában a CCooDD™™-tea áll. Az alkotóré-
szek és azok összetétele ebben a gyógynövénykeverékben
egy, a bécsi dr. Dávid Tamás vezetése alatt mûködõ, euró-
pai, dél-amerikai, japán, kínai és thaiföldi botanikusokból,
orvosokból, természetes anyagokkal foglalkozó vegyészek-
bõl és hagyományos gyógyászokból álló team majdnem
húszéves tudományos kutatásának eredménye. 

A fõ alkotórészek eredeti felfedezése 19 évvel ezelõtt Brazíli-
ában történt, melyet dr. Dávid „Az õserdõ gyógyszertára“ c.
könyvében színes nyelvezettel ír le (3). Az alábbi eszmecseré-
hez fontos szem elõtt tartani, hogy ezeket a növényeket az
Amazonas vidékén élõ õslakók már évezredek óta eredménye-
sen használják számos krónikus, degeneratív megbetegedéssel
szemben. A két fõ alkotórész botanikai fajtái, az Uncaria és a
Tabebuia, a mostani kiegészítõ gyógyításban már jól ismer-
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A COD™-TEA SPECIÁLIS TÁPLÁLKOZÁS
RÁKBETEGEK SZÁMÁRA

RReeiimmaarr  CC..  BBrruueenniinngg**

BBeevveezzee ttééss

A CCooDD™™-rendszer egy hármas összetételû kiegészítõ terápia
az egészséges immunrendszer megtartásához vagy visszaál-
lításához, különösen olyan megnövekedett igénybevételek
esetén, mint például a kemoterápia vagy sugárterápia kü-
lönbözõ rákfajták kezelése során, vagy bizonyos vírusos
megbetegedések (pl. Hepatitis C, AIDS, Herpesz, EBV). 
A rendszer egy gyógyteakeverékbõl, egy étrendbõl és egy fit-
nesztervbõl áll, és idõközben világszerte több ezer ember
életének szerves részévé vált. 

Az étrend az Amazonas mentén élõ indiánok élelmiszer-vá-
lasztékát és étkezési szokásait egyesíti a kínaiakéval, thaiföldi-
ekével és japánokéval, és az USA-beli és európai vezetõ táp-
lálkozástudósok legújabb javaslatainak figyelembevételével
került összeállításra. Az étrend lényegében a telített zsírok, 
izgatószerek és egyszerû cukrok felvételének korlátozását cé-
lozza meg, míg a másik oldalon mikrotápanyagok, ásványi
anyagok, antioxidánsok, vitaminok, összetett szénhidrátok és
könnyen emészthetõ fehérjék egyensúlya került optimalizálásra.
Ehhez hozzájárul egy tudatos savtalanítás és a vér pH-értéké-
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* Anschrift des Verfassers: Dr. Reimar C. Bruening, 236 Newbury Street #21,
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AA  ffõõ  öösssszzee tteevvõõkk  ttuuddoommáánnyyooss   ee lleemmzzééssee  ééss   mmoolleekkuu lláá --
rr ii ss --bb iioo llóóggiiaa ii   hhaattáássaa ii ::

Ha valaki az inteneten az egyik legnagyobb irodalmi adat-
bankból mint pl. a Medline (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
entrez/query.fcgi) rákeresne az Uncaria vagy Tabebuia fajták-
ra, nagyszámú publikációra akadna, amelyek ezen növények
bioaktív anyagaival, valamint az emberi szervezetre gyakorolt
hatásával foglalkoznak. Ez másfelõl lehetõvé teszi a különbö-
zõ hatások megértését, amelyek a CCooDD™™-tea fogyasztása
után jelentkeznek. Az ilyen hatóanyag-hatásrelációk már sok
más élelmiszerre, tápanyagra bizonyítást nyertek, például a
fokhagymára, hagymára, sárgarépára vagy gyömbérre. 
A CCooDD™™-teánál mindenekelõtt a jelentõs antioxidáns-poten-
ciál tûnik fel, amely a Koenzim Q-10, Glutathion peroxidase,
szelén, cink, valamint az A-, C- és E-vitamin vérben lévõ meg-
növekedett koncentrációjaként jelentkezik (az egyik jelenlegi
klinikai tanulmány részeredménye; lásd az alábbiakban).

Ez minden bizonnyal összefüggésben áll azon Uncaria faj-
tákban lévõ különbözõ kis és közepes molekuláris cserzõ-
anyagok nagy számával, melyekre antioxidáns és ezzel ösz-
szefüggésben gyulladásgátló hatás került leírásra (4).

Az Uncaria egy további érdekes anyagcsoportja a nitro-
géntartalmú Iso-indolin alkaloid-típusú vegyületek, ame-
lyeknek a központi idegrendszerben kifejtett idegvédõ hatá-
sai bizonyításra kerültek (5 ).

CoD™-Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer

179

tek.* A helyi gyógyítók és gyógyító asszonyok azonban egyér-
telmûvé teszik, hogy ennek egy bizonyos növényfajtának a
nyugati növénykutatási rendszer szerinti szisztematikus hozzá-
rendeléséhez semmi köze: számukra az a legfontosabb, hogy
melyik alfajról van szó, és hol és mikor szedték le a növényt. 

Ami a nyugati botanikus szemének egy és ugyanolyan nö-
vénynek tûnik, azt a honi Curanderos élesen megkülönböz-
tetik.** Ezenkívül ezek a specialisták csak az esõerdõ bizo-
nyos területeirõl származó növényeket használnak, mivel azt
állítják, hogy a talaj összetétele és más környezeti tényezõk
döntõ hatással vannak a végtermék bioaktivitására. Ezért
kezdettõl fogva világos volt, hogy a CCooDD™™-tea esetleges
gyártásába a helyieket nagyon közvetlen módon kellene be-
vonni. Ezen gondolatmenet eredménye, hogy ma a CCooDD™™-
tea összes növényi alkotórészét az õslakók az általuk java-
solt eredeti élõhelyeken gyûjtik, tehát az õserdõ közepén,
abszolút heterokultúrában, a megújuló erõforrások elve sze-
rint. Ezenkívül – szigorúan a „Rio de Janeiro Egyezmények“
értelmében – az õslakók minden munkáért és termékért köz-
vetlenül és készpénzben kapják fizetésüket. Csak így lehet
biztosítani az összetevõk optimális abszorpcióját, valamint a
bioaktív hatóanyagok állandó minõségét és szabványosított
mennyiségét immár több mint 10 éven keresztül.  
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* Die botanische Identitätszuweisung für viele Pflanzen dieser Genera wird komp-
liziert durch die Tatsache, dass z. B. im einheimischen Sprachgebrauch der
Begriff “Una de Gato” für 20 verschiedene Pflanzengattungen verwendet wird,
von denen nur eine wirklich Uncaria ist; die Gattung Uncaria selbst hat wiederum
34 Arten, von denen nur einige die gewünschten biologischen Aktivitäten
aufweisen. Die Verhältnisse bei Tabebuia liegen ganz ähnlich.

** Um zukünftige Verwechslungen beim Anbau und Sammeln auszuschliessen,
wurde daher für jene Uncaria Spezies, die zu den Hauptbestandteilen des CoD™™
Tees gehören, ein neuer Name geprägt; statt englisch “Cat's claw” heisst diese
Gruppe jetzt intern “Dragon's Claw” oder “Claw of Dragon” (CoD™™).



új daganatok jelennek meg; ezek aztán az eredeti de az új
gyógyszerekkel szemben is ellenállóvá válnak. Ez az állapot,
amelyet általában MDR-nek hívunk, az érintett számára
gyakran pusztító következményekkel jár.

AA  CCooDD™™-- tteeaa  hhaattáássaa ii   aa  rráákkooss   bbee tteeggeekkbbeenn::

1993 óta a CCooDD™™-tea a hozzá tartozó étrenddel együtt rráá--
kkooss  bbeetteeggeekk  sszzáámmáárraa  ssppeecciiáálliiss  ttáápplláállkkoozzáássként kerül alkal-
mazásra; mai napig több ezer ember alkalmazta. 

Ezen betegek nagy része, mielõtt õk maguk vagy háziorvo-
suk a CCooDD™™-teához és a Célzott Táplálkozási Rendszerhez
fordult volna, ismételt sugárkezeléseken, mûtéteken és ke-
moterápiákon esett át anélkül, hogy állapotuk javult volna. 

A dr. Dávid körül mûködõ kutatócsoport kezdettõl fogva
ragaszkodott hozzá, hogy minden CCooDD™™-tea-fogyasztótól
és kezelõorvosaiktól részletes feljegyzéseket kapjon a beteg
közérzetérõl, dohányzásáról, alkoholfogyasztásáról, táplál-
kozásáról, pszichikai terhelésérõl, nehézfém-terhelésérõl,
kórszövettani diagnózisáról, laborleleteirõl stb. – a CCooDD™™-
rendszer használata elõtt és után – és a betegség orvosi
szempontból vizsgált lefolyásáról. Ezáltal az évek során fi-
gyelemre méltó, orvosok és klinikák által igazolt dokumen-
táció jött létre, amelyek jelenleg statisztikai kiértékelés alatt
állnak. Ebbõl az adattárból már most egy komplex pozitív
szinergizmus ismerhetõ fel a CCooDD™™-tea és az egyéni orvosi
terápiák között. Ami a CCooDD™™-tea alkalmazásának megkez-
dése után a betegség alakulását illeti, az egyéni rákfajtától
függetlenül a következõ megfigyeléseket lehet általánosíta-
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A Tabebuia-ra vonatkozóan a legjobban bevizsgált vegyü-
letek az úgynevezett naphthochinonok (naftokinonok), név
szerint a Lapachol és a Lapachon. A kinonok a testben mint
redox-katalizátorok fontos szerepet töltenek be a sejtléleg-
zésnél (például a K-vitamint vagy a már említett Q-10 koen-
zimet Ubiquinon-nak is nevezik), és ezenkívül erõs gyökfo-
gók. (Kosáry et al., Acta pharmaceutica Hungarica, 2003)
A legújabb, fõként a Lapachon-nal folytatott tudományos
kutatások sejtszinten számos akciómechanizmust találtak,
amelyek segítenek megmagyarázni a Tabebuia-nak a népi
orvoslásban széles körben elterjedt alkalmazását a rákgyó-
gyításhoz. Ezen tanulmányok egyikét az ismert bostoni
Dana-Farber Cancer Research Center végezte el, és meg-
mutatta, hogy a Lapachon képes a melanomasejteken köz-
vetlenül (tehát nem a DNA roncsolásának következménye-
ként) a programozott sejthalált, az úgynevezett apoptózist
kiváltani (6). A ráksejtek ugyanis azzal a meglepõ tulajdon-
sággal rendelkeznek, hogy ezt a teljesen természetes folya-
matot kikapcsolják és ezáltal tulajdonképpen „halhatatlan-
ná“ válnak. Az apoptózis-kiváltó vegyületek az ilyen sejteket
újra visszavezetik normál sorsukhoz. Ez a tanulmány elsõ al-
kalommal mutatja meg, hogy egy természetes anyag, mely
nem a test sajátja, egy ilyen hatást ki tud fejteni, és ezzel új
utat mutat a rákkezeléshez. Egy másik tanulmányban
ugyanaz a vegyület szintén a myelom sejtekben a „Multiple
Drug Resistance“ (MDR) megfordulását váltja ki (7).

Az MDR többnyire a rák elõrehaladott eseteiben jelenik
meg, amikor egy kezdetben eredményes kemoterápia után
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sa, teljes antioxidáns állapot, valamint a daganat állandó-
sulása vagy zsugorodása (8), néha magában, de gyakrab-
ban kombinálva.

Egyben egyetért a legtöbb CCooDD™™-tea-fogyasztó és orvos:
mindannyian egyértelmû ffáájjddaalloommccssöökkkkeennéésst, jjoobbbb  kköözzéérr--
zzeettet és az éélleettmmiinnõõsséégg  jjeelleennttõõss  jjaavvuulláássáát érzik ill. látják.

Az mindenesetre megmutatkozott, hogy nem minden ráktí-
pus reagál egyformán a napi táplálkozásnak a CCooDD™™-tea és
Célzott Táplálkozási Rendszerre való átállítására. Más esetek-
ben a betegség egyszerûen túl elõrehaladott állapotban volt.
Míg még mindig túl korai határozott statisztikai adatokat fel-
állítani a különbözõ rákfajtáknál a közép- és hosszú távú túl-
élési idõtartamhoz, bizonyos rákfajtáknak CCooDD™™-rendszerre
való reagálására vonatkozólag a megfelelõ gyógykezelések-
kel együtt mégis fel lehet állítani egy bizonyos rangsort. EEggyy--
éérrtteellmmûûeenn  ppoozziittíívv  hhaattáássookk  kkiilleenncc  rráákkffaajjttáánnááll  mmuuttaattkkoozznnaakk::
nneemm  kkiisssseejjtteess  ttüüddõõrráákk,,  mmeellllrráákk,,  ggyyoommoorr--  ééss  vvaassttaaggbbééllrráákk,,
ccssoonnttrráákk,,  nnoonn--HHooddggkkiinn  llyymmpphhoommaa,,  pprroosszzttaattaarráákk,,  ppeetteefféésszzeekk--
rráákk  ééss  mmeellaannoommaa  ((bbõõrrrráákk)).. Mind a kilenc rákfajtához számos
iinn  vviittrroo sejtkultúra-kísérlet került elvégzésre, amelyek egyértel-
mûen jelezik a CCooDD™™-tea apoptózis-indukáló mûködését
(vesd össze fent és 9 ). Egy másik CCooDD™™-teával MDR-es mell-
ráksejteken folytatott tanulmányban a CCooDD™™-tea jelenlétében
a Taxollal, Doxorubicinnel (pl. Adriblastin®) és más kemote-
rápiás gyógymódokkal szembeni ellenállás megfordult, és ezt
a ráksejtek sejthalála követte (8).

Jó eredmények figyelhetõk meg a petefészek- és húgyhó-
lyagrákoknál is. Astrocytomák és glioblastomák néhány
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ni: legkésõbb 3-4 hónap múlva, a legtöbb esetben azonban
már lényegesen korábban: 

–– EEggyy  áállttaalláánnooss  jjóó  kköözzéérrzzeett  áállll  bbee;;  nnééhháánnyy  bbeetteegg  kkeevveesseebbbb
ffáájjddaallmmaatt  éérreezz,,  mmáássookk  kkeevvééssbbéé  lleevveerrtteekk  ééss  aazz  éélleetthheezz  
ppoozziittíívv  hhoozzzzáááálllláásstt  ttaannúússííttaannaakk;;

–– TTeessttssúúllyyggyyaarraappooddááss  jjeelleennttkkeezziikk  aa  mmeeggnnöövveekkeeddeetttt  ééttvváággyy  
kköövveettkkeezzmméénnyyeekkéénntt;;  

–– AA  mmoozzggááss  iirráánnttii  vváággyy  kköövveettkkeezzttéébbeenn  ssookk  bbeetteegg  úújjrraa  eell--
hhaaggyyjjaa  áággyyáátt  ééss  iiddee--ooddaa  jjáárrkkááll;;

–– AAzz  iimmmmuunnrreennddsszzeerr  áállttaalláánnooss  áállllaappoottaa  ééss  aa  vvéérrkkéépp  ((ppll..  aa  
ffeehhéérrvvéérrsseejjtteekk  sszzáámmaa  ééss  aakkttiivviittáássaa))  kkeezzdd  vviisssszzaattéérrnnii  aa  
nnoorrmmááll  éérrttéékkeekkrree;;  

–– AAzz  úúggyynneevveezzeetttt  ddaaggaannaattjjeellzzõõkk  ((bbiizzoonnyyooss  ppeeppttiiddeekk  vvaaggyy  
ffeehhéérrjjéékk,,  aammeellyyeekknneekk  aa  vvéérrbbeenn  lléévvõõ  kkoonncceennttrráácciióójjaa  kköözz--
vveettlleenn  öösssszzeeffüüggggééssbbeenn  vvaann  aa  ddaaggaannaattooss  bbeetteeggssééggggeell))  
vviisssszzaahhúúzzóóddnnaakk,,  aa  vvéérrkkéépp  ttoovváábbbb  nnoorrmmaalliizzáállóóddiikk;;  

–– NNééhháánnyy  eesseettbbeenn  mmáárr  eezzeenn  iiddõõ  uuttáánn  mmaakkrroosszzkkooppiikkuuss  vvááll--
ttoozzáássookk  iissmmeerrhheettõõkk  ffeell  mmaagguukkoonn  aa  ddaaggaannaattookkoonn  iiss,,  mmiinntt  
ppééllddááuull  áállllaannddóó  mméérreetteekk  ((ssttaabbiilliizzáácciióó)),,  vvaaggyy  mméégg  ccssöökk--
kkeennééss  iiss  ((rréésszzlleeggeess  eennyyhhüüllééss)),,  mmóóddoossuulltt  mmoorrffoollóóggiiaa,,  aa  
nnyyiirrookkdduuzzzzaannaattookk  vviisssszzaahhúúzzóóddáássaa  ssttbb..  

Innentõl kezdve különbözõ folyamatok különböztethetõk
meg, mint például a további kkeemmoo--  ééss//vvaaggyy  rraaddiiootteerrááppiiáákk
((11))  hhaattáássáánnaakk  eeggyyéérrtteellmmûû  ttáámmooggaattáássaa,,  ffoollyyaammaattooss  ssúúllyyggyyaa--
rraappooddááss  aa  nnoorrmmáálliiss  tteessttssúúllyyiigg (az étrend gondoskodik róla,
hogy ez ne csapjon át ellenkezõ irányba), határozott fájda-
lomcsökkenés, a mobilitás növekedése a munkavégzésig,
az immunrendszer, a vérkép, a májenzimek normalizálódá-
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ÖÖsssszzeeffooggllaallááss::

A CCooDD™™-tea tehát bizonyosan több, mint egy normális
tea, de hagyományos értelemben nem is táplálékkiegé-
szítõ. Leginkább „Speciális Tápláléknak“ lehetne nevezni.
A CCooDD™™-tea eredményes alkalmazásához ezért gyakran
aallaappffeellttéétteell  aa  kkeeddvveezzõõttlleenn  ttáápplláállkkoozzáássii  ééss  éélleettvviitteellii  sszzookkáá--
ssookk  tteelljjeess  ááttaallaakkííttáássaa azzal a céllal, hogy a lehetõleg az
immunrendszerre, a sejtanyagcserére és az egyes szervek
mûködésére gyakorolt összes negatív hatás kiiktatásra
kerüljön a napirendbõl. Ez természetesen kkiitteerrjjeedd  aa  ddoo--
hháánnyyzzáássrraa,,  aa  nnoorrmmáálliiss  sszziinntteett  mmeegghhaallaaddóó  aallkkoohhooll--  ééss  kkáá--
vvééffooggyyaasszzttáássrraa,,  aa  ssttrreesssszzrree,,  aa  nneehhéézzfféémmtteerrhheellééssrree,,  aazz  iizz--
ggaattóósszzeerreekkrree,,  aa  tteellíítteetttt  zzssíírrookkrraa,,  ssüülltteekkrree  ssttbb..  iiss.

A CCooDD™™--tteeaa  ééss  CCééllzzootttt  TTáápplláállkkoozzáássii  RReennddsszzeerrre való
áttérés elsõdleges célja tehát egy normális immunrend-
szer visszaállítása és a sejtanyagcsere normalizálása,
amely másrészt együtt jár a sav/bázis egyensúly kismérté-
kû eltolásával és az antioxidáns-potenciál növelésével. 

A CCooDD™™-tea összetétele, valamint a CCooDD™™-étrend táp-
lálék-összetételei és receptjei a természet vadságában
élõ népek felismerésein és gyakorlati tapasztalatain ala-
pulnak, akik hosszú évezredeken keresztül a kifejezetten
létüket veszélyeztetõ körülmények között is eredményesen
fennmaradtak és virágoztak, vagy – mint a japánok ese-
tében – a legmagasabb egy fõre jutó várható élettartam-
mal rendelkeznek, bár a világ legiparosodottabb orszá-
gában élnek. 
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esetben reagáltak a CCooDD™™-teára, de csak a megelõzõ
kemo- és/vagy sugárterápia után (melyek azonban maguk-
tól nem bizonyultak hatásosnak). Kevésbé volt eredményes
a tea mostanáig a primer májdaganat, hasnyálmirigy-daga-
nat és a vese Wilm's daganatának gyógykezelésében, de az
esetek száma még itt is túl kicsi, hogy egy végérvényes kije-
lentést lehessen tenni.

Jelenleg négy nyitott („open-label“) és II. és III. fázisú,
titkosított, placebokontrollált, kettõs-vak klinikai tanulmány
van folyamatban, melyek különbözõ idõtartamúak (a leg-
hosszabb már két éve tart) és különbözõ célpontokkal,
Szentpétervárott, Budapesten és Bécsben folynak, és melyek
mind aa  CCooDD™™--tteeaa  kkllaasssszziikkuuss  kkeemmoo--  ééss  ssuuggáárrtteerrááppiiáárraa  ggyyaa--
kkoorroolltt  ttáámmooggaattóó  hhaattáássáátt  vviizzssggáálljjáákk  kküüllöönnbböözzõõ  rráákkffaajjttáákknnááll.
Ezek a vizsgálatok nem csak az elsõdleges tünetek visszafej-
lõdését mérik, hanem az immunrendszer általános állapotá-
ról, a vérképrõl, a májenzimekrõl, az antioxidánsok (pl. Q-10
koenzim, GPX, GPR...) vérben lévõ koncentrációiról, vala-
mint bizonyos, a gyulladási folyamatokban közvetlenül vagy
közvetetten részt vevõ enzimekrõl (pl. Cyclooxygenase-2
vagy NO-Synthase) is nyilvántartást vezetnek. 
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711–20 (2002).

(8) David, T., Li Q., Georgopoulos, A., Galfy, P. et al.
CCooDD™™-Té – una Bioterápia aditiva contra Cáncer, 
Hepatitis C y Inmunodeficiencia“ (Resultados de los
investigaciones cientificos preclinicos de 19 anos y 
estudios clinicos controlados de 9 anos). IV. Congreso
Mundial de la Medicina Tradicional, Lima, Peru,
2002. Abstracts.

(9) Sheng, Y., Pero, R. W., Amiri, A., Bryngelsson, C. Induc-
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Míg a CCooDD™™-tea potenciális haszna az emberek szá-
mára egyre nagyobb mértékben válik egyértelmûvé, egyre
több tudományos vizsgálat teremti meg az alapot hatá-
sainak megértéséhez és ezzel a jövõben egy átfogó bioló-
giai rákterápiába való bevonásához. 

IIrrooddaalloomm::
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(3) David, T. Medizin der Schamanen, VGS Verlag, Köln,
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(4) Zum Beispiel: Sandoval, M., Okuhama, N. N.,
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guianensis) are independent of their alkaloid content.
Phytomedicine 9(4), 325–37 (2002). Sandoval, M.,
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production and scavenges free radicals: role in cyto-
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aallkkaallmmaazzootttt  kkeemmoo--  ééss  ssuuggáárrtteerrááppiiáákk,,  ddee  aa  ssúúllyyooss  sseebbéésszzii  bbee--
aavvaattkkoozzáássookk  uuttáánn  ggyyaakkoorrii  ppoosszzttooppeerraattíívv  ttrraauummaa  iiss..

Mi t  l ehe t  a  CoD™ táp lá lkozás i  rendszer tõ l  várn i?  

A 90-es évek eleje óta eltelt idõben közel 5000 ember szá-
mára vált a CCooDD™™-tea táplálkozási rendszer mindennapi
életük állandó részévé. Legtöbb esetben rendelkezésre állnak
a fogyasztók részletes megfigyelései és elbeszélései, melyek-
bõl az alábbi általános érvényû eredmények vezethetõk le.

EEggyy  ooppttiimmáálliiss  iimmmmuunnvvééddeelleemm  ffeennnnttaarrttáássaa;;  áállttaalláánnooss  jjóó  kköözz--
éérrzzeett,,  ééss  eeggyy  eebbbbõõll  kköövveettkkeezzõõ  áállllaannddóóssuulltt  lleellkkiiáállllaappoott  aazzookk--
bbaann  aazz  iiddõõkkbbeenn  iiss,,  aammiikkoorr  aa  lleellkkii  ééss  tteessttii  tteerrhheellééss  mmeeggnnöövveekk--
sszziikk;;  eeggyy  eeggéésszzssééggeess  tteessttssúúllyy  áállllaannddóóssuulláássaa  ééss  eezzzzeell  eeggyyiiddeejjûû--
lleegg  ééttvváággyynnöövveekkeeddééss;;  aa  tteesstt  mmoozzggéékkoonnyyssáággáánnaakk  ééss  aakkttiivviittáá--
ssáánnaakk  nnöövveekkeeddééssee;;  eeggyy  ooppttiimmáálliiss  vviittaammiinn--  uunndd  aannttiiooxxii--
ddáánnsssszziinntt  mmeeggttaarrttáássaa  aa  tteesstt  ggyyoorrss  ééss  áátthhaattóó  mméérreeggtteelleennííttéésséé--
nneekk  ffeellttéétteelleekkéénntt..

AA  CCooDD™™--TTeeaa  ééss  CCééllzzootttt  TTáápplláállkkoozzáássii  RReennddsszzeerr  ffeellffeeddeezzéésséé--
nneekk  ééss  kkiiffeejjlleesszzttéésséénneekk  rréésszzlleetteess  lleeíírráássaa,,  vvaallaammiinntt  sszzáámmooss  ffoo--
ggyyaasszzttóó  vvéélleemméénnyyee  mmeeggttaalláállhhaattóó  ddrr..  TThhoommaass  DDaavviidd  „„MMeeddiizziinn
ddeerr  SScchhaammaanneenn““  ((AA  ssáámmáánnookk  oorrvvoossttuuddoommáánnyyaa))  ((11999966))  cc..
kköönnyyvvéébbeenn,,  ééss  aa  ddrr..  RReeiimmaarr  CC..  BBrruueenniinngg  áállttaall  nneemmrréégg  mmeeggjjee--
lleenntteetteetttt  „„AA  CCooDD™™--tteeaarreennddsszzeerr::  SSppeecciiáálliiss  ttáápplláállkkoozzááss  rráákkbbeettee--
ggeekk  sszzáámmáárraa““  ((EErrffaahhrruunnggsshheeiillkkuunnddee  NNrr..11//22000033))  cciikkkkbbeenn..
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A COD™-TEA TÁPLÁLKOZÁSI RENDSZER

DDrr..  rreerr..  nnaatt..  RReeiimmaarr  CC..  BBrruueenniinngg,,  BBoossttoonn,,  UUSSAA  

Mi a  CoD™?

AA  CCooDD™™--TTeeaa  ééss  TTáápplláállkkoozzáássii  RReennddsszzeerr  aa  CCooDD™™--tteeáábbóóll  ééss
eeggyy  ssppeecciiáálliissaann  kkiiddoollggoozzootttt  ééttrreennddbbõõll  áállll,,  mmeellyy  aa  lleeggúújjaabbbb
ttáápplláállkkoozzáássttuuddoommáánnyyii  iissmmeerreetteekk  aallaappjjáánn  kkeerrüülltt  kkiiffeejjlleesszzttééssrree..
AA  CCooDD™™--tteeaa  eeggyy  ttiisszzttáánn  nnöövvéénnyyii  aallaappaannyyaaggookkbbóóll  kkéésszzüülltt
tteerrmméékk,,  mmeellyy  aazz  AAmmaazzoonnaass--vviiddéékkii  ééss  aa  ddééllkkeelleett--áázzssiiaaii  eessõõeerr--
ddõõkk  nnöövvéénnyyeeiibbõõll  kkeerrüülltt  öösssszzeeáállllííttáássrraa,,  ss  aammeellyyeekkeett  ootttt  aazz  õõss--
hhoonnooss  llaakkoossssáágg  éévvsszzáázzaaddookk  óóttaa  ffooggyyaasszztt  aazz  eeggéésszzssééggee  ééss  aa
tteesstt  ssaajjáátt  tteerrmméésszzeetteess  vvééddeellmméénneekk  mmeeggõõrrzzééssee  ccéélljjáábbóóll..  EEbb--
bbeenn  aazz  éérrtteelleemmbbeenn  aa  CCooDD™™--tteeaa  aazzoonn  eemmbbeerreekk  sszzáámmáárraa  éérr--
tteennddõõ  ssppeecciiáálliiss  ttááppaannyyaaggkkéénntt,,  aakkiikk  iimmmmuunnrreennddsszzeerrüükk  mmeegg--
nnöövveekkeeddeetttt  tteerrhheellééssee  mmiiaatttt  bbeetteeggssééggbbeenn  sszzeennvveeddnneekk  ééss
ggyyóóggyysszzeerreess  kkeezzeellééssrree  sszzoorruullnnaakk..  

K ik  s zámára a ján lo t t  a  CoD™-tea?

AAzz  iippaarroossooddootttt  vviilláágg  aazzoonn  eemmbbeerreeii  sszzáámmáárraa,,  aakkiikk  aa  kküüllöönnbböö--
zzõõ  ffaajjttáájjúú  kkáárrooss  aannyyaaggookk  áállllaannddóó  hhaattáássáánnaakk  eellhháárríítthhaattaattllaannuull
kkii  vvaannnnaakk  ttéévvee,,  aa  nnaappii  ttáápplláállkkoozzáássnnaakk  aa  CCooDD™™--TTáápplláállkkoozzáá--
ssii  rreennddsszzeerr  ccééllkkiittûûzzéésseeiihheezz  kkeelllleennee  iiggaazzooddnniiaa,,  aannnnaakk  kköözzppoonn--
ttii  aallkkoottóórréésszzéévveell,,  aa  CCooDD™™--tteeáávvaall..  KKüüllöönnööss  mméérrttéékkbbeenn  vvoonnaatt--
kkoozziikk  eezz  aazzookkrraa  aa  sszzeemmééllyyeekkrree,,  aakkiikk  bbiizzoonnyyooss  bbeetteeggssééggeekk  mmii--
aatttt  oollyyaann  ggyyóóggyykkeezzeellééssbbeenn  kkeellll,,  hhooggyy  rréésszzeessüülljjeenneekk,,  mmeellyyeekk--
nneekk  mmeelllléékkhhaattáássaakkéénntt  aa  tteesstt  ssaajjáátt  vvééddeekkeezzõõkkééppeessssééggee  ccssöökk--
kkeenn..  IIddee  ttaarrttoozznnaakk  mmiinnddeenneekkeellõõtttt  aa  kküüllöönnbböözzõõ  rráákkffaajjttáákknnááll
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szert kifejleszteni, amellyel a hagyományos rákterápiák ki-
egészítéseként a kemo- és/vagy sugárterápiák hatásának
masszív megerõsítése érhetõ el. (1).

Ezzel egyidejûleg ezen terápiák mellékhatásainak egyértel-
mû csökkenése vagy megszûnése valósul meg. Émelygés,
gyengeség, hajhullás, kísérõ vírusos, bakteriális vagy gom-
bás fertõzések csak mérsékelt formában vagy egyáltalán nem
fordulnak elõ. Sejtkultúrákon, labortesztekben, állatkísérle-
tekben, tanulmányokban és több mint 3000 beteg tapaszta-
latairól szóló feljegyzések alapján a CCooDD™™-teakivonat szá-
mos pozitív hatása kerülhetett dokumentálásra (2).

A tea egy további rendkívül fontos jellemzõje, hogy a sejt
osztódását gátló gyógyszerekkel (citosztatikumokkal) szem-
ben már meglévõ ellenállást (nem reagálást) meg tudja
szüntetni. A ráksejtek úgymond „álcázni“ tudják magukat,
azaz egy sejtpusztító gyógyszerekkel (citosztatikumokkal)
végzett terápiánál a sejtek egy idõ múlva immúnissá válnak
a szerrel szemben (4).

Ennek oka egy speciális fehérjemolekula jelenléte a daga-
natos sejtek külsõ falában. 

Ezt Multi-Drug-Transporternek nevezik és azzal a rendkívü-
li tulajdonsággal bír, hogy a daganatos sejtbõl egy kalcium-
mal közvetített reakción keresztül romboló (=citotoxikus)
anyagokat „csempész“ ki, aminek következményeként ezek
a sejtek aztán tovább tudnak élni (5).   

Ekkor természetesen történtek próbálkozások, hogy ezt a
mechanizmust a már ismert kalciumkilökés-gátló (kalcium-
mal ellentétes hatású) gyógyszerekkel megakadályozzák.
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A COD™-TEARENDSZER A KIEGÉSZÍTÕ 

RÁKTERÁPIÁBAN

DDrr..  mmeedd..  AAnnnneettttee  SScchhaaeeffeerr

Egy az õserdõbõl származó tea – a legújabb tudományos
kutatások szerint – újra tudja aktiválni a ráksejtek önpusztí-
tó programját és meg tudja akadályozni a daganatot ellátó
tápláló erek újraképzõdését. Még a citosztatikumokkal
szembeni ellenállás is megszûnik.

A rák jelenleg világszerte a második leggyakoribb halálok.
A Világegészségügyi Szervezet (WHO) becslése szerint a rák-
betegek száma a következõ 20 évben meg fog duplázódni.

A hagyományos orvostudomány maga a modern kutatás,
az óriási költségek és a nagyon hathatós terápiák (operáció,
sugárterápia, kemoterápia) ellenére is sok esetben csak ke-
veset tud segíteni ezeken az embereken.

A rákbetegek kétharmada meghal és ez annak ellenére így
van, hogy az orvosok legjobb tudása és lelkiismerete vala-
mint a kutatás jelenlegi legújabb eredményeinek megfelelõ
kezelésben részesültek, mégpedig gyakran nem a tulajdon-
képpeni elsõdleges daganatban (melyet az esetek nagy ré-
szében megoperáltak), hanem az áttétekben (daganatátté-
tekben) vagy visszaesésekben (újra fellépõ daganatok).

Közel 20-éves kutatás után a bécsi prof. mag. dr. Thomas
Dávidnak sikerült a CCooDD™™-tearendszerrel egy olyan mód-
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Mind a kilenc rákfajtához számos in vitro sejtkultúra-kísér-
let került elvégzésre. Ennek során egy további mechaniz-
musra leltek, melyet apoptózisnak hívnak (6, 7, 9, 11).

Apoptózisnak nevezik a normálisan minden egészséges
sejtben végbemenõ „programozott sejthalált“, azaz egy bi-
zonyos életkor után a sejt elhal. Nem így azonban a rákos
sejteknél. 

Ezek megkerülik az említett önpusztító mechanizmust és így
tulajdonképpen „halhatatlanná“ válnak. 

A kutatások során bebizonyosodott, hogy a rákos sejtek a
CCooDD™™-teakivonat hozzáadásakor újra visszatértek a normál
apoptózishoz és így egy bizonyos idõ múlva elhaltak. Szin-
tén jó eredmények születtek a petefészekráknál, a húgyhó-
lyagráknál és a gyermek/serdülõkori leukémiánál (8).

Tudományos tanulmányok igazolják, hogy a tea anti-
angiogenetikus (érképzõdésgátló) hatást fejt ki a dagana-
tokra és áttétekre. Az „anti-angiogenetikusan hatékony“ azt
jelenti, hogy a daganatok és áttétek vérellátása megakadá-
lyozásra kerül, melybõl szintén a ráksejtek elhalása követke-
zik. Ezáltal az áttétek újraképzõdésének megelõzésénél is
különleges jelentõséggel bír (3, 11).

A CCooDD™™-Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer három
részbõl áll. Hozzátartozik a tea naponta frissen történõ elké-
szítése és megivása, egy étrendelõírás és néhány életvitelre
vonatkozó javaslat. Ez az egészség megõrzésére is kitûnõen
alkalmas, mivel egészséges embereknél is rendkívül jól erõ-
síti a test saját védelmét (immunrendszerét) (7, 9).

CoD™-Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer

193

Ennek azonban sok mellékhatása volt a következménye,
például gyors vérnyomás-csökkentõ hatás, amiért errõl az
útról újra le kellett térni. 

Költséges kísérletekkel bizonyításra került, hogy a CCooDD™™-
teában lévõ természetes anyagok képesek a kalciumkilökés
megakadályozására és ezáltal a Multi-Drug-Transporterek
blokkolására. A ráksejtek így nem tudnak már védekezni a
romboló anyagok beáramlásával szemben és pusztulásra
vannak ítélve. 

TTööbbbb  mmiinntt  1100  éévvee  oollyyaann  rráákkooss  bbeetteeggeekk  ttaappaasszzttaallaattaaii,,
aakkiikk  mmiinnddaannnnyyiiaann  vvééggssõõ  ssttááddiiuummbbaann  ((IIVV..  SSttááddiiuumm))  vvoollttaakk,,
eeggyyéérrtteellmmûûeenn  ppoozziittíívv  hhaattáássookkrróóll  aaddnnaakk  ttaannúúbbiizzoonnyyssáággoott
aa  kköövveettkkeezzõõ  99  rráákkffaajjttaa  eesseettéébbeenn::

–– nneemm  kkiisssseejjtteess  ttüüddõõrráákk,,  
–– mmeellllrráákk,,
–– ggyyoommoorrrráákk,,
–– vvaassttaaggbbééllrráákk,,
–– ccssoonnttrráákk  ((sszzaarrkkóómmaa)),,
–– nnoonn--HHooddggkkiinn  lliimmffoommaa  ((nnyyiirrookkmmiirriiggyyrráákk)),,
–– pprroosszzttaattaarráákk,,
–– ppeetteefféésszzeekkrráákk,,
–– mmeellaannoommaa  ((bbõõrrrráákk))..

AAzz  eesseetteekk  6611%%--áábbaann  aa  ddaaggaannaatt  ttoovváábbbbii  nnöövveekkeeddéésséénneekk
mmeeggaakkaaddáállyyoozzáássáárraa  kkeerrüülltt  ssoorr  ((nnöövveekkeeddééss  mmeeggáálllláássaa))..
EEbbbbõõll  aazz  eesseetteekk  3355%%--áánnááll  aa  nnöövveekkeeddééss  tteelljjeess  mmeeggáálllláássaa
vvoolltt  mmeeggáállllaappíítthhaattóó,,  2233%%--bbaann  nnaaggyymméérrttéékkûû,,  ttaarrttóóss  zzssuu--
ggoorrooddááss  ((PPRR--))  ééss  33  %%--bbaann  tteelljjeess  ggyyóóggyyuullááss  ((TTRR––11,,22))..
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and isopteropodine positively modulate the function
of rat muscarinic M(1) and 5–HAT(2) receptors
expressed in Xenopus oocyte. Eur. J. Pharmacol.
444(1–2), 39–45 (2002). 

(6) Li, Y., Li, C. Y., Yu, D., Pardee, A. B. Potent induction
of apoptosis by beta-lapachone in human multiple
myeloma cell lines and patient cells. Mol. Med. 6(12),
1008–15 (2000). 

(7) Pardee, A. B., Li, Y. Z., Li, C. J. Cancer therapy with
beta-lapachone. Curr. Cancer Drug Targets 2(3),
227–42 (2002).

(8) Romero, I. et al. IV Congreso Mundial de Medicina
Tradicional, Lima, Peru, 2002. Abstracts 

(9) Sandoval, M., Charbonnet, R. M. et al. Cat's Claw
inhibits TNF alpha production and scavenges free
radicals: role in cytoprotection. Free Radic. Biol. Med.
29(1), 71–8 (2000).

(10) Sandoval, M., Okuhama, N. N., Zhang, X. J. et al.
Anti-inflammatory and anti-oxidant activities of Cat's 
Claw (Uncaria tomentosa and U. guianensis) are 
independent of their alkaloid content. Phytomedicine
9(4), 325–37 (2002).

(11) Sheng, Y., Pero, R. W., Amiri, A., Bryngelsson, C. Induc-
tion of apoptosis and inhibition of proliferation in
human tumor cells treated with extracts of Uncaria
tomentosa. Anticancer Res. 18(5A), 3363–8 (1998).

(12) Suk, K., Kim, S. Y., Leem,K. et al. Neuroprotection by
methanol extracts of Uncaria rynchophylla against
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Ezenkívül a májhoz, a vesékhez és a léphez kitûnõ méreg-
telenítõ tulajdonságokkal bír. Javítja a gyomor-, bélmûkö-
dést, és sejtvédõ tulajdonságokkal rendelkezik, így a jövõ-
ben bizonyosan más betegségek (pl. AIDS, vírusos májgyul-
ladás, neurológiai betegségek stb.) gyógyításánál is érde-
kessé válik (10, 12, 13, 14).

Itt azonban a kutatások még az elején vannak. 
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(2) David, T., Li, Q., Georgopoulos, A., Galfy, P. et al.
CCooDD™™ Té – una Bioterápia aditiva contra Cáncer,
Hepatitis C y Inmunodeficiencia“ (Resultados de los
investigaciones cientificos preclinicos de 19 anos y 
estudios clinicos controlados de 9 anos). IV.Congreso
Mundial de la Medicina Tradicional, Lima, Peru,
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1997. Engl. Übersetzung: Miracle Medicines of the
Rainforests, Healing Arts Press, Rochester, VT, 1997.
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a novel plant product, overcomes drug resistance in
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AA  kkeemmoo--rraaddiiootteerrááppiiaa  ééss  aa  kkiivvoonnaatt  aappooppttóózziiss--hhaattáássaa  ((==
pprrooggrraammoozzootttt  sseejjtthhaallááll))  áállttaall  nnaaggyyoobbbb  mméérrttéékkbbeenn  kkeelleettkkeezziikk
„„sseejjtthhuullllaaddéékk““..  EEzzeekk  eellhhaalltt  rráákksseejjtteekk,,  mmeellyyeekk  tteerrmméésszzeetteess  mmóó--
ddoonn  kkeellll,,  hhooggyy  eellttáávvoollííttáássrraa  kkeerrüülljjeenneekk..  UUggyyaannííggyy  kkeellll  aa  kkee--
mmootteerrááppiiaa  eerrõõss  sseejjttmméérreeggaannyyaaggaaiitt  lleebboonnttaannii  ééss  kkiivváállaasszzttaannii..

Ezen okból kifolyólag a teakivonathoz egy 20%-os gyógy-
növénykeverék került hozzáadásra, amely mindenekelõtt azt
a célt szolgálja, hogy segítse a kiválasztószerveket. EEzz  aa  hhaa--
ttááss  mmáárr  rröövviidd  iiddõõ  mmúúllvvaa  lláátthhaattóóvváá  vváálliikk,,  ppll..  aa  vviilláággoossaann  jjaa--
vvuullóó  GGOOTT,,  GGPPTT  ééss  GGGGTT  mmáájjppaarraamméétteerreekkeenn  ((lláássdd  aa  ttaannuull--
mmáánnyyookkbbaann  lléévvõõ  oosszzllooppddiiaaggrraammookkaatt))..

TTeessttiilleegg  eezz  aa  jjoobbbb  kköözzéérrzzeetteenn,,  ttööbbbb  kkiittaarrttáássssaall  jjáárróó  nnaa--
ggyyoobbbb  éélleetteerrõõnn,,  ssuuggáárrzzóó  bbõõrröönn,,  nnaaggyyoobbbb  ééttvváággyyoonn  ééss  jjoobbbb
eemméésszzttéésseenn  ttaappaasszzttaallhhaattóó..  

HHaa  aazzoonnbbaann  aa  ffeennttiieekkbbeenn  ffeellssoorroolltt  ttüünneetteekk  ttúúll  eerrõõsseenn  lléépp--
nneekk  ffeell,,  kkéérrjjüükk,,  hhooggyy  aa  tteeaa  aaddaaggoolláássáátt  llaassssaann  nnöövveelljjee..  SSzzüükk--
sséégg  eesseettéénn  eezz  eevvõõkkaannáállllaall  mméérrvvee  ttöörrttéénnhheett..

Szemléletes összehasonlítást ehhez talán a testben kiala-
kult helyzet nyújt:

Ha a teaivás elején túl sok káros anyag kerül mobilizálás-
ra, ez olyan, mint mikor túl sok ember rohan egy kis kapu
felé. Mivel egyre több salak kerül feloldásra (a teát változat-
lanul nagy mennyiségben isszák tovább), az olyan, mintha
még több embert kellene a szûk kapun átengedni, s ennek
következtében rosszabbodik a helyzet (még nagyobb tolon-
gás a kapu elõtt). Ilyenkor koplalókúra-szerû tünetek lépnek
fel (lásd fent). 
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global cerebral ischemia in rats. Life Sci. 70(21),
2467–80 (2002).

(13) Wagner, H.; Kreutzkamp, B.; Jurcic, K.: The alkak-
loids of Uncaria tomentosa and their phagocytosis-
stimulating action. Planta med. 43 (1988) 305–7.

(14) Wirthe, C.; Wagner, H.: Pharmacologically active
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KEZDETI REAKCIÓK
DDrr..  mmeedd..  AAnnnneettttee  SScchhääffeerr,,  BBiisssseennddoorrff,,  NNéémmeettoorrsszzáágg

Minél elõrehaladottabb állapotban van egy rákos megbete-
gedés, annál korábban kerül sor a test méregtelenítési reak-
cióira. Az ekkor fellépõ tüneteket az alábbiakban részletezzük: 

Diffúz fejfájás, általános gyengeség- és levertségérzet, eny-
he émelygés, vizesedés a szövetekben, a nyirokcsomók 
enyhe megduzzadása a karok és a lágyék körül, valamint
ízületi fájdalmak. 

EEzzeekkeett  aa  ttüünneetteekkeett  kkööttõõsszzöövveetteekkbbeenn  bbeerraakkttáárroozzootttt  mméérreegg--
ééss  ssaallaakkaannyyaaggookk  iiddéézziikk  eellõõ,,  aammeellyyeekkeett  aa  CCooDD™™--tteeaakkiivvoonnaatt
ggyyóóggyynnöövvéénnyykkeevveerréékkee  ffeell  ttuudd  oollddaannii,,  ééss  aa  mmáájjoonn,,  vveesséékkeenn,,
llééppeenn,,  bbéélleenn  ééss  aa  nnyyiirrookkrreennddsszzeerreenn  kkeerreesszzttüüll  llee  ttuudd  bboonnttaannii,,
iillll..  kkii  ttuudd  vváállaasszzttaannii..

Azt, hogy ezek a szervek már egyébként is óriási munkát
hajtanak végre, az orvos a vértesztben lévõ többnyire magas
máj- és veseértékeken felismeri. 
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az úgynevezett macskakarom és a Tabebuia. A bennszülött
curanderók, az indiánok gyógyítói, több mint 20 növényfaj-
tát illetnek az una de gato megnevezéssel. Ezekbõl azonban
ténylegesen csak az úgynevezett uncaria-származékoknak,
mint gyógynövényeknek van kiemelkedõ jelentõségük.

Az egyes növényeket alaposan megkülönböztetik gyógyha-
tásaik szerint. Bizonyos megbetegedések esetén csak
meghatározott növénykeverékeket alkalmaznak. Nagyon jól
ismerik a növények hatóanyagát és hatásmódját. Ha az in-
diánok ismereteit hasznosítani akarjuk, nagyon oda kell fi-
gyelnünk a részletekre. Az igazi növényt kell kiválasztanunk,
és a feldolgozási folyamatnak is egyeznie kell.

Bizonyos Uncaria-fajtákat a több évezredes indián gyógyí-
tásban már régóta torokgyulladás és légúti gyulladás esetén
alkalmaznak.

Krónikus gyulladásos betegségek esetén is, mint pl. a
reumatizmus különbözõ esetei, hagyományszerûen Uncaria-
készítményeket alkalmaznak.

A legújabb kutatások megmutatták, hogy az Uncaria léte-
zõ 34 fajtája és ezek számtalan változata közül egyesek kü-
lönösen érdekes gyógyító hatással rendelkeznek. 

Különösen egy Uncaria fajta-változat került a tudományos
érdeklõdés középpontjába, amelynek legújabb neve Claw of
Dragon. Az ebbõl az egyedbõl elõállított készítmények ugyan-
is csodálatra méltó hatással bírnak a rákbetegek gyógyításá-
ban. Feltûnést keltett a szakmai világban, hogy rákos betegek,
akiket kemoterápiával kezeltek, és akik egy következõ kemote-
rápiára már nem reagáltak, egy a fenti Uncaria fajtából készült
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A terápia során a kapu úgymond kortyról kortyra egy kicsit
nagyobb lesz, mintha a kiválasztószervek szemlátomást erõ-
re kapnának és a salaktalanítás egyre gördülékenyebben
tud elõrehaladni. 

Tehát a teaivás mennyiségét naponta LASSAN növelje, ha
ilyen problémák lépnének fel! Ekkor a mérgek mobilizálása
és lebontása egyensúlyban van. 

HARC A RÁK ELLEN
DDrr..  mmeedd..  hhaabbiill..  ddrr..  ddrr..  KK..  PPrroobbsstt

SSeeggííttsséégg  aazz  eessõõeerrddõõbbõõll  ––  aazz  iinnddiiáánnggyyóóggyysszzeerr  ttáámmoo--
ggaattjjaa  aa  ggyyóóggyyuulláásstt!!

A modern orvoslásban már rég ismeretes, hogy az indián gyó-
gyítási módszerek segítenek a gyógyulásban. Ezért maguk a
gyógyszeripari óriások is szisztematikusan kutatják az õsi „gyó-
gyító tudást“. Az érdeklõdés középpontjában elsõsorban az in-
diánok gyógyászata áll. Az úgynevezett sámán-gyógyászat sok
receptje vált így sok modern gyógyszer alapjául, mint pl. a di-
gitális készítményeknek is. 

De az õserdõ még mindig sok titkot rejteget. Óriási feladat
áll elõttünk: a sok felfedezési lehetõség kiaknázása, az indián
gyógymódok tanulmányozásának fontossága, a veszélyeztetett
õserdõ megvédése.

Az indián gyógyítás legnevezetesebb gyógynövényei közé
tartoznak már évszázadok óta az una de gato származékok,
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sejtben meglévõ program, ami azonban a ráksejtekben
blokkolódik. Az organizmusnak magától nem sikerül már
ezt a programot aktiválni.

Ebben áll a rákterápia egyik fontos erõssége, amit a
holisztikus gyógyítást végzõ rákklinikák, más kiváló bioló-
giai, finomenergetikai terápiákkal együtt alkalmaznak.

Azok a hatóanyagok, amik természetes úton beindítják
az apoptózist, a rákkutatás és gyógyítás terén teljesen új
dimenziókat nyitnak meg.

HHúússzzéévveess  kkuuttaattóómmuunnkkaa  uuttáánn  aa  ttaappaasszzttaalltt  oorrvvoossnnaakk  ééss  eell--
ssõõssoorrbbaann  aa  bbeetteeggnneekk  eeggyy  GGMMPP--eellõõíírráássookknnaakk  mmeeggffeelleellõõ--
eenn  eellõõáállllííttootttt  tteerrmméékk  kkiimmaaggaassllóó  mmiinnõõssééggggeell  áállll  aa  rreennddeell--
kkeezzéésséérree..

EEzz  aa  tteerrmméékk  aa  CCooDD™™  nnéévv  aallaatttt  kkeerreesseennddõõ..  AAzz  eellmmúúlltt  1100
éévvbbeenn  ttööbbbb  eezzeerr,,  ttööbbbbssééggéébbeenn  ssúúllyyooss  áállllaappoottbbaann  lléévvõõ  bbee--
tteegg  eerreeddmméénnyyeesseenn  aallkkaallmmaazzttaa  aa  CCooDD™™--tteeáátt..  MMiinnddeezzeekk
uuttáánn  bbááttrraann  kkiijjeelleenntthheettjjüükk,,  hhooggyy  aa  tteeaakkéésszzííttmméénnyykkéénntt
pprroobblléémmaa  nnééllkküüll  aallkkaallmmaazzhhaattóó  sszzeerr  ffeellttééttlleennüüll  jjaavvaassoolltt..
RRéésszzlleetteess  ttuuddoommáánnyyooss  iirrooddaalloomm  áállll  rreennddeellkkeezzééssüünnkkrree..

A szerzõ: DDrr..  mmeedd..  hhaabbiill..  ddrr..  ddrr..  PPrroobbsstt, az ottenburgi Anti-
Aging Klinika orvos igazgatója.

Ezen a magánklinikán az immunmoduláció és energetikai
gyógymódok mellett a teljes körû holisztikus gyógyítás egész
palettája áll rendelkezésre.
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teakeverék és egy Tabebuia készítmény fogyasztásával
kemointenzívvé váltak, tehát újból reagáltak a kemoterápiára,
ezzel új lehetõséget adva egy újabb gyógyulási esélyre.

Az úgynevezett kemoterápiával szemben kialakuló re-
zisztencia-probléma mind a mai napig megoldatlan kér-
dés. 

A páciensnek csak akkor van esélye a gyógyulásra, ha
a számára javasolt kemoterápiára egyáltalán reagál. Ez
azonban az egyes esetekben sajnálatos módon biztosan
elõre nem látható. 

Hozzátartozik még, hogy az alkalmazott hatóanyagok
idõvel veszítenek hatékonyságukból akkor is, ha maga a
kemoterápia elsõdlegesen hatékonynak mondható.

Az ok: a ráksejtek rezisztensek lesznek.
Kemorezisztenciáról beszélünk. 
Pácienseknél, akik az említett indiánteát, trópusi teake-

veréket egy zytostatikum-kezeléssel egyidejûleg fogyasz-
tották, egy további érdekes szempontot vizsgáltak meg. 
A kemoterápia sokkal jobban hatott, a zytostatikum hatás-
foka felerõsödött, a mellékhatások ezzel szemben gyengül-
tek, a tea a terápia elviselhetõségét jelentõsen javította.

Az úgynevezett – a ráksejtekben végbemenõ – apoptózis-
reakció fellépésével magyarázható a következõ hatás.

A gyógynövényekben lévõ hatóanyagok aktiválják – a
rákos sejtekben blokkolt – öngyilkossági (apoptózis)
programot. A rákos sejt szétesik, saját magát tönkreteszi.

Az apoptózis, a sejt saját magát elpusztító folyamata az
élet egyik alapszabálya. Az apoptózis-program minden
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Ez azt jelenti, hogy a sebészet, kemoterápia, sugárterápia,
hormonterápia, génterápia mellett tudományosan egyértelmû-
en igazolt fitoterápiás módszerek, természetes gyógymódok és
gyógynövény-preparátumok is felhasználásra kerülnek.

AAZZ AAMMAAZZOONNAASS TTÉÉRRSSÉÉGGÉÉNNEEKK FFIITTOOTTEERRÁÁPPIIÁÁJJAA

Sok gyógyszeripari vállalat egyre inkább annak a kutatásán
fáradozik, hogy melyek azok a felismerések, amelyek Dél-
Amerikában, Kínában, Afrikában és Indiában évezredek óta
beváltak az embereknél. Különösen érdekes ebben a vonat-
kozásban az Amazonas térsége. Ez nemcsak földgolyónk tü-
deje, hanem élõvilágát tekintve a legnagyobb változatos-
sággal rendelkezõ terület. Éppúgy megtalálhatók itt a siva-
tagi gyógynövények, mint a magas hegyek gyógynövényei
vagy az esõerdõ különbözõ magassági régióinak gyógynö-
vényei, nemkülönben a legmélyebb esõerdõ vagy a dél-
amerikai mocsarak gyógynövényei. 

Dél-Amerika õslakosainak mélyreható fitoterápiás és bota-
nikai ismereteit csak a Kínából vagy Indiából származó isme-
retekkel lehet összehasonlítani. A természetes gyógymódok
alkalmazásában a yanomami, shipibo, kechua és ashaninka
indiánok vezetõ szerepet mondhatnak magukénak.

Fitoterápiás ismereteik fõként a krónikus-degeneratív meg-
betegedések megelõzése és gyógyítása terén valóban egye-
dülállóak. 

Egy osztrák–kínai kutatócsoportnak húszévi kemény kuta-
tómunka után sikerült egy, a yanomami indiánok és más in-
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COMED 2006.
PPrrooff..  mmaagg..  ddrr..  TThhoommaass  DDáávviidd,,  TTCCMM  ddrr..  QQiinn  LLii

A COD™-TEA ALKALMAZÁSA A RÁKBETEGSÉGEKNÉL

AAZZ EESSÕÕEERRDDÕÕ ÕÕSSEERREEJJEE ÉÉSS AA KKRRÓÓNNIIKKUUSS--DDEEGGEENNEERRAATTÍÍVV

MMEEGGBBEETTEEGGEEDDÉÉSSEEKK

AA  hhaaggyyoommáánnyyooss  oorrvvoossllááss  55..  vviilláággkkoonnggrreesssszzuussáánnaakk  hhaattáárroo--
zzaattaa  sszzeerriinntt  eell  kkeellll  iissmmeerrnnii,,  hhooggyy  aa  kkrróónniikkuuss--ddeeggeenneerraattíívv
mmeeggbbeetteeggeeddéésseekkkkeell  sszzeemmbbeenn  kkeevvééss  sseeggííttsséégg  lléétteezziikk,,  ééss  hhooggyy
aa  kkeezzeellééss  lleeggiinnkkáábbbb  ccssaakk  aa  ttüünneettii  kkeezzeellééssrree  kkoorrllááttoozzóóddiikk..
EEggyyrree  ttööbbbb  ttuuddóóss,,  oorrvvooss  ééss  tteerraappeeuuttaa  aazz  iinntteeggrráálltt  oorrvvoosslláásstt
rréésszzeessííttii  eellõõnnyybbeenn  aazz  oollyyaann  kkrróónniikkuuss--ddeeggeenneerraattíívv  mmeeggbbeettee--
ggeeddéésseekknnééll,,  mmiinntt  aa  rráákk,,  aa  rreeuummaa,,  aazz  aarrtthhrriittiisszz,,  aa  CChhrroonn--
bbeetteeggsséégg,,  aazz  AAllzzhheeiimmeerr--  ééss  aa  PPaarrkkiinnssoonn--kkóórr,,  aazz  aasszzttmmaa  ééss  aazz
aalllleerrggiiááss  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk..

A gyógynövények évezredek óta biztosították az emberiség
túlélését. Az integrált orvoslás ebben az összefüggésben a
klinikai, hagyományos orvoslás felismeréseinek és az évezre-
deken át bevált fitoterápiás tudásnak, valamint más komple-
menter v. alternatív módszereknek az egyetemi oktatásba és
a mindennapi orvosi gyakorlatba történõ integrálását jelenti.

Speciálisan pont a rákterápiánál lehet azt mondani,
–– hhooggyy  aa  jjöövvõõbbeenn  aa  kkeezzeellééss  aa  bbiioollóóggiiaaii  ééss
–– iimmmmuunnoollóóggiiaaii  tteerrááppiiáánn  ffoogg  aallaappuullnnii.
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MMáárr  aa  rrééggii  kkíínnaaiiaakk  iiss  aazztt  mmoonnddttáákk,,  hhooggyy  sszzeerrvveezzeettüünnkkbbeenn
eeggéésszzssééggüünnkk  aallaappjjaa  aa  ssaavv--bbáázziiss  eeggyyeennssúúllyy vvaaggyy  aa  sszzaa--
bbaaddggyyöökköökk  ééss  aannttiiooxxiiddáánnssookk  eeggyyeennssúúllyyaa..

AA  tteesstt  bbeellssõõ  kköörrnnyyeezzeettéénneekk  eellssaavvaassooddáássaa  ssookk  kkrróónniikkuuss--
ddeeggeenneerraattíívv  mmeeggbbeetteeggeeddééss  ffoorrrráássaa..  

AA  mméérreeggtteelleennííttõõ  ééss  nnaaggyyoonn  llááttvváánnyyoossaann  iimmmmuunneerrõõssííttõõ
hhaattááss  mmeelllleetttt  kkiilleenncc  ddaaggaannaattffaajjttáánnááll  aappooppttóózziiss--iinndduukkcciióótt  iiss
iiggaazzoollttaakk..  UUggyyaanneezztt  ttáámmaasszzttjjáákk  aalláá  aa  kklliinniikkaaii  ttaannuullmmáánnyyookk
ééss  aa  kklliinniikkaaii  kkeezzeelléésseekk  ttööbbbb  eezzeerr  eellõõrreehhaallaaddootttt  ááttttéétteess  rráákk--
bbeetteeggnnééll..

EEbbbbeenn  aazz  öösssszzeeffüüggggééssbbeenn  hhaannggssúúllyyoozznnii  kkeellll,,  hhooggyy  aa
tteeaakkeevveerréékk  ffooggyyaasszzttáássaa  mmeelllleetttt  tteerrmméésszzeetteesseenn  aa  ccééllzzootttt
ttáápplláállkkoozzááss  ééss  aazz  éélleettmmóóddvváállttááss  iiss  sszzüükkssééggeess..

EEzz  tteelljjeess  lleemmoonnddáásstt  jjeelleenntt  aa  ddoohháánnyy--  ééss  aallkkoohhoollffooggyyaasszz--
ttáássrróóll,,  ttoovváábbbbáá  jjeelleennttii  aa  bbeellssõõ  kköörrnnyyeezzeett  aallkkáálliikkuuss  kköörrnnyyee--
zzeettrree  ttöörrttéénnõõ  ááttáállllííttáássáátt,,  aa  ttáápplláállkkoozzááss  rraaddiikkáálliiss  ááttáállllííttáássáátt
nnaaggyyoonn  ssookk  zzööllddssééggrree  ééss  nnaaggyyoonn  ssookk  ggyyüümmööllccssrree,,  kkeevvééss
hhúússrraa  ééss  aazz  áállllaattii  zzssiirraaddéékk  eellhhaaggyyáássáárraa,,  aaddootttt  eesseettbbeenn  mméégg
aazz  aammaallggáámm--ttöömméésseekk  ffooggaakkbbóóll  ttöörrttéénnõõ  eellttáávvoollííttáássáátt  iiss,,  
iilllleettvvee  ssttrreesssszzrreedduukkcciióótt,,  aa  lleellkkii  pprroobblléémmáákk  mmeeggoollddáássáátt  iiss..

NNaaggyy  jjeelleennttõõssééggggeell  bbíírr  aa  ssúúllyyggyyaarraappooddááss  eelllleennii  hhaarrcc,,  aazz
eellhhíízzááss  ééss  aa  mmoozzggáásshhiiáánnyy  iiss..  AA  rráákkbbeetteeggeekk  ssiikkeerreess  kkeezzeelléé--
ssééhheezz  éépppp  eezzéérrtt  nneemm  eelléégg  ccssaakk  aazz  éélleettssttíílluuss  mmeeggvváállttoozzttaa--
ttáássaa,,  hhaanneemm  nnaappii  ffééll--eeggyy  óórraa  tteessttii  aakkttiivviittááss  ((mmoozzggááss))  iiss
sszzüükkssééggeess..
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dián csoportok körében évezredek óta használt trópusi tea-
keveréket megismerni, és alapos preklinikai és klinikai tudo-
mányos vizsgálatnak alávetni. A teakeverék két fõ alkotó-
részét, az ”uncaria”-t és a ”tabebuia”-t 23 évvel ezelõtt Bra-
zíliában fedezték fel. 

A tudományos bizonyítási eljárásban többek között oszt-
rák, kínai, izraeli, német, amerikai és más neves kutatók és
rákkutató intézetek vettek részt. A nemzetközi rákkutatási
együttmûködésnek errõl a trópusi teakeverékrõl kapott ered-
ményei egyértelmûek. Ebben az összefüggésben azt is külö-
nösképpen hangsúlyozni kell, hogy Délkelet-Ázsia õslakosai
szintén egy hasonló teakeveréket használnak, mégpedig
ugyanerre a célra, vagyis a krónikus-degeneratív megbete-
gedések megelõzésére.

TTRRÓÓPPUUSSII TTEEAAKKEEVVEERRÉÉKK MMÉÉRREEGGTTEELLEENNÍÍTTÉÉSSRREE ÉÉSS SSAAVVTTAALLAANNÍÍTTÁÁSSRRAA

A megvizsgált teakeveréket az indián csoportok méregtele-
nítésre használják a célból, hogy a védekezõrendszer és az
immunrendszer optimálisan mûködjék. Ha megértjük, ele-
mezzük és interpretáljuk az indiánok élet- és egészségfilozó-
fiáját és egészségtudatosságát, akkor látjuk, hogy az indiá-
nok táplálkozásukon keresztül naponta nagyon sok olyan
antioxidánssal látják el szervezetüket, amelyek biztosítják a
sav-bázis egyensúlyt, és az alkálikus belsõ környezet által
biztosítani tudják minden szerv optimális mûködését. 
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pedíciót vezetett és 30 egyéni úton vett részt, amelyek Dél-
Amerika, Kína, Vietnám és Thaiföld esõerdeibe vezettek mé-
regtelenítõ, immunstimuláló, daganatellenes és vírusellenes
anyagok felkutatására. A trópusi gyógynövények hatás, toxi-
citás és standardizált minõség tekintetében történõ – világ-
szerte jó nevû kutatólaborokkal és egyetemi intézetekkel több
mint 20 év óta végzett – tudományos feldolgozását vezeti.

Elérhetõség: Tel.: 0043-664-431-5657

Egy világhírû német rákkutatási intézet ezen kívül azt is
bizonyítani tudta, hogy a teakeverék a kemoterápia
malignotoxikus hatását egyértelmûen erõsíti, súlyos mel-
lékhatásait viszont jelentõsen csökkenti. 

UUttaallnnii  kkeellll  aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann  aarrrraa  iiss,,  hhooggyy  eeggyy  mmeellllrráákkooss  ééss
mmeellaannoommááss  bbeetteeggeekkkkeell  vvééggzzeetttt  kklliinniikkaaii  ttaannuullmmáánnyynnááll  1100
hhaavvii  tteeaaiivvááss  ééss  ccééllzzootttt,,  rraaddiikkáálliiss  ttáápplláállkkoozzáássii  ééss  éélleettmmóóddvvááll--
ttááss  uuttáánn  aa  KKooeennzziimm  QQ1100  nnoorrmmáálliissrraa,,  aazz  aannttiiooxxiiddáánnss--
vvéérrsszziinntt  ppeeddiigg  ááttllaaggoossaann  2200––2277%%--aall  eemmeellkkeeddeetttt,,  aazzookk  aa  vvii--
ttaammiinnookk,,  aammeellyyeekk  éélleettffoonnttoossssáággúú  aannttiiooxxiiddáánnssookk  ((CC--vviittaa--
mmiinn,,  AA--vviittaammiinn  ééss  EE--vviittaammiinn,,  sszzeelléénn--  ééss  cciinnkkkkoonncceennttrráácciióó)),,
1155%%––6600%%--aall  eemmeellkkeeddtteekk..  JJeelleennttõõss  aazz  iiss,,  hhooggyy  aa  ttuummoorr--
mmaarrkkeerr  éérrttéékkeekk  4400%%--rraa  ccssöökkkkeenntteekk..  AA  vvéérrkkéépp,,  aa  mmáájj--  ééss
vveesseeéérrttéékkeekk  nnoorrmmaalliizzáállóóddttaakk..

AA  mmeellllrráákkooss  ééss  mmeellaannoommááss  ((bbõõrrrráákkooss))  bbeetteeggeekkkkeell  ffoollyy--
ttaattootttt  kklliinniikkaaii  vviizzssggáállaattnnááll  aa  vvéélleettlleennsszzeerrûûeenn  kkiivváállaasszzttootttt,,
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TTAANNUULLMMÁÁNNYYOOKK IIGGAAZZOOLLJJÁÁKK AA TTEEAA HHAATTÁÁSSÁÁTT

Több betegnél olyan hatás is mutatkozott, hogy a teakeve-
rék anti-angiogenetikus hatást fejt ki, vagyis az áttétek meg-
szüntetését. Az utóbbi 13 évben sok elõrehaladott stádium-
ban lévõ rákbetegnél klinikailag látható volt, hogy néhány
hetes teafogyasztás után a betegeknél kialakult kemoterápi-
ával szembeni rezisztencia megszûnik, és a betegek újfent
reagálnak a kemoterápiára.

TTCCMM  DDRR..  QQIINN LLII

Chengdu város 1. kórháza kínai orvosi osztályának 1. or-
vosnõje, az ausztriai ”Cell-Culture-Research-Laboratórium”
munkatársa. 1998 óta az ”International CCooDD™™  Cancer
Research Group” (Nemzetközi CCooDD™™  Rákkutató Csoport)
senior (rangidõs) tudósa, és elõad a TCM Akadémián és a
bécsi TCM-Egyetem Gyógyszertani Intézet igazgatója.

Elérhetõség: A-1040 Bécs, Margaretenstr. 2–4/14.
Tel.: 0043-676-624-9698, Fax: 0043-1-585-18-05
tcmdrliqin@yahoo.com

AASSSSOOCC..  PPRROOFF..  PPRROOFF..  HH..CC..  MMAAGG..  DDRR..  TTHHOOMMAASS DDAAVVIIDD

A ”Csípõdiszplázia Kutatóintézet Kft.” az ”Osztrák Sejtkultú-
ra Kutató Laboratórium” és az ”Immunstabilizációs Kutató-
és Információs Intézet” alapítója Bécsben. 1983 óta 20 ex-
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MMáássrréésszztt  kkiilleenncc  ddaaggaannaattffaajjttáánnááll  ffeelliissmmeerrttéékk  aa  kkeezzddõõddõõ
aappooppttóózziisstt..  EEzzeekk  aa  ddaaggaannaattffaajjttáákk  aa  mmeellllrráákk,,  aa  nneemm  kkiisssseejjtteess  ttüü--
ddõõrráákk,,  aa  ggyyoommoorr--  ééss  vvaassttaaggbbééllrráákk,,  aa  ccssoonnttrráákk  ((oosszztteeoosszzaarr--
kkóómmaa)),,  aa  pprroosszzttaattaa--,,  aa  ppeetteefféésszzeekkrráákk  ééss  ááttttéétteeiikk,,  ééss  aa  nnoonn--
HHooddggkkiinn  llyymmpphhoommaa..  

AAzz  eerreeddmméénnyyeekk  eeggyyéérrtteellmmûûeekk  ééss  eennnneekk  aa  tteeaakkeevveerréékknneekk
aa  kkiivváállóó  ttuullaajjddoonnssáággaaiitt  bbiizzoonnyyííttjjáákk,,  vvaaggyyiiss  aa  mméérreeggtteelleenníí--
ttõõ,,  iimmmmuunneerrõõssííttõõ,,  ddaaggaannaatteelllleenneess,,  aannttii--aannggiiooggeenneettiikkuuss,,
ggéénneexxpprreesssszziióó--ccssöökkkkeennttõõ  ééss  ggéénnjjaavvííttóó  hhaattáásstt..

EEbbbbõõll   kkéé tt   ffoonn ttooss   ffee llaaddaatt   kköövvee ttkkeezz ii kk ::
AA  llaakkoossssáágg  iinnffoorrmmáálláássaa  eennnneekk  aa  tteeaakkeevveerréékknneekk  aa  kkrróónnii--
kkuuss,,  ddeeggeenneerraattíívv  kkóórrookkaatt  mmeeggeellõõzzõõ  ééss  ggyyóóggyyííttóó  hhaattáássáá--
rróóll,,  aahhooggyyaann  eemmbbeerreekk  sszzáázzmmiilllliióóii  éévveezzrreeddeekk  óóttaa  hhaasszznnááll--
jjáákk..

EEzzéérrtt  rreennddkkíívvüüll  ffoonnttooss  aa  rráákkeelllleenneess  tteerrááppiiaa  kkiieeggéésszzííttéé--
ssee//mmeeggeerrõõssííttééssee  eezzzzeell  aa  tteeaakkeevveerréékkkkeell,,  sszziinneerrggiizzmmuussbbaann  aa
hhaaggyyoommáánnyyooss  kklliinniikkaaii  oorrvvoossllááss  mmóóddsszzeerreeiivveell  ééss  ––  aammii  mméégg
jjeelleennttõõsseebbbb  ––  aazz  ááttttéétteekk  mmeeggeellõõzzééssee  aa  mmáássooddllaaggooss  pprree--
vveenncciióóvvaall..

AAhhooggyy  aazz  áállttaalláánnoossaann  iissmmeerrtt,,  nneemm  aazz  eellssõõddlleeggeess  ddaaggaa--
nnaattookk  jjeelleennttiikk  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  pprroobblléémmáátt..  SSookkkkaall  nnaaggyyoobbbb
jjeelleennttõõssééggüükk  vvaann  aazz  ááttttéétteekknneekk,,  aammeellyyeekk  éélleettvveesszzééllyyeess
hheellyyzzeetteett  iiddéézzhheettnneekk  eellõõ..  

EEzzéérrtt  aa  pprreevveennttíívv  tteeaaffooggyyaasszzttááss  aazz  eeggéésszzssééggmmeeggõõrrzzééss
ccéélljjáábbóóll  ffõõlleegg  iiddõõsseebbbb  kkoorrbbaann  ffööllööttttéébbbb  ffoonnttooss,,  éépppp  iillyyeenn
ffoonnttooss  aa  pprreevveennttíívv  tteeaaffooggyyaasszzttááss  aa  rráákkooss  bbeetteeggeekknnééll  iiss  aazz
ááttttééttkkééppzzõõddéésseekk  mmeeggeellõõzzéésséérree..
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ppllaacceebboo--kkoonnttrroolllláálltt,,  kkeettttõõss--vvaakkoonn  vvééggzzeetttt  kklliinniikkaaii  ttaannuull--
mmáánnyy  mmáássooddiikk  sszzaakkaasszzáábbaann  1100  hhóónnaapp  uuttáánn  llááttsszzootttt,,  hhooggyy
aa  vvöörröössvvéérrtteesstteekk  ééss  aa  ffeehhéérrvvéérrsseejjtteekk  sszzáámmaa,,  aa  hheemmoogglloo--
bbiinn--ttiitteerr  ééss  aa  ttrroommbboocciittaasszzáámm  aa  ppllaacceebbookkoonnttrroollll  ccssooppoorrtt--
ttaall  sszzeemmbbeenn  jjeelleennttõõsseenn  mmeeggeemmeellkkeeddeetttt..

POZITÍV EREDMÉNYEK
AA  ddookkuummeennttáácciióókk  kkiiéérrttéékkeellééssee  uuttáánn  mmeegg  kkeellll  áállllaappííttaannii,,
hhooggyy  vvééggssõõ  ssttááddiiuummbbaann,,  eellõõrreehhaallaaddootttt  ááttttéétteess  bbeetteeggeekknnééll
kkiilleenncc  ddaaggaannaattccssooppoorrttbbaann  aazz  eeggéésszz  vviilláággrraa  kkiitteerrjjeeddõõeenn
6600%%--iigg  lleehheetteetttt  ppoozziittíívv  eerreeddmméénnyyeekkeett  eellkköönnyyvveellnnii..  EEzz  aa
6600%%--ooss  eerreeddmméénnyy  hháárroomm  ccssooppoorrttrraa  oosszztthhaattóó::  33%%  ttoottáálliiss
rreemmiisssszzóó  ((aa  ddaaggaannaatt  tteelljjeess  sszzéétteessééssee)),,  2222%%  rréésszzlleeggeess
rreemmiisssszziióó  ((aa  ddaaggaannaatt  ttööbbbb  mmiinntt  5500%%--kkaall  ttöörrttéénnõõ  kkiisseebbbbee--
ddééssee,,  iilllleettvvee  zzssuuggoorrooddáássaa))  ééss  3355%%  ssttaabbiilliizzáácciióó  ((vvaaggyyiiss  aa
ddaaggaannaattnnöövveekkeeddééss  mmeeggáálllláássaa))..

EEzzeekkeett  aazz  eerreeddmméénnyyeekkeett  eeggyy  mmaaggyyaarr  eeggyyeetteemmii  kkuuttaattóóccssoo--
ppoorrtt  ggéénneexxpprreesssszziióóss--vviizzssggáállaattaaii  iiss  aallááttáámmaasszzttjjáákk..  AA  kkuuttaattóóccssoo--
ppoorrtt  aa  mmuunnkkáájjáátt  22000055..  ookkttóóbbeerr  1133--áánn  KKrrééttáánn,,  aazz  ““AAddvvaanncceess
iinn  OOnnccoollooggyy””  rráákkvviilláággkkoonnggrreesssszzuussoonn  mmuuttaattttaa  bbee..  IItttt  mmeeggáállllaa--
ppííttáásstt  nnyyeerrtt,,  hhooggyy  aa  tteeaa  ffooggyyaasszzttáássaa  áállttaall  aa  lliimmffoocciittaasszzáámm  7722
óórraa  mmúúllvvaa  áállllaattkkíísséérrlleetteekkbbeenn  4499,,22%%--iigg  eemmeellkkeeddeetttt..  MMeeggeemmllíí--
ttééssrree  kkeerrüülltt,,  hhooggyy  aa  CCooDD™™--tteeaa  aa  ””pp5533””,,  aa  ””HHaa--rraass””,,  aa  BBccll22,,
aa  HHEERR22  ééss  aa  ””cc--mmyycc””  ggéénn  eexxpprreesssszziióójjáátt  mmiinnddeenn  sszzeerrvvbbeenn  jjee--
lleennttõõsseenn  ccssöökkkkeenntteettttee,,  ééss  ––  mméégg  jjeelleennttõõsseebbbb,,  hhooggyy  ––  eezzeekknneekk
aa  ggéénneekknneekk  aa  kkáárroossooddáássaa  ttööbbbb  hhóónnaapp  uuttáánn  mmeeggsszzûûnntt..  EEzzáállttaall
aa  ddeeffoorrmmáálltt  sseejjtteekk  tteerrmmeellééssee  mmeeggáálllltt  ééss  eelliinndduulltt  aa  ddaaggaannaattooss
sseejjtteekk  pprrooggrraammoozzootttt  eellhhaalláássaa..
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nneess  hhaattáássaa  vvaann  aa  hheeppaattiittiisszz  CC,,  aazz  iinnfflluueennzzaa  AA,,  aa  hhuummáánn--
ppaappiilllloommaa--vvíírruuss,,  aazz  EEppsstteeiinn  BBaarrrr--vvíírruuss  ééss  aa  hheerrppeesszzvvíírruuss--
ssaall  sszzeemmbbeenn..

AAzz  uuttóóbbbbii  1100  éévvbbeenn  oosszzttrráákk  kkuuttaattóókknnaakk  ééss  mmaaggyyaarr  hháázziioorr--
vvoossookknnaakk  ssiikkeerrüülltt  eelléérrnnii,,  hhooggyy  sszzáámmooss  eellõõrreehhaallaaddootttt  áállllaappoott--
bbaann  lléévvõõ  HHeeppaattiittiiss  CC  vvíírruussssaall  ffeerrttõõzzöötttt  bbeetteegg,,  iilllleettvvee  oollyyaann  bbee--
tteeggeekk,,  aakkiikk  aa  hhaaggyyoommáánnyyooss  tteerrááppiiáávvaall  sszzeemmbbeenn  eelllleennáállllóókk
vvoollttaakk,,  aa  ttrróóppuussii  tteeaakkeevveerréékk  ttööbbbbhhóónnaappooss  sszzeeddééssee  uuttáánn  vvíí--
rruussmmeenntteesssséé  vváállttaakk..  ((AA..  GGeeoorrggooppuullooss,,  SS..  SSiimmoonn,,  II..  TTiihhaannyyii))

EEzzeenn  kkíívvüüll  ssookk  oollyyaann  rráákkbbeetteeggnnééll,,  aakkiikkeett  sszzeerrttee  aa  vviilláággoonn
aa  tteeaakkeevveerréékkkkeell  kkeezzeellnneekk,,  ffeellttûûnnõõ,,  hhooggyy  aa  kkeezzeellééss  iiddõõttaarr--
ttaammaa  aallaatttt  nneemm  kkaappttaakk  iinnfflluueennzzááss  mmeeggbbeetteeggeeddéésstt..

NNééhháánnyy   ppéé llddáávvaa ll   mmooss tt   ss zzeemmlléé ll tt ee tt jjüükk   aa  tt rróóppuuss ii   tt eeaa --
kkeevveerréékk   kk ii vváá llóó  ddaaggaannaattee ll ll eenneess   ééss   vv íí rruussee ll ll eenneess   hhaa --
ttáássáátt ::

11..  eesseett
Egy 35 éves nõt (M. Zsuzsi) egy 6 8 cm-es nagyságú
mmeenniinnggiióómmáávvaall az egyesült államokbeli, bostoni ”Harvard
Medical School”-ban többször megmûtöttek. Ezek után a
mûtétek után egyszer csak ppeetteefféésszzeekkrráákkoott és a hasüregben
eellõõrreehhaallaaddootttt  ””ccaarrcciinnoossiiss  ppeerriittoonneeii””--tt  ((hhaasshháárrttyyaaááttttéétteekk))  ééss
aasszziitteesstt  ((hhaassvvíízzkkóórrtt  ––  44--55  lliitteerr)) fedeztek fel. Radikális operá-
ció és kemoterápiás kezelés után kiderült, hogy a rosszindu-
latú folyamat továbbhaladt, és az USA-ban, illetve Európá-
ban az onkológusok a betegnek legfeljebb 2 hónapos túl-
élési idõt prognosztizáltak. 
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EEbbbbeenn  aazz  öösssszzeeffüüggggééssbbeenn  eemmllííttééssrree  mmééllttóó,,  hhooggyy  kklliinniikkaaii
ttaannuullmmáánnyyookk  bbiizzoonnyyííttjjáákk  eennnneekk  aa  tteeaakkeevveerréékknneekk  aa  ggyyuull--
llaaddáássggááttllóó  hhaattáássáátt,,  mmééggppeeddiigg  aa  rreeuummaattiikkuuss  aarrtthhrriittiisszznnééll,,
aa  CCrroohhnn--bbeetteeggssééggnnééll,,  aa  sszzkklleerróózziiss  mmuullttiipplleexxnnééll,,  aa
PPaarrkkiinnssoonn--  ééss  AAllzzhheeiimmeerr--kkóórrnnááll..

SSookk  oorrvvoossnnááll  sszzeemmééllyyeess  ttaappaasszzttaallaattookk  mmuuttaattjjáákk,,  hhooggyy  aa
tteeaakkeevveerréékk  aazz  aasszzttmmááss  ééss  aalllleerrggiiááss  kkeezzeelléésstt  iiss  sseeggííttii,,  ééss  ííggyy
aazz  aauuttooiimmmmuunn--bbeetteeggssééggeekknnééll  eeggyyrree  iinnkkáábbbb  aallkkaallmmaazzhhaattóó..

ÖÖsssszzee ffoogg llaa ll vvaa  mmeegg  kkee ll ll   áá ll llaapp íí ttaann ii ,,   hhooggyy   aa  tt rróóppuu --
ss ii   tteeaakkeevveerréékk::

–– mméérreeggtteelleennííttõõ,,  iimmmmuunneerrõõssííttõõ,,  ddaaggaannaatteelllleenneess,,  ggéénneexx--
pprreesssszziióó--ccssöökkkkeennttõõ  ééss

–– ggéénnjjaavvííttóó  hhaattáássáávvaall  mmaa  ééss  aa  jjöövvõõbbeenn  aaddddiittíívv,,  sszzuuppppoorrttíívv  
bbiiootteerrááppiiaakkéénntt  aa  mmooddeerrnn  bbiioollóóggiiaaii  ééss  iimmmmuunnoollóóggiiaaii  
rráákkeelllleenneess  tteerrááppiiaa  lléénnyyeeggeess  rréésszzéétt  kkééppeezzii..

VÍRUSELLENES HATÁS

FFiiggyyeelleemmbbee  vvéévvee  aazztt,,  hhooggyy  eeggyy  bbééccssii  rráákkkkuuttaattóó  aazz  AAmmaa--
zzoonnaass  vviiddéékkéénn  aa  DDeenngguuee--lláázz  ééss  aa  ””LLeeiisscchhmmaannnniioossiiss  vviiss--
cceerraalliiss””  lleeggssúúllyyoossaabbbb  ffoorrmmáájjáábbaann  bbeetteeggeeddeetttt  mmeegg,,  ééss
mmiinnddkkéétt  bbeetteeggssééggeett  ttúúllééllttee  aa  ttrróóppuussii  tteeaakkeevveerréékk  sseeggííttsséé--
ggéévveell,,  bbééccssii  kkuuttaattóókk  eellkkeezzddttéékk  aa  tteeaakkeevveerréékk  vvíírruusseelllleenneess
hhaattáássáánnaakk  kkuuttaattáássáátt  iiss..  AA  bbééccssii  ÁÁllttaalláánnooss  KKóórrhháázz  PP33--aass
kkuuttaattóóáálllloommáássaa  ééss  aa  bbuuddaappeessttii  SSzztt..  IIssttvváánn  EEggyyeetteemm  kkuuttaa--
ttóóii  eeggyyéérrtteellmmûûeenn  iiggaazzoollnnii  ttuuddttáákk,,  hhooggyy  aa  ttrróóppuussii  tteeaakkeevvee--
rréékknneekk  mméégg  nnaaggyy  hhííggííttáássbbaann  iiss  nnaaggyyoonn  mmaaggaass  vvíírruusseellllee--
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után a beteg kkeemmootteerrááppiiááss  kkeezzeellééssbbeenn  rréésszzeessüülltt. Ennek elle-
nére ppáárr  hhéétttteell  kkééssõõbbbb  aa  mmáájjbbaann  ééss  aa  ttüüddõõbbeenn  ttööbbbb  ááttttéétt  kkee--
lleettkkeezzeetttt. 2005 júniusában kezdte a beteg a teakeverék
fogyasztását, és a táplálkozási szokásainak és életstílusának
célzott átállítását. ÖÖtt  hhóónnaappppaall  kkééssõõbbbb  ((22000055..  nnoovveemmbbeerr))  aa
bbeetteegg  mmáájjáábbaann  ééss  ttüüddeejjéébbeenn  ccoommppuutteerrttoommooggrrááffiiááss  vviizzssggáá--
llaattttaall  mmáárr  nneemm  ttuuddttaakk  ááttttéétteett  mmeeggáállllaappííttaannii..  AA  bbeetteegg  aazzóóttaa  aa
lleeggjjoobbbb  eeggéésszzssééggnneekk  ééss  aa  lleeggjjoobbbb  kkeeddvvnneekk  öörrvveenndd..

Abstract: elõadás „34. MedWoche 2003“ Baden-Baden,
Németország, 2003.

„SO K O L D A L Ú K I I N D U L Á S I A N Y A G O K

A R Á K E L L E N I K E M O T E R Á P I Á B A N:  
A N Ö V É N Y I K E V E R É K E K K E L V É G Z E T T

M O L E K U L Á R I S -M E C H A N I S Z T I K U S

V I Z S G Á L A T O K E R E D M É N Y E I“  
DDrr..  rreerr..  nnaatt..  RReeiimmaarr  CC..  BBrruueenniinngg

AAzz  AAIIDDSS--tteerrááppiiáábbaann  eelléérrtt  ttaarrttóóss  ssiikkeerrüükk  aallaappjjáánn  ttööbbbb  hhaattóó--
aannyyaagg  kküüllöönnbböözzõõ  mmoolleekkuulláárriiss  kkiiiinndduulláássii  aannyyaaggookkkkaall  vvaallóó
kkoommbbiinnáácciióóiivvaall  ((úúnn..  kkookkttééllookkkkaall))  aa  kkllaasssszziikkuuss  rráákktteerrááppiiáábbaann
iiss  eeggyyrree  ggyyaakkrraabbbbaann  ttaalláállkkoozzhhaattuunnkk..  AAzz  eekkkkoorr  ffeellllééppõõ  hhaattááss--
nnöövveekkeeddéésseekk  tteelljjeessssééggggeell  mmeeggffeelleellnneekk  aazzoonn  sszziinneerrggiizzmmuussookk--
nnaakk,,  aammeellyyeekkeett  aa  nnöövvéénnyyii  kkiivvoonnaattookkkkaall  vvééggzzeetttt  kkiieeggéésszzííttõõ  ttee--
rrááppiiáákkbbaann  mmiinnddiigg  iiss  ffeellttéétteelleezztteekk..  
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A beteg reményvesztett állapotban 2002. március 5-én
kezdte el a trópusi teakeverék intenzív fogyasztását, táplál-
kozási szokásainak, illetve életstílusának egyidejû, célzott
megváltoztatásával együtt. 22000022  nnoovveemmbbeerréébbeenn  aa  kkóórrhháázzaakk
mmáárr  nneemm  ttaalláállttaakk  aa  bbeetteegg  tteessttéébbeenn  ddaaggaannaattooss  eellvváállttoozzáásstt..
Azóta a lányával él Budapesten, és 2006 márciusában újra
férjhez ment. MMoosstt,,  44  éévvvveell  kkééssõõbbbb,,  aa  bbeetteeggnnééll  eeggyy  áállttaalláá--
nnooss  kkiivviizzssggáállááss  aallkkaallmmáávvaall  aa  lleeggjjoobbbb  eeggéésszzssééggeett  nnyyuuggttáázzttáákk..
AA  bbeetteegg  aa  CCooDD™™--rreennddsszzeerr  aallaappjjáánn  nnééggyy  éévv  óóttaa  ddaaggaannaatt--  ééss
ppaannaasszzmmeenntteesseenn  ééll..

22..  eesseett
Ez az eset lefolyásában különösképpen is drámai: egy 35
éves nõ non-Hodgkin limfómában betegedett meg. A daga-
natok a mellkasi részben nagy kiterjedésûek voltak. A beteg
operálhatatlan és ssaajjnnáállaattooss  mmóóddoonn  kkeemmootteerrááppiiaa--rreezziisszztteennss
((MMDDRR))  iiss  vvoolltt..  AA  kkeemmootteerrááppiiááss  kkeezzeellééss  uuttáánn  aa  bbeetteegg  ffééll  ttüüddee--
jjéénneekk  mmûûkkööddééssee  lleeáálllltt..  55%%--ooss  ttúúllééllééssii  eessééllyytt  pprrooggnnoosszzttiizzáállttaakk
nneekkii..  AA  kkeemmootteerrááppiiaa  eelllleennéérree  aa  ddaaggaannaattookk  ttoovváábbbb  nnõõtttteekk,,  ééss
eebbbbeenn  aa  rreemméénnyytteelleenn  hheellyyzzeettbbeenn  kkeezzddttee  eell  aa  bbeetteegg  aa  ttrróóppuussii
tteeaakkeevveerréékk  ffooggyyaasszzttáássáátt,,  iilllleettvvee  aa  ttáápplláállkkoozzáássii  sszzookkáássaaiinnaakk
ééss  éélleettssttíílluussáánnaakk  ccééllzzootttt  ááttáállllííttáássáátt..  AA  bbeetteegg  áállllaappoottaa  hhééttrrõõll
hhééttrree  jjaavvuulltt,,  ééss  aa  tteeaakkeevveerréékk  nnyyoollcc  hhóónnaappii  ffooggyyaasszzttáássaa  uuttáánn
aa  bbeetteeggrrõõll  aa  DDeebbrreecceennii  EEggyyeetteemm  áállttaall  ((PPEETT//CCTT))  mmeeggeerrõõssííttéésstt
nnyyeerrtt,,  hhooggyy  TTEELLJJEESSEENN  DDAAGGAANNAATTMMEENNTTEESS..  

33..  eesseett
Egy 52 éves nõ eellõõrreehhaallaaddootttt  vvaassttaaggbbééllrráákkkkaall. Az operáció
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A fitoterápia története olyan hosszú idõre nyúlik vissza,
akárcsak az emberi gyógyítás története. A növények gyógyá-
szati felhasználásáról készült elsõ feljegyzéseket még a su-
mérok vésték fel agyagtábláikra. Assurbanipal asszír király
ékírásos könyvtárában már több mint 250 gyógynövényrõl
található feljegyzés.

Az egyiptomiak, akiknek orvostudományi ismeretei még
ma is ámulatba ejtenek bennünket, szintén tudtak a növé-
nyek gyógyító erejérõl. Híressé vált a Papyrus Ebers recept-
gyûjteménye a Kr. e. 1500 körüli idõbõl, amelyben több
mint 700 növényi hatóanyagot sorolnak fel felhasználási te-
rületekkel együtt. A görögök az istenek ajándékának tartot-
ták a növények gyógyhatását. Homérosz az Iliászban
Machaon és Podaleirosz orvosokat említi, akiket – mint a
gyógyítás istenének, Aszklepiosznak a fiait – a legnagyobb
tisztelet vett körül.

Idõszámításunk kezdetével a növényi gyógyászat kissé fe-
ledésbe merült, míg a bencések a VIII. században össze nem
gyûjtötték az összes természetgyógyászati ismeretet.

Hildegard von Bingen apátnõ a „Causae et curae“ (Okok
és kezelések) c. mûvében több mint 62 lázcsillapítót, 79
szívre és 99 reumára való gyógyszert említ meg. A nép szin-
tén tudott a növények gyógyerejérõl. A javasasszonyoknak
gyakran csodálatra méltó ismereteik voltak a természet-
gyógyászatról. Amikor azonban százával égették el õket
mint boszorkányokat, e tudomány nagy része veszendõbe
ment. Így aztán sok növényt, hatóanyagot és receptúrát új-
ra fel kellett fedezni.
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AA  rroosssszziinndduullaattúú  ddaaggaannaattooss  bbeetteeggssééggeekk  pphhyyttootteerráá--
ppiiáájjáábbaann  ppééllddááuull  sszzookkááss  aa  kküüllöönnbböözzõõ  hhaattáássssppeekkttrruummookk--
kkaall  rreennddeellkkeezzõõ  kküüllöönnffééllee  nnöövvéénnyyeekkeett  kkoommbbiinnáállnnii..

AA  lleeggúújjaabbbb  mmoolleekkuulláárriiss  bbiioollóóggiiaaii  kkuuttaattáássii  eerreeddmméénnyyeekk
hháátttteerréébbõõll  kkiiiinndduullvvaa  eebbbbeenn  aazz  eellõõaaddáássbbaann  kkéétt  „„kkllaasssszzii--
kkuuss““  rráákkeelllleenneess  ggyyóóggyynnöövvéénnyy,,  aa  ttaabbeebbuuiiaa ééss  aazz  uunnccaarriiaa
hhaattáássmmeecchhaanniizzmmuussaaii  kkeerrüüllnneekk  bbeemmuuttaattáássrraa,,  ééss  eeggyy
AAuusszzttrriiáábbaann  ééss  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  kkiiffeejjlleesszztteetttt  tteeaakkéésszzíítt--
mméénnnnyyeell  ((„„CCooDD™™--TTeeaa  --EExxttrraakktt““))  sszzeerrzzeetttt  ssaajjáátt  ttaappaasszzttaallaa--
ttookk  ééss  kklliinniikkaaii  ttaannuullmmáánnyyookk  sseeggííttssééggéévveell  aazzookk  sszziinneerrggiikkuuss
hhaattáássaa  kkeerrüüll  kkiiffeejjttééssrree  kküüllöönnöösseenn  aa  kkllaasssszziikkuuss  ssuuggáárr--  ééss
kkeemmootteerrááppiiáávvaall  kkoommbbiinnáállvvaa..

EURÓPAI MIKROBIOLÓGIAI ÉS KEMOTERÁPIAI

KUTATÓLABORATÓRIUM TUDOMÁNYOS FÕ-

IGAZGATÓJA, PROF. DDR. A. G. VÉLEMÉNYE A

COD™-RENDSZERRÕL:

Örömömre szolgál, hogy itt kommentálhatom mag. dr. Dávid
Tamás tudományos tevékenységét. 

Elöljáróban azonban hadd tegyek néhány megjegyzést,
amely tényekkel hivatott tisztázni azt a széles körben elterjedt
véleményt, miszerint a modern orvostudomány és a fitote-
rápia (phyton=növény, therapia=gyógyulás) egymással el-
lentétben állnak.
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Mindamellett a növények nem csodaszerek. Csak akkor
érvényesülnek, ha helyesen, célzottan alkalmazzák õket és a
korlátaikra is gondolnak közben. Valahányszor e korlátokat
a gyógyászat tudatosan vagy tudattalanul figyelmen kívül
hagyja, az oktatott orvostudomány azonnal a fenntartásait
kezdi hangoztatni. E kötelesség betartása immáron odáig
vezetett, hogy sokan azt feltételezik: az orvostudomány és a
fitoterápia ellentmondanak egymásnak.

Remélem azonban, hogy a fitoterápia történetére való
visszatekintés és a mai ismeretek felvázolt leltára meggyõzõ-
en ábrázolja, hogy ez az ellentét – egyes esetek kivételével
– nem létezik és nem is szabad, hogy létezzen.

E fejtegetések alapján már senki sem csodálkozhat azon,
hogy mag. dr. Dávid munkáját kezdettõl fogva érdeklõdés-
sel figyeltem. Tizennégy évi munka után sikerült megállapí-
tania a növényi kombináció legfontosabb paramétereit, az-
az az együttes hatékonyságot, az egyértelmû káros mellék-
hatás-mentességet és a standardizált minõséget.

Ez a három paraméter teszi lehetõvé a veszélytelen alkal-
mazást az orvostudományban. 

Meggyõzõdhettem arról, hogy õ a terápiájában nem egyes
anyagok hatására épít (mint az a legtöbb gyógyszer esetében
megfigyelhetõ), hanem a természetes állapotukban megtar-
tott növényi keverékekre, amelyek az összes alkotórészük
szinergiai interakciója révén fejtik ki támogató hatásukat.
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Samuel Hahnemann (a homeotápia feltalálója), Sebastian
Kneipp és a természetgyógyász pap, Münzle élen jártak eb-
ben a munkában.

A mai idõben a fitoterápia már régen tudománnyá vált. Az
orvostudomány körülbelül 3000 gyógynövényt ismer, ame-
lyekbõl 500-at használnak fel a gyógyszerekben. Az orvos-
ságok összességének csaknem 40%-a növényi eredetû, 
habár elkészítésük módja már csak gyökereiben egyezik a
hagyományos gyógynövény-receptúrákkal. 

Idõközben az ember már a gyógynövények hatásának
okát kutatja, hatóanyagokat keres, azonosítja és izolálja
azokat. Ezáltal az utóbbi években néhány értékes felismerés-
re tett szert. Néhány növényrõl végre kiderült, hogy miért fej-
ti ki gyógyhatását. Ám azt is fel kellett ismerni, hogy a nö-
vény mint egész, nem feltétlenül úgy hat, mint a benne ta-
lálható anyagok. Hatása kevésbé agresszív és többnyire át-
fogóbb, mint a fõ összetevõje. 

Különbözõ anyagai kiegészítik, néha erõsítik, néha gátolják
egymást. Így a gyógynövény nem csupán a hatóanyagok
hordozóját, hanem magát a hatás elvét is megtestesíti. En-
nek megértése valószínûleg a legfontosabb elõrelépés, amit
korunkban a fitoterápia tett.

Sok növénynek tulajdonítanak úgynevezett nem specifikus
hatást az emberi szervezetre, s ezzel a szellemre és a lélek-
re is. Nyilvánvalóan felélesztik és megerõsítik az öngyógyító
és védekezõ mechanizmusokat, ám nem tudjuk, hogy me-
lyik alkotórészük váltja ki ezt a hatást, vagy hogy a bennük
található anyagok összessége eredményezi-e azt.
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tesség, jobb lelkiállapot, állapotstabilizáció, részleges vagy
teljes daganatzsugorodás).

A rendszer mint a hagyományos terápiás módok melletti
adjuváns bioterápia, önmagában véve a lehetõ legtermésze-
tesebb tényezõkbõl áll: egészséges természetes táplálkozás,
természetes ételelkészítési módok, a lehetõségek szerinti mér-
sékelt testedzés, valamint lelki vizualizáció összekötve a már
említett növénykombinációval. 

AAbbbbaann  aa  sszziilláárrdd  mmeeggggyyõõzzõõddééssbbeenn  zzáárroomm  aajjáánnllóó  ssoorraaiimmaatt,,
hhooggyy  aazz  eelléénnkk  ttáárrtt  tteelljjeess  ffiittootteerrááppiiaaii  rreennddsszzeerr,,  aammeellyy  eeggyyüütt--
tteesseenn  hhaatt  aa  bbiioollóóggiiaaii  vvééddeekkeezzééssrree,,  aazz  öönnggyyóóggyyííttóó  eerrõõkk  mmoo--
bbiilliizzáácciióójjáárraa  ééss  sseeggíítt  aa  sszzeerrvveezzeett  iimmmmuunnrreennddsszzeerréénneekk  eerrõõssíí--
ttéésséébbeenn,,  tteettsszzééss  sszzeerriinntt  vváállaasszztthhaattóó  mmóóddsszzeerrtt  kkíínnááll  aa
hhoolliisszzttiikkaaii  oorrvvoosslláássnnaakk,,  aammiivveell  ffeellvveehheettii  aa  hhaarrccoott  kkiiffiinnoommuulltt,,
mméérrggeekkkkeell  tteellíítteetttt  ééss  eezzáállttaall  vvééddeekkeezzõõkkééppeessssééggéébbeenn  lleeggyyeenn--
ggüülltt  ttáárrssaaddaallmmuunnkk  ááttkkooss  bbeetteeggssééggeeiivveell  sszzeemmbbeenn..

Bécs, 1996. szeptember 29.

AAlliigghhaa  sszzüükkssééggeess  mmeeggeemmllíítteenneemm,,  mmiillyyeenn  ffoonnttooss  aa  mmaaii
iiddõõkkbbeenn,,  hhooggyy  eerrõõssííttssüükk  aazz  eemmbbeerrii  sszzeerrvveezzeetteett  ééss  aannnnaakk
vvééddeekkeezzõõ  eerreejjéétt..  AA  kköörrnnyyeezzeettii  áárrttaallmmaakk,,  mméérreeggaannyyaaggookk,,
aa  ssttrreesssszz,,  aazz  eeggéésszzssééggtteelleenn  éélleettvviitteell  ééss  ––  kkeezzeellééss  eesseettéénn  ––
aazz  eerrõõss  hheeppaattoo--,,  nneeffrroo--  ééss  kkaarrddiioottooxxiikkuuss  ggyyóóggyysszzeerreekk  úúggyy
lleeggyyeennggííttiikk  aa  tteesstt  tteerrmméésszzeetteess  vvééddeekkeezzõõ,,  öönnggyyóóggyyííttóó  rreenndd--
sszzeerréétt,,  hhooggyy  aa  lleeggjjoobbbb  oorrvvoossii  kkeezzeellééss  eelllleennéérree  ((sseebbéésszzeett,,
kkeemmootteerrááppiiaa,,  ssuuggáárrkkeezzeellééss))  aa  mmeelllléékkhhaattáássookk  ssookk  eesseettbbeenn
mmaaggáátt  aa  kkeezzeelléésstt  tteesszziikk  ttöönnkkrree,,  aazzaazz  kkééttssééggbbee  vvoonnjjáákk,,  ssõõtt
mmeeggsseemmmmiissííttiikk  aannnnaakk  hhaattéékkoonnyyssáággáátt..  

AA  mmaagg..  ddrr..  DDáávviidd  ééss  TTCCMM  ddrr..  LLii  áállttaall  kkiiffeejjlleesszztteetttt  rreenndd--
sszzeerr  ttaarrttóóss  mméérreeggtteelleennííttéésstt  ééss  eezzáállttaall  eerrõõss  vvééddeekkeezzõõeerrõõtt
bbiizzttoossíítt  aa  sszzeerrvveezzeettnneekk..

Az ajánlott természetes táplálkozás és életvitel lehet, hogy
hatalmas változtatást jelent, hosszú távon azonban kipró-
bált lehetõség arra, hogy az ismert orvosi terápiás módsze-
reket kölcsönös ráhatással kombináljuk a járulékos
bioterápiával.

A gyógynövénykeverékeket kezdetben az állatgyógyászat-
ban alkalmazták, majd a jó eredmények alapján a humán
orvoslásban is bevezették azokat.

Egyedül szóbeli propaganda útján máig kereken 2500
olyan személyt lehetett regisztrálni, akik a mag. dr. Dávid és
TCM dr. Li által kidolgozott és tudományosan is alátámasz-
tott fitoterápiai rendszer táplálkozási és életvezetési ajánlá-
sai szerint élnek, és akik átlagban 8–14 hét múlva magukon
észlelhetõ javulást érnek el (súlynövekedés, fájdalommen-
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N Y O L C A D I K  F E J E Z E T

„„MMiinnddeenn  nnaapp,,  mmiinnddeenn  óórráábbaann,,  mmiinnddeenn  ppeerrccbbeenn
eerrõõssííttssdd  öönnggyyóóggyyííttóó  eerrõõddeett!!““

ddrr..  DDáávviidd  TTaammááss

A HÁZIORVOSOK ÉS KLINIKUSOK ÁLTAL

KONTROLLÁLT ÉS COD™-RENDSZERREL

SIKERESEN KEZELT TERMINÁLIS, ÁTTÉTES

R Á K B E T E G E K B E S Z Á M O L Ó I

1993–2006

TAPASZTALATOK 
A COD™-RENDSZERREL

ÖS S Z E F O G L A L Á S

AA  ccssaakk  nnöövvéénnyyii  aallaappaannyyaaggbbóóll  öösssszzeeáállllííttootttt  ttrróóppuussii  tteeaakkee--
vveerréékk  eeggyyeess  nnöövvéénnyyii  hhaattóóaannyyaaggaaiinnaakk  sszziinneerrggiikkuuss  hhaattáássaa
aallaappjjáánn  ttuuddoommáánnyyooss  sszzeemmppoonnttbbóóll  mmaa  mmáárr  mmeeggáállllaappíítthhaa--
ttóó,,  hhooggyy  aa  CCooDD™™--ffiittootteerrááppiiááss  rreennddsszzeerrnneekk  öösssszzeessssééggéé--
bbeenn  aa  kköövveettkkeezzõõ  hhéétt  ffoonnttooss  ffuunnkkcciióójjaa  vvaann::

––  aa  sseejjtt  eenneerrggiiaabbáázziissáánnaakk,,  aa  tteerrmmiinnáálliiss  ooxxiiddáácciióónnaakk,,  aa
sszzaabbaaddggyyöökköökk  ééss  aazz  aannttiiooxxiiddáánnssookk  eeggyyeennssúúllyyáánnaakk  bbiizzttoo--
ssííttáássaa;;  

––  aa  tteesstt  pprriimmeerr  mméérreeggtteelleennííttééssee;;
––  aa  tteesstt  ssaajjáátt  vvééddeekkeezzõõeerreejjéénneekk  jjeelleennttõõss  ffookkoozzáássaa;;
––  aa  ddaaggaannaattooss  sseejjtteekk  nnöövveekkeeddéésséétt  ggááttllóó  hhaattááss;;
––  aazz  iinntteerrlleeuukkiinn--22,,  iinntteerrlleeuukkiinn--66,,  iinntteerrlleeuukkiinn--88,,  TTNNFF--

aallffaa,,  iimmmmuunngglloobbuulliinnookk,,  CCooQQ1100  ééss  aannttiiooxxiiddáánnssookk  pprroo--
dduukkcciióójjáátt  sseerrkkeennttõõ  hhaattááss;;

––  aannttii--aannggiiooggeenneettiikkuuss  hhaattááss,,  mmeellyy  aa  bbeetteegg  tteessttéébbeenn  lléévvõõ
ddaaggaannaatt  ééss  ááttttéétteekk  vvéérreellllááttáássáátt  zzaavvaarrjjaa  vvaaggyy  mmeeggsszzüünntteettii;;

––  aazz  aappooppttóózziiss  ((aa  pprrooggrraammmmoozzootttt  sseejjtthhaallááll))  8800––110000  %%--
ooss  iinndduukkcciióójjaa  eeggyyeess  rráákksseejjttvvoonnaallaakkoonn..
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DDrr..  AA..  IImmrréénnéé,,  11994422
Diagnózis: MMeellllrráákk  ++  LLGGLL
1996 februárjában írja:
„…1995. 11. 23. óta az utasításnak megfelelõen készítem
és iszom az Ön által kifejlesztett CCooDD™™-rendszerû teákat.
Tapasztalatom azóta a következõ: közérzetem jelentõsen ja-
vult, tteehheerrbbíírróó--kkééppeessssééggeemmet jjóónak ítélem, a teának nagyon
jó élénkítõ hatását tapasztalom, amelytõl a kköözzéérrzzeetteemm
jjoobbbb, ffáárraaddttssáággéérrzzeetteemm  ccssöökkkkeenn,,  jjóó  ééttvváággyyjjaavvííttóó, a lym-
phoödémát nem kis mértékben csökkenti, könnyen kimasz-
szírozhatóvá teszi, jelentõsen csökkenti a kiütést és a viszke-
tést… Úgy tapasztalom, hogy aa  tteeáánnaakk  áállddáássooss  aa  hhaattáássaa.
Életmentõ segítségét köszönöm, tisztelettel…“

AA..  LLáásszzllóó,,  11995533
Diagnózis: TTüüddõõrráákk
Felesége levele 1996 januárjában:
„…Amióta a férjem a teát issza, jjoobbbb  eerrõõbbeenn  vvaann,,  jjóóll  éérrzzii
mmaaggáátt,,  jjóó  aazz  ééttvváággyyaa. A tea a szervezet kiegyensúlyozottsá-
gát és regenerálását vonta maga után… Nagyon örülünk,
hogy van ez a tea és segít.

BB..  BB..,,  fféérrffii,,  11994488
Diagnózis: VVééggbbééllrráákk,,  kkrróónniikkuuss  vvaassttaaggbbééll--ggyyuullllaaddááss
1995. február 1.
Három hónapi teaivás után általános állapotom és étvá-
gyam kiváló, lelkileg jól és kiegyensúlyozott vagyok, fájdal-
maim nincsenek.
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AA..  DDaannii,,  ffiiúú,,  11999944..  GGrraazz,,  AAuusszzttrriiaa
Diagnózis: RRhhaabbddoommyyoossaarrkkoommaa (jobb rágóizom)
1996-ban 3 operálták és kemoterápiával kezelték, ered-
ménytelenül, a daganat újra életveszélyesen növekedett. 
A szülõk újságban kértek nemzetközi segítséget. 11999966..
ddeecceemmbbeerr  2244--éénn  kkeezzddttee  eell  aa  CCooDD™™--tteeaakkúúrráátt, akkor az orvo-
sok szerint 3 hét, legfeljebb 2 hónap volt az élettartama, a
kórházban csak palliativ kezelést kapott.

1997 februárban aa  CCTT--vviizzssggáállaatt  aa  ddaaggaannaatt  ssttaaggnnáácciióójjáátt
iiggaazzoollttaa..  11999999  õõsszzéénn  vvééggzzeetttt  CCTT--vviizzssggáállaatt  nneemm  ttuuddootttt  kkiimmuu--
ttaattnnii  sseemmmmiiffééllee  ddaaggaannaattooss  eellvváállttoozzáásstt,,  aa  ddaaggaannaatt  hheellyyéénn
ccssaakk  eeggyy  hheegg  vvoolltt  lláátthhaattóó..

AA..  GGyyöörrggyy
Diagnózis: TTüüddõõrráákk
Felesége írja 2000. január 18-án: Férjemnél 1999 július vé-
gén 44,,55  ccmm  ááttmméérrõõjjûû  ttüüddõõddaaggaannaattot állapítottak meg…
Azonnal megrendeltem a teakeveréket, amelyet augusztus
elején meg is küldtek. Férjem ettõl az idõponttól issza a te-
át és próbálja betartani étkezési tanácsaikat.
Szeptember 22-én aa  rröönnttggeenneenn  mmáárr  lléénnyyeeggeess  rreeggrreesssszziióó volt
látható. A tea segített a (kemo-) kezelések utóhatásait is el-
viselni. Fizikai állapota fokozatosan javul, a lépcsõn fárad-
ság nélkül jön fel a harmadik emeletre. 
A közérzete és az étvágya jó, több kilót hízott, nagyon jól ér-
zi magát. Nagyon köszönöm a teát, amely segítette férjem
gyógyulását…
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1996 áprilisában írja:
„… közérzetem általában kielégítõ, régebben gyakran fájt a
fejem, de amióta a CCooDD™™-rendszer szerint élek, azóta ez
nálam ismeretlen.…“

BB..  KKáárroollyy,,  11992255
Diagnózis: MMáájjrráákk
Felesége írja 1995 októberében:
„…Férjem 2 hete issza az Ön által összeállított és igen jó ha-
tású teakeveréket. A kúra elkezdése elõtt gyakorlatilag fekvõ-
beteg volt… Amióta a teát issza, vviisssszzaajjöötttt  aazz  ééttvváággyyaa és ezzel
együtt aazz  eenneerrggiiáájjaa is. HHaanngguullaattaa  iiss  jjoobbbb, ami óriási dolog!…“

DDrr..  CC..  BBééllaa,,  11992266
Diagnózis: VVaassttaaggbbééllrráákk,,  mmáájjááttttéétteekk
1995 novemberében írta: “…Súlyos operációm után több
hónapon át ittam az Ön által összeállított CCooDD™™-teát és ta-
pasztalataim szerint igen nagy haszonnal… Sok sorstársam
nevében is köszönöm eddigi fáradozásait!…“
1996 februárjában írja: “…igen hálásan köszönöm a teaada-
gokat. Hónapok óta vváállttoozzaattllaannuull  jjóó  aa  kköözzéérrzzeetteemm  ééss  mmuunnkkaa--
bbíírráássoomm, testsúlyom is változatlan… Köszönettel és hálával…“

CC..  SS..  EErriikkaa,,  11995544
Diagnózis: LLeeuukkaaeemmiiaa
„1996 szeptember 3. óta iszom a teát. Az október 1-i vvéérr--
vviizzssggáállaatt  eerreeddmméénnyyeeii  nnaaggyyoonn  jjóókk. Az október 16-i ccrriissttaa
bbiiooppssiiaa  tteelljjeess  rreemmiissssiióótt  mmuuttaatt…“
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BB..  ÉÉvvaa
Diagnózis: KKrróónniikkuuss  vvaassttaaggbbééllggyyuullllaaddááss,,  ééttvváággyyttaallaannssáágg
1999. november 1-jén írja: Örömmel kell leírnom, hogy
kezdjük érezni a tea gyógyító hatását. KKéétt  kkiillóótt  hhíízzttaamm,,  mmiióóttaa
iisszzoomm  aa  tteeáátt..  AAzz  aannyyaaggccsseerréémm  mmáárr  eeggyy  kkiiccssiitt  jjaavvuulltt……

BB..  II..,,  nnõõ
Diagnózis: CChhoonnddrroossaarrccoommaa  oossssiiss  iilleeii    ll..ss..  rreecciidd..
1995 április 10-én írja: AA  CCooDD™™  ggyyóóggyytteeáátt  aazz  eellõõíírráássuukk  sszzee--
rriinntt,,  aa  kkeemmootteerrááppiiááss  kkeezzeelléésssseell  eeggyyüütttt  aallkkaallmmaazzttaamm,,  mmeellyy
eerreeddmméénnyyeessnneekk  bbiizzoonnyyuulltt..  EE  hhóónnaapp  77..--éénn  ggyyóóggyyuullttaann  eennggeedd--
tteekk  kkii  aazz  OOrrsszzáággooss  OOnnkkoollóóggiiaaii  IInnttéézzeett  NNõõggyyóóggyyáásszzaattáárróóll.

AA  ggyyóóggyytteeaa nagyban eellõõsseeggíítteettttee  ggyyóóggyyuulláássoommaatt, ezért
igaz köszönettel tartozom Önöknek. Kívánom, hogy kutatá-
saik eredményesek legyenek, és sok gyógyult ember kerül-
jön ki az „Önök keze alól“.

BB..  IIssttvváánnnnéé,,  11994411
Diagnózis: MMeellllrráákk
Idézet 1996 januári levelébõl:
„…november óta iszom a véleményem szerint kitûnõ
CCooDD™™-teát. Azóta ffookkoozzaattoossaann  jjaavvuull  aazz  áállllaappoottoomm… jobb
az étvágyam és eenneerrggiiáámm  iiss  eeggyyrree  ttööbbbb… Õsszel még kísé-
rettel mertem csak közlekedni, most pedig már egyedül vég-
zem dolgaimat… Az eddig sápadt sárga arcszínem is kezd
normális színt kapni. Úgy gondolom, hogy ezeket a ppoozziittíívv
vváállttoozzáássookkat nagyrészt ennek a CCooDD™™-teának köszönhe-
tem!…
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DD..  IIvváánn,,  11993333
Diagnózis: TTüüddõõrráákk
1995 januárjában írja:
„…Utolsó szalmaszálként kell igénybe vennem az Ön segítõ-
kész gyógyító tevékenységét, bízva abban, hogy segítségével
még egy ideig szeretteim körében maradhatok. Köszönve ed-
digi gyógyító tevékenységét, kkéérreemm  aa  jjóó  IIsstteenn  áállddáássáátt,,  hhooggyy  jjóó
eeggéésszzssééggbbeenn  ffoollyyttaatthhaassssaa  kküüzzddeellmmeeiitt  aa  ddaaggaannaattooss  bbeetteeggeekk
ggyyóóggyyííttáássaa  éérrddeekkéébbeenn. Bízom Önben és gyógyulni vágyom!”

DD..  MMiicchheell,,  11994444,,  NNeeww  YYoorrkk
Diagnózis: NNeemm  kkiisssseejjtteess,,  kkeemmootteerrááppiiaa--rreezziisszztteennss,,  iinnooppeerraa--
bbiilliiss,,  aallmmaannaaggyyssáággúú  ttüüddõõrráákk..
2006. márciusban kezdte el a CCooDD™™--tteeaa  ééss  CCééllzzootttt
TTáápplláállkkoozzáássii  RReennddsszzeerrtt + napi 2x5 g CCooDD™™  VViittaall  PPlluusst, napi
3x1000 mg C-vitamint orálisan és hetente 3x10 000 mg 
C-vitamint intravénásan infúzió formájában.

A New York-i SStt..  VViinncceenntt  CCoommpprreehheennssiivvee  CCaanncceerr
CCeenntteerrbbeenn    33  hhóónnaapp  ((1122  hhéétt))  mmúúllvvaa a kontroll rröönnttggeennvviizzss--
ggáállaatt  ((ddrr..  BB..  ééss  ddrr..  CC..))  nneeggaattíívv  lleetttt,,  aazzaazz  aazz  aallmmaannaaggyyssáággúú
ddaaggaannaatt  sszzéétteesseetttt..

DD..  SSzzaabboollccss,,  11994422
Diagnózis: LLeeuukkaaeemmiiaa

“…1994 õsze óta iszom a teát… az utolsó kemoterápiás
kezelésem után jjaavvuulltt  aazz  áállllaappoottoomm,,  mmeeggeerrõõssööddtteemm  ééss  vviisszz--
sszzaannyyeerrtteemm  eerreeddeettii  tteessttssúúllyyoommaatt……  jjóóll  éérrzzeemm  mmaaggaamm……”
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CC..  JJáánnooss,,  11996677
Diagnózis: AAggyyddaaggaannaatt
1995. februárjában írja:
„…Köszönök mindent, amit eddig értem tett, sokban hhoozzzzáá--
jjáárruulltt  ggyyóóggyyuulláássoommhhoozz..
NNaaggyyoonn  jjóó,,  hhooggyy  eebbbbeenn  aa  rroohhaannóó  vviilláággbbaann  lléétteezznneekk  iillyyeenn

sseeggííttõõkkéésszz  eemmbbeerreekk……

DD..  IImmrree,,  11994466
Diagnózis: TTüüddõõrráákk
1996 márciusában írja:
„…Nagyon köszönöm Önöknek azt a lehetõséget, hogy se-
gítenek  ennek a szörnyû betegségnek a gyógyításában, mert
sajnos itt vidéken nincs, aki igazán foglalkozna a rákos bete-
gekkel. Január 31-tõl iszom rendszeresen a teákat, amit kap-
tam és elõírtak, azóta jjoobbbb  aa  kköözzéérrzzeetteemm,,  jjoobbbb  aa  kkeeddvveemm,,
vvaann  eerrõõmm  ddoollggoozznnii,,  mmoozzooggnnii,,  kkeerréékkppáárroozznnii,,  ssééttáállnnii. Rendsze-
resebben van székletem, jjoobbbbaann  aallsszzoomm,,  ééttvváággyyaamm  iiss  jjoobbbb.
Az étkezési tanácsaikat igyekszem betartani, tanulom, gya-
korlom a vegetáriánus étrendet. Az Önöktõl kapott étkezési
tanácsadó megerõsít abban, hogy helyesen étkezem.…“
1996 áprilisában írja:
„… újra csak azt tudom mondani, hogy nagy-nagy szeretetet
érzek Önök iránt, hogy segítenek gyógyulásomban. MMiinnddiigg
jjoobbbbaann  ééss  jjoobbbbaann  éérrzzeemm  mmaaggaamm..  AA  kkeerrttii  mmuunnkkáátt  iiss  eelléégg  jjóóll  bbíí--
rroomm, amit az elõzõ évben még nem mondhattam el.…“
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FF..  JJáánnoossnnéé,,  11993399
Diagnózis: TTüüddõõrráákk
1996 februárjában írja:
„…amióta iszom a teát (1995. június óta), hhaanngguullaattoomm  jjóó,,
ffiizziikkaaii  eerrõõmm  jjóó… Úgy érzem, a teaivás nagyon jót tesz ne-
kem… nagyon köszönöm a Professzor úrnak, hogy lehetõ-
vé tette, hogy ilyen jól érezzem magam… Az Ön teája ráse-
gített és eelliinndduullttaamm  aa  ggyyóóggyyuullááss  úúttjjáánn. Nagyon köszönöm a
segítségét és a humanitását!…“
1996 márciusában írja: „…Nagyon köszönöm a Professzor
úrnak, hogy lehetõvé tette számomra a CCooDD™™-teák ivását.
Igyekszem betartani a táplálkozásokkal kapcsolatos taná-
csait. Az orvosi leleteim jók, azóta aa  kköözzéérrzzeetteemm  iiss  jjoobbbb,,  eerrõõ--
sseebbbbnneekk  éérrzzeemm  mmaaggaamm. Hálás vagyok a Professzor úrnak,
hogy térítésmentesen bocsátja rendelkezésemre ezeket a
számomra nagyon jó hatású gyógyteákat.…“
1996 márciusában írja:
„…AAmmiióóttaa  iisszzoomm  aa  CCooDD™™--tteeáákkaatt,,  aazzóóttaa  mmeeggeerrõõssööddtteemm,,  ssookk--
kkaall  jjoobbbb  aa  kköözzéérrzzeetteemm,,  aa  lleelleetteeiimm  jjóókk,,  nneemm  jjöötttteekk  úújjaabbbb  ccssoo--
mmóókk… Nem tudom elégszer megköszönni a jóságát…“

FF..  IIssttvváánn,,  11995588
Diagnózis: HHeerreerráákk
1996 februárjában írja:
„…Egy hónapos teafogyasztás alatt úgy érzem, hamarabb
regenerálódott a szervezetem a teák segítségével, mint a te-
ák nélkül, elõzõ havi kezeléskor. JJoobbbb  aa  kkeeddvveemm,,  ttööbbbb  eerrõõtt
éérrzzeekk  mmaaggaammbbaann……“
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EE..  ÁÁggoossttoonnnnéé,,  11993344
Diagnózis: MMeellllrráákk
1995-ben írta:
„…Amit Ön a beteg emberekért tett, több, mint sok. Sajnos
elmentek már egy páran közülünk, akiket akkor mûtöttek,
amikor engem. Õk sajnos nem jutottak ehhez a csodához,
a CCooDD™™-teához. Nagyon hálás vagyok a Professzor úrnak,
hogy ebben részesülhetek.…“

FF..  BBééllaa,,  11995511
Diagnózis: TTüüddõõrráákk
1995 decemberében írja:
„…az utolsó kontrollvizsgálaton mellkasfelvételt végeztek,
azokat elõttem összehasonlították a korábbi felvételekkel. 
EEllttéérrééss,,  ttuummoorrnnöövveekkeeddééss  nniinnccss..  AAzzoonnooss  iiddõõbbeenn  vveelleemm  eeggyyüütttt
kkeezzeelltt  ééss  mmoosstt  ffeellüüllvviizzssggáálltt  bbeetteeggttáárrssaaiimmnnááll  rroosssszzaabbbbooddááss,,
ttuummoorrnnöövveekkeeddééss  ttöörrttéénntt…“!

FF..  JJ..,,  fféérrffii,,  11995522
Diagnózis: VVééggbbééllrráákk
Dr. L. Béla orvosa írja 1995. február 15-én:
„…A székletfunkció javult, étvágya jobb lett, hhíízzootttt.
Dr. J. Zsuzsa CT-lelete 1995. március 8-án:
Az elõzõ vizsgálathoz képest a ddaaggaannaattttöömmeegg mérete kissé
ccssöökkkkeenntt.
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1995. március 14-én írja:
EEggéésszzssééggii  áállllaappoottoomm  ééss  kkóórrhháázzii  lleelleetteeiimm  ssookkkkaall  jjoobbbbaakk,,  aa  ttüü--
ddõõrröönnttggeenn  mmáárr  ccssaakk  eeggyy  kkiiss  áárrnnyyéékkoott  mmuuttaattootttt..  ÉÉttvváággyyaamm  iiss
jjóó,,  ssúúllyyoomm  ssttaabbiill..  NNaaggyyoonn  jjóóll  éérrzzeemm  mmaaggaamm  ééss  ffáájjddaallmmaaiimm
ssiinnccsseenneekk..
Dr. M. Orosházi Kórház:
AA  ppáácciieennssnneekk  ffuullllaaddáássii  rroohhaammaaii  mmáárr  nniinnccsseenneekk,,  lláábbaaii  ssiinn--
ccsseenneekk  mmeeggddaaggaaddvvaa..
1995. március 30-án telefonon:
AA  hháázzttaarrttáássbbaann  ddoollggoozzoomm,,  mmiinntt  rrééggeenn,,  mméégg  bbiicciikklliizzeemm  iiss,,
mmiinnddeezz  nneemm  eessiikk  nneehheezzeemmrree,,  eeggyy  ccssooddáállaattooss  éérrzzééss,,  hhooggyy
mmeeggiinntt  rreemméénnyyeemm  lleehheett  ééss  úújjaabbbb  nnaappookkaatt  mmeeggééllhheetteekk..

GG..  PPáállnnéé,,  11993322
Diagnózis: MMeellllrráákk
1995 márciusában írja:
„…A phytoterápiás kezelés megkezdése után rövid idõn be-
lül aa  ffuullllaaddáássooss  ttüünneetteeiimm  eennyyhhüülltteekk..  NNaappii  kköözzéérrzzeetteemm  jjóónak
mondható, nyugodtan alszom, az ééttvváággyyaamm  jjóó..  AA  tteeaa  nnaa--
ggyyoonn  jjóóttéékkoonnyy  hhaattáássúúnak bizonyul…“

GG..  BBééllaa,,  11993355
Diagnózis: CCLLLL
1996 februárjában írja:
„…Szeretném kifejezni Önnek nagyrabecsülésemet és mély-
séges hálámat, amiért lehetõvé tette számomra az Ön által
forgalmazott teák fogyasztását. Amikor az Ön teáiról hallot-
tam kb. 1 éve, igen leromlott állapotban voltam. Az Önök-
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FF..  MM..,,  nnõõ,,  11994400
Diagnózis: MMeellllrráákk,,  nnyyiirrookkccssoommóóááttttéétteekk
1994. december 20-án telefonon közölte:
Két hónapja fogyasztom a teát, általános és lelki állapotom
szuper, ffiizziikkaaii  áállllaappoottoomm  oollyyaann  jjóó,,  hhooggyy  ttööbbbbeett  ééss  jjoobbbbaann  ttuu--
ddookk  ddoollggoozznnii.
1995. január 23-án írja:
ÁÁllttaalláánnooss  áállllaappoottoomm  nnaaggyyoonn  jjóó,,  ffáájjddaallmmaaiimm  nniinnccsseenneekk..  
AA  hháárroomm  kkeemmootteerrááppiiááttóóll  nneemm  lleetttteemm  rroosssszzuull  ééss  aa  ssuuggáárrkkeezzee--
lléésstt  iiss  jjóóll  bbíírroomm,,  eeggyyéérrtteellmmûûeenn  éérrzzeemm,,  hhooggyy  aa  tteeaa  sseeggíítt..

FF..  PPááll,,  11994477
Diagnózis: TTüüddõõrráákk
1995 decemberében írja:
„…MMáárr  mmáássooddiikk  hhóónnaappjjaa  rreennddsszzeerreesseenn  ffooggyyaasszzttoomm  aa  tteeaakkee--
vveerréékkeett..  AAzzóóttaa  ffiizziikkaaii  áállllaappoottoomm  lléénnyyeeggeess  jjaavvuulláássaa  kköövveettkkee--
zzeetttt  bbee, jobban bírom a megterhelést, nneemm  ffáárraaddookk  eell  oollyyaann
kköönnnnyyeenn. Nagyon gyakran a délutáni pihenõket is kiikta-
tom!…“

GG..  PP..,,  nnõõ,,  11993322
Diagnózis: MMeellllrráákk,,  ttüüddõõááttttéétteekk
1995. január 20.
Két hónapja iszom a teát, jó hatással van rám. FFuullllaaddáássii  rroo--
hhaammaaiimm  rriittkkáábbbbaakk  ééss  eennyyhhéébbbbeekk, általános állapotom lé-
nyegesen javult.
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DDrr..  GG..  IIlloonnaa
Diagnózis: LLyymmpphhoommaa  nnoonn  HHooddggkkiinn
1996 márciusában írja:
„…1996. január 15-e óta iszom a CCooDD™™--tteeáátt,,  CCooDD™™--KK  ééss
CCooDD™™--LL  oollddaattookkat. RReemmeekküüll  éérrzzeemm  mmaaggaamm!!  TTeehheerrbbíírráássoomm
kkiivváállóó.. KKöözzéérrzzeetteemm  jjóó..  EEggyysszzeerrûû  bbeetteeggssééggeekk,,  nnáátthhaa,,  iinnfflluueenn--
zzaa  eellkkeerrüüllnneekk!! Annak ellenére, hogy csak a „fél“ immun-
rendszerem van, a cytostatikus kezelés után még csak az or-
rom sem folyt.… Munkájukhoz sok hasonló jó esetet kívá-
nok…“

GG..KK..  nnõõ,,  11993300
Diagnózis: TTüüddõõrráákk,,  hhaassnnyyáállmmiirriiggyyrráákk,,  mmáájj--  ééss  aaggyyááttttéétt
Háziorvosa egyhavi teafogyasztás után írja 1994. november
22-én: “Nevezettnél aa  ggyyóóggyytteeáákk  hhaasszznnáállaattaa  aallaatttt  aa  mmáájj  nnöö--
vveekkeeddééssee  mmeeggáálllltt,,  ffáájjddaalloommccssiillllaappííttóó--iiggéénnyyee  nneemm  nnõõtttt, köz-
érzetében kisfokú javulás következett be.“
A beteg írja 1995. január 25-én: „A teát folyamatosan
1994. november 4. óta fogyasztom. Mellékhatást nem ész-
leltem. A január legelején végzett CCTT--kkoonnttrroollll  aazztt  mmuuttaattttaa,,
hhooggyy  aazz  eerreeddeettiilleegg  44,,22  ccmm  ááttmméérrõõjjûû  kkiissaaggyyii  ttéérrffooggllaallááss  mmii--
nniimmáálliissrraa  hhúúzzóóddootttt..  ÁÁllttaalláánnooss  kköözzéérrzzeetteemm  jjóó,,  ééttvváággyyaamm  kkiivváá--
llóó,,  lleellkkii  eeggyyeennssúúllyyoomm  mmeeggffeelleellõõ.“
Dr. S. M. röntgenszakorvos CT-leletében írja: „Vélemény:
Összevetve a 94. októberben készült vizsgálattal, a kisagyi
térfoglaló folyamat megkisebbedett. Szekszárd, 1995.
január 5.“
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höz eljuttatott leleteim alapján Ön és munkatársai egy prog-
ramot állítottak össze számomra. Azóta az elõírásnak meg-
felelõen fogyasztom a teákat. Az eddig elért áállttaalláánnooss  áállllaa--
ppoottoomm  iiss  jjoobbbb. Kérem, legyen továbbra is kitartása ahhoz a
„harchoz“, ami Önre még vár a betegek érdekében. Mun-
kájához sikereket kívánok.…“

GG..  FFeerreennccnnéé,,  11993311
Diagnózis: MMeellllrráákk
1995 márciusában írja:
„…Januártól lettem a CCooDD™™- életviteli és táplálkozási rendszer
tagja. BBoollddooggaann  kköözzööllhheetteemm,,  hhooggyy  ppaannaasszzmmeenntteess  vvaaggyyookk..
NNeemm  vvaaggyyookk  ffáárraaddéékkoonnyy, sokszor úgy érzem, nincs is semmi
bajom. Kezd az éélleettkkeeddvveemm  iiss  mmááss lenni. Eddig csak a család
megnyugtatására kezdtem el az egészet. Most viszont már úgy
érzem, hogy meg fogok gyógyulni és egy rossz álom volt az
egész. Kívánok a rendszerben dolgozóknak sok kitartást, erõt,
egészséget. EEggyy  tteessttiilleegg,,  lleellkkiilleegg  eerrõõssööddõõ  bbeetteeggüükk……“

GG..  FFrraannzziisskkaa,,  11993311
Diagnózis: MMeellllrráákk
„„ÖÖrröömmmmeell  ttuuddaattoomm  öönnöökkkkeell,,  hhooggyy  ppaannaasszzmmeenntteess  vvaaggyyookk..  
AA  CCooDD™™--kkúúrráávvaall  vviisssszzaannyyeerrtteemm  éélleettkkeeddvveemmeett,,  tteessttiilleegg  ééss  lleell--
kkiilleegg  eerrõõsseebbbbnneekk  éérrzzeemm  mmaaggaamm!!““
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HH..  IImmrréénnéé,,  11993300
Diagnózis: MMeellllrráákk
1995 januárjában írja:
„…Anyám 1 éve kezdte el a gyógyteák ivását. Azóta az éétt--
vváággyyaa  jjóó,,  11––22  kkgg--oott  hhíízzootttt, sõt idõnként diétázik, nehogy to-
vább hízzon. HHaanngguullaattaa  jjóó.. Szeretnénk megköszönni eddigi
segítségüket. Bízunk a gyógyteák hatásában, az eddigi
eredmények is ezt támasztják alá. Kérjük, ha továbbra is
módjukban áll, ezt rendelkezésünkre bocsátani…!
1996 márciusában írja:
„… AAmmiióóttaa  rreennddsszzeerreesseenn  iisszzoomm  aa  tteeáákkaatt  ééss  bbeettaarrttoomm  aa  ddiiéé--
ttáátt,,  kköözzéérrzzeetteemm  jjóó,,  vvéérreerreeddmméénnyyeemm  iiss  jjóó,,  nnyyuuggooddtt  vvaaggyyookk,,
nneemm  iiddeeggeess.. Nem zavar, hogy nincs mellem, úgy élek, mint-
ha semmi sem történt volna. Mindig az volt bennem, hogy
nekem meg kell gyógyulnom, nem szabad feladni a re-
ményt, és eddig jól vagyok. Rendes lett a vérnyomásom, ét-
vágyam is jó. Köszönettel…“

HH..  AAnnttaallnnéé,,  11995500
Diagnózis: MMeellllrráákk,,  ccssoonnttááttttéétteekk
„…Június óta issza a teát. SSzzeepptteemmbbeerr  1133--ii  oorrvvoossii  zzáárróójjeelleenn--
ttééss  sszzeerriinntt  aa  vvééggzzeetttt  vviizzssggáállaattookk  rreeggrreesssszziióótt  mmuuttaattnnaakk,,  sszzuubb--
jjeekkttíívvee  iiss  jjóó  áállttaalláánnooss  áállllaappoottbbaann  vvaann..  EEggyyeellõõrree  kkeemmootteerrááppiiaa
sszzóóbbaa  sseemm  jjööhheett!!…“
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HH..  FFeerreennccnnéé,,  11994411
Diagnózis: MMeellllrráákk,,  ggeerriinnccááttttéétteekk
2000. márciusban telefonon mondta: „„KKeemmootteerrááppiiaa--rreezziisszz--
tteennss  vvoollttaamm..  11999999  jjúúnniiuuss  óóttaa  iisszzoomm  aa  CCooDD™™--tteeáátt..  AA  mmoossttaa--
nnii  rröönnttggeennvviizzssggáállaatt  nneemmccssaakk  aazz  ááttttéétteekk  eellttûûnnéésséétt  iiggaazzoollttaa,,
hhaanneemm  aazz  oorrvvoossookk  ccssooddáállkkoozzáássáárraa,,  aa  kkéétt    sszzéétteesseetttt,,  ááttttéétteess
ccssiiggoollyyaa  hheellyyéénn  úújj  ccssoonnttsszzöövveett  kkééppzzõõddöötttt..  KKiivváállóóaann  éérrzzeemm
mmaaggaamm..““

HH..  GGáábboorr,,  11998833
Diagnózis: CCssoonnttrráákk,,  mmaalliiggnnuuss  ppeerriiffeerriiááss  iiddeeggttuummoorr,,  ttüüddõõááttttéétteekk
1999. augusztus 5-én írja: “1999 május közepétõl fogyasz-
tom rendszeresen a CCooDD™™-teát. Legfõbb hatását abban ér-
zem, hogy jjaavvííttjjaa  aazz  ééttvváággyyaammaatt. Mióta elkezdtem inni a te-
át, rövid idõ elteltével abbahagytam az erõs fájdalomcsilla-
pító gyógyszerek szedését, mert ffáájjddaallmmaamm  mmeeggsszzûûnntt..  JJoobbbb
lleetttt  aa  kköözzéérrzzeetteemm,,  kkeevvééssbbéé  vvaaggyyookk  ffáárraaddéékkoonnyy,,  nnõõtttt  aa  tteelljjee--
ssííttõõkkééppeessssééggeemm..  GGyyaarraappooddootttt  aa  ssúúllyyoomm.. …a fontos élet-
módbeli változások is sokat segítenek abban, hogy jobban
érezzem magam. Valószínûleg a CCooDD™™-teakúra hatása az
is, hogy egy-egy (kemoterápia) kezelés után könnyebben re-
generálódnak a vérképzõ szerveim.
Kívánom, hogy minél több ember tapasztalja meg az Ön ál-
tal készített teakeverék gyógyító hatását.”
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ÉÉttvváággyyaamm  nnaaggyyoonn  jjóó,,  sszziinnttee  mmiinnddeenntt  mmeeggeesszzeekk,,  eerrõõnnlléétteemm
jjóó..  AAzz  oorrvvoossookkttóóll  aazztt  aa  ttáájjéékkoozzttaattáásstt  kkaappttaamm,,  hhooggyy  aa  ddaaggaannaatt
jjeelleennttõõsseenn  zzssuuggoorrooddootttt  ééss  aa  kkoorráábbbbii  mmáájjbbeetteeggssééggeemm  sseemm
éésszzlleellhheettõõ..  JJeelleennlleegg  jjóó  ffiizziikkaaii  áállllaappoottbbaann  tteelljjeess  éérrttéékkûû  eemmbbeerr--
kkéénntt  éélleekk.. Ha lehetõségem van rá, egész nap friss levegõn
vagyok. Kérem, használják az általam elküldött anyagot
(melléklet 24 kórházi, klinikai és laboratóriumi lelet) a továb-
bi kutatásaiknál, a magam és betegtársaim érdekében. 

HH..  KKáárroollyynnéé,,  11994433
Diagnózis: MMeellaannoommaa,,  mmáájj,,  lléépp,,  aaggyyááttttéétteekk
Katalin leánya írja 2000. január 31-én Nagy K.-ról: “Édes-
anyám (1999 júliusa óta fogyasztja a CCooDD™™-teát) kezdte
összeszedni magát, az eredményei biztatóan alakultak. TTéénnyy--
lleegg  jjóóll  vviisseellttee  aa  ssuuggáárrkkeezzeelléésstt  ééss  aazz  aazztt  kköövveettõõ  kkeemmootteerrááppiiáátt..
A haja sem hullott ki teljesen, pedig teljes koponyabesugárzást
kapott. Jelentõsen nem fogyott. TTuuddaattzzaavvaarraa  nnaaggyymméérrttéékkbbeenn
rreennddeezzõõddöötttt  ééss  bbeesszzééddkkéésszzssééggee  iiss  jjeelleennttõõsseenn  jjaavvuulltt.. JJoobbbb  kkeezzee
ééss  lláábbaa  sszziinnttee  aa  tteelljjeess  bbéénnuullttssáággbbóóll  éélleeddtt  úújjjjáá..

Korábban említettem, hogy mmáárr  aa  tteeaa  ((CCooDD™™--tteeaa))  ffoo--
ggyyaasszzttáássáánnaakk  mmáássooddiikk  hheettéébbeenn  aa  ttaappiinntthhaattóó  nnyyiirrookkccssoommóókk
kkiisseebbbbeeddtteekk,,  ss  eeggyy  hhóónnaapp  uuttáánn  tteelljjeesseenn  eellttûûnntteekk. Az elsõ ke-
moterápia során az édesanyám bal lába teljesen ödémás
lett. Másfél hónap után a lába teljesen leapadt, hála az Ön
teájának. AA  vvéérrkkéépp  mmiinnddeenn  ffoonnttooss  eelleemmee  aa  nnoorrmmáálliiss  éérrttéékk
kköözzéé  kkeerrüülltt..

CoD™-Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer

237

HH..  EEddiitt,,  11996688
Diagnózis: LLyymmpphhoommaa  nnoonn  HHooddggkkiinn
2000. március 29-én írja: 
Véleményem a teáról: naponta fogyasztok kb. 2 l-t mézzel íze-
sítve, néha egy egész citrom levét is teszek hozzá. EEggyy  kkeelllleemmeess
iittaall,,  aammeellyy  rreennddkkíívvüüll  hhaattáássooss,,  aazz  õõsssszzeell  eesstteemm  áátt  õõsssseejjtt--ttrraannsszz--
ppllaannttáácciióónn  ééss  aazzuuttáánn  kkeezzddtteemm  eell  aa  CCooDD™™--tteeáátt  ffooggyyaasszzttaannii..  
AA  vvéérrkkééppeemm  rrööggttöönn  ssttaabbiilliizzáállóóddootttt, és azóta is tartja magát. NNeemm
kkeellll  sszzeeddnneemm  sseemmmmiillyyeenn  ggyyóóggyysszzeerrtt  jjeelleennlleegg,, havonta ellenõrzik
aa  vvéérrkkééppeemmet, kkiieellééggííttõõ. Szerintem ffáájjddaalloommccssiillllaappííttóó  hhaattáássaa  iiss
vvaann,,  mmeerrtt  hhaa  ffáájj  aa  hhááttaamm,,  eelléégg  ccssaakk  aa  tteeáátt  iisszzooggaattnnoomm,,  nneemm  kkeellll
ffáájjddaalloommccssiillllaappííttóó  ttaabblleettttáátt  bbeevveennnneemm..  FFiizziikkaaii  eerrõõnnlléétteemm  iiss  jjóó..
A kemoterápiás kezelések alatt nagyon legyengültem fizikálisan,
de aammiióóttaa  aa  tteeáátt  iisszzoomm,,  nneemm  éérrzzeemm,,  hhooggyy  ggyyeennggee  lleennnnéékk. KKee--
rréékkppáárroozzoomm,,  ssééttáállookk,,  eeggyy  kkeevveesseett  kkeerrttéésszzkkeeddeemm  iiss..
Hálás köszönettel!

HH..  IIssttvváánnnnéé,,  11992233
Diagnózis: TTüüddõõrráákk
1997. július 20-án írja: „Köszönöm Önnek az életemet! 
(„„AAzz  aallkkaallmmaazzootttt  ssuuggáárrtteerrááppiiaa  sseemm  jjaavvííttootttt  aa  bbeetteegg  áállllaappoo--
ttáánn..  AA  CCooDD™™--tteeaa  ffooggyyaasszzttáássáátt  jjaavvaasslloomm..  11999966..  jjúúnniiuuss  1100..
DDrr..  HH..  AAnnggééllaa  hháázziioorrvvooss““)

Az elsõ adag teát 1996. június 11-én kaptam. 
1996. szeptember 16-án az OMSz kórházában és késõbb

az IMC intézetben is megállapították, hogy leleteim jobb
eredményt mutatnak. ÁÁllllaappoottoomm  ééss  eerrõõnnlléétteemm  kkeezzddeetttt  jjaavvuullnnii..
A hangulatom lényegesen jobb lett. Erõm visszatért és teljes
értékû emberként éltem. A leadott 10 kg-ot visszahíztam.
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HH..  ZZ..  nnõõ,,  11992266
Diagnózis: HHaassnnyyáállmmiirriiggyyrráákk,,  nnyyiirrookkccssoommóó--  ééss  mmáájjááttttéétt
1994. november 1.
Étvágyam egyre jobb, amióta öött  hhóónnaapppal ezelõtt megkezd-
tem a CCooDD™™--teát 55  kkgg--oott  hhíízzttaamm.
A menye írja 1995. április 15-én:

“Örömmel tudathatom (lásd kórházi lelet), hogy anyósomnál
aazz  ááttttéétteekk  eellttûûnntteekk, mi végtelenül hálásak vagyunk a teáért,
mert ez a tea a sszzeerrvveezzeettéétt  nnaaggyyoonn  ffeelleerrõõssíítteettttee. Kiváló étvá-
gya van, karácsony óta nem fogyott, hanem 1 kg-ot hízott.
Görcsei ritkán vannak, bbééllssáárr  ééss  vviizzeelleett  mmiinnddiigg  pprroobblléémmaa--
mmeenntteess,,  nnoorrmmááll. VViizzeelleetthhaajjttóókkrraa,,  ggyyóóggyysszzeerrrree  nniinnccss  sszzüükkssééggee,,
ssookkaatt  mmoozzoogg,,  mmuunnkkaaeerreejjee  jjóó,,  ééss  ééllvveezzii  aa  kkiirráánndduulláássookkaatt..””

Kórházi lelet 1995. április 14, Budapest, Nyár u. 103.:
Dr. T. Sándor oszt. vezetõ fõorvos leletébõl:
PPrrooggrreesssszziióórraa  uuttaallóó  ttüünneetteekkeett  nneemm  éésszzlleellttüünnkk..  NNeemm  lláázzaass,,
ssúúllyyvveesszzttééss  mmeeggáálllltt,,  nnyyiirrookkccssoommóó  nneemm  ttaappiinntthhaattóó..  VVéérrkkééppee
ééss  llaabboorreerreeddmméénnyyeeii  nnoorrmmaalliizzáállóóddttaakk..
Hasi UH-vizsgálat:
AA  mmáájj  bbaall  lleebbeennyyéénneekk  44..  sszzeeggmmeennttuummáábbaann  aa  kkoorráábbbbaann  jjeellzzeetttt
kkéépplleett  nneemm  lláátthhaattóó,,  ááttttéétteett  jjeelleennlleegg  nneemm  ttuuddttuunnkk  kkiimmuuttaattnnii..

JJ..  AAnnddrráássnnéé,,  11994488
Diagnózis: MMeellllrráákk
1995 márciusában írja:
„…Január óta iszom a teát, tapasztalataim igen jók. Amió-
ta a teát iszom, kköözzéérrzzeetteemm  ssookkkkaall  jjoobbbb,,  ffáájjddaalloommccssöökkkkeennéésstt
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Szeretném Önnek megköszönni azt a segítséget, amellyel
Ön is hozzájárult ahhoz, hogy édesanyám nem ismerte meg
azt a kínt, gyötrelmet, ami a betegségével jár. SSeemmmmiiffééllee
ffáájjddaalloommccssiillllaappííttóórraa  nneemm  vvoolltt  sszzüükkssééggee.. MMeeggggyyõõzzõõddééssüünnkk,,
hhooggyy  hhaa  nneemm  lleetttt  vvoollnnaa  aazz  ÖÖnn  tteeáájjaa  ééss  aazz  IIssoorreell (osztrák fa-
gyöngy injekció),, aakkkkoorr  ééddeessaannyyáámm  iiss  hhaassoonnllóó  mmóóddoonn  jjáárrtt
vvoollnnaa,,  mmiinntt  aa  ttööbbbbii  bbeetteegg..
Kutatásaihoz kívánunk sok sikert, kitartást és jó egészséget!”

HH..  KKáárroollyynnéé
Diagnózis: MMeellaannóómmaa
„„AA  CCooDD™™--tteeáátt  hhéétt  hhóónnaappjjaa  ffooggyyaasszzttoomm,,  33  ggaallaammbbttoojjááss
nnaaggyyssáággúú  ddaaggaannaattoommbbóóll  11  tteelljjeesseenn  eellttûûnntt,,  22  bboorrssóó  nnaaggyyssáá--
ggúúrraa  zzssuuggoorrooddootttt!!““

HH..  PPááll,,  11995500
Diagnózis: CCssoonnttrráákk
1996. június 28-án írja: „Tisztelt Doktor úr!
Az öcsém 1950-ben született, 11999944  aauugguusszzttuussáábbaann  ccssoonnttddaa--
ggaannaattoott  ddiiaaggnnoosszzttiizzáállttaakk,,  mmaajjdd  cciittoosszzttaattiikkuuss  ééss  rraaddiioollóóggiiaaii
kkeezzeelléésstt  kkaappootttt..  11999966  ffeebbrruuáárrjjáábbaann  aazz  oorrvvoossaa  ((DDrr..  MM..  MMáá--
rriiaa  ––  KK..  kkóórrhháázz))  kköözzööllttee,,  hhooggyy  aazz  oorrvvoossttuuddoommáánnyy  nneemm  ttuudd
sseeggíítteennii..  AAzz  ööccsséémm  hhaazzaajjöötttt  mmeegghhaallnnii..
1996 áprilisa óta issza a teát a diétát betartva. KKöözzéérrzzeettee  ffoo--
kkoozzaattoossaann  jjaavvuull, arcszíne, bõrszíne egészségesebbnek tûnik,
ffáájjddaallmmaaii  ccssöökkkkeennnneekk,,  kkeeddééllyyáállllaappoottaa  jjaavvuull. Szakszerû és
önzetlen segítségüket szeretnénk õszintén megköszönni.
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multiplex csontmetasztázis. Idén márciusban 3. hónapja,
hogy iszom az Ön által felfedezett CCooDD™™-gyógyteát, amely-
nek alkalmazása óta áállllaappoottoomm  jjaavvuulltt,,  ffáájjddaallmmaaiimm  eerrõõtteelljjee--
sseenn  ccssöökkkkeenntteekk,,  tteessttssúúllyyoomm  ggyyaarraappooddootttt.”

KK..  EElliissaabbeetthh,,  11993344,,  BBééccss,,  AAuusszzttrriiaa
Diagnózis: MMeellllrráákk,,  mmuullttiippllee  ttüüddõõááttttéétteekk,,  kkaacchheexxiiaa,,  aannaaeemmiiaa
Életelvárás: 4–5 hét
1998 decemberében kezdte el terminális (elõrehaladott
Stadium IV. állapotban!) a CCooDD™™--teát fogyasztani, miután
orvosai állapotát igen súlyosnak, terápiarezisztensnek
(MDR!) ítélték meg. 1999 májusában személyes találkozás
alkalmával jó közérzetrõl, aa  ddaaggaannaattookk  ssttaabbiilliizzáállóóddáássáárróóll  ééss
aa  llaabboorrlleelleetteekk  jjaavvuulláássáárróóll  sszzáámmoolltt  bbee. 
1999. augusztus 10-én írja: 
1999. augusztus 4-én megint havi rutinvizsgálaton voltam
prof. C. Z.-nél a Privatklinikán, 1090 Bécs, Pelikan utca.
Júniusban volt az utolsó röntgenvizsgálatom, tehát 2 hónap
telt el azóta a mostani röntgenvizsgálathoz.
AA  ccssooddáállaattooss  ppoozziittíívv  eerreeddmméénnyytt  aa  rröönnttggeennlleelleetteenn  lláátthhaattjjaa,,
mmeellyyeett  mmeelllléékkeelleekk..
Prof. C. Z. (világhírû bécsi onkológus  –  a szerzõ megjegy-
zése) mondta nekem: „„MMaaggaa  nneemm  iiss  ttuuddjjaa,,  mmiillyyeenn  jjóóll  vvaann..
TTüüddõõááttttéétteeii  jjúúnniiuuss  óóttaa  2200%%--aall  zzssuuggoorrooddttaakk  ééss  kkiisseebbbbeekk  lleett--
tteekk  ……éénn  eezztt  eeggyy  ccssooddáánnaakk  nneevveezzeemm..““
Professzor Dávid úr, vvaann  eennnnééll  sszzeebbbb  aa  vviilláággoonn? 
P.S.: 1998 karácsony óta egyetlen napot sem hagytam ki,
ittam a CCooDD™™-teát.
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iiss  éérrzzeekk……  JJóóvvaall  kköönnnnyyeebbbb  lleetttt  sszzáámmoommrraa  aazz  éélleett…… Hiszek a
teában, hiszen 2 hónap alatt nekem is jót tett. AA  lleelleetteemm  iiss
nnaaggyyoonn  jjóó,,  eezztt  kköörrzzeettii  oorrvvoossoomm  iiss  mmeeggeerrõõssíítteettttee……“

JJ..--nnéé  BB..  IIllddiikkóó
Diagnózis: MMeellllrráákk,,  ttüüddõõááttttéétteekk
2001 április 25-én írja:
„…Február elején kezdtem a CCooDD™™-teát fogyasztani. 
A mai napon arról számolhatok be, hogy tteessttssúúllyyoomm  ggyyaarraa--
ppooddootttt,,  ffáájjddaallmmaaiimm  mmeeggsszzûûnntteekk,,  áállttaalláánnooss  ééss  kkeeddééllyyáállllaappoo--
ttoomm  ssookkkkaall  jjoobbbb..  SSzzáámmooss  aapprróó  ddaaggaannaatt  eellttûûnntt,,  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb
77  mmmm..  MMeellllkkaassii  rröönnttggeennffeellvvéétteell  nneeggaattíívv..  AA  22000011..  33..  2288--áánn
vvééggzzeetttt  CCTT--vviizzssggáállaatt  jjeelleennttõõss  rreeggrreesssszziióótt  iiggaazzoolltt!!  HHaassii  CCTT--
vviizzssggáállaatt  nneeggaattíívv!!  TTuummoorrmmaarrkkeerr  jjóó!!……“

JJ..  GG..  ffiiúú,,  11998855
Diagnózis: KKiissaaggyyii  ddaaggaannaatt,,  ccssoonnttááttttéétteekk
1995. február 23. édesanyja írja:
„Gyermekemnek olyan fájdalmai voltak, hogy sírva ment a
WC-re. Étvágya nem volt, egész nap rosszkedvû volt, alud-
ni nem tudott. Egy hónapja issza a teát és áállttaalláánnooss  áállllaappoo--
ttaa  nnaaggyysszzeerrûûeenn  jjaavvuulltt,,  vviiddáámmaann  mmeeggyy  ssééttáállnnii,,  mmeeggiinntt  vvaann  éétt--
vváággyyaa,,  úújjrraa  ttuudd  aalluuddnnii,,  ééss  nniinnccsseenneekk  ttööbbbbéé  ffáájjddaallmmaaii.”
Egész családunk köszöni Önneke a segítséget.

JJ..  GG..,,  nnõõ,,  11995500
Diagnózis: MMeellllrráákk,,  ccssoonnttááttttéétteekk

“Súlyos rákbeteg vagyok, diagnózisom mellbõl kiinduló,
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KK..  FFeerreenncc,,  11994466
Diagnózis: TTüüddõõrráákk
1996 júliusában írja:
„…Már több mint 2 éve használom az Önök teáját és dié-
takúráját. EEggéésszzssééggii  áállllaappoottoomm  aazzóóttaa  jjaavvuull……“

KK..  II..  ,,  nnõõ,,  11993388
Diagnózis: MMeellllrráákk,,  ccssoonnttááttttéétteekk
1994. szeptember

“Három és fél hónapja iszom a teát, azóta majd mindig hõ-
emelkedésem van. A lépemnél éreztem, hogy feszült, kissé
kidudorodott. A tea ivása óta nagymértékben megjavult az
étvágyam, nincs hháánnyyiinnggeerreemm  ééss  aa  jjoobbbb  oollddaallii  bboorrddáámm  aallaatttt
éérrzzeetttt  ffáájjddaalloomm  mmeeggsszzûûnntt.”

KK..  IImmrree,,  11994488
Diagnózis: VVaassttaaggbbééllrráákk,,  mmáájjááttttéétteekk
2000. március 15-én írja: “2000. január 20. óta fogyasztom
a CCooDD™™--teát. A közérzetem és erõnlétem jó, étvágyam, szék-
letem rendben van. KKbb..  77  kkgg--oott  ffeellsszzeeddtteemm  aa  tteessttssúúllyyoommrraa..
A tea nagyon finom, kellemes üdítõital. UUllttrraahhaannggooss  vviizzssggáá--
llaattoonn  mmáárrcciiuuss  66--áánn  vvoollttaamm,,  aammii  aazztt  mmuuttaattttaa,,  hhooggyy  aa  mmáájjbbaann
lléévvõõ  ddaaggaannaattookk  nneemm  tteerrjjeeddnneekk  ttoovváábbbb.. Nagyon köszönöm
Doktor úrnak és munkatársainak ezt az óriási lehetõséget,
hogy hozzásegítik a betegeket a gyógyuláshoz.
Éltesse az Isten Önöket nagyon sokáig és nagyon jó
egészségben!”
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VVéérrlleelleetteeiimm,,  ttuummoorrmmaarrkkeerr--eerreeddmméénnyyeeiimm  sszziinnttéénn  jjoobbbbaakk  lleetttteekk!!
Leletek mellékelve.
RRöönnttggeennlleelleett:: Bécs, 1999. 8. 4.
Elisabeth K., 34. 2. 12
Thorax-kontroll:
„Összehasonlítva az elõzõ vizsgálattal (99. 6. 9) változás ál-
lapítható meg, aa  nnaaggyy  bbllaassttoommáárrnnyyéékk,,  bbaallrraa  ppaarraahhiilläärr,,  kkiitteerr--
jjeeddéésséébbeenn  2200%%--kkaall  kkiisseebbbb  lleetttt  ééss  mmaa  33,,55  ccmm  ááttmméérrõõjjûû..  
AA  ffeellssõõ  ééss  kköözzééppssõõ  lleebbeennyyeekkbbeenn  ttaalláállhhaattóó  kkiissmméérreettûû  áárrnnyyéé--
kkookk  iiss  eeggyyéérrtteellmmûûeenn  kkiisseebbbbeekk,,  mmiinntt  eellõõzzõõlleegg.“
Prim. univ. prof. dr. H. Cz., dr. E. K., prof. dr. C. H.
Fachaerzte f. Radiologie:1090 Bécs, Pelikan utca 15.
LLaabboorr  MMaarrggaarreetteenn, 1050 Bécs, Stolberg utca 44.
1999. 7. 29. VVéérrkkéépp::  nniinnccss  kkóórrooss  eellvváállttoozzááss
TTuummoorrmmaarrkkeerr::

CCEEAA   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..22..77  nngg//mmll  . . . . .norm <5
CCAA  1155––33   ..  ..  ..2288..22  UU//mmll  . . . . .norm <31.1

2001. március 5-én férje telefonon örömtõl sírva mondja:
„„……aa  tteeggnnaappii  ttüüddõõvviizzssggáállaatt  aa  bbééccssii  áálltt..  kkóórrhháázz  ((AAKKHH))  rröönntt--
ggeennoosszzttáállyyáánn  aazz  öösssszzeess  ttüüddõõááttttéétt  eellttûûnnéésséétt  iiggaazzoollttaa..  FFeelleesséé--
ggeemm  áállttaalláánnooss  ééss  kkeeddééllyyáállllaappoottaa  kkiivváállóó..““ Elisabeth K. lleegg--
úújjaabbbb  ffeessttmméénnyyeeiibbõõll  22000033  jjúúnniiuussáábbaann  aa  lleeggjjoobbbb  eeggéésszzsséégg--
nneekk  öörrvveennddvvee  óórriiáássii  kkiiáállllííttáásstt  rreennddeezzeetttt  aa  bbééccssii  rreeppüüllõõttéérreenn..
22000055  ddeecceemmbbeerréébbeenn  kkiivváállóó  eeggéésszzssééggii  ééss  kkeeddééllyyáállllaappoottban
találkoztunk a hegyeshalmi Paprika Csárdában.
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KK..  JJ..,,  nnõõ,,  11994466
Diagnózis: MMeellllrráákk,,  nnyyiirrookkccssoommóóááttttéétteekk
1994. szeptember 22-én férje írja Nagykanizsáról:

“A tea fogyasztása óta, illetve az eltelt három hét alatt aazz  éétt--
vváággyyaa  iiggeenn  jjóó  lleetttt,,  tteessttssúúllyyffooggyyáássaa  mmeeggsszzûûnntt, normális lleellkkii--
áállllaappoottaa  hheellyyrreeáálllltt. A régi mûtéti sebhely gyulladása csök-
kent, a seb körüli dagadt rész is apadt.”
1994 decemberében írja újra férje:
„„ÁÁllttaalláánnooss  kköözzéérrzzeettee  jjóó,,  ééttvváággyyaa  kkiittûûnnõõ,,  eeggyy  hhóónnaapp  aallaatttt  55
kkgg--oott  hhíízzootttt..  AA  kkoorráábbbbaann  ggyyuullllaaddtt  mmûûttééttii  hheeggee  jjaavvuulltt,,  aa  ggyyuull--
llaaddááss  ccssöökkkkeenntt,,  aa  hháátt--  ééss  mmeellllkkaassrréésszzeenn  lléévvõõ  nnaaggyyoobbbb  nnyyii--
rrookkccssoommóókk  nnöövveekkeeddééssee  mmeeggáálllltt..””

KK..  JJ..  ,,  nnõõ,,  11994422
Diagnózis: TTüüddõõrráákk
1995. április 18-án:

“Mindenképpen készültem köszönõlevelet írni Önnek, mert
1995. január 18-án Budapesten kkéétt  hhóónnaappooss  tteeaaffooggyyaasszzttááss
uuttáánn  ccssiinnáállttaattootttt  rröönnttggeennvviizzssggáállaatt  nneeggaattíívv  eerreeddmméénnyytt  mmuuttaa--
ttootttt..  AA  ffiittootteerrááppiiááss  kkeezzeellééss  eeggyybbeeeesseetttt  kkoobbaallttkkeezzeelléésseemmmmeell  ééss
ssookkaatt  ffooggllaallkkoozzttaattttaa  aazz  oorrvvoossookkaatt  aazz  eelléérrtt  kkiittûûnnõõ  eerreeddmméénnyy
mmiinndd  PPééccsseetttt,,  mmiinndd  SSzzeekksszzáárrddoonn..””

KK..  JJóózzsseeffnnéé,,  11994455
Diagnózis: MMeellllrráákk
1996 márciusában írja:
„…Elõször is köszönetet szeretnék mondani azért, hogy be-
kerülhettem a CCooDD™™-rendszerbe.
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KK..  IImmrréénnéé,,  11993355
Diagnózis: MMeellllrráákk
1996 áprilisában írja:
„…AA  CCooDD™™--rreennddsszzeerr  jjóó  hhaattáássssaall  vvaann  eerrõõnnlléétteemmrree,,  kköözzéérrzzee--
tteemmrree  ééss  rreennddsszzeerreess  éélleettvviitteelleemmrree.. Reggelente pihenten éb-
redek, a feladatok elvégzése örömet okoz…“

KK..  IIzzaabbeellllaa,,  kkiisslláánnyy,,  11998844
Diagnózis: LLyymmpphhoommaa  nnoonn  HHooddggkkiinn
Anyja írja 1996 okt. 7-én:
„…A kislányom másfél hónapja issza a teát, amit Önnek
köszönhetek. AA  lleegguuttoollssóó  kkoonnttrroollllvviizzssggáállaatt  ((9966..  99..  2244..))  iiss  tteell--
jjeesseenn  nneeggaattíívv  eerreeddmméénnnnyyeell  vvééggzzõõddöötttt..  AA  kkiisslláánnyy  aazz  uuttóóbbbbii
kkéétt  hhóónnaapp  aallaatttt  hhíízzootttt  22  kkgg--oott  ééss  nnõõtttt  22  ccmm--tt.. Fizikálisan jól
van, jó étvágyú. Hangulata változó. Nagyon bízom a gyer-
mekem gyógyulásában…“
1998. szeptember 15-én írja:
„„……HHáállaatteelltt  sszzíívvvveell  ttáájjéékkoozzttaattoomm  aarrrróóll,,  hhooggyy  aa  kkiisslláánnyyoommnnaakk,,
IIzzaabbeelllláánnaakk  aauugguusszzttuuss  vvééggéénn  tteelljjeesseenn  nneeggaattíívv  vvoolltt  aa  vviizzssggáá--
llaattii  eerreeddmméénnyyee..““
2006. júliusában:
K. Izabella telefonált a lébényi központba: „ÉÉnn  mmoosstt 22 éves,
mmaakkkkeeggéésszzssééggeess  vvaaggyyookk, de segítségükre lenne szükségem
egy családtagom betegségéhez.”
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KK..  JJóózzsseeffnnéé,,  11994488
Diagnózis: MMeellllrráákk,,  ccssoonnttááttttéétteekk
A beteg a CCooDD™™-teát 1 éven át fogyasztotta. (1995 január
– 1996 január)
1996. január 19-én a megyei kórház izotópdiagnosztikai la-
boratóriuma írja: „…az elõzõ felvétel készült: 1995. január
10. Az elõzõ vizsgálattal összehasonlítva pprrooggrreesssszziióó  nneemm
lláátthhaattóó. Vélemény: MMeettaassttaassiiss  oossssiiuumm  nneemm  bbiizzoonnyyíítthhaattóó..
(Dr. Fehér) Jól van. VVéérrkkééppee  rreennddbbeenn,,  pp5533  nneeggaattíívv,,  MMDDRR
ppoozziittíívv..  OOnnkkoollóóggiiaaii  ggoonnddoozzóóbbaann  ccssoonnttsscciinnttiiggrrááffiiaa,,  mmeellllkkaass--
rrttgg..,,  hhaassii  UUHH,,  mmaammmmooggrrááffiiaa  nneeggaattíívv  vvoolltt..  ((DDrr..  HHaaffnneerr))
TTuummoorrmmaarrkkeerréérrttéékkeeii  lléénnyyeeggeesseenn  ccssöökkkkeenntteekk::
1995. 1. 9–1996. 1. 20. 

CCEEAA  . . . . . . . . .1.37 ng/ml . . . . .11..33  nngg//mmll
CCAA  1155––33  . . . . . .18.9 U/ml  . . . . .66..22  UU//mmll
CCAA  112255 . . . . . . .15.9 U/ml  . . . . .33..11  UU//mmll

KK..  KKáárroollyynnéé,,  11992255
Diagnózis: TTüüddõõ--  ééss  mmeellllrráákk
Leánya írja 1995 januárjában:
„…Úgy veszem észre, aa  tteeaa  hhaasszznnáálltt édesanyámnak. AA  kkóórr--
hháázzbbaann  mmáárr  rrééggeenn  mmeegghhaalltt  vvoollnnaa, ezért hazahoztuk, mert
nem volt értelme.
Én úgy látom, hogy értelme volt hazahoznom, jjoobbbb  aa  kköözzéérr--
zzeettee,,  44  ccmm--tt  aappaaddtt  aa  bbaall  lláábbaa  iiss..  SSookkkkaall  jjoobbbb  aazz  ééttvváággyyaa  ééss
aa  kköözzéérrzzeettee  iiss!!……“
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1995. december 1. óta iszom rendszeresen a gyógyteákat.
Betegségem váratlanul ért, mivel soha nem voltam beteg.
Mûtét után az orvosok félrevezettek, nem mondták meg a
pontos diagnózist. Szinte aa  ddeepprreesssszziióó  hhaattáárráánn  áállllttaamm. 
AAmmiióóttaa  aa  tteeáákkaatt  iisszzoomm,,  kkoonnttrroolllleerreeddmméénnyyeeiimm  jjóókk,,  kkeezzddtteemm
éérreezznnii,,  hhooggyy  nneemm  sszzaabbaadd  mmaaggaamm  ffeellaaddnnii..  NNaaggyyoonn  nneehhéézz
iiddõõ  vvoolltt,,  ddee  mmoosstt  mmáárr  kkeezzddeemm  tteelljjeesseenn  eellffeelleejjtteennii  aa  bbeetteeggsséé--
ggeemmeett,,  úújjbbóóll  tteerrvveezzeemm  aa  jjöövvõõnnkkeett,,  mmiinntt  rrééggeenn..  VViiddáámm,,  jjóó--
kkeeddvvûû  eeggyyéénniisséégg  vvaaggyyookk..  ÚÚggyy  éérrzzeemm,,  mmeeggiinntt  aa  rrééggii  vvaaggyyookk..
EEzztt  aa  CCooDD™™--tteeáánnaakk  kköösszzöönnhheetteemm. Amióta iszom a teákat és
diétázom, egy biztonsági alapot érzek. AAzz  éélleetteemm  úújjbbóóll  kkii--
eeggyyeennssúúllyyoozzootttt,,  eerrõõnnlléétteemm  jjóó……“
1996 márciusában írja:
„…Nagy örömmel közölhetem Önnel, hogy jól érzem ma-
gam, lelkileg talán a régi vagyok. Jó az étvágyam, az alvá-
som, az erõnlétem.
FFeellsszzaabbaadduullttnnaakk,,  nnyyuuggooddttnnaakk  éérrzzeemm  mmaaggaamm, ehhez hozzá-
segített a CCooDD™™-rendszer…“

KK..  JJóózzsseeffnnéé,,  11994422
Diagnózis: TTüüddõõrráákk
1996 januárjában férje írja:
„…Feleségem hisz a tea gyógyító hatásában és használ ne-
ki… AAzz  iinnffúúzziióó  uuttóóhhaattáássaa,,  mmeelllléékkhhaattáássaa  kköönnnnyyeebbbbeenn  vviisseell--
hheettõõ  ffoollyyaammaattooss  tteeaaffooggyyaasszzttááss  mmeelllleetttt……“
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rreennddeekkeett  jjaavvuulltt!!… Hála az Ön teájának, ezerszer jobban va-
gyok. Egyértelmû, hogy a gyógyulási folyamat beindult…
IIddéénn  mméégg  aazz  aalllleerrggiiááss  ttüünneetteeiimm  sseemm  jjöötttteekk  kkii!!…“

PPrrooff..  ddrr..  II..  AA..,,  fféérrffii,,  11994400
Diagnózis: VVaassttaaggbbééllrráákk,,  2222  ddbb  mmáájjááttttéétt
(Npl. malign. colon sigmoideum)
Kórszövettan: Adenocarcinoma coli grade III. pT3 N1–2/9 M1
(22 metastasis hepatis) Polypus adenomatosus tubularis subtypus 
Epikrisis: véres széklet, Karnofsky: 90%, ECOG: 0, EORTC: 0 
Colonoskopie: Lumen-beszûkítõ folyamat, késõbb operáció
Staging: számos áttét a májban (22)
Thorax: Rtg. negatív

A feleség, prof. dr. L. J. levele 2003. október 10-én: 

Mélyen tisztelt Professzor úr!
Elsõ szavaim, tisztelt Professzor úr, a határtalan hála szavai.

Néhány héttel ezelõtt, végtelen kétségbeesésemben hívtam
Önt fel a CoD Rák Információs Központ Alapítványnál.

A beszélgetés után elkezdtük összes javaslatait nagyon
pontosan betartani. 

(Prof. dr. Dávid Tamás és TCM dr. Li Qin: „SEGÍTSÉG RÁK esetén“,
8. kiadás)

Még egyszer beszéltem Önnel telefonon, mert azt hittük,
férjemnek Hepatitis C fertõzése van. Ez azonban egy téves
diagnózis volt. 
NNééggyy  hhóónnaappppaall  aa  CCooDD™™--TTeeaakkúúrraa  ééss  CCééllzzootttt  TTáápplláállkkoozzáássii
RReennddsszzeerr  eellkkeezzddééssee  uuttáánn  aa  sszzáámmttaallaann  ((2222))  ááttttéétt  aa  fféérrjjeemm  mmáá--
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KK..  PPéétteerr,,  11997766
Diagnózis: AAggyyddaaggaannaatt
1997. szeptember 15-én kezdte el inni a CCooDD™™--teát. 1998
február 1-jén az IMC-vizsgálóintézet MRI-leletében dr. K.
Marianna orvosnõ írja: ““AA  hhiiddbbaann  éésszzlleelltt  eellvváállttoozzááss  kkiitteerrjjee--
ddééssee  ééss  jjeelllleeggee  nneemm  vváállttoozzootttt..  AA  ssttaattuussbbaann  éérrddeemmii  vváállttoozzááss
nneemm  kköövveettkkeezzeetttt  bbee..““

KK..  SSáánnddoorrnnéé,,  11994433
Diagnózis: VVaassttaaggbbééllrráákk
1995 decemberében írja:
„…Nem is tetszik tudni, milyen jó nekem. Amióta iszom a te-
ákat, ssookkkkaall  nnyyuuggooddttaabbbb  vvaaggyyookk,,  vvaann  eeggyy  jjóó  éérrzzéésseemm,,  aa  bbiizz--
ttoonnssáággéérrzzeett! Érzem, hogy a teák megvédenek mindentõl…
Amióta iszom a teát, nem gondolok a problémáimra (férjem
halála, 8 mûtétem volt, kivették a méhemet, itt maradtam 
2 iskolás gyerekkel stb.), meg sem említem!… Örömmel
iszom a teákat!…“
1996 márciusában írja:
„… HHáálláássaann  kköösszzöönnöömm,,  hhooggyy  iinnggyyeenn  iihhaattoomm  aa  tteeáákkaatt.. A
Doktor úrnak köszönhetem, hogy jól érzem magam. OOllyyaann
jjóó  éérrzzééss  ttuuddnnii,,  hhooggyy  aa  tteeáákk  mmeeggvvééddeenneekk  mmiinnddeenn  bbaajjttóóll.. El-
múlt a félelmem, nyugodtabb lettem. Hálás köszönettel…“

LL..  IIddaa,,  11995588
Diagnózis: SSLLEE
1995 júniusában írja:
„…AAmmiióóttaa  aa  tteeááiikkaatt  iisszzoomm,,  eeggéésszzssééggii  áállllaappoottoomm  nnaaggyyssáágg--
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MMaa,,  11999999..  jjúúnniiuuss  1144--éénn  eeggéésszzssééggeess  vvaaggyyookk  aazz  oorrvvoossookk  sszzee--
rriinntt,,  uuttoollssóó  nnééggyy  ccoommppuutteerrttoommooggrrááffiiáámm  nneeggaattíívv  vvoolltt,,  nnaappoonn--
ttaa  eeggyy  óórráátt  tteenniisszzeezzeemm,,  kkiivváállóóaann  éérrzzeemm  mmaaggaamm..“

LL..  ZZssuuzzssaa,,  11996699
Diagnózis: LLyymmpphhoommaa  nnoonn  HHooddggkkiinn,,  SSttááddiiuumm  IIVV..
2005. április: A nyirokcsomók fõleg a mellkasban rohamo-
san nõttek.
A kemoterápia elõtt az Onkológiai Intézet orvosai 5% túlélé-
si esélyt adtak. AA  kkeemmootteerrááppiiaa  uuttáánn  aa  ffééll  ttüüddeejjee  lleeáálllltt..  

ÉÉlleettvveesszzééllyyeess  áállllaappoottbbaann  kkeezzddttee  eell  aa  CCooDD™™--rreennddsszzeerrtt..  ÁÁllttaa--
lláánnooss  áállllaappoottaa  rroohhaammoossaann  jjaavvuulltt..  88  hhóónnaapp  mmúúllvvaa  aa  ddeebbrreeccee--
nnii  PPEETT//CCTT  vviizzssggáállaatt  TTEELLJJEESS  RRÁÁKKSSEEJJTTMMEENNTTEESSSSÉÉGGEETT  iiggaazzoolltt..

22000066..  mmáárrcciiuuss::  TTüünneettmmeenntteess,,  kkeeddééllyyeess,,  mmoozzggááss--  ééss  mmuunn--
kkaakkééppeessssééggee  kkiivváállóó..

MM..  BB..,,  nnõõ,,  11993366
Diagnózis: IInnooppeerráábbiilliiss  ppeetteefféésszzeekkrráákk,,  ttüüddõõ--  ééss  mmeellllhháárrttyyaaáátt--
ttéétteekkkkeell
Lánya 1995. február 27-én írja:

“Édesanyám betegsége 1994 augusztusában derült ki, ami-
kor is megoperálták, de a daganatot eltávolítani nem lehe-
tett. Szeptembertõl kemoterápiás kezelésekben részesül,
amely mellett 1995 januárban kezdte el a CCooDD™™--tea fo-
gyasztását. E hét végén végzett 6. kemoterápiás kezelés al-
kalmával, aa  kkeezzeellõõoorrvvooss  mmeeggáállllaappííttáássaa  sszzeerriinntt  áállllaappoottaa  ––  aa
kkoorráábbbbiiaakkhhoozz  kkééppeesstt  ––  uuggrráásssszzeerrûûeenn  jjaavvuulltt,,  eezzéérrtt  eesseettlleeggee--
sseenn  eeggyy  úújjaabbbb  mmûûttéétt  iiss  sszzóóbbaa  jjööhheett..  TTeessttssúúllyyaa  nnöövveekkeeddeetttt..””
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jjáábbaann  mmaajjddnneemm  lláátthhaattaattllaannnnáá  vváállttaakk..  FFéérrjjeemm  kköözzbbeenn  ddoollggoo--
zzootttt  ééss  ssúúllyyaa  iiss  ggyyaarraappooddootttt..  AA  rraaddiioolloogguuss  vvéélleemméénnyyee  sszzeerriinntt
hhaa  nneemm  ttuuddttaa  vvoollnnaa  aazz  ááttttéétteekk  llookkaalliizzáácciióójjáátt,,  aa  mmaaii  áállllaappoo--
ttoott  nneeggaattíívvnnaakk  ííttééllttee  vvoollnnaa  mmeegg..  ((CCTT  ééss  lleelleetteekk  mmeelllléékkeellvvee!!))..  
MMiinntt  kkoorráábbbbaann  íírrttaamm,,  éénn  mmiinnddiigg  hhiitttteemm  ––  aazz  ÖÖnn  áállttaall  kkiiddooll--
ggoozzootttt  ––  bbiioollóóggiiaaii,,  iimmmmuunnoollóóggiiaaii  rráákktteerrááppiiáábbaann..  HHaa  aa  fféérr--
jjeemm  iimmmmuunnrreennddsszzeerréétt  nneemm  eerrõõssíítteetttteemm  vvoollnnaa  mmeegg,,  mmáárr  rréégg
eellvveesszztteettttüükk  vvoollnnaa..
Még egyszer szívbõl köszöm nagyszerû segítségét!
Prof. dr. L. Judit, Dél-Magyarország

LL..  KKáárroollyy,,  11992277
Diagnózis: VVeesseerráákk,,  TTBBCC
Leánya írja 1996 januárjában:
„…Kb. 1 hónapos teafogyasztás után édesapám állapota
láthatóan javult, sokat sétál, beszélget, érdeklõdõ, mindent
összevetve aa  jjaavvuullááss  eeggyyéérrtteellmmûû…“
1996 márciusában írja:
„…Tisztelettel közlöm Önökkel, hogy amióta iszom rendsze-
resen a teáikat, a lázam teljesen megszûnt. AA  kköözzéérrzzeetteemm  iiss
ffookkoozzaattoossaann  jjaavvuull,,  22  kkgg--oott  ffeellsszzeeddtteemm…… Köszönöm segítõ-
készségüket!

LL..  MMiikkllóóss
Diagnózis: LLyymmpphhoommaa  nnoonn  HHooddggkkiinn
„11999988  jjaannuuáárrjjáábbaann  mmiinntt  rreemméénnyytteelleenn,,  ffeellaaddootttt  bbeetteeggeett  bboo--
ccssááttoottttaakk  eell  aa  kkóórrhháázzbbóóll, akkor kezdtem el fogyasztani a
CCooDD™™-teát. 
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lleenn. LLeegguuttóóbbbbii  kkoonnttrroollllvviizzssggáállaattii  eerreeddmméénnyyeeiimm  kkiittûûnnõõeekk!!  
A májam egy évvel ezelõtt 4 cm-rel volt nagyobb – ma csak
1 cm-rel!… AA  ssttaabbiilliizzáállóóddáássnnaakk  eeggyy  mmeeggnnyyuuggttaattóó  ffoollyyaammaa--
ttaa  zzaajjlliikk  llee  nnáállaamm.. Hálás köszönetem mellett fogadja jókí-
vánságaimat az új esztendõre.…“
1996 januárjában írja:
„…Az állapotom jó, munkakedvem is kielégítõ.´95 õszétõl
egy nagyon szép ecsetrajzsorozatot készítettem tíz év után,
ismét sikerrel. Az állapotom teljesen stabilizálódott, pana-
szaim nincsenek, nyugodtan nézek a jövõbe! Igyekszem be-
tegtársaim lelkierejét erõsíteni, és ügyünket elõremozdítani.
Köszönöm önzetlen támogatását, töretlen hittel bízom a jö-
võbeni segítségében is.…“
1996 márciusában írja:
„…Február 20-án volt úújjaabbbb  kkóórrhháázzii  kkoonnttrroolllloomm..  IIssmméétt
öörröömmtteellii  eerreeddmméénnyyeekkrrõõll  sszzáámmoollhhaattookk  bbee..  PPaannaasszz--  ééss  ttüünneett--
mmeenntteess  vvaaggyyookk..  JJóóll  vvaaggyyookk,,  ddoollggoozzoomm. Szívélyes üdvözlet-
tel…“

MM..  LLáásszzllóó,,  11994444
Diagnózis: TTüüddõõrráákk,,  ccssoonnttááttttéétteekk
Felesége írja 1999. december 28-án: 

“Férjem 1999. november 8. óta rendszeresen ffooggyyaasszzttjjaa  aa
tteeaakkeevveerréékkeett,,  hhaattáássáánnaakk  kköösszzöönnhheettõõeenn a 3. kemoterápia
megkezdése elõtt aa  fféérrjjeemm  vvéérrkkééppee  ttöökkéélleetteess  vvoolltt  ééss  nneemm
sszzoorruulltt  NNeeuuppooggéénn  iinnjjeekkcciióórraa. Férjem most esett át a 3. ke-
moterápiás kezelésen, amely nagyon megviselte. Közös el-
határozásunk, hogy több kezelésen nem veszünk részt. NNeemm
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MM..  JJ..,,  fféérrffii,,  11995500
Diagnózis: NNyyeellvvrráákk,,  nnyyaakkii  ááttttéétteekk
1995. április 21-én írja: “2 hónapja iszom a teát, aazz  eellssõõ  kkéétt
hhéétt  uuttáánn  lláázzaamm  ééss  rroosssszzuulllléétteeiimm  mmeeggsszzüünntteekk,,  kköözzéérrzzeetteemm  jjoobbbb..””

MM..  JJ..,,  fféérrffii,,  11993366
Diagnózis: GGééggeerráákk
1994. január 20-án írja:

“8 nap óta fogyasztom a teát és szigorúan betartom a dié-
táját. ÁÁllmmaattllaannssáággoomm  tteelljjeesseenn  mmeeggsszzûûnntt,,  nnaappoonnttaa  88––99  óórráátt
aallsszzoomm  pprroobblléémmáákk  nnééllkküüll.. Közérzetem nagyon jó, lelki álla-
potom napról napra jobb. NNyyiirrookkccssoommóóiimm  mmaajjddnneemm  nnoorr--
mmáálliissrraa  lleeaappaaddttaakk..””
1995. május 7-én: 

“Gyulladásos csomók 80%-os nyugalomban. Bél- és
emésztési zavaraim megszûntek! Nyugtató és altató szük-
ségtelen, kitûnõ az alvásom.
MMiinnddeenn  ffáájjddaallmmaamm  mmeeggsszzûûnntt,,  áállttaalláábbaann  aa  ddaaggaannaattookk  kkbb..
ffeelléérree  ccssöökkkkeenntteekk,,  eeggyy  sseemm  nnöövveekkeeddeetttt,,  nnééhháánnyy  ppeeddiigg  eellttûûnntt..  
OOrrvvoossii  vvéélleemméénnyy::  eeggyyeellõõrree  nneemm  kkeellll  kkeezzeellnnii  aa  ssppoonnttáánn  jjaavvuu--
llááss  mmiiaatttt..  KKöözzéérrzzeetteemm  kkiiffooggáássttaallaann,,  aallkkoottóókkééppeess  vvaaggyyookk..  Ad-
dig is szorgalmasan fogyasztom a teát és bízom a csodála-
tos javulás folytatódásában.”

MM..  KK..  JJóózzsseeff,,  11993366
Diagnózis: LLyymmpphhoommaa  nnoonn  HHooddggkkiinn
1995 decemberében írja:
„…Ismét örömmel írok Önnek, eeggéésszzssééggii  áállllaappoottoomm  ttöörreett--
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MM..  RRoozzáálliiaa,,  11991177
Diagnózis: CCssoonnttrráákk
1995 szeptemberében írja:
„…Amióta aa  tteeáátt  iisszzoomm,,  nnaapprróóll  nnaapprraa  eerrõõsseebbbbnneekk  éérrzzeemm
mmaaggaamm..  AA  ffáájjddaalloommccssiillllaappííttóókk  sszzáámmáátt  iiss  rreedduukkáállttaamm……
Aludni is jól tudok… 
Szíves segítségüket hálásan köszönöm.…“
1996 februárjában írja:
„…Elõször is hálásan köszönöm a csodateát, amelyet na-
ponta 3 kellõ áhítattal fogyasztok s éérrzzeemm,,  hhooggyy  sseeggíítt…“
1996 áprilisában írja:
„…Táplálkozásomban iparkodom betartani az elõírtakat,
fõleg a tiltott dolgokat kerülöm. Önöknek köszönhetem és a
gyógyteának, hogy neemm  éérrzzeekk  ffáájjddaallmmaatt  úúggyy,,  mmiinntt  rrééggeenn,,
ppeeddiigg  aa  ffáájjddaalloommccssiillllaappííttóótt  iiss  mméérrsséékkeelltteemm  mmáárr..  HHaa  ssiikkeerrüüll
mmeeggtteennnneemm,,  aammiirree  kkééppeess  vvaaggyyookk,,  aazztt  aa  tteeáákk  hhaattáássáánnaakk  kköö--
sszzöönnhheetteemm,,  aammiiéérrtt  nneemm  ttuuddookk  eelléégg  hháállááss  lleennnnii……“
1996 májusában írja:
„…Hálásan köszönöm eddigi önzetlen, számomra nagyon
eredményes és hosszú segítségét. EEzztt  aazz  áállllaappoottoott  ssoohhaa  nneemm
éérrtteemm  vvoollnnaa  eell  aa  ccssooddáállaattooss  CCooDD™™--tteeaa  nnééllkküüll!!……“
1998 júliusában írja:
„„……AA  CCooDD™™--tteeáánnaakk  kköösszzöönnhheetteemm,,  hhooggyy  8822..  éélleettéévveemmbbeenn,,  rrookk--
kkaanntt  lléétteemmrree  ttuuddookk  eeggéésszz  nnaapp  eellffooggllaalltt  ccssaallááddoommnnaakk  sseeggíítteennii……““
1999. január 27-én telefonon:
„„……kkiivváállóó  áállttaalláánnooss  áállllaappoottáárróóll……““  sszzáámmooll  bbee..
1999. február 3-án írja: 
„November 15-én vvoolltt  öött  éévvee, hogy a bal lábszáramon
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hhiisszzeemm,,  hhooggyy  eeggyy  mméérrggeekkkkeell  tteelljjeesseenn  ttöönnkkrreetteetttt  sszzeerrvveezzeettnneekk
mmaarraaddnnaa  eelléégg  eerreejjee  vvééddeekkeezznnii  aa  kkóórrooss  sseejjtteekk  eelllleenn.. Az Önök
teakeveréke adott nekünk erõt ahhoz, hogy ezt az elhatáro-
zásunkat megtegyük. Elõre is köszönöm segítségét és köszö-
nöm ezt a teakeveréket, melyet olyan sok ember gyógyulá-
sának érdekében megteremtett.”

MM..  MM..  ÁÁggnneess,,  11994411
Diagnózis: VVeessee--  ééss  ttüüddõõrráákk
1995 végén írja:
„…AA  tteeáákk  hhaattáássaa  aa  kkeeddééllyyáállllaappoottoomm  jjaavvuulláássáábbaann,,  kkiittûûnnõõ
kköözzéérrzzeettbbeenn  nnyyiillvváánnuulltt  mmeegg.. Azonkívül visszanyertem koráb-
bi egészségesebb színemet. AAzz  ééttvváággyyaamm  jjoobbbb  lleetttt,,  ssõõtt  aa  mmûû--
ttéétteett  kköövveettõõeenn  33  kkgg--oott  hhíízzttaamm!!……“

MM..  PPéétteerrnnéé
Diagnózis: TTüüddõõrráákk,,  ááttttéétteekk  aa  mmeelllléékkvveesséékkbbeenn  ééss  aa  mmáájjbbaann
2001. május 5-én írja: „„……NNaaggyyoonn  eellõõrreehhaallaaddootttt  ááttttéétteess  bbee--
tteegg  vvaaggyyookk,,  iilllleettvvee  ccssaakk  vvoollttaamm..  UUggyyaanniiss  kkéétt  hheettee  iisszzoomm  aa  ttee--
áátt,,  sseemmmmii  mmááss  ggyyóóggyysszzeerrtt  nneemm  sszzeeddeekk  ééss  aa  llaabboorraattóórriiuummii,,  aa
CCTT--lleelleetteekk  eeggyyéérrtteellmmûûeenn  bbiizzoonnyyííttjjáákk,,  hhooggyy  mmeeggáálllltt  aa
ddaaggaannaattooss  ffoollyyaammaatt,,  zzssuuggoorrooddnnaakk  aa  ddaaggaannaattaaiimm.. Január-
ban minden orvos lemondott rólam, két hetet adtak. A tea
és a vitaminok hatására, aa  ttüüddõõ--,,  aa  mmeelllléékkvveessee--ddaaggaannaattookk
22  ccmm--tt  ccssöökkkkeenntteekk..  AA  mmáájjddaaggaannaattoomm  eellttûûnntt. Nem volt han-
gom, nem tudtam beszélni, a teaivás alatt teljesen visszajött
a hangom! 66  kkgg--oott  hhíízzttaamm..  AAzz  oorrvvoossaaiimm  ccssaakk  ccssooddáállkkoozznnaakk,,
nneemm  hhiisszziikk,,  ddee  aa  ttéénnyyeekk  bbiizzoonnyyííttaannaakk……““
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22000022..  mmáárrcciiuuss  55--éénn  kkeezzddttee  eell  aa  CCooDD™™--rreennddsszzeerrtt..
22000022  nnoovveemmbbeerréébbeenn  aa  ppeetteefféésszzeekkrráákk  ééss  ááttttéétteeii  ((CCaarrcciinnoossiiss
ppeerriittoonneeii  AAsscciitteess)), Exophthalmus sin. nneemm  vvoolltt  kkiimmuuttaatthhaattóó!!
llaabboorrlleelleetteeii  nnoorrmmaalliizzáállóóddttaakk,,  áállttaalláánnooss  áállllaappoottaa,,  kkeeddééllyyáállllaa--
ppoottaa,,  mmuunnkkaabbíírráássaa  kkiivváállóó!!
22000066  mmáájjuuss  33::  öösssszzeess  lleelleettee  NNEEGGAATTÍÍVV,,  áállttaalláánnooss  áállllaappoottaa,,
kkeeddééllyyáállllaappoottaa,,  mmuunnkkaabbíírráássaa  kkiivváállóó!!

NN..  FFeerreenncc,,  11993388
Diagnózis: TTüüddõõrráákk,,  öökkööllnnaaggyyssáággúú,,  nnyyiittootttt,,  iinnooppeerraabbiilliiss  ddaa--
ggaannaatt,,  ffrriissss  vvéérrtt  kkööhhöögg,,  kkaacchheexxiiaa,,  aannaaeemmiiaa,,  áággyybbaann  ffeekkvvõõ!!
Várható élettartam: 2 nap – legfeljebb 2 hét
2002 február: belépés a CCooDD™™--rendszerbe.
2000033  ffeebbrruuáárr::  „„ssttaabbllee  ddiisseeaassee““,,  aazz  oorrvvoossookk  sszzeerriinntt  aa  ddaaggaa--
nnaatt  zzssuuggoorrooddootttt,,  llaabboorrlleelleetteekk  nnoorrmmaalliizzáállóóddttaakk,,  ttuummoorrmmaarrkkeerr
eennyyhhéénn  mmaaggaassaabbbb,,  tteessttssúúllyy  1111  kkgg--aall  ggyyaarraappooddootttt,,  ssééttááll  aa
kkeerrttbbeenn,,  aauuttóótt  vveezzeett,,  hhoorrggáásszziikk  aa  RRáábbaa  ppaarrttjjáánn!!

NN..  GGyyöörrggyynnéé,,  11993355
Diagnózis: MMeellllrráákk
1996 februárjában írja:
„…A teák 1 hónapos fogyasztása után sikerült táplálkozá-
somnál a tiltott dolgokat maximálisan kihagyni, életmódom-
ban változtatás nem történt, kköözzéérrzzeetteemm  jjaavvuulltt,,  éélleettkkeeddvveemm
ffookkoozzóóddóó..  EErrõõnnlléétteemmeett  mmeeggffeelleellõõnek tartom. Bízom a teák
jótékony hatásában, sok köszönettel…“
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rreecciiddiivv,,  mmaalliiggnnuuss  ffiibbrr..  hhiissttiiooccyyttoommaa miatt ccoommbbaammppuuttáácciióótt
kellett végezni. Nagyon mélyen megrendített az eset. Búsko-
mor lettem, 20 kg-ot fogytam. De a jó Isten megsegített.
Nemsokára a mûtét után megismertem a CCooDD™™--teát és fo-
gyasztottam. AAhhooggyy  aa  tteeáátt  iinnnnii  kkeezzddtteemm,,  ffookkoozzaattoossaann  eerrõõ--
sseebbbb  lleetttteemm  ss  rreemméénnyykkeeddõõbbbb..  AA  ffáájjddaallmmaakk  eeggyyrree  kkiisseebbbbeekk
lleetttteekk  ééss  rriittkkáábbbbaakk.. Eleinte csak keresztrejtvényt fejtettem, ké-
sõbb már kötöttem, horgoltam, hímeztem. AA  ccssooddááss  tteeaa  ssoo--
kkaatt  sseeggíítteetttt..  AAhhooggyy  eerrõõsseebbbb  ééss  rreemméénnyykkeeddõõbbbb  lleetttt  éélleetteemm,,
eeggyyrree  ttööbbbbeett  vváállllaallttaamm,,  hhooggyy  sseeggííttsseekk  aa  ccssaallááddbbaann..  NNaappoonn--
ttaa  mmeeggffõõzzöömm  aazz  eebbééddeett,,  rreennddeett  tteesszzeekk  aa  kkoonnyyhháábbaann..  VVéégg--
zzeemm  aazzookkaatt  aa  ttoorrnnaaggyyaakkoorrllaattookkaatt,,  aammiikkeett  aa  hháázziioorrvvoossoomm
eellõõíírrtt,,  jjáárrookk  aa  mmûûlláábbbbaall..
A Professzor úr könyvét, az Õserdõk patikáját olvasva még
jobban érzem, hogy nagy hálával tartozom Önnek és mind-
azoknak, akik áldásos munkájukkal önmagukat nem kímél-
ve, felsõbbrendû tudásukkal elõállították az életmentõ teát.
Nagyon köszönöm. 
Csodálatos, életmentõ kutatómunkájához sok erõt, jó
egészséget kívánok!“ 
22000033..  ffeebbrruuáárr  55--éénn  mméégg  mmiinnddiigg  ddoollggoozziikk  ootttthhoonn  ééss  ffáájjddaa--
lloommmmeenntteesseenn,,  bboollddooggaann  ééll!!

MM..  ZZss..  nnõõ,,  11996666
Diagnózis: EEllõõrreehhaallaaddootttt  ppeetteefféésszzeekkrráákk  CCaarrcciinnoossiiss  ppeerriittoonneeii,,
ssttááddiiuumm  IIVV..,,  MMeenniinnggiioommaa  ssiinn..  rreecc..  77 88  ccmm,,  EExxoopphhtthhaallmmuuss  ssiinn
VVáárrhhaattóó  éélleettttaarrttaamm::  lleeggffeelljjeebbbb  22––33  hhóónnaapp (az orvosok kife-
jezett véleménye – Boston, Zürich, München)

Dr. Dávid Tamás és TCM Dr. Li Qin

256



vviizzssggáállaatt,,  aammii  sszziinnttee  hhiihheetteettlleenn,,  ddee  nneeggaattíívv  vvoolltt..  AA  kköözzéérrzzee--
tteemm  iiss  jjoobbbb  lleetttt,,  aa  ffáájjddaallmmaamm  lleeccssöökkkkeenntt  aa  nnuulllláárraa,,  mmáárr  ffáájj--
ddaalloommccssiillllaappííttóótt  sseemm  sszzeeddeekk..  MMiivveell  aa  TTrraauummaattoollóóggiiaaii  IInnttéé--
zzeettbbeenn  mmûûttõõssnnõõ  vvaaggyyookk,,  nneehhéézz  ffiizziikkaaii  mmuunnkkaa  eellõõtttt  áállllookk……
A teát még mindig iszom, bár egy hetet kihagytam az onko-
lógiai kezelés alatt, de újra elkezdtem, mert hiányzott a tea!
Köszönöm a teát és a cseppeket.…“

OO..  AA..,,  nnõõ,,  11994477
Diagnózis: TTüüddõõrráákk

“Két hónapja issza a teát és 1994. szeptember 25-én írja: Az
egyetlen lehetõség az életben maradásomhoz, gyógyulásom-
hoz, mivel sugárkezelést nem akartam, mert kiderült, ráksejt-
jeim nem is reagálnának rá. AA  lleelleetteekkbbeenn  mmeeggáállllaappíítthhaattóó,,
hhooggyy  ddaaggaannaattoomm  ssttaabbiill  áállllaappoottbbaann  vvaann,,  ssõõtt  rröönnttggeennoorrvvoossoomm
aazztt  mmoonnddttaa,,  mmiinntthhaa  kkiisseebbbb  lleennnnee,,  mmiinntt  eerreeddeettiilleegg!!

OO..  EElleemméérrnnéé,,  11991188
Diagnózis: HHóóllyyaaggffaallddaaggaannaatt,,  bbõõrrrráákk
1995 januárjában írja:
„……EEggyy  bboollddoogg,,  rráákkbbóóll  kkiiggyyóóggyyuulltt  vvoolltt  bbeetteegg  íírrjjaa  kköösszzöönnõõ  ssoo--
rraaiitt……  11999944  sszzeepptteemmbbeerréébbeenn  aa  hhúúggyyhhóóllyyaaggoonn  ttuummoorrtt  áállllaappíí--
ttoottttaakk  mmeegg.. A javasolt mûtéthez és kemoterápiához nem já-
rultam hozzá. Októberi kontrollvizsgálat eredménye: ttuummoorr
vváállttoozzaattllaann,,  ssõõtt  eeggyy  bbaabbsszzeemm  nnaaggyyssáággúú  úújj  ttuummoorr  nnöövveekkeeddeetttt.
Most hozzájárultam a tumor elektromos késsel való eltávo-
lításához. Közben eljutott hozzám a Doktor úr teájának híre,
teázni kezdtem. November elsején kontrollra mentem, ami-
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NN..  JJáánnooss,,  11993322
Diagnózis: MMyyeelloommaa  mmuullttiippll..
1996 májusában írja:
„…Ezúttal köszönöm a Professzor úrnak a fantasztikus
CCooDD™™-teát. MMeeggggyyõõzzõõddéésseemm,,  hhooggyy  aazz  áállttaallaamm  11999955  sszzeepp--
tteemmbbeerrééttõõll  ffooggyyaasszzttootttt  ttööbbbb  mmiinntt  8800  lliitteerrnnyyii  kkeesseerrûû--,,  bbaarrnnaa--,,
ffaannyyaarr  nneeddvvnneekk  kköösszzöönnhheetteemm,,  hhooggyy  ffáájjddaallmmaakk  ééss  eelleesseettttsséégg
nnééllkküüll  jjóóll  vvaaggyyookk..  

AA  jjoobbbb  kkaarroomm,,  aammiitt  kkoorráábbbbaann  ccssaakk  aa  bbaall  kkeezzeemmmmeell  ttuudd--
ttaamm  ooddéébbbb  tteennnnii, oly erõtlen volt és fájdalmas, mmáárraa  mmuunn--
kkaakkééppeess!! ……11999955  õõsszzééttõõll  nneemm  iiggéénnyylleemm  aa  sseeggííttssééggeett  ööllttöözz--
kkööddééssnnééll  ééss  ttiisszzttáállkkooddáássnnááll.. 1996 tavaszán 200 km hosszú
vezetés nem okozott kimerülést. FFáákkaatt  mmeettsszzeetttteemm  ééss  áággaakkaatt
ffûûrréésszzeelltteemm,,  llééttrráárróóll  iiss..  JJóólleesseetttt  aa  mmuunnkkaa……“ AAzz  aallmmaannaaggyyssáá--
ggúú  ddaaggaannaatt  aa  jjoobbbb  ffeellkkaarroonn  88  hhóónnaapp  kkiizzáárróóllaaggooss  CCooDD™™--
tteeaa  ffooggyyaasszzttáássaa  uuttáánn  eellttûûnntt..””

2002 decemberében panaszmentesen él és kertjében
munkálkodik Izraelben.

NN..  TTiibboorrnnéé,,  11995511
Diagnózis: VVééggbbééllrráákk
1996 januárjában írja:
„…Tavaly szeptembertõl kezdtem el inni az Ön által kibo-
csátott gyógyteát, mmáárr  11  hhéétt  uuttáánn  éérreezztteemm  aa  jjóó  hhaattáássáátt,,  aammiitt
aa  kköözzéérrzzeetteemmbbeenn  vveetttteemm  éésszzrree  eellõõsszzöörr. November közepén
CT-kontrollt készítettem, ami nagyon csúnya dolgokat írt le.
November végén az Onkológiai Intézetben 20 kobaltkeze-
lést írtak elõ. AA  1111..  aallkkaalloommnnááll  vvoolltt  eeggyy  kkoonnttrroollllbbeetteekkiinnttééssii
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PP..  FFrriieeddrriicchh,,  11995511,,  BBééccss
Diagnózis: HHeerreerráákk,,  aaggyyááttttéétteekk
1996 márciusában írja:
„……AA  lleeggffoonnttoossaabbbb  kkiiiinndduullóó  ookk  aa  tteeaakkeezzeellééss  mmeeggkkeezzddééssee  éérr--
ddeekkéébbeenn  vvoolltt  aazz  aazz  áállllííttááss,,  hhooggyy  aa  rreennddsszzeerreess  kkeemmootteerrááppiiaa
uuttóóhhaattáássaaii  eennyyhhüüllnneekk.. A második kemoterápiás kezelés után
annak ellenére, hogy nagyon gyenge voltam és az evésre
gondolva mindig hányingert kaptam, végig tudtam aludni
az éjszakát, ami azelõtt sohasem sikerült. A vérképem vi-
szont kritikán aluli volt. A 2. és a 3. kemoterápiás kezelés
végére már sikerült könnyebb tornagyakorlatokat végez-
nem… – kisebb vérkeringési zavarok, de a délelõtt folya-
mán láthatóan javult az állapotom. Most, a második hét el-
teltével iissmméétt  kkeezzddeekk  ttoorrnnáázznnii,,  tteessttiilleegg  ééss  lleellkkiilleegg  jjóóll  éérrzzeemm
mmaaggaamm,,  ééss  rreemméélleemm,,  aa  ttööbbbbii  ffáázziisstt  iiss  jjóóll  ffooggoomm  áátthhiiddaallnnii.
Egész idõ alatt sem az emésztéssel, sem a széklettel problé-
máim nem voltak. Az én szemszögembõl nézve tteelljjeesseenn  bbee--
bbiizzoonnyyoossooddootttt  aa  kkeemmootteerrááppiiaa  mmeelllléékkhhaattáássaaiinnaakk  rreedduukkcciióójjaa
aa  CCooDD™™--tteeaa  ffooggyyaasszzttáássaa  uuttáánn..  EEddddiigg  sszzuubbsszzttaanncciiáámmbbóóll  nneemm
vveesszzíítteetttteemm  ééss  aa  kköörrüüllmméénnyyeekkhheezz  kkééppeesstt  jjóóll,,  mmaajjddnneemm  ooppttii--
mmáálliissaann  éérrzzeemm  mmaaggaamm..
AA  vvéérrkkééppeekk  aallaappjjáánn  lláátthhaattóó,,  hhooggyy  aa  tteeaakkeezzeellééss  tteelljjeess  mméérrttéékk--
bbeenn  eerreeddmméénnyyeess  vvoolltt..  AA  CCEEAA--ttuummoorrmmaarrkkeerr--éérrttéékkeeiimm  225544--rrõõll
44,,1122--rree  mmeenntteekk  vviisssszzaa……“
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kor is úújjaabbbb  ddaaggaannaattoott  ddiiaaggnnoosszzttiizzáállttaakk  ééss  úújjaabbbb  mmûûttéétteett  jjaa--
vvaassoollttaakk egy hónap múlva, amibe nem egyeztem bele…
ÚÚjjaabbbb  kkoonnttrroollll  11999955..  jjaannuuáárr  1111--éénn..  EErreeddmméénnyy  ccssooddáállaattooss,,
sseehhooll  sseemmmmii  ttuummoorr,,  vvéérrkkéépp  ccssooddáállaattooss,,  vviizzeelleett  sszziinnttéénn..  
GGyyóóggyyuulltt  vvaaggyyookk,,  hháállaa  aa  DDookkttoorr  úúrrnnaakk!!  OOrrvvoossoomm  jjaavvaassllaattáá--
rraa  mméégg  ffooggyyaasszzttoomm  aa  tteeáátt……“
1996 januárjában írja:
„„……KKiittûûnnõõeenn  éérrzzeemm  mmaaggaamm,,  ééllvveezzeemm  aazz  éélleetteett..  SSeemmmmii
eeggéésszzssééggüüggyyii  pprroobblléémmáámm  nniinnccss……““
1996 márciusában írja:
„…PPoommppáássaann  éérrzzeemm  mmaaggaamm, májusban megyek kontrollra,
biztos vagyok benne, az is pompás lesz!…“

DDrr..  ÕÕ..  BB..
Diagnózis: TToorrookkrráákk  ((kkaarrcciinnoommaa  ppllaannoocceelllluullaarree  TT33))
2006. május 16-án a Kossuth/Petõfi rádióban mondta:
2004-ben a nyelv alatti 3 cm-es daganatos sebbõl súlyos
torokvérzést kaptam. Szt. István kórház gégészet: szív-, tüdõ-
elégtelenség miatt a daganat inoperábilis. 33 kobalt besu-
gárzást kaptam, utána CCooDD™™-tea és Célzott Táplálkozási
Rendszer. 
Nagyon sok nyers gyümölcslét és a javasolt vitaminokat, ás-
ványi anyagokat fogyasztottam.
KKoonnttrroollll  66  hhóónnaapp  uuttáánn::  jjaavvuullááss,,  aa  ffoollyyaammaatt  mmeeggáálllltt..  
MMoosstt,,  22000066..  mmáájjuuss  1122--éénn  kkoonnttrroollll::  aa  sseebb  ééss  aa  ddaaggaannaatt  eell--
ttûûnntt,,  ééttkkeezzéésseemm  nnoorrmmáálliiss,,  eeggéésszzssééggeess,,  ttuummoorrmmeenntteess  lleetttteemm..
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RR..  IIssttvváánn,,  11993311
Diagnózis: VVeesseerráákk
1995 nyarán írja:
„…Ez év januárjában kezdtem el a CCooDD™™-tea fogyasztását.
Azóta áállllaappoottoomm  jjeelleennttõõsseenn  jjaavvuulltt.
KKöözzéérrzzeetteemm  jjóó,,  vviisssszzaahhíízzttaamm  eerreeddeettii  ssúúllyyoommrraa.. Mivel más
gyógykezelést nem kaptam, számomra nagyon fontos a tea
újbóli fogyasztása.… Hálás köszönet a Doktor úrnak!…“
1996 januárjában írja:
„…KKöözzéérrzzeetteemm  jjóó,,  ttaarrttoomm  aa  ssúúllyyoommaatt  mmáárr  eeggyy  éévvee,,  aammiióóttaa  aa  ttee--
áátt  iisszzoomm. Elõször nehézkes volt a teafogyasztást betartanom, de
lassan hozzászoktam a kíméletesebb életmódhoz. Ezúton is sze-
retném megköszönni, hogy hozzájuthatok a gyógyteákhoz…“

RR..  JJ..,,  fféérrffii
Diagnózis: MMyyeelloommaa  mmuullttiipplleexx
1995. január 9.
„Az elsõk között voltam a gyógyteafogyasztásban. Az álla-
potom javult, hhíízzttaamm  33  kkgg--oott  ééss  aa  jjáárráássoomm  iiss  ssookkaatt  jjaavvuulltt.”

RR..  FF..  MM..,,  nnõõ,,  11995588  
Diagnózis: LLeeiioommyyoossaarrkkoommaa,,  mmuullttiippllee  mmeellaannoommaa  ssttááddiiuumm  IIVV..
2000 március: kezdés a CCooDD™™-rendszerrel.
22000000  nnoovveemmbbeerréébbeenn  ddaaggaannaattooss  eellvváállttoozzááss  nneemm  vvoolltt  kkiimmuu--
ttaatthhaattóó..  22000066  mmáájjuussáábbaann  ttüünneettmmeenntteesseenn  ééll,,  kkiivváállóó  eeggéésszzsséé--
ggii  ééss  kkeeddééllyyáállllaappoottbbaann,,  ééss  nnaaggyy  ssiikkeerrrreell  ddoollggoozziikk mint egy
vállalat elnöke és ügyvezetõ igazgatója.
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PP..  GGyyöönnggyyii,,  11994411
Diagnózis: VVuullvvaaddaaggaannaatt
Lánya írja 1995 márciusában:
„…Édesanyám nevében írok, hogy megköszönjem azt, hogy
a Doktor Úr rendelkezésünkre bocsátotta az általa felfede-
zett gyógyteát. 
11999944  nnoovveemmbbeerr  óóttaa  iisssszzaa  aa  tteeáátt  ééss  mmáárr  ddeecceemmbbeerrbbeenn  jjaavvuulltt
aazz  áállllaappoottaa, többnyire jó hangulatban tölti napjait és ehhez
bizonyára a tea hatása is hozzájárult… Nagyon köszönöm
eddigi segítségét…“

PP..  JJ..,,  nnõõ
Diagnózis: VVuullvvaaddaaggaannaatt
1995. március 23. 

“Azért írok, hogy megköszönjem az Ön által felfedezett
gyógyteát. Az ízét egy kicsit meg kellett szoknom, de most
már rendszeresen iszom. 
MMúúlltt  éévv  ddeecceemmbbeerrééttõõll  áállllaappoottoomm  ccssaakk  jjaavvuulltt, jó hangulatban
töltöm napjaim.”

RR..  II..,,  fféérrffii
Diagnózis: VVeesseerráákk,,  ttüüddõõááttttéétteekk
1994 december gyermeke írja: Apukám 94 nyarán megbe-
tegedett… Örömmel hallottuk, hogy megjelent Dávid pro-
fesszor úr teája. Bizakodva kezdtük meg 1995 januárjában
a gyógytea fogyasztását. Jelenleg a harmadik adagot issza,
aa  nneemmrréégg  kkéésszzüülltt  rröönnttggeennffeellvvéétteelleenn  aa  ffoollttookk  aa  jjoobbbb  oollddaallii  ttüü--
ddõõlleebbeennyyrrõõll  kkeezzddeenneekk  vviisssszzaahhúúzzóóddnnii.
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SS..  EErrnnõõ,,  11994488
Diagnózis: BBééllrráákk
1995 novemberében írja:
„…Szeretném megköszönni az Ön által küldött teát, amit
nagy lelkesedéssel fogyasztok.

AAmmiióóttaa  iisszzoomm  aa  tteeáátt,,  áállllaappoottoomm  ééss  ééttvváággyyaamm  iiss  jjaavvuulltt,,  ssúú--
llyyoomm  iiss  ggyyaarraappooddiikk……

BBíízzoomm  aa  ttoovváábbbbii  ggyyóóggyyuulláássbbaann, remélem, továbbra is
megkapom kedvezményesen a teát…“

SS..  LLaajjoossnnéé,,  11992255
Diagnózis: TTüüddõõrráákk
1996 áprilisában írja:
„Amikor megtudtam, hogy rákbetegségem van, felkészültem
a halálra. Hála Istennek sikerült hozzájutnom a CCooDD™™-tea-
keverékekhez. AA  sszzáámmoommrraa  éélleetteett  jjeelleennttõõ  tteeáátt  nnaapp  mmiinntt  nnaapp
iisszzoomm..  TTuuddoomm  ééss  mmeegg  vvaaggyyookk  ggyyõõzzõõddvvee::  aazztt,,  hhooggyy  mméégg  éélleekk,,
ÖÖnnöökknneekk  ééss  aa  tteeáánnaakk  kköösszzöönnhheetteemm..  AAzzóóttaa  eelltteelltt  mmáássffééll  éévv  ééss
mméégg  mmiinnddiigg  éélleekk,,  ssõõtt  kköözzéérrzzeetteemm  nnaapp  nnaapp  uuttáánn  jjoobbbb  ééss  ttööbbbb
lleetttt,,  ppeeddiigg  aazz  áággyybbóóll  sseemm  ttuuddttaamm  ffeellkkeellnnii.. A kórházból úgy
engedtek ki, hogy úgyis csak hetek vannak hátra. Most már
fõzök, mosok, takarítok. Utolsó orvosi kontrollon aa  pprrooffeesszz--
sszzoorr tágra nyílt szemmel nézett rám, ccssooddáállkkoozzootttt,,  hhooggyy  mméégg
éélleekk  ééss  iillyyeenn  jjóóll  nnéézzeekk  kkii..  AA  bbeetteeggsséégg  aallaatttt  lleeffooggyyootttt  kkiillóókkaatt  iiss
ssiikkeerrüülltt  vviisssszzaasszzeeddnneemm.. Még egyszer hála és köszönet.…“   
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SS..  JJ..,,  nnõõ,,  11995522
Diagnózis: MMeellllrráákk,,  nnyyiirrookkccssoommóóááttttéétt,,  mmeellllhháárrttyyaarráákk,,  ttüüddõõááttttéétt
1995 márciusban írja:
„EEggyy  hhóónnaappjjaa  ffooggyyaasszzttoomm  aazz  ÖÖnnttõõll  kkaappootttt  tteeáátt,,  aammeellyy  nnaaggyy
vváállttoozzáásstt  hhoozzootttt  aazz  éélleetteemmbbeenn.. Öt éve vagyok rákbeteg. 
Az utóbbi idõben annyira megromlott az állapotom, hogy
kilátástalanná vált a helyzetem. Ekkor kezdtem el fogyaszta-
ni az Ön teáját. AA  kkeeddééllyyáállllaappoottoomm  jjaavvuulltt,,  aa  ffáájjddaallmmaaiimm
ccssöökkkkeenntteekk,,  kkeezzddeetttt  vviisssszzaattéérrnnii  rreemméénnyyeemm  aa  ggyyóóggyyuulláásshhoozz..
ÚÚggyy  éérrzzeemm,,  hhooggyy  aa  tteeaa  ffooggyyaasszzttáássaa  aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann  nnééllkküü--
llöözzhheetteettlleenn  aazz  éélleetteemmbbeenn..“  

SS..  JJóózzsseeffnnéé,,  11994422..
Diagnózis: MMeellll--  ééss  ttüüddõõrráákk
1995 márciusában írja:
„…Egy hónapja fogyasztom az Öntõl kapott teát, amely
nagy változást hozott az életemben. 5 éve vagyok rákbeteg.
Az utóbbi idõben annyira megromlott az állapotom, hogy
teljesen kilátástalanná vált a helyzetem. Ekkor kezdtem el
fogyasztani az Ön teáját. AA  kkeeddééllyyáállllaappoottoomm  jjaavvuulltt  aa  ffáájjddaall--
mmaaiimm  ccssöökkkkeenntteekk, kezdett visszatérni reményem a gyó-
gyuláshoz. Úgy érzem, hogy aa  tteeáákk  ffooggyyaasszzttáássaa  aa  ttoovváábbbbii--
aakkbbaann  nnééllkküüllöözzhheetteettlleenn  aazz  éélleetteemmbbeenn……  KKöösszzöönnöömm Önnek
azt a lehetõséget, hogy a gyógynövényteát fogyasztha-
tom…”
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uuttoollssóó  kkóórrhháázzii  kkoonnttrroollll  sszzeerriinntt  áállllaappoottrroosssszzaabbbbooddááss  nneemm  éésszzlleell--
hheettõõ. Szeretném ismételten megköszönni Önnek és tisztelt mun-
katársainak azon fáradozását, melyet a betegek gyógyulásának
érdekében tesznek. Õszinte tisztelettel és hálával…“

SS..  LLáásszzllóónnéé,,  11993399
Diagnózis: MMeellllrráákk,,  nnyyiirrookkccssoommóó--,,  mmáájj--  ééss  ccssoonnttááttttéétteekk
1999. november 30-án írja: 
„Kb. 6 hónapja használom a CCooDD™™-teát. Az elmúlt 3 hó-
napban megkaptam az utolsó 2 2 kemoterápiás kezelést,
amelyek alatt rroosssszzuulllléétteett  nneemm  ttaappaasszzttaallttaamm..  FFáájjddaallmmaaiimm
nniinnccsseenneekk,,  aazz  eerrõõáállllaappoottoomm  ééss  ééttvváággyyaamm  jjóó.. A lakáson be-
lüli háztartási munkák jelentõs részét (fõzés, mosogatás,
mosás) el tudom végezni, és nem fáraszt el sokkal jobban a
betegségemet megelõzõ állapothoz képest.

MMeeggggyyõõzzõõddéésseemm,,  hhooggyy  aa  CCooDD™™--tteeaa  ffooggyyaasszzttáássaa  nnééllkküüll  eezztt
aazz  áállllaappoottoott  nneemm  ssiikkeerrüülltt  vvoollnnaa  eelléérrnnii,,  eezzéérrtt  iissmméétteelltteenn  kköö--
sszzöönneetteett  sszzeerreettnnéékk  mmoonnddaannii  éérrttee..””

SS..  LLõõrriinnccnnéé,,  11995500
Diagnózis: MMeellllrráákk
1996 márciusában írja:
„…Közel egy éve szívesen fogyasztom a CCooDD™™-teát. AAzz  éétt--
vváággyyaamm  jjóó.. Igyekszem betartani az Ön által javasolt táplál-
kozási tanácsokat.
Biztos vagyok jótékony hatásában…“
1996 májusában írja: „„……TTuuddaattoomm  ÖÖnnöökkkkeell,,  hhooggyy  jjóóll  vvaa--
ggyyookk,,  ddoollggoozzoomm,,  ffiizziikkaaii  ééss  lleellkkii  áállllaappoottoomm  kkiieellééggííttõõ……““
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SS..  JJáánnooss,,  11993322
Diagnózis: TTüüddõõrráákk
1996 januárjában fia írja:
„…A beteg kkiieellééggííttõõ  áállllaappoottbbaann  vvaann. Másfél éve issza a te-
át, kköözzéérrzzeettee  ééss  ééttvváággyyaa  jjóó……“
1996 februárjában írja:
„…Három hete hozott teakeveréket utólag is köszönöm.
EEggéésszzssééggii  áállllaappoottoomm  aazzóóttaa  iiss  vváállttoozzaattllaann,,  ssttaaggnnááll..  ÉÉttvváággyyaamm
jjóó,,  tteessttssúúllyyoomm  nneemm  vváállttoozzootttt..  JJaannuuáárrii  vvéérreerreeddmméénnyyeemm  kkiiffoo--
ggáássttaallaann  vvoolltt, melyet minden valószínûség szerint a teának
köszönhetek.…“

SS..  KK..,,  nnõõ,,  11994466
Diagnózis: PPeetteefféésszzeekkrráákk,,  mmeellllrráákk
1994 január óta issza a CCooDD™™-teát. 1995. március 30-án írja:
„„ÖÖrröömmmmeell  mmoonnddhhaattoomm,,  aa  kköözzéérrzzeetteemm  jjeelleenn  ppiillllaannaattbbaann  kkii--
eellééggííttõõ,,  ffáájjddaallmmaaiimm  nniinnccsseenneekk..  ((PPeettzz  AAllaaddáárr  KKóórrhháázz,,  GGyyõõrr))
TTuummoorrmmaarrkkeerr  éérrttéékkeekk::

CCEEAA   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..33..55 (norm)
CCAA  1199––99   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..55..33  (norm)

SS..  TTaammáássnnéé,,  11994422
Diagnózis: MMeellaannoommaa
1996 februárjában írja:
„…1995 márciusától vagyok a CCooDD™™-teák rendszeres fo-
gyasztója. Amint azt már korábban is tudattam Önnel, aa  tteeáákk
ffooggyyaasszzttáássaa  iiggeenn  jjóó  hhaattáássssaall  vvaann  aa  mmeellaannoommáámm  mmeeggfféékkeezzéésséé--
rree…… Kijelenthetem, hogy kköözzéérrzzeetteemm  jjóónak mondható és aa  lleegg--
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Gerincemben és ízületeimben állandóan érezhetõ fájdalma-
kat a tea fogyasztása lényegesen csökkentette. ÉÉlleetteemmbbeenn
mmáárr  ssookk  ffáájjddaallmmaatt  eellsszzeennvveeddtteemm,,  ddee  oollyyaann  ssiikkeerreess  aazz  öösssszzeess
pprroobblléémmááiimm  eelllleenn  mméégg  eeggyyeettlleenn  ggyyóóggyysszzeerr  sseemm  vvoolltt,,  mmiinntt  aa
CCooDD™™--tteeaa..  AA  bboorrzzaasszzttóó  ffáájjááss  aa  ggeerriinncceemmbbeenn  mmiinnddeenn  mmóódd--
sszzeerr  eelllleennéérree  ccssaakk  mmeeggmmaarraaddtt,,  eezzéérrtt  éérrttéékkeelleemm  iillyyeenn  nnaaggyyrraa
eezztt  aazz  áállddootttt  CCooDD™™--tteeáátt..””

SS..  PPáállnnéé,,  11994488
Diagnózis: MMeellll--  ééss  ccssoonnttrráákk
Leánya írja:
„…ÉÉddeessaannyyáámm  áállllaappoottaa  aazzóóttaa,,  aammiióóttaa  aazz  ÖÖnn  tteeaakkeevveerréékkéétt
ffooggyyaasszzttjjaa,,  ffoollyyaammaattoossaann  jjaavvuulltt..  FFáájjddaallmmaaii  lléénnyyeeggeesseenn  ccssöökk--
kkeenntteekk.. A kezelés hatására a haja kihullott, de már kezd újra
nõni… Az infúziós kezelés során feltûnt régi rosszullétei meg-
szûntek… ÉÉttvváággyyaa  vviisssszzaattéérrtt  ééss  hhíízzootttt,,  mmáárr  nneemm  aannnnyyiirraa  ffáárraa--
ddéékkoonnyy, nagyon bízom, hogy állapota tovább fog javulni…“

SSzz..  IImmrree
Diagnózis: VVaassttaaggbbééllrráákk
Felesége 2000. március 14-én írja:
„Fogadja hálás köszönetemet, amiért férjem számára díj-
mentesen megküldte a CCooDD™™-teát. Folyó hó 9-tõl issza a te-
át és aazz  eellssõõ  eerreeddmméénnyy,,  hhooggyy  mmaa  mmáárr  nniinnccss  hhaassmmeennééssee..  KKeezzdd
vviisssszzaattéérrnnii  aazz  éélleettkkeeddvvee  ééss  eeggyy  kkiiccssiitt  jjaavvuulltt  aazz  ééttvváággyyaa  iiss..

JJeelleenn  lleevveelleemmeett  aazz  öörröömm  kköönnnnyyeeiinn  áátt  íírroomm  ééss  aarrrraa  kkéérreemm  aa
jjóó  IIsstteenntt,,  hhooggyy  mméégg  nnaaggyyoonn  ssookkááiigg  ttuuddjjaa  kkuuttaattóómmuunnkkáájjáátt  vvéé--
ggeezznnii  aa  rráákkbbeetteeggeekkéérrtt!!””
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SS..  MMiikkllóóssnnéé,,  11993322
Diagnózis: GGééggeerráákk
1996 februárjában írja:
„…Érzem, hogy amióta a CCooDD™™-gyógyteákat iszom, jjaavvuu--
llóóbbaann  vvaann  aa  ttoorrookkrráákkoomm,,  jjóóll  éérrzzeemm  mmaaggaamm,,  ééss  jjóó  áállllaappoott--
bbaann  vvaaggyyookk. Kérem Önöket, számomra a teákat továbbra is
szíveskedjenek rendelkezésemre bocsátani…“

SS..  BBééllaa
Diagnózis: LLGGLL,,  mmaalliiggnn..  llyymmpphhoommaa
1996 márciusában írja:
„„……ÖÖrröömmmmeell  kköözzööllhheetteemm,,  hhooggyy  aa  CCooDD™™--rreennddsszzeerrûû  tteeaa  aall--
kkaallmmaazzáássaa  óóttaa  kköözzéérrzzeetteemm  nnaaggyyoonn  ssookkaatt  jjaavvuulltt..  FFáájjddaallmmaaiimm
aa  mmiinniimmáálliissrraa  ccssöökkkkeenntteekk..  ÉÉttvváággyyaamm  vviisssszzaajjöötttt  ééss  11  hhóónnaapp
aallaatttt  55  kkgg--oott  ggyyaarraappooddootttt  aa  tteessttssúúllyyoomm..  KKöözzéérrzzeetteemm  jjóó,,  éélleett--
kkeeddvveemm  vviisssszzaajjöötttt..  MMeeggnnõõtttt  aazz  öönnbbiizzaallmmaamm,,  aa  vvéérrkkééppeemm  iiss
ssookkaatt  jjaavvuulltt..  AA  nnyyiirrookkddaaggaannaattookk  bbuurrjjáánnzzáássaa  iiss  mmeeggáálllltt..  AA  kkee--
zzeellõõoorrvvoossoomm  iiss  ccssooddáállkkoozziikk  aa  bbeeáálllltt  jjaavvuulláássoommoonn.. A gyó-
gyulás reményében és lehetõségeimhez mérten betartom az
Önök által javasolt egészséges táplálkozást és rendszeresen
fogyasztom a CCooDD™™-teákat. SSeemmmmiiffééllee  ggyyóóggyysszzeerrtt  nneemm  kkaa--
ppookk  ééss  nneemm  iiss  sszzeeddeekk..  EEggyyeeddüüll  ééss  aazz  eellõõbbbbii  áállllaappoottoommhhoozz  kkéé--
ppeesstt  ssookkaatt  jjaavvuullttaamm..  SSzzíívveess  sseeggííttõõkkéésszzssééggüükkeett  kköösszzöönnöömm……“

SS..  GG..,,  nnõõ,,  11993311
Diagnózis: GGééggeerráákk,,  ttüüddõõááttttéétteekk
1995. február 1.: „„AAmmiióóttaa  aa  tteeáátt  iisszzoomm  ((33  hhóónnaapp)),,  aa  ffáájjddaa--
lloommccssiillllaappííttóó  ttaabblleettttáákk  sszzáámmáátt  ddrraasszzttiikkuussaann  ttuuddttaamm  rreedduukkáállnnii..
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TT..  FF..  nnõõ,,  11996699
Diagnózis: MMeellllrráákk,,  ccssoonnttááttttéétt
1995. április 2-án írja:
„Arról a jó hírrõl számolhatok be, hogy amióta a teát iszom,
aazz  áállllaappoottoomm  ssookkaatt  jjaavvuulltt..  JJoobbbb  aa  kköözzéérrzzeetteemm,,  aazz  ééttvváággyyaamm
nnoorrmmáálliissssáá  vváálltt,,  aa  ppaannaasszzaaiimm  ccssöökkkkeenntteekk..””

TT..  TTiibboorr,,  11992266
Diagnózis: TTüüddõõrráákk
1996 áprilisában írja:
„……AAzz  uuttoollssóó  rröönnttggeennffeellvvéétteell  sszzeerriinntt  ((11999966..  áápprriilliiss  99..))  aa  ddaa--
ggaannaattooss  mmeeggbbeetteeggeeddééss  ssttaaggnnááll,,  sseemmmmiillyyeenn  ááttttéétt  nneemm  kkeelleett--
kkeezzeetttt,,  ssúúllyyoommaatt  ttaarrttoomm,,  ééttvváággyyaamm  mmeeggffeelleellõõ……““
1996 augusztusában írja: 
„…3 hónapja kezelésmentes vagyok, az ellenõrzõ felülvizs-
gálaton pprrooggrreesssszziióórraa  mmuuttaattóó  jjeelleekkeett  nneemm  mmuuttaattttaakk  kkii……  ÉÉtt--
vváággyyaamm  kkiieellééggííttõõ,,  tteessttssúúllyyoommaatt  ttaarrttoomm. Remélem, ez a stabi-
lizáció még tart az Önök nagylelkû segítségével. Hálás szív-
vel köszönjük…“

VV..  LL..  fféérrffii,,  11994466
Diagnózis: TTüüddõõrráákk
A teát 1994. július 15. óta fogyasztja.
Csongrádi Kórház tüdõgyógyászati oszt. dr. B. István fõorvos le-
lete 1995 márciusában: Jelen ffeellvvéétteellkkoorr  aa  bbeetteegg  ppaannaasszzmmeenn--
tteess..  FFáájjddaalloomm,,  kkööhhööggééss,,  ffuullllaaddááss  nniinnccss,,  ééttvváággyyaa  jjóó,,  vviizzeelleett,,  sszzéékk--
lleett  rreennddbbeenn..  Hasi UH: aa  hhaassii  zzssiiggeerrii  sszzeerrvveekkbbeenn  mmeettaasszzttáázziissrraa
uuttaallóó  jjeell  nneemm  lláátthhaattóó,,  aaddeennoommeeggaalliiaa  nneemm  éésszzlleellhheettõõ..  
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TT..  EE..  nnõõ,,  11996655
Diagnózis: AAIIDDSS
1994. november 16-án írja:
„„HHáárroomm  ééss  ffééll  hhóónnaappjjaa  iisszzoomm  aa  CCooDD™™--tteeáátt,,  ssúúllyyoomm  hháárroomm
kkiillóóvvaall  nnöövveekkeeddeetttt,,  ééttvváággyyaamm  kkiivváállóó,,  ffáárraaddéékkoonnyyssáággoomm  eell--
ttûûnntt,,  sszzééddüüllééss  eellttûûnntt,,  nnyyuuggooddtt  ééjjsszzaakkááiimm  vvaannnnaakk..””

TT..  EErrzzsséébbeett,,  11997733
Diagnózis: LLyymmpphhoommaa  nnoonn  HHooddggkkiinn
1999. május 11-én írja: 
„„……ÚÚsszznnii,,  aaeerroobbiikkoozznnii  jjáárrookk  eell  hheetteennttee,,  iillll..  bbiicciikklliizznnii  nnaappoonnttaa..

IIssmméétt  oollyyaannnnaakk  éérrzzeemm  mmaaggaamm,,  mmiinntt  aa  bbeetteeggssééggeemm  eellõõtttt,,
vviiddáámmnnaakk  ééss  ffeellsszzaabbaadduullttnnaakk, annak ellenére, hogy 1999.
május 17-én egy sugárkezelést még elkezdenek, a jövõmet
tervezgetem. Elõre is köszönöm türelmét és segítségét.”
2000. január 19-én írja: 
AAzz  uuttoollssóó  ttaalláállkkoozzáássuunnkk  óóttaa  oollyyaann  ppoozziittíívv  vváállttoozzáássookk  ttöörrttéénn--
tteekk,,  aammeellyyeekkrrõõll  úúggyy  ggoonnddoolloomm,,  mmiinnééll  eellõõbbbb  sszzeerreettnnee  ttuuddnnii..

MMeeggsszzookkootttt  ddoolloogg,,  hhooggyy  aammiikkoorr  aa  ddaaggaannaattookk  ppuusszzttuullnnaakk,,
aazztt  éérrzzeemm,,  ééss  iillyyeennkkoorr  aa  mmeellllkkaassoommbbaann  jjeelleennttkkeezzõõ,,  sszzúúrróó,,
ééggõõ  ffáájjddaalloomm  jjóó  éérrzzéésssseell  ttöölltt  eell,,  mmeerrtt  ttuuddoomm,,  aazzookk  eellhhaallnnaakk..
Rettentõ erõs fájdalomra ébredtem, mely úgy egy órán át el-
tartott. Tudtam, hogy szervezetem most egy nagy csatát vív
a tumorsejtek ellen, és maga a fájdalom csak azt jelenti,
hogy igenis gyõzni fogok. 

ÚÚggyy  hhiisszzeemm,,  aa  tteeaa  mmeeggtteettttee  aa  hhaattáássáátt,,  nnaaggyyoonn  bboollddoogg  vvooll--
ttaamm  ééss  mmoosstt  mmáárr  ttuuddoomm,,  hhooggyy  aa  kköövveettkkeezzõõ  CCTT--eerreeddmméénnyyeemm
tteelljjeess  rreemmiisssszziióótt  mmuuttaatt..””
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UU..  KK..,,  nnõõ,,  11994488
Diagnózis: GGyyoommoorrrráákk,,  nnyyiirrookkccssoommóóááttttéétteekk
1995 február 1.: „3 hónapja használom az immunrendszer-
erõsítõ teát, az eredménnyel elégedett vagyok, kkéétt  hhóónnaapp
aallaatttt  33  kkgg--oott  hhíízzttaamm,,  áállllaappoottoomm  kkiieellééggííttõõ.””

ÚÚ..  KKáárroollyynnéé,,  11993388
Diagnózis: GGyyoommoorrrráákkááttttéétteekk
1996 januárjában írja:
„…Amióta 1995 novemberében sikerült hozzájutnunk az
Ön teájához, az állapotom (egy elõzetes gyomormûtét után),
újra kielégítõ és aa  ddaaggaannaattoomm  ssttaaggnnááll. Jó az étvágyam és
az életkedvem.” 
1996 februárjában írja:
„…Az Ön által elõírt diétát szigorúan betartom, sok gyümöl-
csöt, zöldséget, magvat fogyasztok. DDaaggaannaattoomm  aazz  eellõõzzõõ
kkéétt  hhóónnaappbbaann  nneemm  nnöövveekkeeddeetttt.. Sokat meditálok, imádko-
zom. EErrõõnnlléétteemm  sszziinnttee  ttöökkéélleetteessnneekk  mmoonnddhhaattóó..  EEggéésszz  nnaapp
mmoozzggookk,,  ffõõzzöökk,,  vvaassaallookk..  MMeeggeerrõõlltteettõõ  mmuunnkkáátt  nneemm  vvééggzzeekk..  

ÚÚ..  MMaarrggiitt
Diagnózis: VVaassttaaggbbééllrráákk,,  mmáájj--,,  ttüüddõõ--,,  nnyyiirrookkccssoommóóááttttéétteekk
2006. május 16-án a Kossuth/Petõfi rádióban mondta:
22000044..  jjúúnniiuuss  33--áánn  ooppeerráácciióó  ééss  aazz  ááttttéétteekk  mmeeggáállllaappííttáássaa..
Az elsõ kemoterápia után elkezdtem a CCooDD™™--rreennddsszzeerrtt.

AA  ttööbbbbii  bbeetteeggttáárrssaammmmaall  sszzeemmbbeenn  eemméésszzttéésseemmeett  rreenndd--
bbeehhoozzttaa,,  hháánnyyiinnggeerreemm  nneemm  vvoolltt,,  vvéérrkkééppeemm  lléénnyyeeggeesseenn  jjoobbbb
lleetttt..  AA  CCooDD™™--tteeaa  mmeelllleetttt  mméégg  aa  CCooDD™™  VViittaall--PPlluusstt  ééss  ssookk  CC--
vviittaammiinntt  iiss  ffooggyyaasszzttoottttaamm..
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AA  mmeellllkkaassii  rrttgg..--ffeellvvéétteelleenn::  aazz  eellõõzzõõeekkhheezz  kkééppeesstt  rreeggrreesssszziióó
éésszzlleellhheettõõ..  

VV..  MMaarrcceellllnnéé,,  11995500
Diagnózis: CCrroohhnn--kkóórr  ((kkrróónniikkuuss  ffeekkééllyyeess  vvaassttaaggbbééllggyyuullllaaddááss))
1999. november 30-án írja: 1999 júniusától iszom a
CCooDD™™--teát. MMáárr  33  hhéétt  tteeaaffooggyyaasszzttááss  uuttáánn  aa  CCooDD™™--tteeaa  aa
vvéérrkkééppeemmnnééll  iiggeenn  jjóó  eerreeddmméénnyytt  mmuuttaattootttt..  AA  ggaassttrrooeenntteerroolloo--
gguuss  ffõõoorrvvooss  eellhhaaggyyaattttaa  aa  ggyyóóggyysszzeerreekk  sszzeeddéésséétt…… A tea fo-
gyasztásától a ssúúllyyoomm  ssttaabbiilliizzáállóóddootttt. AA  kköözzéérrzzeetteemm  iiss  jjóó..  TTee--
hheerrbbíírróó--kkééppeessssééggeemm  nnaaggyyoonn  jjóó.. Többet tudok dolgozni
anélkül, hogy elfáradnék. Igen meg vagyok elégedve a
CCooDD™™-teával. Fizikai erõnlétem is a régi, mint a betegség
elõtt. A tea nagyon jótékony hatású. A CCooDD™™-teát és a zöld-
teát fogyasztom. Köszönöm a Professzor úrnak, hogy lehe-
tõvé teszi számomra a CCooDD™™-tea fogyasztását.
SSzzaakkoorrvvoossii  vvéélleemméénnyy::  CCrroohhnn--bbeetteeggssééggee  ((11999988..  aauugguusszzttuuss))  iiss--
mmeerrtt,,  eezz  éévv  jjúúnniiuussáábbaann  ppaatthhooll..  mmáájjffuunnkkcciióójjaa  vvoolltt……  MMáájjffuunnkkccii--
óóss  lleelleetteeii  rreennddeezzõõddtteekk..  JJeelleennlleegg  nniinnccss  ppaannaasszzaa..  11999999..  jjúúlliiuuss  1133..

UU..  IImmrréénnéé
Diagnózis: GGyyoommoorrrráákk
2006. május 16-án a Kossuth/Petõfi rádióban mondta:
„„22000044  áápprriilliissáábbaann  pprróóbbáállttáákk  ggyyoommoorrrráákkoommaatt  mmeeggooppeerráállnnii,,
ddee  aazz  OOPP  ssiikkeerrtteelleenn  vvoolltt,,  ttööbbbbsszzöörr  nneemm  hhaaggyyttaamm  mmaaggaamm..
NNyyoollcc  ((88))  hhóónnaappjjaa  iisszzoomm  aa  CCooDD™™--tteeáátt,,  ééttvváággyyaamm  jjóó,,  99  kkgg--
oott  hhíízzttaamm,,  nnoorrmmáálliiss  éélleetteett  éélleekk,,  éélleettmmiinnõõssééggeemm  kkiittûûnnõõ,,  aa
ggyyoommrroommaatt  nneemm  iiss  éérrzzeemm..””
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Szubjektív tapasztalataim: 
Július végén egyre többször fájt a fejem, habár sohasem

fájt. A két említett gyógyszer nélkül, tehát kizárólag a teát fo-
gyasztva: fejfájás nincs, étvágy, közérzet, ffiizziikkaaii--sszzeelllleemmii
kkoonnddíícciióó  kkiiffooggáássttaallaann..  EEggyyéébb  nneehheezzeenn  eellhhiihheettõõ  vváállttoozzááss::  aa
tteelljjeesseenn  kkooppaasszz  ffeejjeemmeenn  eeggyyrree  ttööbbbb  ééss  ssûûrrûû  hhaajj  nnõõ,,  ddee  llaass--
ssaann  ééss  iiggeenn  vvéékkoonnyy  sszzáállaakkkkaall.. A betegség kezdetén (1999
májusában) a penis balra kb. 8–10 fokban elgörbült volt.
MMoosstt  eezz  aazz  eellvváállttoozzááss  kkbb..  ffeelleeoollyyaann  mméérrttéékkûû.. A betegség kez-
detén mind a két karomon bbaarrnnaa  ffoollttookk jelentkeztek. Jelen-
leg csak egyetlen van ezekbõl, aa  ttööbbbbii  eellttûûnntt.”
VV..  AAnnttaall  22000000..  jjaannuuáárrbbaann  ffeellhhíívvttaa  kköözzppoonnttuunnkkaatt  ééss  kköözzööllttee::
hháárroomm  kkóórrhháázzbbaann  aa  pprroosszzttaattaarráákk  vviizzssggáállaattii  eerreeddmméénnyyee  nnee--
ggaattíívv  lleetttt,,  mmoosstt  eellmmeeggyy  mméégg  eeggyy  nneeggyyeeddiikkbbee  iiss..

VV..  EE..,,  fféérrffii,,  11993311
Diagnózis: TTüüddõõrráákk,,  ccssoonntt--  ééss  mmáájjááttttéétt
1995. március 14-én írja:
„A legfontosabb eredmény a ccssoonnttssccaannbbaann volt, a csontok-
ban lléénnyyeeggeess  rreemmiisssszziióótt  ttaalláállttaakk, a tea fogyasztása óta étvá-
gyam kiváló és ezáltal nem fogytam le. Véleményem szerint
ezeket az eredményeket a tea lényegesen befolyásolta.”

VV..  IIssttvváánnnnéé
Diagnózis: TTüüddõõrráákk,,  aaggyyii--  ééss  ccssoonnttááttttéétteekk
1999. augusztus 15-én írja:
„Elõször is nagyon köszönöm a teát, ami az életemet menti
meg. EEggyy  éévvee  vvoolltt  eeggyy  ttüüddõõddaaggaannaattoomm,,  aammiitt  mmeeggmmûûttöötttteekk,,
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22000066..  jjaannuuáárr  44--éénn  nneeggaattíívv  lleetttt  aa  lleelleetteemm  ––  aa  mmaaii  nnaappiigg  iiss!!
––  aazz  öösssszzeess  ááttttéétt  eellttûûnntt  aa  mmáájjaammbbóóll,,  aa  ttüüddõõmmbbõõll,,  aa  nnyyiirrookk--
ccssoommóókkbbóóll!!

Az ízületeimre is jó hatással volt, mivel valószínûleg gyul-
ladásgátló tulajdonsága is van.” 

VV..  AAnnttaall,,  11992266
Diagnózis: PPrroosszzttaattaarráákk
1999. november 3-án írja egy bizalmas levélben jó barátjának:
„Az egészségi állapotomról.
Kiindulási helyzet 1999. május 21-én:
Cytológiai diagnózis: közepesen differenciált pprroosszzttaattaa--aaddee--
nnooccaarrcciinnoommaa.
Csontscintigráfia: nneeggaattíívv  lleelleett
CT-vizsgálat: prosztata nem nagyobb. Bal oldalon a meden-
cecsont mellett 1 cm-es nyirokcsomó látszik.
PSA eredmények:

1999. május 5-én  . . . . . . . . . . . .66..66 ng/ml
1999. július 30-án  . . . . . . . . . . . .00..8877 ng/ml
1999. szeptember 8-án  . . . . . . . .00..11 ng/ml
1999. október 9-én  . . . . . . . . . . .22..22 ng/ml   
AA  bbeetteeggsséégg  eeggéésszz  iiddeejjee  aallaatttt::  CCooDD™™--tteeáátt  ffooggyyaasszzttoottttaamm,,  aazz

eellõõíírrtt  ttáápplláállkkoozzááss  ééss  éélleettvviitteell  sszzeerriinntt  éélltteemm..
Szeptember 8. óta a Fugerel tabletta és Lucrin depot

gyógyszerek alkalmazását abbahagytam, és kizárólag a
CCooDD™™--tea elõírásos fogyasztását végzem. AA  jjeelleennlleeggii  áállllaa--
ppoottbbaann  aa  PPSSAA--kkoonnttrroollll  hhaattáárréérrttéékkee  ((00..2211  ffeelleetttt))  aa  jjóóiinndduullaattúú
ddaaggaannaattoott  jjeelllleemmzzii..
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VV..  LL..,,  nnõõ,,  11993388
Diagnózis: TTüüddõõrráákk
1995. március 16-án írja:
„Amióta az Ön csodateáját iszom, érzem, hogy az erõnlé-
tem sokkal jobb, az étvágyam megjavult, és kedélyállapotom
is jobb lett. RRöönnttggeenneenn is voltam és jjaavvuulláásstt  mmuuttaattttaakk  kkii.”

ZZ..  AAllaaddáárrnnéé,,  11994499
Diagnózis: MMáájjddaaggaannaatt,,  ááttttéétteekk
1996 januárjában írja:
„…SSzzeerreettnnéémm  ttáájjéékkoozzttaattnnii  aarrrróóll,,  hhooggyy  kköözzéérrzzeetteemm  jjóó  ééss  bbee--
tteeggssééggeemmmmeell  öösssszzeeffüüggggõõ  ppaannaasszzaaiimm  nniinnccsseenneekk.. Ezt én az
Ön áldásos teájának és a vitaminoknak tudom be. Hála és
köszönet az Ön segítõ kezének, amely nélkül már én is csak
emlék lennék. Köszönet Önnek és a munkatársainak azért,
amit a betegek gyógyítása érdekében tettek…“
1996 áprilisában írja:
„…Szigorúan betartom az Ön étkezési és egyéb elõírásait.
GGyyóóggyyuullnnii  ééss  ééllnnii  sszzeerreettnnéékk, s ennek érdekében mindenre
hajlandó vagyok és minden további segítségét elfogadom.
Lehetõség szerint kérem további segítségét, mert minden re-
ményem az Ön tudása és segítõ hozzáállása…“

ZZ..  GG..,,  nnõõ,,  11994466
Diagnózis: MMeellaannoommaa,,  ttüüddõõááttttéétteekk
1995. február 16-i lelet a MÁV kórházból:
„„OOtttthhoonnáábbaann  tteelljjeesseenn  ppaannaasszz--  ééss  ttüünneettmmeenntteess  vvoolltt,,  ééttvváággyyaa
nnaaggyyoonn  jjóó..  SSzzéékklleett,,  vviizzeelleett,,  hhõõmméérrsséékklleett  nnoorrmmáálliiss,,  ssookkaatt  mmoo--
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ddee  ssaajjnnooss  sseejjttsszzóórróóddááss  kköövveettkkeezzeetttt  bbee,,  ééss  ááttttéétteess  lleetttt  aazz
aaggyyaammbbaann.. Azt is megmûtötték, mmaajjdd  aa  bboorrddáámmbbaann  jjöötttt  eellõõ.
Mire észrevették, már nagy fájdalmaim voltak. Az orvosok
azt mondták, ezen eerrõõss  ffáájjddaalloommccssiillllaappííttóó  uuttáánn  mmáárr  ccssaakk  aa
mmoorrffiiuumm  vvaann. Ekkor kezdtem el a teát. MMáárr  aa  hhaarrmmaaddiikk  nnaa--
ppoonn  jjoobbbbaann  ffeenntt  bbíírrttaamm  lleennnnii,,  ffáájjddaallmmaaiimm  ffookkoozzaattoossaann
mmeeggsszzûûnntteekk..  EEggyy  hhóónnaapp  uuttáánn  eellhhaaggyyttaamm  aa  ffáájjddaalloommccssiill--
llaappííttóótt,,  nnyyuuggttaattóótt,,  sseemmmmii  ggyyóóggyysszzeerr  nneemm  kkeellll..  MMáárr  rrééggóóttaa
eeggéésszz  nnaapp  ffeenntt  bbíírrookk  mmaarraaddnnii,,  nneemm  ffáárraaddookk  eell..””

VV..  JJáánnoossnnéé,,  11994433
Diagnózis: AAggggrreesssszzíívv  nnyyiirrookkccssoommóórráákk,,  NNHHLL
2006. május 16-án a Kossuth/Petõfi rádióban mûsorban
mondta:
„2002 nyarán bögölycsípés következményei miatt tüdõszû-
rés, CT eredményeként gerincem bal oldalán 55  ccmm--eess  ddaa--
ggaannaattoott  ttaalláállttaakk. Operáció, de 11  ccmm--eess  ddaaggaannaatt  vviisssszzaammaa--
rraaddtt,,  kkoommoollyy  bbéénnuulláássvveesszzééllyy – hangsúlyozták az orvosok.

AA  CCooDD™™--tteeáátt  22000033  jjúúlliiuussaa  óóttaa  iisszzoomm.. A kontrollok minden
3. hónapban történtek. 

22000033..  ookkttóóbbeerr  ––  ttuummoorrssttaaggnnáácciióó,,  
22000044..  jjaannuuáárrbbaann  aazz  eerreeddmméénnyy  mméégg  jjoobbbb,,  sseemmmmii  ffáájjddaalloomm..
22000055..  nnoovveemmbbeerr  3300..  ééss  
22000066..  mmáárrcciiuuss  3311..  CCTT--vviizzssggáállaatt::  aa  ddaaggaannaatt  tteelljjeesseenn  eellttûûnntt..

SSeemmmmii  mmááss  ggyyóóggyysszzeerrtt  nneemm  sszzeeddeekk,,  iinnfflluueennzzáámm  aazzóóttaa  ssoohhaa
nniinnccss,,  ffiizziikkáálliiss  eerrõõnnlléétteemm  nnaaggyyoonn  jjóó.. NNaaggyyoonn  ssookk  zzööllddssééggeett  ffoo--
ggyyaasszzttookk,,  kköövveetteemm  aa  CCooDD™™--CCééllzzootttt  TTáápplláállkkoozzáássii  RReennddsszzeerrtt..””
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ZZss..  UU..  MMiihháállyy,,  11995533
Diagnózis: LLééggccssõõrráákk,,  ttüüddõõrráákk,,  ccssoonnttááttttéétteekk
1997 augusztus óta fogyasztja a CCooDD™™--teát. 
2000. március 21-én elküldte legújabb leleteit:
„Kp. fejlett, táplált férfi beteg. IIcctteerruuss,,  ccyyaannoossiiss,,  ooeeddeemmaa,,
aaddeennoommeeggaalliiaa,,  nnyyuugg..ddyyssppnnooee  nniinnccss!!
Láza, hõemelkedése az elmúlt hetekben nem volt, megfáz-
va nem volt. Szív: ritmusos szívmûködés, Has: fiz. negatív,
Végt.: fiz.neg.
Ultrahang:
Máj: nem nagyobb, körülírt eltérés nem látható.
CT: met.pulm.et lymphadenomegalia. (SSttaabbiilliizzáácciióó)
Csontscintigráfia: mmeettaasszzttáázziiss  jjeelleeii  nneemm  éésszzlleellhheettõõkk!!  GGééggee--
ttáájjéékkoonn  rreezziiddiivv  ttuummoorr  nneemm  lláátthhaattóó..””
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zzoogg,,  hháázzttaarrttáássii  tteeeennddõõiitt  kköönnnnyyeeddéénn  eell  ttuuddjjaa  llááttnnii,,  ddyyssppnnooee  ((lléégg--
zzéésszzaavvaarr))  sseemm  nnyyuuggaalloommbbaann,,  sseemm  tteerrhheellééssrree  nneemm  jjeelleennttkkeezzeetttt..““
„1995. szeptember 25. A CCooDD™™-teát 14 hónapja iszom, a
kemoterápiától nem leszek rosszul.”

ZZ..  LL..,,  fféérrffii,,  11992222
Diagnózis: VVaassttaaggbbééllrráákk
Felesége írja 1995. március 8-án:
„Engedje meg, hogy köszöntsem mindazok nevében, kiknek
tudásával és fáradhatatlan szolgálataival segítséget nyújt.
Férjem 4 hónap óta issza a teát. KKöözzéérrzzeettee  ssookkaatt  jjaavvuulltt,,  ssúú--
llyyaa  33––44  kkgg--mmaall  ggyyaarraappooddootttt..  SSzzéékklleettee  rreennddeezzeetttteebbbb,,  aa  mmáá--
ssooddiikk  CCEEAA--éérrttéékk  iiss  jjoobbbb..  ÉÉttvváággyyaa  kköözzeeppeess,,  vviizzeelleettee  ttiisszzttuulltt,,
ffáájjddaallmmaa  nniinnccss..“

ZZ..  SS..  EErrzzsséébbeett,,  ffõõááppoollóónnõõ
1996. június 27-én írja:

“……KKöösszzöönneett  ééss  hháállaa  aazzookknnaakk,,  aakkiikk  vvaallaammiillyyeenn  ffoorrmmáábbaann  ssee--
ggíítteennii  pprróóbbáállnnaakk  aa  bbeetteeggssééggüükkbbeenn  mmaagguukkrraa  hhaaggyyootttt  bbeettee--
ggeekknneekk  ééss  aa  tteehheetteettlleenn  hhoozzzzááttaarrttoozzóókknnaakk!!

Míg az én betegem itta, nem száradt ki és nneemm  vvoollttaakk  ffáájj--
ddaallmmaaii……  MMeeggggyyõõzzõõddéésseemm,,  hhooggyy  ((aa  tteeaa))  sseeggíítteetttt……

A kórházban, ahova az utolsó napokban muszáj volt elhelyez-
ni, volt olyan nap, hogy az infúzión kívül egyetlen korty inniva-
lót sem kapott és magára hagyva halt meg. KKíívváánnoomm,,  hhooggyy  aazz
ÖÖnnöökk  mmuunnkkáájjáátt  kkeerrüülljjee  eell  aa  ggáánnccssoosskkooddááss,,  ttaalláánn  eeggyysszzeerr  rráá--
ddööbbbbeenn  vvaallaakkii,,  hhaa  mmáárr  sseeggíítteennii  nneemm  ttuudd  vvaaggyy  nneemm  iiss  aakkaarr,,  lleegg--
aalláábbbb  aazztt  nnee  bbáánnttssaa,,  aakkii  mmeeggpprróóbbááll  mmáássookkoonn  sseeggíítteennii..
ÖÖrröökk  hháálláávvaall:: Z. S.”
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19. Nyelõcsõrák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
20. Nyelvrák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
21. Csontrák (Osteosarcoma)  . . . . . . . . . . . . . .15
22. Hererák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
23. Pajzsmirigyrák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
24. Petefészekcysta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
25. Immungyengeség  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
26. Rhabdomyosarcoma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
27. Morbus CROHN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
28. Vékonybélrák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
29. Epehólyagrák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
30. Ewing Sarkoma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
31. Gégerák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
32. Penisrák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
33. Vaginálisrák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
34. Multiple Sclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
35. Herpes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Összesen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1863
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DOKUMENTÁCIÓ:

A magyar háziorvosok által CCooDD™™--Tea-Extrakttal és Célzott
Táplálkozási Rendszerrel sikeresen kezelt és klinikailag kont-
rollált magyar terminális, elõrehaladott áttétes rákbetegekrõl.

11999988––22000033

11.. MMeellllrráákk  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..445522
22.. TTüüddõõrráákk   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..333311
33.. VVaassttaaggbbééllrráákk   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..220011
44.. LLyymmpphhoommaa  nnoonn  HHooddggkkiinn   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..110044
5. Végbélrák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
6. Hasnyálmirigyrák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
7. HCV + májrák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
8. Bõrrák (Melanoma)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
9. Gyomorrák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
10. Agyi áttétek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
11. Májáttétek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
12. Méhnyakrák (HPV+!!)  . . . . . . . . . . . . . . . . .43
13. Prosztatarák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
14. Petefészekrák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
15. Hólyagrák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
16. Veserák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
17. Myeloma multiplex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
18. Leukaemia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
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K I L E N C E D I K  F E J E Z E T

„„NNiinnccss  kkiittüünnõõbbbb  oorrvvooss  aa  hhûûssééggeess,,  
rrééggii  bbaarrááttnnááll..““  

CCaattoo

SA J T Ó K Ö Z L E M É N Y E K



Ezzel a kis batyuval kezdõdött minden. Akkor határozta el,
minden tõle telhetõt meg fog tenni, hogy megtalálja a rák
ellenszerét. Annál is inkább fontos volt számára, hiszen elsõ
feleségét sok évvel azelõtt ebben a betegségben vesztette el.

– A yanomami indiánok jelentõs részét aranyásók irtották
ki, mára 200 000-en maradtak. Õk voltak az inkák gyógy-
szerészei, híresek a krónikus betegségek gyógyításáról, és
rendkívül erõs immunrendszerükrõl.

Dr. Dávid egy kutatócsoporttal vágott neki az Amazonas
õserdeinek azzal a céllal, hogy megkeresse az indián falut,
és a gyógynövényeket, hogy hatásuk tudományos feltárását
megkezdhesse. Húsz évig tartó kutatómunkával, az osztrák
kormány megbízásából sikerült tudományosan feltárnia
Amazóniában és késõbb feleségével, dr. Qin Li-vel, Délke-
let-Ázsiában egy õsrégi fitoterápiás rendszert, amely a tea
alapjául szolgált.

– Nyolc–kilenc évet töltöttem a trópusokon: Dél-
Amerikában, Afrikában, Nigériában, Zimbabwéban,
Kínában, Indonéziában, Vietnamban és Thaiföldön. 

– Eleinte azok az indiánok segítettek, akiket a kórházban
ismertem meg, fõleg Katunka sámán, az operált kisfiú
nagyapja.

Az õserdõk és az indiánok szokásainak ismerete hiányában
veszélyes vállalkozás volt bemerészkedni Amazónia belsõ te-
rületeire. Útjuk során nemcsak a 45 fokos meleggel és a 95
%-os páratartalommal kellett megbirkózniuk, hanem a kroko-
dilok, piranák és vízi férgek veszélyével is. A mocsaras vidé-
ken moszkitócsapatok ezrei és mérges kígyók tucatjai, vala-

„AZ INDIÁNOK FEHÉR SÁMÁNJA“

AA  mmaaggyyaarr  sszzáárrmmaazzáássúú,,  áámm  oosszzttrráákk  mmeeggbbíízzáássbbóóll  kkuuttaattóó  pprroo--
ffeesssszzoorr,,  mmaagg..  ddrr..  DDáávviidd  TTaammááss  bbééccssii  kköözzppoonnttjjáábbóóll  sseeggííttii  aa
mmaaggyyaarr  rráákkooss  bbeetteeggeekkeett..  TTeeaakkeevveerréékkéénneekk  rreecceeppttjjéétt  aa  bbrraazziill
õõsseerrddõõbbeenn  ééllõõ  iinnddiiáánnookkttóóll,,  BBeeccssüülleettrreennddjjéétt  aazz  oosszzttrráákk  ááll--
llaammttóóll  kkaappttaa..

Ausztria legelismertebb rákkutató-professzora az elsõ Eb-
érmes cselgáncsozó magyar fiúból lett. Dávid Tamás abszo-
lút magyar bajnok, amikor 1964-ben, huszonhárom éves
korában elhagyta hazánkat zsebében egy summa cum
laude diplomával, olimpiára jelölve indult útnak. Apai nagy-
anyja olasz származású, így már akkor jól beszélt olaszul,
angolul és németül.

– Ahogy kimentem külföldre, kutatással kezdtem el foglal-
kozni. A veleszületett csípõficammal kapcsolatban volt egy
elképzelésem.

A 80-as évek közepén két professzor segítségével dolgozott
ki egy új operációs eljárást a veleszületett csípõficam kezelé-
sére, amely 1986-ban világszabadalom lett. A mûtéti eljárás
az egész világon nagy feltûnést keltett. Bemutató elõadásai
alkalmával jutott el Dél-Amerikába, ahol azzal a kéréssel for-
dultak hozzá, hajtsa végre az operációt a helybeli sebészcso-
porttal egy indián fiún is. A mûtét sikeres volt, a fiú rokonai, a
yanomami indiánok köszönetet gyógynövényeikkel mondtak.

– Amikor kijöttem a mûtõbõl, ott várt az indián fiú nagyap-
ja, leakasztott övérõl egy kis batyut, amelyben néhány szá-
raz falevél és ág, valamint több fakéreg darabjai voltak.
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rezni kezd. Nem volt más védekezés, újra meg újra kentük
magunkat. Aztán jöttek a piócák, sokadmagukkal csüngtek
rajtunk. Elõször még nagy gonddal szedegettük le egymás-
ról, késõbb már ezzel sem foglalkoztunk. És ekkor még alig
20 kilométert tettünk csak meg.

Gyalog összesen 13 nap alatt jutottak el az indián faluig.
Társa füle ekkorra már elgennyesedett, egy másik pedig láz-
zal küszködött. Katunka, az indián sámán, aki jelenleg 102
éves, csak a sokadik nap után szánta rá magát, hogy beavas-
sa a „fehér sámánt“, dr. Dávidot õserdei patikájának titkaiba.

– A párhetes „oktatás“ során minden növényt lejegyeztem
és megfigyeltem. Akkor kezdett el körvonalazódni bennem,
hogy a tünetek, amiket Katunka vázol, a rák tünetei is egy-
ben. Amikor az elsõ növényeket Bécsbe vittem, még csak
1983-at írtunk.

20 expedíció és számos egyéni utazás során felderítették a
legfontosabb területeket (Dél-Amerika, Dél-Kína, Thaiföld, Vi-
etnam és Afrika), ahol kutató- és gyûjtõállomásokat is sikerült
kiépíteniük. Dávid Tamás az egyetlen fehér ember, akit az in-
diánok nem neveznek gringónak. Neki sikerült mély bizalmi
és baráti viszonyt kialakítania az õslakókkal. Éppen emiatt
mind a mai napig személyesen megy az utánpótlásért.

A terjesztést számos praeklinikai és klinikai vizsgálat elõzte
meg, majd CCooDDTTMM Rák Információs és Prevenciós Központo-
kat hoztak létre Lébényben, Bécsben, Budapesten és számos
más helyen (New York, Luzern, Jeruzsálem, München,
Komarno, Szentpétervár). Dr. Dávid Tamás „Õserdõk pati-
kája“ címû könyve kilenc nyelven jelent meg. Elmélyült az
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mint vadul lövöldözõ aranyásók kíséretében, személyenként
több mint 50 kg csomaggal megterhelve haladtak elõre.

– Két barátomat vesztettem el mérgeskígyó-marás követ-
keztében, az expedícióink során pedig összesen hat embe-
rünk halt meg. Hat évvel ezelõtt én is megbetegedtem egy
moszkitócsípéstõl Dengue lázban és Leishmanniosisban
(mindkettõ halálos tropikus betegség). Engem sikerült meg-
menteniük, viszont a lábamon még mindig látszanak a nyo-
mok. Azon a vidéken annyi moszkitó van, hogy sokszor lát-
ni sem lehet tõlük, ellenük nincs védelem, csípésük követ-
kezménye gyors lefolyású halálos betegség lehet.

Támogatói, az osztrák kormány, bankok, privát személyek,
vállalatok és az osztrák és svájci szabadkõmûvesek. De az
anyagi támogatás mellett útjai során dzsúdós sportkollégái
„támogatták“. Az elsõ kis csapatot négyen alkották: Peter
Seisenbacher (késõbbi kétszeres olimpiai bajnok, világ-, és
Európa-bajnok dzsúdós), Norbert Hermann, Freddy
Reinhardt és Dávid Tamás. Mindannyian kigyúrt dzsúdósok
voltak, szükség is volt az edzettségükre. Manaus városától,
ahová egy kétnapos hajóúttal jutottak el, még mintegy 800
kilométeres távolság állt elõttük. Egyetlen segítségük Jan, egy
mouri kaucsukkereskedõ volt, aki az õserdõben élt egy kis
kunyhóban. Miután nagy nehezen megtalálták az elhagyatott
kunyhót, Jan csaknem 600 kilométert vitte õket tovább csó-
nakján. Onnan gyalog folytatták útjukat az indián faluig.

– Mindjárt az elsõ napokban megcsípte egy moszkitó a ke-
zemet, és a szó szoros értelmében végignézhettem, ahogy a
kezem megdagad, majd a csípés helyén elhal a bõr, és vé-
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tagja, az európai tradicionális kínai orvoslási egyetem
gyógyszertani intézetének igazgatója, a bécsi CCooDD™™ Köz-
pont tudományos igazgatója. De tartott a szegedi egyete-
men is egy évig akupunktúrás oktatást.

– A legkisebb lányom ötéves, a legidõsebb 35. Összesen
hat lányom van. A legidõsebb szabadalmi jogász és Ameriká-
ban él, a többiek Bécsben. Az egyik lányom egyetemi tanár-
segéd és festõmûvésznõ, a másik hat nyelvet beszél perfekt, és
négyet elég jól. Többször jártak már Magyarországon, de a
nyelvet már nem beszélik. Azért jut idõm egy kis kikapcsoló-
dásra is. Amikor abbahagytam a dzsúdózást, a tengeri vitor-
lázásnak szenteltem a szabadidõmet. Szeretek a görög szige-
tek körül hajózni, és eközben mûvészi fotókat készíteni. Jelen-
tek meg fotóalbumaim a görög szigetekrõl, 1983-ban pedig
megkaptam a nemzetközi Kodak mûvészi fotó nagydíjat.

De ami mindennél fontosabb számára: a gyógyítás. Ha-
vonta több mint 2000 beteget kell ellátniuk kb. 1200 kg
kész teakeverékkel, ami 1800 kg nyers növénynek felel
meg. A szállításért az indiánoknak pontosan és készpénzben
elõre kell fizetni. Fizetési határidõt, csekket vagy váltót nem
ismernek. Az utánpótlás szállítása az õserdõben sem zökke-
nõmentes. A növényeket kizárólag légi úton lehet Európába
szállítatni, mert a hajóúton megpenészednének.

– Hamarosan készülök újra Dél-Amerikába, hogy az indi-
ánokkal újabb alapanyagokat gyûjtsünk. Katunka és az in-
dián falu nagyon a szívemhez nõtt...

Szántó Krisztina, „TTIINNAA“, 2003
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indián kultúrában, és megkapta a nemzetközi Béke-díjat.
A CCooDD™™-tea mellékhatás nélkül a szervezet elsõdleges

méregtelenítését, ellenálló képességének jelentõs erõsítését,
öngyógyító erejének aktiválását szolgálja. A tea és a célzott
táplálkozási rendszer együttesen fejti ki hatását: természete-
sen a dohányzás, az alkohol és a helytelen táplálkozás tel-
jes elhagyása mellett. Kilenc daganattípus esetén nyújthat
segítséget, az eredmény 60 %-os.

– 5200 magyar beteg példa a sikereinkre. Ez nem csoda-
szer, tudományosan igazoltuk az életmódot, ami évezredek
óta elterjedt más kultúrákban.

Dr. Dávid (mindeddig a legfiatalabbként), 1994-ben meg-
kapta az Osztrák Becsületrend Keresztjét, kiemelkedõ kutatá-
si munkáiért. Emellett tagja a világ számos tudós társaságá-
nak, és egyetemeken tart elõadást a rák elleni küzdelemrõl.

– Leginkább Bécsben élek. De otthon vagyok Dél-Ameri-
kában, Japánban és Kínában is. Elsõsorban persze a hazá-
mon akartam segíteni, hiszen magyar emberként ez a köte-
lességem. Itthon azonban máig nem engedélyezték annak a
teának a forgalmazását, amely a világon mindenütt máshol
kapható. A mi önkéntes feladatunk a kutatás után az infor-
málás. Célunk, hogy minden magyar beteg elérhetõ áron
juthasson hozzá. Ez az egy feltételünk van.

Annyit azonban sikerült elérniük, hogy Komáromban (igaz
a szlovák oldalon), forgalmazzák a teát 19 700 forintért. Ki-
zárólag magyar betegeknek.

A sok utazás és munka mellett azért jut ideje a családjára
is. Felesége dr. Qin Li kínai tudósnõ szintén a kutatócsoport
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berek elõtt, viszont a dél-amerikai yanomani törzs tagjai szá-
zadok óta apáról fiúra örökítették az összetételt, és naponta
fogyasztották a növényekbõl készült teát. Ennek köszönhetõen
az egyébként is lenyûgözõ fitoterápiás tudással rendelkezõ,
bölcs indiánok között ismeretlen volt a rák, és feltûnõen jó
egészségnek és hosszú életnek örvendtek. 

Az elsõ expedíciót még saját költségén indította Dél-Ame-
rika õserdeibe, késõbb azonban nem csak a tudós-csapat,
hanem az anyagi háttér is rendelkezésére állt, többek között
az osztrák kormány, osztrák bankok és karitatív világszerve-
zetek jóvoltából. AA  nnöövvéénnyyeekk,,  aammeellyyeekk  uuttáánn  aazz  õõsseerrddõõkk  mmoo--
ccssaarraaiibbaann  kkuuttaattootttt,,  iimmmmuunnrreennddsszzeerrtt  eerrõõssííttõõ,,  aa  sszzeerrvveezzeett  mméé--
rreeggtteelleennííttéésséétt  sseeggííttõõ,,  vvaallaammiinntt  ttuummoorr--  ééss  ddaaggaannaatteelllleenneess  hhaa--
ttáássúúnnaakk  bbiizzoonnyyuullttaakk.. A professzor szerette volna megtalálni
a legjobb bioaktív összetételû növényeket, ezért Japánban,
Thaiföldön, Vietnamban, Indiában, Afrikában és Kínában is
kutatott utánuk. De többször visszatért Dél-Amerikába is,
ahol az egyik útján az õserdõben megkapta a Dengue-lázat
és a Leishmanniózist. Az õserdei expedíciókban korábban
harmincöten vettek részt, és közülük nyolcan belehaltak eb-
be a moszkitók által terjesztett kórba. Dávid Tamás túlélte,
mégpedig az indiánok barátságának és  különleges növényi
keverékeiknek köszönhetõen. A kezén és a lábán maradt sú-
lyos mély sebek ugyan örökre megmaradnak, de az életét
megmentette a teakeverék. A veszélyes és embert próbáló
õserdei expedíciók mellett éveken keresztül folytak a tudomá-
nyos kutatások a tea gyógyhatásait illetõen. A neves nemzet-
közi kutatóintézetekben folyó vizsgálatok során megállapítást
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AZ INDIÁNOK KÖVETENDÕ ÉLETMÓDJA

TTáápplláállkkoozzáássssaall  aa  rráákk  eelllleenn  ––  AA  yyaannoommaammii  ttöörrzzss  eeggéésszzssééggéé--
nneekk  ttiittkkaa  ––  ÕÕsseerrddeeii  mmooccssaarraakkbbóóll  sszzáárrmmaazzóó  nnöövvéénnyyeekk  ggyyóó--
ggyyííttóó  hhaattáássaa  ––  AA  tteeaakkeevveerréékk  ééss  aa  ttaannááccssookk  mmeeggffooggaaddáássaa
mmeeggáállllííttjjaa  aa  kkóórrooss  sseejjttoosszzttóóddáásstt..

A rákot világszerte azért hiszik gyógyíthatatlan betegség-
nek, mert a legtöbben belehalnak. Csakhogy ennek nem
kell így lennie, hiszen ma már számtalan lehetõség adott
azok számára, akik komplementer, additív módokat is ke-
resnek a gyógyulásuk érdekében. De a rák elleni küzdelem-
ben a leghatásosabb mégis a megelõzés volna.

Az, hogy a rák gyógyítható, még sokak számára eretnek ki-
jelentésnek számít. Dr. Dávid Tamás professzor évtizedek óta
dolgozik azon, hogy megtalálja az ellenszert erre a végzetes-
nek ítélt kórra. Feleségéért évtizedekkel ezelõtt öt éven keresz-
tül küzdöttek reménytelenül, míg végül a máj- és tüdõrák,
majd azok agyáttétei elragadták. Nem akart beletörõdni ab-
ba, hogy nincs megoldás. S ahogy az lenni szokott, a segítsé-
get a véletlen sodorta útjába. Dávid doktor akkor már mint
kutató elismert szaktekintélynek számított, hiszen a csípõficam
sebészeti korrekciója az õ évtizedes kutatásának eredménye
volt, és módszere világszerte gyorsan elterjedt. A sorsszerû ta-
lálkozást is egy indián kisfiún, 1983-ban ingyen elvégzett si-
keres csípõficam-operáció hozta. A hálás nagyapa a törzse
által évszázadok óta használt, különleges gyógynövényeket
adott a professzornak, akit ez az ajándék további kutatásra
sarkallt. A keveréket mindaddig titokban tartották a fehér em-
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ják betegeiknek. Korábban a diplomájukat és a praxisukat
veszélyeztették azok, akik mertek életet menteni, mégis több
százan küldték rákos betegeiket a Dávid professzor által irá-
nyított, kiemelten közhasznú alapítványhoz, amely a szociá-
lisan rászorulóknak ingyen adta, és számukra a mai napig
térítésmentesen adja a teát. A CCooDD™™ elnevezés az indiánok-
tól származó, õsi nyelvi rövidítés.

Dávid professzor jelenleg a Nemzetközi CCooDD™™ Rák Infor-
mációs és Prevenciós Központ Kiemelkedõen Közhasznú
Alapítvány elnöke, a Nemzetközi CCooDD™™ Rákkutató Csoport
tudományos fõigazgatója. New Yorktól Tokión át Szentpé-
tervárig az egész világot behálózó ingyenes tanácsadó köz-
pontok a tudományosan és klinikailag igazolt, nemzetközi-
leg elismert komplementer rákellenes eljárások ismertetésé-
re hivatottak. A kutatások támogatása és a rendszer elter-
jesztése már csak azért is fontos, mert az Egészségügyi Vi-
lágszervezet adatai szerint a rákbetegek száma pár éven be-
lül megduplázódik. Dávid professzor az itteni alapítvány és
a hippokratészi esküjüket komolyan vevõ magyar háziorvo-
sok segítségével, fáradságos, áldozatos munkájával együtt
eddig ötezer-kétszáz beteget mentett meg csak Magyaror-
szágon. Közöttük a legtöbbnek az életérõl a kórházban már
lemondtak, és a többszörös áttéteik miatt halálra ítéltek
utolsó mentsvára a CCooDD™™-Tea és Célzott Táplálkozási
Rendszer, és a központban kapott segítség maradt.

AA  pprrooffeesssszzoorr  úúggyy  llááttjjaa,,  hhooggyy  hhaazzáánnkkbbaann  aa  sszzoocciiáálliiss  ééss
eeggéésszzssééggüüggyyii  kköörrüüllmméénnyyeekk,,  vvaallaammiinntt  aa  ttáájjéékkoozzaattllaannssáágg  kküü--
llöönnöösseenn  mmeeggnneehheezzííttii  aa  ggyyóóggyyííttáásstt,,  ddee  aa  mmeeggeellõõzzéésstt  iiss..  
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nyert, hogy a  teakeverék tüdõ-, mell-, gyomor-, vastagbél-,
csont-, bõr-, prosztata-, petefészekrák, lymphoma non
Hodgkin mellett máj-, hólyagrák, valamint azok áttétei, a
gyermek- és serdülõkori leukémia ellen is hatásos. Idõköz-
ben kiderült, hogy számtalan más, az immunrendszer mûkö-
désével összefüggõ krónikus betegség gyógyításában is al-
kalmazható. Ugyanakkor a kemoterápiás kezelés ráksejtölõ
hatását is megsokszorozza, valamint jelentõsen csökkenti a
káros mellékhatásokat. Több ezer olyan páciens kapta a
teakeveréket, akiknek a kórházak és háziorvosok véleménye
szerint néhány napjuk vagy hetük volt hátra. Hatvan száza-
lékuk a teának és a javasolt táplálkozásnak köszönhetõen
még évek múlva is él.

A javulást elsõsorban az immunrendszert erõsítõ és a sejt-
anyagcserét írányító Q10 koenzim, az antioxidánsok, szelén
és a vas vérben történõ koncentrációjának emelkedése és a
génkárosító szabadgyökök csökkentése okozta. A tea az el-
sõ kísérletek során nyolc haldokló betegnél állította meg a
daganatos sejtosztódást, majd a tumor szétesését eredmé-
nyezte. A készítmény persze önmagában kevés, ha a beteg
nem fogadja meg az életmóddal és a táplálkozással kap-
csolatos fontos tanácsokat. De még ebben az esetben is fáj-
dalommentes és hosszabb, emberhez méltó életet biztosít. 
A keveréket egész Európában és szerte a világon bejegyez-
ték, és kiegészítõ – komplementer, támogató – kezelésként
engedélyezték. De Magyarországon évekig reménytelenül
küzdöttek ezért. Most is csak az uniós csatlakozásnak kö-
szönhetõ, hogy a teát a háziorvosok már legálisan ajánlhat-
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lõ ételek fogyasztása nem csupán a betegséget állítja, majd
gyógyítja meg, de megsokszorozza a fizikai teljesítõ képes-
séget, és a korábbinál jobb erõnlétet biztosít.

Dr. Dávid Tamás a kutatók, orvosok azon, világszerte egy-
re népesebb köréhez tartozik, akik szerint a nemzetközi
gyógyszergyárosok nem szeretik a megelõzés szót, a krónikus
betegség ugyanis a legnagyobb üzlet. 

HHaa  uuggyyaanniiss  mmáárr  aazz  óóvvooddáákkbbaann,,  iisskkoolláákkbbaann  eellkkeezzddeennéékk
aa  ffeellvviilláággoossííttáásstt,,  aazz  oorrvvoossii  eeggyyeetteemmeekkeenn  aallaappoossaann,,  rréésszzllee--
tteesseenn  ttaannííttaannáákk  aa  hheellyyeess  ttáápplláállkkoozzáássrraa  ééss  éélleettmmóóddrraa    vvoo--
nnaattkkoozzóó  iissmmeerreetteekkeett,,  aakkkkoorr  bbiizzoonnyyooss  kköörröökk  ttööbbbb  sszzáázzmmiillllii--
áárrddooss  bbeevvéétteellttõõll  eessnnéénneekk  eell..

A természeti népek, így az indiánok, a Himalája hegyei
között élõ népcsoportok (hunzák), de számtalan afrikai
törzs, vagy akár az ázsiaiak, kínaiak, japánok étrendjének
tanulmányozása már évtizedekkel ezelõtt bebizonyította,
hogy az ételek alapvetõen befolyásolják az egészséget. 
A szervezetet lúgosító nyers zöldségek, a rostokban, vitami-
nokban, valamint ásványi anyagokban gazdag gyümölcsök
és gabonafélék rendszeres fogyasztása már önmagában is
képes útját állni a rák kialakulásának. A nélkülözhetetlen
tápanyagokat ugyanis nem tartalmazzák sem az iparilag
elõállított, sem a puhára fõzött ételek. A rák, a cukorbaj,
az asztma, az allergia és még számtalan krónikus beteg-
ség fõleg a hiányos táplálkozásra vezethetõ vissza. 
A növényekben található és a sejtek oxigén- és energiael-
látását biztosító Q10 enzim, a szabadgyökök és antioxi-
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JJeelleennlleegg  ccssaakk  hhaazzáánnkkbbaann  hháárroommsszzáázzööttvveenneezzeerr  eemmbbeerr
ssíínnyyllõõddiikk  rráákkbbaann,,  ééss  sszzáámmuukk  eeggyyrree  eemmeellkkeeddiikk..  AA  ddoohháánnyy--
zzááss,,  aa  ttúúllzzootttt  mméérrttéékkûû  aallkkoohhoollffooggyyaasszzttááss,,  aa  bbeetteeggsséégg  kkii--
aallaakkuulláássáábbaann  ddöönnttõõ  sszzeerreeppeett  jjááttsszzóó  hheellyytteelleenn  ttáápplláállkkoozzááss,,
aa  sszzeerreetteett  nnaappii  mmeeggnnyyiillvváánnuulláássáánnaakk  hhiiáánnyyaa,,  aazz  eelliiddeeggee--
nneeddééss,,  aa  ccssaallááddookkbbaann  ttaappaasszzttaallhhaattóó  eerrõõsszzaakk,,  vvaaggyyiiss  aa
lleellkkii  hhááttttéérr  mmiinndd  hhoozzzzáájjáárruull  aa  rráákk  kkiiaallaakkuulláássááhhoozz..  EEzz  nneemm
eeggyyiikk  nnaapprróóll  aa  mmáássiikkrraa  ttöörrttéénniikk,,  hhaanneemm  hhoosssszzaann  ttaarrttóó  ffoo--
llyyaammaatt  eerreeddmméénnyyee..  AA  sszzeerrvveezzeett  vvééddeekkeezzõõ  kkééppeessssééggee
nnyyoollcc--ttíízz  éévv  aallaatttt  ggyyeennggüüll  llee  aannnnyyiirraa,,  hhooggyy  aa  rráákksseejjtteekk  hháá--
bboorrííttaattllaann  sszzaappoorrooddáássaa  mmeeggiinndduullhhaatt..

A CCooDD™™-tea önmagában nem csodaszer, csak akkor se-
gíti eredményesen a gyógyulást, ha a beteg az információs
központban kapott ingyenes táplálkozási és életmódbeli ta-
nácsokat is megfogadja. Az aggódás bére a professzor szá-
mára a gyógyult betegek öröme. Egy harmincöt éves vidéki
doktornõ például gyógyíthatatlannak ítélt vastagbéldaga-
nattal fordult a központhoz segítségért. Kiderült, hogy a fo-
gaiban lévõ amalgám tömések évek óta mérgezték, de a
rossz házassága is szerepet játszott a kór kialakulásában. 
A tömések eltávolítása, a válás és a helyes táplálkozás mellett
a teakeverék fogyasztása meghozta számára a gyógyulást.
De nyolc hónap alatt visszakapta egészségét az a nõ is, akit
agydaganattal és petefészekrákkal többször mûtöttek neves
nyugat-európai kórházakban, a javulás legcsekélyebb jele
nélkül. A több ezer hálálkodó levél tanúsága szerint érde-
mes elhagyni a régi szokásokat, hiszen a tea és a megfele-
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és más világvárosokban. Az eljárásnak nagy sikere volt, s
szinte a világ minden országába meghívást kapott, hogy a
témáról elõadást tartson, illetve az operációt bemutassa.

Az Osztrák–Magyar Sejtkultúra Kutató Laboratórium, illet-
ve a Nemzetközi CCooDD™™  Rák Információs és Prevenciós Köz-
pont Közalapítvány elnöke és tudományos fõigazgatója  tu-
dományos munkásságáért 1991-ben az Osztrák Innovációs
Díjat, 1994-ben az Osztrák Becsületrend Keresztjét kapta
meg, tavaly pedig Nemzetközi Békedíjjal jutalmazták tevé-
kenységét. Több könyvet is írt, többek között a ”Segítség
RÁK esetén” címmel megjelent, TCM dr. Qin Livel, a bécsi
Európai Tradicionális Kínai Orvostudomámyi Egyetem,
Gyógyszertani Intézet igazgatójával közösen jegyzett, eddig
nyolc kiadásban megjelent és kilenc nyelvre lefordított köte-
tet. A könyv nem csak azoknak hasznos olvasmány, akik
már szenvednek a ráktól, hanem azoknak is, akik szeretnék
elkerülni a betegséget.

”RREEFFOORRMM” Hetilap, 2004. nov. 12.

ÉLETKÉPEK

Hogyan lesz egy országos cselgáncsbajnokból nemzetközi-
leg is elismert sebészeti kutató, aki végül mindezt feladva
hét évet tölt Dél-Amerika, Délkelet-Ázsia és Afrika õserdei-
ben, hogy felkutassa az indiánok õsi teakeverékének hoz-
závalóit, amelyek világhírû, rákellenes kutatásainak alapjait
adják? 
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dánsok egyensúlyát biztosító flavonoidok (növényi festék-
anyagok), valamint a vitaminok, aminosavak, makro- és
nyomelemek nélkül az immunrendszer nem képes ellátni
feladatát. 

Az ezzel kapcsolatos kutatásokról azonban az egészségügy
irányítói nem akarnak tudomást venni, pedig emiatt sokan
már a negyvenes évek óta kongatják a vészharangot.

Dávid Tamás vérzivataros idõben, 1940-ben született Bu-
dapesten. Tízéves volt, amikor megismerhette a szibériai ha-
difogságból 1950-ben, lesoványodva hazatért édesapját, aki
a háború elõtt nõgyógyász, háziorvos volt. A fiú tizennégy
éves korától cselgáncsozott. Sportágában elõbb magyar ne-
hézsúlyú, 1. danos és abszolút bajnok, majd a mesterfokú
súlycsoportnélküli kategóriában Európa-bajnoksági érmet is
szerzett. Summa cum laudéval elvégezte a budapesti Szt. Ist-
ván Egyetemet, és ugyanott tanársegédként dolgozott a Se-
bészeti Klinikán, amikor 1964-ben megpróbálták beszervez-
ni III/3-as ügynöknek. Nem akart besúgó lenni, a becsületet
fontosabbnak tartotta, így huszonhárom évesen Bécsbe
ment. Nappal autót mosott, este cselgáncsedzésre járt, éjjel
egy bécsi magánklinikán operált. Magánklinikát nyitott
1968-ban, s a következõ évben egy nemzetközi tudóscsapat
élén kezdte kutatni a csípõficam új sebészeti úton történõ
korrekciójának lehetõségét. A csípõdiszplasia operációs
rendszerének kifejlesztésébõl 1986-ban világszabadalom
lett. Rá egy évre már ezzel a módszerrel operáltak Bécsben

Dr. Dávid Tamás és TCM Dr. Li Qin

296



1964–1986
Bécsben kezdetben nappal autót mostam, este cselgáncsoz-
tam, éjjel pedig egy magánklinikán operáltam, illetve az
egyetemre készültem, ugyanis újból le kellett tennem min-
den vizsgámat. Idõvel elkerültem több évre az Egyesült Álla-
mokba, ahol sebészeti kutatóvá képeztem magam. Ez idõ
tájt rengeteg csípõficamos páciensem volt, a betegség se-
bészeti korrekciójára osztrák kutatócsoportommal kifejlesz-
tettem egy új eljárást, amibõl jóval késõbb, 1986-ban világ-
szabadalom lett.

1983
Egy indián kisfiú jobb csípõjén kivehetõ a vágás, amit a Sao
Pauló-i operáció során ejtettünk rajta. Magam sem gondol-
tam, hogy ez a mûtét ennyire meg fogja határozni a késõb-
bi sorsomat. A hálás yanomami indián nagyapa ugyanis
olyan gyógynövénykeveréket adott ajándékba, amit az
Amazonas-menti indiánok õsidõk óta használnak egészsé-
gük megõrzésére, ennek köszönhetõen feltûnõen hosszú éle-
tûek, a rákot és más idült, degeneratív betegségeket pedig
még hírbôl sem ismerik. Második feleségem rákban hunyt el,
és nagyon nehezen fogadtam el, hogy ez a betegség sajnos
sok esetben gyógyíthatatlan. Az ajándék azonban reményt
adott és ez indította el azokat a tudományos kutatásokat,
amelyek célja a rákban és egyéb immunbetegségben szen-
vedõ betegek életének meghossszabbítása és emberhez mél-
tó, fájdalommentes életminõségük biztosítása. 
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AAssssoocc..  pprrooff..  pprrooff..  hh..  cc..  mmaagg..  ddrr..  DDáávviidd  TTaammááss  mmeessééllii  eell  rreenndd--
kkíívvüüll  kkaallaannddooss  éélleettéétt..

1920–1950
Székely felmenõkkel rendelkezô családom az elsõ világhá-
ború után költözött át Erdélybõl. Édesanyám festõmûvész
volt, édesapám nõgyógyászként dolgozott. Õt 1950-ben,
tízévesen láttam elõször, amikor 48 kilósan tért haza a szi-
bériai hadifogságból – sokáig csak képrõl ismertem.

Nagyanyám Ocskai Valéria, Ocskai brigadéros leszárma-
zottja, nagyapám Gyõrbíró Endre székely fõnemes volt. 

1954–1964
14 éves koromtól cselgáncsoztam és nagyon szép pillanato-
kat köszönhetek a sportnak. Voltam országos nehézsúlyú, ab-
szolút és 1. danos bajnok, az Európa-bajnokság súlycsoport
nélküli abszolút kategória elsõ magyar bronzérmese, tagja
voltam a Dózsa egykori (Gyányi Ferenc úr, szeretett edzõnk
által vezetett) szupercsapatának – talán nehéz elhinni arról a
szemüveges, eminens diákról, aki voltam, hogy Budapesten
30 másodperc alatt legyõztem az osztrák Európa-bajnok
Gauhst, de így volt. Ennél büszkébb már csak a hozzá fûzôdô
barátságomra vagyok. 1964-ben, amikor a Szt. István Egye-
temen summa cum laudéval végeztem és már tanársegédként
dolgoztam, megpróbáltak beszervezni III/III-as ügynöknek,
úgy döntöttem: a becsületem nekem fontosabb, elhagyom az
országot. Ausztriában az egykori dzsúdó-ellenfelem mint régi
barát látott vendégül és mindenben támogatott.

Dr. Dávid Tamás és TCM Dr. Li Qin

298



hála azoknak a kutatóknak és háziorvosoknak, akik min-
dent megtesznek a rák leküzdéséért. Ám ehhez a bete-
geknek is meg kell érteniük, hogy jelentõs táplálkozási és
életmódbeli változásokra is szükség van, nem elég rend-
szeresen fogyasztani a teát. Sajnos a legtöbben csak
késõn döbbennek rá, mi vezetett a kór kialakulásához

– a megelõzésre nagyon kevés figyelmet fordítunk Magyar-
országon, hiába próbáljuk meg minden lehetséges fórumon
felhívni rá a figyelmet. Ha ezt komolyan vennénk, akkor
nem halnának meg nálunk évente 35 ezren rákban. Ezért
alapítottunk Lébényben, Jeruzsálemben, New Yorkban,
Bécsben, Münchenben, Szentpétervárott, Luzernben, világ-
szerte CCooDD™™ Rák Információs és Prevenciós Központokat,
hogy a betegeket tudományosan igazolt  hagyományos rák-
kezelést támogató készítményekrõl, eljárásokról informáljuk.

KITÜNTETÉSEK

1991–2003
Az osztrák kormány és az osztrák bankok kezdettõl fogva
messzemenõen támogatták kutatásainkat, segítségükkel
hoztuk létre az Osztrák–Magyar Sejtkultúra Kutató Labora-
tóriumot, amelynek révén már több mint 5200 magyar be-
teget tudtunk visszahozni az életbe. 

Munkásságomért többek között 1991-ben Osztrák In-
novációs Díjat, 1994-ben az Osztrák Becsületrend Ke-
resztjét kaptam meg, 2003-ban pedig átvehettem a
Nemzetközi Békedíjat.

CoD™-Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer

301

1980–1990-es évek
A teakeverék felkeltette az érdeklõdésemet. Az alapjául szol-
gáló növények felkutatására elõször még saját költségemen
indítottam expedíciókat, az eredményeinket látva azonban
idõvel az osztrák kormány és bankok, illetve karitatív világ-
szervezetek is segítettek az anyagi háttér megteremtésében.

Miközben embertelen körülmények között kerestük a leg-
jobb bioaktív összetételû növényeket, sokszor mi estünk
áldozatul a legkülönfélébb betegségeknek. Magam is el-
kaptam a Dengue-lázt és Leishmanniosist, amibõl csak
az indiánok különleges gondoskodásának hála gyógyul-
tam meg. Én tehát túléltem az õserdôk mocsarait, de ti-
zenkét munkatársam sajnos meghalt, a rák elleni harc-
ban kockáztatták életüket.

”SEGÍTSÉG RÁK ELLEN”

Ezt a könyvet feleségemmel, TCM dr. Qin Livel, a bécsi
Európai Tradicionális Kínai Orvostudomány Gyógyszertani
Intézetének igazgatójával közösen jegyezzük. 

A CCooDD™™-tea a bioaktív összetevõkre, jelentõs antioxi-
dánsokra standardizált táplálékkiegészítõ, nem csoda-
szer, az õserdõ ereje az egészség megõrzésére, nem he-
lyettesíti, hanem jelentõsen támogatja a hagyományos
kezelési eljárásokat, de rengeteg ún. kikezelt, elõrehala-
dott áttétes rákbetegen tudtunk és fogunk még segíteni,
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ÚJRA BEIGAZOLODOTT A COD™-TEA DAGANAT-

BURJÁNZÁS-GÁTLÓ, ILL. DAGANATSZÉTESÉST

(APOPTÓZIS) ELÕSEGÍTÕ HATÁSA

A CCooDD™™-tea daganatellenes, többek között programozott rák-
sejthalált (apoptózis) elõidézõ hatását ráksejtkultúrákon tüdõ-,
mell-, gyomor-, vastagbél-, prosztata-, petefészek-, csontrák,
ill. melanoma (bõrrák), non Hodgkin lymphoma, monocytikus
leukémia esetében számos világhírû kutatóintézet és tudós már
évekkel ezelõtt bizonyította. Nyolc év óta kórházi leletek ezrei
és orvosok aláírással és pecséttel hitelesített állásfoglalásai vi-
lágszerte klinikailag is igazolják a trópusi teakeverék hatásos-
ságát terminális, áttétes rákbetegeknél.

Három szentpétervári klinikán (Hospiz 2. Kolpino, Pavlov
és Petrov Onkológiai Klinika) 80 terminális, áttétes rákbete-
gen alkalmazták 2001. január 15. és május 31. között a
CCooDD™™-teát és a Célzott Táplálkozási Rendszert.

PPrriimmaarriiaa  ddrr..  SSzzooffiieevvaa  ZZoojjaa  AAnniisszziimmoovvnnaa  ééss  pprrooff..  ddrr..  EE..
AAsshhoott  MMoovvsszzeesszzoovviiccss  eellssõõ  mmeeggffiiggyyeelléésseeii  sszzeerriinntt  aa  CCooDD™™--tteeaa
eellõõsseeggííttii  aa  mmeellll--,,  ttüüddõõ--,,  pprroosszzttaattaa--,,  vvaassttaaggbbééllrráákk,,  iillll..
mmeellaannoommaa  sszzéétteesséésséétt,,  iillll..  ggááttoolljjaa  aa  ddaaggaannaattookk  bbuurrjjáánnzzáássáátt..
AA  kklliinniikkuussookk  eeggyyéérrtteellmmûûeenn  kkiimmuuttaattttáákk,,  hhooggyy  eezzeennkkíívvüüll  aazz
öösssszzeess  bbeetteegg  ffiizziikkaaii  ééss  lleellkkii  áállllaappoottaa  lléénnyyeeggeesseenn  jjaavvuulltt,,  ffáájj--
ddaallmmaaiikk  1199%%--kkaall  ccssöökkkkeenntteekk  ((KKaarrnnooffsskkyy--iinnddeexx))..

KKéétthhóónnaappooss  CCooDD™™--tteeaaffooggyyaasszzttááss  ééss  rraaddiikkáálliiss  ttáápplláállkkoozzáássii
ééss  éélleettmmóóddááttáállllááss  uuttáánn  aa  tteerrmmiinnáálliiss  kkeemmoo--  ééss//vvaaggyy  rraaddiiootteerráá--
ppiiaa--rreezziisszztteennss  bbeetteeggeekk  éélleettttaarrttaammaa  jjeelleennttõõsseenn  mmeegghhoosssszzaabbbboo--
ddootttt  éélleettmmiinnõõssééggüükk  bbiizzttoossííttáássaa  ééss  lléénnyyeeggeess  jjaavvuulláássaa  mmeelllleetttt..
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KRÉTA – SALZBURG, KÉT MÛVÉSZIFOTÓS KÖNYV 

Örököltem nagyanyám és édesanyám mûvészi hajlamait,
ám én nem az ecsethez, hanem a fényképezõgéphez von-
zódtam. Munkám miatt is rengeteget utazom, így kézenfek-
võ volt, hogy elmélyedjek a fotózás rejtelmeiben. A kísérlet
nem is volt sikertelen, Krétát és a görög szigeteket megörö-
kítõ könyveimbõl kalendáriumok is készültek, és 1983-ban
megkaptam a nemzetközi Kodak Fotómûvészeti Nagydíjat.
Máig legkedvesebb és szerintem legjobb alkotásom azon-
ban az a ”Salzburg” fotomûvészeti könyv, amelynek laudá-
cióját a világhírû karmester Herbert von Karajan tartotta.

VITORLÁZÁS 

Prof. Dipl. Ing. Dieter Uyka profi vitorlás régi barátommal és
kutatótársammal már számos 9 beaufortos tengeri vihart
meg- és túléltünk, amikor is az Égei-tenger (Kyklád-szigetek
térsége) próbált maga alá gyúrni minket – sikertelenül. 

PPéénnzz:: Teljesen biztos benne, hogy nem boldogít. ””AA  lleell--
kkii,,  tteessttii,,  sszzeelllleemmii  eeggyyeennssúúllyy  aa  bboollddooggssáágg  iiggaazzii  ffoorrrráássaa..””

”CCAASSHH  FFLLOOWW” újság, Török Virág, 2005.
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kájának titkát. Ez az indián törzs adta évszázadokon át az in-
ka uralkodók gyógyító sámánjait. A teakeverék erõsíti az im-
munrendszert, csökkenti, visszafejleszti a daganatot, gátolja,
megszünteti az áttétet. Eddig klinikailag kilenc rákfajtánál
bizonyított a CCooDD™™-tea gyógyító hatása.

A ”Névjegy” címû könyvbemutatón ismertem meg szemé-
lyesen dr. Dávid Tamást, aki elmondta: szülõhazája nép-
egészségügyét kívánja szolgálni. Budán, a János étterem-
ben beszélgettünk.

INTEGRATÍV ORVOSLÁS

– Ön több tudományos expedíciót vezetett a brazíliai Ama-
zonas dzsungeleibe, Dél-Kínába, Vietnamba, Thaiföldre, az
õsi természetes gyógymódokat kutatva. Hiszen a természeti
néptörzseknél szinte ismeretlen a rákbetegség, míg a civili-
zált népeknél egyre gyakoribb. A klinikai orvostudomány a
daganatos betegek hány százalékát gyógyítja meg?

––  NNeeggyyvveennöött  sszzáázzaalléékkáátt,,  tteehháátt  ööttvveennöött  sszzáázzaalléékk  aa  hhaalláálloozzáássii
aarráánnyy..  AAzz  ööttööddiikk  ttrraaddiicciioonnáálliiss  oorrvvoosslláássii  vviilláággkkoonnggrreesssszzuussoonn  LLii--
mmáábbaann  ddíísszzeellõõaaddóókkéénntt  ssppaannyyooll  nnyyeellvveenn  sszzáámmoollttaamm  bbee  hhuu--
sszzoonnkkéétt  éévveess  ttaappaasszzttaallaattaaiinnkkrróóll,,  aa  ttrróóppuussii  tteeaakkeevveerréékk  nneemm  kkiiss--
sseejjtteess  ttüüddõõrráákk  eelllleennii  kklliinniikkaaii  eerreeddmméénnyyeeiirrõõll,,  aa  ttüüddõõrráákk  eelllleennii
ssiikkeerreess  aallkkaallmmaazzáássáárróóll..  AA  kkoonnggrreesssszzuuss  nnyyiillaattkkoozzaattoott  ffooggaaddootttt
eell  aa  kklliinniikkaaii  oorrvvoossllááss  ééss  aa  ttrraaddiicciioonnáálliiss  oorrvvoossllááss,,  aa  tteerrmméésszzeett--
ggyyóóggyyáásszzaatt  eeggyyüütttteess  aallkkaallmmaazzáássáárróóll..  AAzzóóttaa  aazz  eeggéésszzssééggüüggyyii
vviilláággsszzeerrvveezzeett,,  aa  WWHHOO  iiss  hhaassoonnllóó  hhaattáárroozzaattoott  ffooggaaddootttt  eell..
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AA  CCooDD™™--tteeaa  aallkkaallmmaazzáássáávvaall  aa  ssttaannddaarrddtteerrááppiiáákk  ((sseebbéésszzeett,,
kkeemmoo--  ééss  rraaddiiootteerrááppiiaa))  ppoozziittíívv  hhaattáássaa  sszziiggnniiffiikkáánnssaann  nnõõ,,  ssúú--
llyyooss  mmeelllléékkhhaattáássaaii  ppeeddiigg  lléénnyyeeggeesseenn  ccssöökkkkeennnneekk – hangoz-
tatta pozsonyi elõadásában Primaria dr. Z. Aniszimovna.

AA  bbiizzttaattóó  eerreeddmméénnyyeekk  aallaappjjáánn  aa  CCooDD™™--tteeaa  ééss  aa  CCééllzzootttt
TTáápplláállkkoozzáássii  RReennddsszzeerr  aallkkaallmmaazzáássáátt  eeggyy  mmoosszzkkvvaaii  rráákkkklliinniikkaa
iiss  mmáárr  eellkkeezzddttee,,  ttööbbbb  kküüll--  ééss  bbeellffööllddii  oonnkkoollóóggiiaaii  cceennttrruummbbaann
aa  ssttaannddaarrddtteerrááppiiáákk  ééss  aa  CCooDD™™--tteeaa  eeggyyüütttteess  hhaasszznnáállaattáánnaakk
iinnddííttáássáárróóll  ttáárrggyyaalláássookk  ffoollyynnaakk..

”TTeerrmméésszzeettggyyóóggyyáásszz  MMaaggaazziinn”, 2001.  

”A nemzetközi rákkutatás legújabb hírei” 

TRÓPUSI TEAKEVERÉKKEL A RÁK ELLEN

DDRR..  DDÁÁVVIIDD  TTAAMMÁÁSS::  ÉÉLLEETTMMÓÓDDVVÁÁLLTTÁÁSSRRAA VVAANN SSZZÜÜKKSSÉÉGG

Magyarországon négyszázezer a rákos beteg. Európában
évente három százalékkal növekszik a daganatos betegek
száma. Ha ez a trend marad, a kontinensen tíz-tizenöt éven
belül ötven-hatvan százalékkal megszaporodhat a rákbete-
gek száma – vallja dr. Dávid Tamás, a világhírû magyar szár-
mazású professzor, a bécsi Sejtkutató Laboratórium tudomá-
nyos fõigazgatója, aki áldozatos kutatómunkájáért megkap-
ta az osztrák Becsületrendet. Amerikában könyv jelent meg
róla, amelyben híressé vált trópusi teakeverékét dicsérik.

A gyógyító teakeverék eredete a brazíliai yanomámi törzs
fõnökétõl, Katunkától származik, aki csípõficamos unokája
sikeres mûtétéért Dávid Tamásnak átadta az õserdõk pati-

Dr. Dávid Tamás és TCM Dr. Li Qin

304



– A betegségmegelõzés nem érdeke a gyógyszergyártóknak.
Rontja az üzletüket. Az ön tapasztalata szerint milyen élet-
mód vezet a rákhoz?

– AAzz  iimmmmuunnrreennddsszzeerrtt  ggyyeennggííttõõ  ttéénnyyeezzõõkk::  aazz  aallkkoohhooll,,  aa  ddoo--
hháánnyyzzááss,,  aa  mmáájjaatt  lleetteerrhheellõõ  áállllaattii  zzssíírrookk,,  aa  vvöörrööss  hhúússookk  ttúúllzzootttt
ffooggyyaasszzttáássaa..  AA  lleeggddrraasszzttiikkuussaabbbb  eesszzkköözzöökkkkeell  kkeelllleennee  kküüzzddee--
nnüünnkk  aa  ddoohháánnyyzzááss,,  aazz  aallkkoohhoolliizzmmuuss,,  aa  kkáábbííttóósszzeerr--ffooggyyaasszzttááss
eelllleenn..  HHaazzáánnkkbbaann  hháárroommmmiilllliióó  aa  ddoohháánnyyooss,,  mmiinntteeggyy  eeggyymmiill--
lliióó  aazz  aallkkoohhoolliissttaa..  AAzz  eellõõbbbbiieekk  1100--1155  éévvvveell  kkuurrttííttjjáákk  mmeegg  ééllee--
ttüükkeett..  AA  ttüüddõõrráákkoossookk  kkiilleennccvveenn  sszzáázzaalléékkaa  ddoohháánnyyooss..

EGÉSZSÉGES ÉTRENDRE NEVELNI

– A magyarok étkezése konzervatív. Kedveljük a szaftos, zsí-
ros ételeket, a sertéshúst, a nehezen emészthetõ vörös húso-
kat. Kevés zöldséget, gyümölcsöt eszünk. A hagyományos,
de kártékony étkezési szokásokon hogyan lehet módosítani?

––  MMáárr  aazz  óóvvooddáábbaann,,  áállttaalláánnooss  iisskkoolláábbaann  aa  nneevveellééss  rréésszzéévvéé
kkeelllleennee  tteennnnii  aazz  eeggéésszzssééggeess  ttáápplláállkkoozzáássii  sszzookkáássookk  tteerrjjeesszzttéé--
sséétt..  AAmmiitt  ggyyeerrmmeekkkkoorrbbaann  mmeeggsszzookkuunnkk,,  ffeellnnõõttttkkéénntt  tteerrmméésszzee--
tteess  lleesszz..  FFööllddüünnkköönn  hháárroomm  ééss  ffééll  mmiilllliiáárrdd  eemmbbeerr  ttáápplláállkkoozziikk
eeggéésszzssééggeesseenn..  JJaappáánn  cciivviilliizzáálltt  iippaarrii  ttáárrssaaddaallmmáábbaann  aa  vviilláá--
ggoonn  aa  lleeggmmaaggaassaabbbb  aazz  ááttllaaggéélleettkkoorr..  SSookk  zzööllddssééggeett,,  ggyyüümmööll--
ccssöött,,  hhaallaatt  ffooggyyaasszzttaannaakk..  IInnddiiáánn  mmoonnddááss  sszzeerriinntt  aazztt  jjóó  eennnnii,,
aammii  úússzziikk  vvaaggyy  rreeppüüll..  TTeehháátt  hhaallaatt  ééss  sszzáárrnnyyaasstt..  
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– A klinikai orvoslás korábban kuruzslásnak tartotta a ter-
mészetgyógyászatot. A sebészet, a kemoterápia, a sugárte-
rápia uralta a rákos betegek gyógyítását. Ön szerint sikerült
áttörni az elválasztó falat a klinikai orvoslás és a természet-
gyógyászat között?

––  IIggeenn,,  ddee  mméégg  aazz  úútt  eelleejjéénn  ttaarrttuunnkk..  AA  kkééttffaajjttaa  ggyyóóggyymmóódd
eeggyyüütttteess,,  sszziinneerrggiikkuuss,,  eeggyyéénnrree  sszzaabbootttt,,  ccééllzzootttt  aallkkaallmmaazzáássáátt
ttaarrttoomm  hheellyyeessnneekk..  TTuuddoommáánnyyoossaann  ffooggaallmmaazzvvaa  aazz  iinntteeggrraattíívv
oorrvvoossttuuddoommáánnyytt,,  aammeellyy  mmaaggáábbaa  ffooggllaalljjaa  aa  kklliinniikkaaii,,  ggyyóóggyy--
sszzeerréésszzeettii,,  bbiioollóóggiiaaii,,  aazz  iimmmmuunnoollóóggiiaaii  ééss  aa  ttrraaddiicciioonnáálliiss,,  tteerr--
mméésszzeettggyyóóggyyáásszzaattii  eelljjáárráássookkaatt  iiss..

A BETEGSÉG MEGELÕZÉSE

– Az egyik interjúban olvastam: a 95 éves Katunkának fia-
tal élettársa van. Ma hány éves a yanomami sámán?

––  SSzzáázzhháárroomm,,  ppáárrjjaa  hhaarrmmiinnccnnééggyy  éévveess  ccssooddaasszzéépp  nnõõ..  KKiittûû--
nnõõ  eeggéésszzssééggnneekk  öörrvveenndd,,  iiffjjúú  kkoorraa  óóttaa  nnaappoonnttaa  iisssszzaa  aa  bbaarrnnaa
sszzíínnûû,,  ttrróóppuussii  ggyyóóggyynnöövvéénnyyeekkbbõõll  öösssszzeeáállllííttootttt,,  kkeesseerrûû  tteeaakkee--
vveerréékkeett..  SSaajjnnáállkkoozzvvaa  mmoonnddttaa::  aa  ggrriinnggóókk  ((ffeehhéérreekk))  kkoorráánn
mmeegghhaallnnaakk,,  mmeerrtt  nneemm  iissmmeerriikk  aa  ggyyóóggyynnöövvéénnyyeeiinnkkeett..  KKíínnáá--
bbaann,,  JJaappáánnbbaann,,  VViieettnnaammbbaann  iiss  hhaassoonnllóó  hhaattáássúú  ggyyóóggyytteeáátt
iisszznnaakk  aazz  eemmbbeerreekk,,  hhooggyy  mmeeggeellõõzzzzéékk  aa  bbeetteeggssééggeekkeett..  AAzz
eerrõõss  iimmmmuunnrreennddsszzeerr  vvééddii  aazz  eemmbbeerrtt  aa  vvíírruussookk,,  bbaakkttéérriiuummookk
ééss  aa  kkóórrooss  sseejjttbbuurrjjáánnzzááss  eelllleenn..
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A RÁK MEGÁLLÍTHATÓ!

AA  rráákk  mmeeggeellõõzzhheettõõ,,  mmeeggáállllíítthhaattóó,,  ggyyóóggyyíítthhaattóó,,  éélleettffoorrmmaavvááll--
ttáássssaall,,  hheellyyeess  ttáápplláállkkoozzáássssaall  ((8800%%  llúúggoossííttóó,,  2200%%  ssaavvaass  ttáápp--
lláálléékkkkaall!!))  nnaappii  22,,55––33  lliitteerr  ffoollyyaaddéékkkkaall  ((nnaappii  33 11//88––11//44  lliitteerr
aallkkaalliizzáálltt  vvíízzzzeell)),,  nnaappii  11//22––33//44  óórraa  aakkttíívv  mmoozzggáássssaall,,  ttáápplláá--
lléékkkkiieeggéésszzííttõõ  vviittaammiinnookkaatt,,  aammiinnoossaavvaatt,,  aannttiiooxxiiddáánnss  kkeevveerréé--
kkeett  ttaarrttaallmmaazzóó  ttáápplláálléékkkkiieeggéésszzííttõõkkkkeell,,  aazz  iimmmmuunnrreennddsszzeerr
hheellyyrreeáállllííttáássáávvaall..  KKeevveesseenn  ttuuddjjáákk::  aazz  oollíívvaaoollaajj  iiss  rráákkeelllleenneess
hhaattáássúú..
AA  lleeggúújjaabbbb  kklliinniikkaaii  ttaannuullmmáánnyyookk  eerreeddmméénnyyeekkéénntt  rreennddkkíívvüüll
ffoonnttooss  ééss  SSttááddiiuumm  IIVV..,,  eellõõrreehhaallaaddootttt,,  ááttttéétteess  rráákkooss  eesseetteekkbbeenn
iiss  hhaattáássooss  aa  kklliinniikkaaii  kkeezzeelléésseekk  eellõõtttt,,  aallaatttt  vvaaggyy  aazzookk  uuttáánn  aa
CC--vviittaammiinn  mmaaggaass  aaddaaggoolláássúú  bbeevviitteellee  sszzáájjoonn  áátt  ((nnaappoonnttaa
55000000  mmgg!!))  ééss  ffõõlleegg  eeggyyiiddeejjûûlleegg  iinnttrraavvéénnáássaann  ((hheetteennttee  33 1100
000000  mmgg  iinnffúúzziióó  ffoorrmmáájjáábbaann))!!

– A CCooDD™™ trópusi teakeveréket ajánlja a kemoterápiával
kezelt betegeknek is?

––  IIggeenn..  DDrr..  GGáállffii  PPéétteerr  pprrooffeesssszzoorr  mmaaggyyaarr  ttuuddóóss  bbeebbiizzoonnyyíí--
ttoottttaa::  aa  tteeaa  ttáámmooggaattjjaa  aa  kkeemmootteerrááppiiaa  ppoozziittíívv  hhaattáássaaiitt  ééss  mméé--
rreeggtteelleennííttõõ  hhaattáássaa  mmiiaatttt  hhaarrmmiinncc--nneeggyyvveenn  sszzáázzaalléékkbbaann
ccssöökkkkeennttii  aa  kkeemmootteerrááppiiaa  kkáárrooss  mmeelllléékkhhaattáássaaiitt..  MMii  aa  ccééllzzootttt
kkeemmootteerrááppiiaa  ééss  aazz  IIPPTT,,  aazz  iinnzzuulliinnnnaall  ppootteenncciiáálltt  ccééllzzootttt  kkeemmoo--
tteerrááppiiaa  hhíívveeii  vvaaggyyuunnkk..

KKéétt  bboossttoonnii  pprrooffeesssszzoorr  kkuuttaattáássaa  sszzeerriinntt  aa  ttrróóppuussii  tteeaa  aa  ddaa--
ggaannaatthhoozz  vveezzeettõõ  eerreekk,,  aazz  ááttttéétteekk  kkééppzzõõddéésséétt  iiss  mmeeggaakkaaddáá--
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AA  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  hhaalláálleesseetteekk  jjaavváánnaakk  sszzíívv--  ééss  éérrrreennddsszzeerrii,,
vvéérrkkeerriinnggééssii  bbeetteeggsséégg  aazz  ookkaa..  HHaarrmmiinncc--hhaarrmmiinnccöött  éévveesseekk
kköözzöötttt  iiss  ggyyaakkoorrii  aazz  éérr--  ééss  sszzíívvbbeetteegg..  NNeemm  vvéélleettlleennüüll::  aa  mmoozz--
ggáásssszzeeggéénnyy  éélleettmmóódd,,  aa  nneehheezzeenn  eemméésszztthheettõõ  éétteelleekk,,  aa
ssttrreesssszz,,  aa  rroosssszz  eemmbbeerrii  kkaappccssoollaattookk,,  kkiibbíírrhhaattaattllaann  ffõõnnöökk,,  fféérrjj
vvaaggyy  ffeelleesséégg  bbeetteeggsséégghheezz  vveezzeettnneekk..  FFrreeuuddnnaakk  iiggaazzaa  vvaann::
hhaarrmmiinncc  sszzáázzaalléékkbbaann  lleellkkii  bbaajjookk  ookkoozzzzáákk  aa  sszzeerrvvii  ddeeggeenneerráá--
cciióókkaatt..  ÁÁzzssiiáábbaann,,  úúggyy  ttaappaasszzttaallttaamm,,  jjoobbbbaakk  aazz  eemmbbeerrii  kkaapp--
ccssoollaattookk,,  mmiinntt  nnáálluunnkk  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn..  OOtttt  hhaarrmmiinncc  éévv
uuttáánn  iiss  sszzeerreettiikk  eeggyymmáásstt  aa  hháázzaassppáárrookk..

INFORMÁCIÓS KÖZPONT LÉBÉNYBEN

– Ausztriában, Németországban vannak onkológiai centru-
mok. Hazánkban hányra lenne szükség?

––  LLeeggaalláábbbb  nneeggyyvveenn--nneeggyyvveennööttrree..  LLéébbéénnyybbeenn,,  GGyyõõrr  mmeelllleetttt
mmeeggeellõõzzééssrree  eeggyyeellõõrree  ccssaakk  eeggyy  vvaann::  NNeemmzzeettkköözzii  CCooDD™™  RRáákk
IInnffoorrmmáácciióóss  ééss  PPrreevveenncciióóss  KKöözzppoonntt  KKiieemmeellkkeeddõõeenn  KKöözzhhaasszz--
nnúú  AAllaappííttvváánnyy  aa  nneevvee..

AAllaappííttvváánnyyuunnkk  EEuurróóppáábbaann  eellssõõkk  kköözzöötttt  hhaasszznnááll  oollyyaann  kkéé--
sszzüülléékkeekkeett,,  aammeellyyeekk  aa  tteessttbbõõll  kkiibbooccssááttootttt  iinnffrraavvöörrööss,,  iilllleettvvee
mmééllyy  mmiikkrroohhuulllláámmookkaatt  ffeellffooggvvaa  jjeellzziikk  aa  rráákkvveesszzééllyytt,,  aa  ddaaggaa--
nnaattkkééppzzõõddééss  eellõõtttt  ffééll  éévvvveell,,  ssõõtt  hhaatt--nnyyoollcc  éévvvveell  kkoorráábbbbaann  iiss..
AAzz  eemmbbeerrii  tteessttbbeenn  ttíízz--ttíízzeennöött  éévviigg  iiss  llaappppaanngghhaatt  aa  rráákk..  EE
mmóóddsszzeerr  eellõõnnyyee::  ggyyoorrss,,  rreennddkkíívvüüll  ppoonnttooss,,  nniinnccss  ssuuggáárrzzáássvvee--
sszzééllyy,,  nniinnccss  ffiizziikkaaii  bbeeaavvaattkkoozzááss  aa  sszzeerrvveezzeettbbee..
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EM. ZSÉ. KÖZEL HÚSZ ÉVE HARCOL AZ AGY-

DAGANAT ÉS A RÁK ELLEN

ZZssuuzzssiirróóll  lleemmoonnddttaakk,,  ddee  sseeggíítteetttt  rraajjttaa  aazz  õõsseerrddeeii  tteeaa

Közel húsz éve küzd a daganatos betegségek ellen Molnár
Zsuzsi, a Spartacus egykori teniszezõje. A barátai által csak
„Em. Zsé.“-nek becézett személyt 1986-ban mûtötték elõ-
ször aaggyyddaaggaannaatttal. Tíz évvel késõbb újra kés alá feküdt,
majd az ezredfordulón megtámadta a rák is. Tavaly kiderült:
újabb daganat nõtt a bal oldali látóüregben. Svájci specia-
listák – 2002 márciusban – közölték vele, hogy legfeljebb
májusig maradhat életben. Nem így történt. Segített rajta
DDáávviidd  TTaammááss  ééss  kkuuttaattóóii  ttuuddoommáánnyyoossaann  mmeesssszzeemmeennõõeenn  iiggaa--
zzoolltt  „„ccssooddaatteeáájjaa““.

„Külszolgálatos szüleimmel már kint éltünk Németország-
ban, amikor teniszedzéseken észrevettem, hogy egyre rosz-
szabbul látok. Délutánonként szörnyû fáradtság vett rajtam
erõt, el sem tudtam képzelni, mi bajom lehet. Elmentem or-
voshoz, ahol megállapították, hogy agydaganatom van, en-
nek is az egyik viszonylag ritka fajtája: mmeenniinnggiioommaa. A be-
tegség kialakulására vonatkozóan (mind a mai napig) csak
feltételezések vannak. A baloldali látóidegnél alakult ki a
kór. 1986-ban mûtöttek meg elõször Németországban. Ab-
ban az idõben „horror” összegbe került egy ilyen mûtét vég-
rehajtása. Szüleim azonnali döntést hoztak: bármennyibe
kerül is, a mûtéti beavatkozást vállalni kell. A szüleimet kül-
földre delegáló vállalat vezérigazgatójának, továbbá egy
német betegbiztosító ügynök cégnek hatékony segítségével,
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llyyoozzzzaa..  EEzz  aazzéérrtt  ffoonnttooss,,  mmeerrtt  aazz  eellssõõddlleeggeess  ddaaggaannaatt  rriittkkáánn
hhaalláállooss,,  aazz  ááttttéétteekk  vviisszzoonntt  lleeggttööbbbbsszzöörr  vvééggzzeetteesseekk..

AZ EMBER FELELÕS AZ ÉLETÉÉRT!

– A trópusi teakeverék hol kapható Magyarországon?

––  CCssaakk  LLéébbéénnyybbeenn,,  ttáámmooggaattootttt  áárroonn..  BBrraazzíílliiáábbóóll  rreeppüüllõõggéé--
ppeenn  sszzáállllííttjjáákk  aa  ttrróóppuussii  ggyyóóggyynnöövvéénnyyeekkeett,,  aa  hhoosssszzúú  hhaajjóóúúttoonn
ttöönnkkrreemmeennnnee  aa  hhaattóóaannyyaagguukk..  ÕÕsszzttõõll  ggrraannuulláálltt  ffoorrmmáájjáábbaann
iiss  kkaapphhaattóó  lleesszz,,  eeggyy  oosszzttrráákk  ggyyáárr  kkéésszzííttii..  NNeemm  kkeellll  ffõõzznnii,,  ccssaakk
vvíízzbbeenn  oollddvvaa  mmeeggiinnnnii..

– A magyar engedélyezõ hatóságok hogyan viszonyulnak a
teához?

––  AAzz  OOGGYYII,,  aazz  OOÉÉTTII  kkéésszzssééggeesseenn  ttáámmooggaattjjaa,,  hhiisszzeenn  vviilláágghhíí--
rrûû  ttuuddóóssookk  kkuuttaattáássaaii,,  kklliinniikkuussookk  ttaappaasszzttaallaattaaii  ééss  hhéétteezzeerr  mmaa--
ggyyaarr  eellõõrreehhaallaaddootttt,,  ááttttéétteess  rráákkooss  bbeetteegg  mmeeggmmeennttééssee  bbiizzoo--
nnyyííttjjaa  aa  tteeaa  ggyyóóggyyííttóó  hhaattáássáátt..  FFoonnttooss  ttuuddnnii::  eeggyyüüttttmmûûkkööddééss
nnééllkküüll  aa  lleeggjjoobbbb  tteerrááppiiaa  iiss  hhaattáássttaallaann..  AAzz  oorrvvoossii  eellõõíírráássookkaatt
aa  rraaddiikkáálliiss  ttáápplláállkkoozzááss--  ééss  éélleettmmóóddvváállttáássttóóll  aa  cciiggaarreettttaa,,  aazz
iittaall  mmeellllõõzzééssééiigg,,  vvaallaammiinntt  aazz  iiddeeggööllõõ,,  ddeepprriimmáállóó  kkaappccssoollaa--
ttookk  mmeeggsszzüünntteettééssééiigg  mmiinnddeenntt  bbee  kkeellll  ttaarrttaannii..  

AA  lleeggkkiisseebbbb  ffaalluubbaann  iiss  lleehheett  eeggéésszzssééggeesseenn  ééllnnii,,  ttáápplláállkkoozznnii..
AA  ddaaggaannaatt  ––  jjeellzzééss::  bbaajj  vvaann  aazz  éélleettmmóóddddaall,,  aazz  iimmmmuunnrreenndd--
sszzeerrrreell..  VVáállttoozzttaattnnii  kkeellll!! AAzz  eemmbbeerr  ffeelleellõõss  aazz  éélleettéééérrtt,,  aazz
eeggéésszzssééggéééérrtt..

Horváthy György, ”KKOOKKTTÉÉLL” 2006. július
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zése). Egybehangzóan azt közölték, hogy egy ssüürrggõõss  úújjaabbbb
mmûûttééttii  bbeeaavvaattkkoozzááss szükséges, de ezen mûtét végrehajtása
csak úgy lehetséges, ha eltávolítják a bal szememet és lebé-
nul az arcom bal oldala. Ezt az információt követõ idõszak-
ban jelentkezõ lelkiállapotomról nem szeretnék semmit mon-
dani. Volt még egy közbensõ reményt keltõ információ, mi-
szerint az USA-ban protonsugárzással, mûtéti beavatkozás
nélkül nagy százalékban gyógyítanak az enyémhez hasonló
betegségeket. A megkeresett amerikai kórház a mi viszonya-
inkra vetítve „csillagászati“ nagyságrendben jelezte a kezelés
költségeit. Ez volt az az idõszak, amikor arra gondoltam,
hogy kérem – legalább is részben – a magyar egészségügy
segítségét. Keserû megdöbbenéssel tapasztaltam az illetékes
magyar Professzor – amerikai kezelésemre vonatkozó – ok-
fejtését: udvariasan vázolta az úr, hogy milyen nehéz a ma-
gyar egészségügy általános anyagi helyzete, majd követke-
zett egy olyan kijelentés, ami az elhangzása idõpontjában
rendkívüli módon „„sszzíívveenn  ttaalláálltt““, hovatovább mind a mai na-
pig keményen munkál bennem: „…és hát mivel a TB-nek ke-
vés a pénze, legfeljebb olyan eseteket támogat külföldi keze-
lés esetében, ahol van vvaallaammii  eessééllyy a gyógyulásra…“ Több
helyen azt mondták, boldog lehetek, ha élek még néhány
hónapot, de mindenesetre a bal szememet vetessem ki...
Ezek a mondatok egy életre bennem maradtak. Komolyan
elgondolkoztam azon: vállaljam-e a kockázatot, vagy hagy-
jam magam ilyen egyszerûen „leírni“? Oda jutottam tehát,
hogy egy reményt adó beavatkozás anyagi támogatása he-
lyett olyan mûtétet javasoltak, ahol a részleges bénulással
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valamint a saját anyagi források összegezésével sikerült a
mûtétek végrehajtásának feltételeit biztosítani. Kilenc hónap
és hét kisebb-nagyobb mûtét után azt hittem, hogy túl va-
gyok mindenen. Részleges bénulással és egy szeleppel a fe-
jemben úgy csináltam, mintha mi sem történt volna. “Ház-
tömb körüli” teniszversenyt nyertem. Férjhez mentem, 1989-
ben – bár az orvosok ellenezték – megszültem a kislányo-
mat, Fannit, próbáltam úgy élni, mintha mi sem történt vol-
na. 1996-ban újra kés alá kellett feküdnöm, mert újra je-
lentkezett a mmeenniinnggiioommaa. Már nem csak a látóidegemet, de
a beszédközpontomat is megtámadta a betegség. Ezt a mû-
tétet követõen az orvosok azt prognosztizálták, hogy többé
nem kell mmeenniinnggiioommáától tartanom. Egy évvel késõbb elmen-
tem kivizsgálásra, ismét szerettem volna gyereket, a mûsze-
rek egyértelmûen kimutatták: a terhességnek semmi akadá-
lya. Mégsem történt semmi. MMaajjdd  22000000--bbeenn  vváárraattllaannuull  eeggyy
eeggéésszzeenn  mmááss  hheellyyeenn  mmeeggttáámmaaddootttt  aa  rráákk  ((nnppll..  oovvaarriiii,,  ccaarrccii--
nnoossiiss  ppeerriittoonneeii,,  aasscciitteess  ––  ppeetteefféésszzeekkrráákk,,  sszzáámmooss  hhaasshháárrttyyaaáátt--
ttéétt,,  hhaassvvíízzkkóórr  – a szerk. megjegyzése). Újabb súlyos mûtéte-
ken estem át Németországban, melyeket speciális kemoterá-
piás kezelés követett. Természetesen „szép“ kopasz lettem,
lefogytam ötvenkét kilóra, végül ezen is túltettem magam, re-
mélve, hogy a betegség és köztem folyó mérkõzések közül
ezt a menetet ismét én nyertem. Sajnos távolról sem ilyen
egyszerû az élet, ugyanis 2001-ben, amikor elmentem kont-
rollra, kiderült, hogy a „szokásos“ helyen megint felütötte a
fejét a kór. Szakemberek (magyar, német és svájci) nem sok
jóval biztattak (mmaaxx..  33  hhóónnaapp  éélleettttaarrttaamm!! – a szerk. megjegy-
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mmuuttaattjjáákk..  EEzz  mmeeggddööbbbbeenntteettttee  aa  kkeezzeellõõoorrvvoossaaiimmaatt  iiss.. Az ér-
tékrendem maximálisan megváltozott minden és mindenki
felé. Terveim között az egyik legnagyobb, hogy minden kéz-
nyújtásnyira legyen tõlem, ami az egészségemet, javuláso-
mat, és a teához szükséges életmódot biztosítja, ezért tervez-
getem annak megoldását, hogy beköltözhessem az ÖKO-
lakóparkba, ahol a felsorolt feltételek adottak.

Magyar újságcikk, „RREEVVUUEE“, 2003.
Írta: Székhelyi Fruzsina

Fotó: Kiss Erika
Televízió: „JJAAKKUUPPCCSSEEKK--SSHHOOWW“, 
2003. június, 2003. szeptember 

VASÁRNAPI BESZÉLGETÉS 
DÁVID TAMÁS PROFESSZORRAL

„„TTÖÖBBBB EEZZEERR ÉÉVVIIGG MMEEGGÉÉLLTTÜÜNNKK AA TTEERRMMÉÉSSZZEETT ÖÖLLÉÉNN““

MMaagg..  ddrr..  DDáávviidd  TTaammááss  pprrooffeesssszzoorr  mmiinndd  aa  ccssííppõõsseebbéésszzeettii  bbee--
aavvaattkkoozzáássookk,,  mmiinndd  aa  tteerrmméésszzeettggyyóóggyyáásszzaatt  tteerréénn  vviilláágghhíírrûûvvéé
vváálltt..  AA  bbrraazziill  õõsseerrddõõbbeenn  yyaannoommaammii  iinnddiiáánnookkttóóll  kkaappootttt,,  ddaa--
ggaannaattooss  bbeetteeggssééggeekkeenn  sseeggííttõõ  tteeaakkeevveerréékk  öösssszzeeffoorrrrtt  aa  nneevvéé--
vveell..  AA  pprrooffeesssszzoorrtt  aa  tteerrmméésszzeettggyyóóggyyáásszzaatt  jjöövvõõjjéérrõõll,,  nneemm  lléé--
tteezzõõ  ccssooddaasszzeerreekkrrõõll  ééss  aa  lléébbéénnyyii  pprreevveenncciióóss  kköözzppoonnttrróóll  kkéérr--
ddeezzttüükk..
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együtt járó, bal szememet elveszítõ állapot következne be. MMii
ttaaggaaddááss, rendkívüli módon kétségbe voltam esve. (Mindezek
ellenére a jó Isten ismét megsegített…) Barátnõim egyike fel-
hívta figyelmemet pprrooff..  mmaagg..  ddrr..  DDáávviidd  TTaammááss  úúrr  ééss  kkuuttaattóó--
ccssooppoorrttjjáánnaakk  vviilláággsszzeerrttee  iissmmeerrtt  ééss  nnaaggyy  ssiikkeerrrreell  aallkkaallmmaazzootttt
ggyyóóggyytteeáájjáárraa – mesélte lapunknak Molnár Zsuzsi.

Em. Zsé. eleinte természetesen szkeptikus volt Dávid profesz-
szor „csodateájával“ szemben, az általa korábban átéltek után
nem nagyon hitte, hogy az esõerdõk legmélyén, az indiánok
által használt gyógynövénykeverék megszabadítja a végzettõl.
Miként azonban elõzõ számunkban már hírül adtuk: a teake-
verék specifikusan hatásos a rák kilenc fajtája és nneemm  ssppeecciiffii--
kkuussaann  aazz  iimmmmuunnrreennddsszzeerr  ffeellééppííttéésséévveell más daganatos beteg-
ségekkel szemben iiss. Ezek között szerepel a mmeenniinnggiioommaa.

„EEllkkeezzddtteemm  ffooggyyaasszzttaannii  aa  tteeáátt,,  nnaappoonnttaa  hháárroommsszzoorr  kkeelllleetttt
iinnnnoomm  aa  tteerrmméésszzeetteess  ggyyóóggyysszzeerrbbõõll,,  mmáássffééll  lliitteerrtt..  TTiizzeennkkéétt
hhóónnaappjjaa  nneemm  hhaaggyyttaamm  kkii  eeggyy  nnaappoott  sseemm..  AAmmiikkoorr  ppáárr  hheettee
kkiiuuttaazzttaamm  SSvváájjccbbaa  kkoonnttrroollllrraa,,  aazz  oottttaannii  oorrvvoossoommnnaakk  lleeeesseetttt
aazz  áállllaa,,  aa  ttuummoorroomm  nneemm  nnõõtttt  aa  lleeggkkiisseebbbb  mméérrttéékkbbeenn  sseemm,,  aa
llaabboorreerreeddmméénnyyeeiimm  vviisszzoonntt  eeggyyéérrtteellmmûûeenn  jjaavvuullttaakk..  HHóónnaappookk--
kkaall  eezzeellõõtttt  mmeegg  kkeelllleetttt  vvoollnnaa  hhaallnnoomm,,  eehhhheezz  kkééppeesstt  úújjrraa  kkéé--
ppeess  vvaaggyyookk  tteelljjeess  éélleetteett  ééllnnii,,  tteenniisszzeezzeemm,,  úússzzoomm,,  rreennggeetteeggeett
jjááttsszzoomm  FFaannnniivvaall,,  bboollddoogg  vvaaggyyookk,,  éélleemm  aa  nnoorrmmáálliiss  éélleetteemmeett,,
kköösszzöönnhheettõõeenn  aa  tteeáánnaakk  ééss  aa  tteerrááppiiááhhoozz  ttaarrttoozzóó  mmeennttaalliittááss--
vváállttoozzáássnnaakk,,  mmeellyy  uuttóóbbbbiirraa  vvoonnaattkkoozzóóaann  uuggyyaannccssaakk  eelléévvüüll--
hheetteettlleenn  hháálláátt  éérrzzeekk  DDáávviidd  pprrooffeesssszzoorr  úúrr  iirráánnyyáábbaa.. Az ered-
ményeim bizonyítják, hogy most már szó sincs arról, hogy a
szememet elveszítsem, aazz  MMRRII,,  CCTT,,  llaabboorr  mmiinndd  aa  jjaavvuulláásstt

Dr. Dávid Tamás és TCM Dr. Li Qin

314



oollyyaann  vviilláágghhíírrûû  iinnttéézzmméénnyyeekk,,  mmiinntt  aazz  iizzrraaeellii  WWeeiizzmmaannnn
IInnssttiittuuttee  ooff  SScciieennccee,,  aazz  aammeerriikkaaii  HHaarrvvaarrdd  EEggyyeetteemm  kkuuttaattóó--
rréésszzlleeggee  vvaaggyy  aa  mmüünncchheennii  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnttéézzeett  sszziinnttéénn  ccssaattllaa--
kkoozzttaakk..  AA  ttrróóppuussii  tteeaakkeevveerréékk  hhaattáássbbiizzoonnyyííttáássaa  eeggyy  nneemmzzeett--
kköözzii  rráákkkkuuttaattáássii  öösssszzeeffooggááss  eerreeddmméénnyyee..  NNeemm  ttiittkkoolloomm,,  hhooggyy
kkiivváállóó  bbééccssii  kkaappccssoollaattaaiimmnnaakk  kköösszzöönnhheettõõeenn  ttööbbbb  oosszzttrráákk
bbaannkk  iiss  sszzppoonnzzoorráállttaa  aa  tteeaa  lleeggkkiisseebbbb  rréésszzlleetteekkrree  kkiitteerrjjeeddõõ
vviizzssggáállaattáátt..

– Ennyire horribilis összegekbe kerül egy gyógynövény tudo-
mányos kivizsgálása és regisztrációja?

––  RRááttaappiinnttootttt  aa  tteerrmméésszzeettggyyóóggyyáásszzaatt  eeggyyiikk  ggyyeennggee  ppoonnttjjáá--
rraa,,  uuggyyaanniiss  aa  ttuuddoommáánnyyooss  hhaattáássbbiizzoonnyyííttááss  rreennddkkíívvüüll  ssookk
ppéénnzzbbee  kkeerrüüll..  TTeekkiinntteetttteell  aarrrraa,,  hhooggyy  nneemm  ppuusszzttáánn  ddookkuummeenn--
ttáállnnii  kkeellll  aa  kkíísséérrlleetteekkeett,,  hhaanneemm  mmiinnddeenn  eeggyyeess  rréésszzeerreeddmméénnyytt
ttööbbbbsszzöörröösseenn  kkeellll  mmeeggeerrõõssíítteennii,,  ttööbbbb  mmiilllliióó  eeuurróóbbaa  kkeerrüüll
eeggyy--eeggyy  ssiikkeerreess  vviizzssggáállaatt..

––  TTuuddoommáássoomm  sszzeerriinntt  aa  vviilláággoonn  aa  yyaannoommaammii  iinnddiiáánn  tteeaa
mmeelllleetttt  eeggyy  nnéémmeett  ffaaggyyöönnggyy  aallaappúú  kkoonncceennttrrááttuumm  bbíírr  hhaassoonn--
llóóaann  aallaappooss  ttuuddoommáánnyyooss  ddookkuummeennttáácciióóvvaall..  PPeerrsszzee  eezz  nneemm
aazztt  jjeelleennttii,,  hhooggyy  mmááss  tteerrmméésszzeetteess  aallaappúú  kkéésszzííttmméénnyy  nneemm  lleenn--
nnee  hhaattáássooss,,  sszzáámmttaallaann  kkiivváállóó  kkéésszzííttmméénnyy  vvaann,,  ccssaakk  ppéénnzzhhii--
áánnyy  mmiiaatttt  hhaattáássuukk  ttuuddoommáánnyyooss  iiggaazzoolláássaa  nneemm  kkiivviitteelleezzhheettõõ..
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– A természetgyógyászatnak milyen jelene van, s milyen jö-
võje lehet a rák elleni küzdelemben?

––  NNéézzzzee,,  aazz  eemmbbeerriisséégg  ttööbbbb  eezzeerr  éévveenn  kkeerreesszzttüüll  mmeeggéélltt  aa
tteerrmméésszzeett  öölléénn  sszziinntteettiikkuuss  ggyyóóggyysszzeerreekk  nnééllkküüll..  NNeemmzzeettkköözzii
kkuuttaattáássookk  ttáámmaasszzttjjáákk  aalláá,,  hhooggyy  aa  kklliinniikkaaii  oorrvvoossllááss  eellssõõssoorr--
bbaann  aakkuutt  ééss  ffeerrttõõzzõõ  bbeetteeggssééggeekk  eesseettéébbeenn  kkééppeess  sseeggíítteennii,,  ddee
aa  kkrróónniikkuuss,,  ddeeggeenneerraattíívv  bbeetteeggssééggeekk  ggyyóóggyyííttáássáábbaann,,  ookkoozzaattii
kkeezzeelléésséébbeenn  ééss  aazzookk  mmeeggeellõõzzéésséébbeenn  éévvttiizzeeddeekk  óóttaa  kkeevvééss
eerreeddmméénnyytt  ttuudd  ffeellmmuuttaattnnii..  ÉÉppppeenn  eezzéérrtt  aa  kklliinniikkaaii  oorrvvoossttuuddoo--
mmáánnyy  mmeelllleetttt  nneemmzzeettkköözziilleegg  mmiinndd  nnaaggyyoobbbb  tteerreett  nnyyeerr  aa  tteerr--
mméésszzeettggyyóóggyyáásszzaatt  aa  kkoommpplleemmeenntteerr  ggyyóóggyyííttáássbbaann,,  aa  mmeegg--
eellõõzzééssbbeenn,,  aazz  eemmbbeerreekk  eeggéésszzssééggeess  éélleettrree  nneevveelléésséébbeenn..
HHooggyy  kkoonnkkrrééttuummookkrróóll  iiss  bbeesszzéélljjeekk::  aa  vviilláágg  sszzáámmooss  oorrvvoossii
eeggyyeetteemméénn  ffiittootteerrááppiiááss  mmóóddsszzeerreekkeett  kkuuttaattóó  ttaannsszzéékkeekkeett  aallaa--
ppííttoottttaakk  ééss  aallaappííttaannaakk,,  aammeellyyeekk  ffõõ  ffeellaaddaattaa  aa  ggyyóóggyynnöövvéé--
nnyyeekk  hhaattáássáánnaakk  ttuuddoommáánnyyooss  bbiizzoonnyyííttáássaa..

HHiisszzeenn  aa  nnöövvéénnyyii  kkéésszzííttmméénnyyeekkeett  uuggyyaannúúggyy  sszziiggoorrúú  eelllleennõõrr--
zzéésseekknneekk  kkeellll  aalláávveettnnii,,  mmiinntt  aa  ggyyóóggyysszzeerreekkeett..

– Az ön nevével összeforrt, fõleg kilenc daganatos és más
idült betegségen segítõ teakeveréket hol és mennyi ideig
vizsgálták?

––  TTööbbbb  éévviigg  ttaarrttóó  kkuuttaattóómmuunnkkaa  vvééggéénn  eennggeeddééllyyeezzttéékk  aa
yyaannoommaammii  iinnddiiáánnookkttóóll  ttaannuulltt  tteeaakkeevveerréékk  ffoorrggaallmmaazzáássáátt..
ÓÓrriiáássii  sszzeerreennccsséémmrree  aazz  oosszzttrráákk  kkuuttaattáássii  ééss  eeggéésszzssééggüüggyyii  mmii--
nniisszzttéérriiuumm  mmiinnddvvééggiigg  ttáámmooggaattttaa  aa  kkuuttaattáássuunnkkaatt,,  aammeellyyhheezz
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kköözzppoonntt,,  aahhooll  áállllaappoottffeellmméérrééss,,  aannyyaaggccsseerree--  ééss  sseejjtteellvváállttoozzáá--
ssookk,,  iiddüülltt  ggyyuullllaaddáássooss  ffoollyyaammaattookk  mmeeggáállllaappííttáássaa,,  iilllleettvvee  aa
kklliinniikkaaii  kkeezzeellééss  hhaattáássoossssáággáánnaakk  kköövveettééssee  ffoogg  lleehheettõõvvéé  vváállnnii,,
mmiinnddeennkkii  sszzáámmáárraa  eelléérrhheettõõeenn..

– Ön milyen összegért fogad betegeket?

––  KKuuttaattóóccssooppoorrttoomm  ttaaggjjaaii  ééss  éénn  aazz  aallaappííttvváánnyy  kkeerreettéébbeenn
mmiinntt  kkuuttaattóókk  ffeellvviilláággoossííttáásstt  nnyyúújjttuunnkk  vviilláággsszzeerrttee  aa  rráákk  ookkaaii--
rróóll,,  aa  rráákkkkeezzeellééss  lleeggmmooddeerrnneebbbb  kklliinniikkaaii  ééss  kkoommpplleemmeenntteerr
kkeezzeellééssii  ééss  ggyyóóggyyííttáássii  eelljjáárráássaaiirróóll,,  iilllleettvvee  aa  rráákkooss  ééss  mmááss  iiddüülltt
bbeetteeggssééggeekk  mmeeggeellõõzzéésséénneekk  lleehheettõõssééggeeiirrõõll,,  tteerrmméésszzeetteesseenn
kkööllttssééggmmeenntteesseenn..

EEzzéérrtt  lléétteessíítteettttüünnkk  vviilláággsszzeerrttee  ((LLéébbéénnyy,,  BBééccss,,  MMüünncchheenn--
AAsscchhaauu,,  NNeeww  YYoorrkk,,  JJeerruuzzssáálleemm,,  SSzzeennttppéétteerrvváárr,,  LLuuzzeerrnn,,
HHaannnnoovveerr,,  TTookkiióó  ssttbb..))  RRáákk  IInnffoorrmmáácciióóss  ééss  PPrreevveenncciióóss  KKöözz--
ppoonnttookkaatt..

HHaazzáámmbbaann  aazz  aallaappííttvváánnyy  ttööbbbb  mmiinntt  990000  rráásszzoorruullóó  eellõõrreehhaa--
llaaddootttt,,  ááttttéétteess  rráákkooss  bbeetteeggnneekk  aaddjjaa  éévveekk  óóttaa  kkööllttssééggmmeennttee--
sseenn  aa  tteeáátt,,  mmeerrtt  eeggyysszzeerrûûeenn  nneemm  ttuuddnnáánnaakk  ffiizzeettnnii..

– Ahhoz mit szól, hogy az utóbbi idõben többször fény de-
rült olyan történetekre, amikor jobb esetben kontárok, rosz-
szabb esetben csalók semmire sem való csodaszerekkel hi-
tegettek halálosan beteg embereket?

––  SSzzééggyyeennlleetteessnneekk  ttaarrttoomm  eezzeekkeett  aa  bboottrráánnyyookkaatt;;  eeggyyrréésszztt  ccssoo--
ddaasszzeerreekk  nniinnccsseenneekk,,  mmáássrréésszztt  hhiitteeggeettnnii  aa  mmeenntthheetteettlleenn  eemmbbee--
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VILÁGSZABADALOMTÓL A TEÁIG

– A kiváló bécsi kapcsolatait minek köszönhette?

––  EEhhhheezz  eeggyy  rrééggii,,  áámm  aannnnááll  kkeelllleemmeesseebbbb  ttöörrttéénneetteett  kkeellll  ttuudd--
nnii..  11996699--bbeenn  vvoolltt  eeggyy  jjóó  ööttlleetteemm  aa  ccssííppõõffiiccaamm  sseebbéésszzeettii  kkee--
zzeelléésséérree..  EEzz  aa  ffoorrrraaddaallmmii  mmûûttééttii  bbeeaavvaattkkoozzááss,,  mmeellyyhheezz  nnééggyy
kkiivváállóó  sseebbéésszz  ééss  eeggyy  ttiittáánniiuumm  aallaappúú,,  úúnn..  ddiinnaammiikkuuss  kkoomm--
pprreesssszziióóss  lleemmeezz  sszzüükkssééggeess,,  11998866--bbaann  vviilláággsszzaabbaaddaalloomm  lleetttt..
AAnnnnaakk  iiddeejjéénn  aa  ccssííppõõffiiccaamm  pprroojjeekktthheezz  aazz  aazz  oosszzttrráákk  ccéégg  sszziinnttéénn
ccssaattllaakkoozzootttt,,  mmeellyy  aazz  ûûrrhhaajjóókk  ttiittáánnvváázzáátt  kkéésszzííttii..  SSzzáázz  sszzóónnaakk iiss
eeggyy  aa  vvééggee::  kkiittûûnnõõ  aajjáánnllóólleevveelleekkeett  sszzeerreezztteemm  aa  ccssííppõõffiiccaamm
kkeezzeelléésséénneekk  úújj  mmeeggoollddáássáávvaall,,  ííggyy  aammiikkoorr  aa  yyaannoommaammii  tteeaa--
kkeevveerréékk  ööttlleettéévveell  kkooppooggttaattttaamm  aazz  oosszzttrráákk  kkoorrmmáánnyynnááll,,  nnaa--
ggyyoonn  nneemm  kkeelllleetttt  sseennkkiitt  sseemm  ggyyõõzzkkööddnnöömm..  MMeeggbbíízzttaakk  bbeenn--
nneemm..

– A természetgyógyászat vívmányai mennyire elérhetõk a
hétköznapi embereknek? Úgy is kérdezhetem: mennyire a
tehetõsek kiváltságai?

––  EEzzéérrtt  hhaattáárroozzttuunnkk  kkuuttaattóóccssooppoorrttoommmmaall  ééss  aazz  aannyyaaggii    ttáá--
mmooggaattóókkkkaall  11999933--bbaann  eeggyyhhaannggúúaann  úúggyy,,  hhooggyy  aa  tteeaakkeevveerréékk
ééttrreenndd--kkiieeggéésszzííttõõkkéénntt  ééss  nnee  ggyyóóggyysszzeerrkkéénntt  lleeggyyeenn  rreeggiisszzttrrááll--
vvaa,,  hhooggyy  aa  lleeggeeggyysszzeerrûûbbbb  eemmbbeerreekk  iiss  hhoozzzzáájjuutthhaassssaannaakk,,  aa
rráákk  ggyyóóggyyííttáássaa  nnee  ccssaakk  aa  ggaazzddaaggookk  kkiivváállttssáággaa  lleeggyyeenn..  
AAzz  iiddüülltt,,  ddeeggeenneerraattíívv  bbeetteeggssééggeekk  lleeggkkoorráábbbbii  ffeelliissmmeerrééssee  ééss
mmeeggeellõõzzééssee  éérrddeekkéébbeenn  lléétteessüüll  LLéébbéénnyybbeenn  iiss  eeggyy  pprreevveenncciióóss
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ssppoorrttoolltt  ((aabbsszzoollúútt  bbaajjnnookk,,  nneehhéézzssúúllyyúú  bbaajjnnookk,,  11..  ddaannooss  bbaajj--
nnookk  vvoolltt)),,  aa  mmaaggyyaarr  ccsseellggáánnccssoozzóókk  kköözzöötttt  eellssõõkkéénntt  ttéérrtt  hhaazzaa
EEuurróóppaa--bbaajjnnookkssáággrróóll  éérreemmmmeell..

AA  hhaattvvaannaass  éévveekkbbeenn  aazzéérrtt  eemmiiggrráálltt  AAuusszzttrriiáábbaa,,  mmeerrtt  IIIIII//IIIIII--
aass  üüggyynnöökknneekk,,  bbeessúúggóónnaakk  aakkaarrttáákk  bbeesszzeerrvveezznnii..

AA  ssóóggoorrookknnááll  sseebbéésszzeettii  kkuuttaattóókkéénntt  hhaammaarr  bbeeffuuttootttt,,  mmaajjdd  SSaaoo
PPaauullóóbbaann,,  BBrraazzíílliiáábbaann  mmeeggooppeerráállttaa  eeggyy  iinnddiiáánn  ssáámmáánn  uunnookkáá--
jjáátt..  „„HHáálláábbóóll  aa  ssáámmáánn  eelláárruullttaa  aa  yyaannoommaammii  ttöörrzzss  ggyyóóggyytteeáájjáá--
nnaakk  rreecceeppttjjéétt,,  aammeellyyeett  éévvsszzáázzaaddookk  óóttaa  ffooggyyaasszzttaannaakk  sszzeerrvveezzee--
ttüükk  mméérreeggtteelleennííttéésséérree  vvééddeekkeezzõõrreennddsszzeerrüükk  eerrõõssííttéésséérree,,  iiddüülltt
bbeetteeggssééggeekk  mmeeggeellõõzzéésséérree..  AAzz  ootttt  ééllõõkk  nneemm  iissmmeerriikk  aa  rráákkbbee--
tteeggssééggeett,,  ss  rreennddkkíívvüüll  eerrõõss  aazz  iimmmmuunnrreennddsszzeerrüükk““  ––  nnyyiillaattkkoozzttaa
aa  KKiissaallffööllddnneekk  DDáávviidd  pprrooffeesssszzoorr  22000066..  áápprriilliiss  44--éénn..

A YANOMAMI TEA TITKA

A teakeveréknek dokumentáltan közel 7000 reménytelen,
elõrehaladott áttétes, terminális rákbeteg ember köszönheti
az életét Magyarországon. „„NNeemm  ccssooddaasszzeerrrrõõll,,  hhoolliisszzttiikkuuss
rráákkkkeezzeellééssrrõõll,,  aaddddiittíívv  bbiiootteerrááppiiáárróóll  vvaann  sszzóó..  NNeemm  ggyyõõzzöömm
hhaannggssúúllyyoozznnii,,  hhooggyy  aa  sszzeerrvveezzeett  mméérreeggtteelleennííttéésséérree,,  aazz  iimm--
mmuunnrreennddsszzeerr  eerrõõssííttéésséérree  ééss  aa  rráákk  ééss  mmááss  kkrróónniikkuuss,,  ddeeggeennee--
rraattíívv  bbeetteeggssééggeekk  mmeeggeellõõzzéésséérree  ééss  kkeezzeelléésséérree  sszzoollggáállóó  tteeaa  
––  ccssaakk  rraaddiikkáálliiss  ttáápplláállkkoozzááss--  ééss  éélleettmmóóddvváállttáássssaall,,  aa  tteessttii,,  lleell--
kkii,,  sszzeelllleemmii  eeggyyeennssúúllyy  hheellyyrreeáállllííttáássáávvaall  ––  aa  kklliinniikkaaii  kkeezzeelléésseekk
eellõõtttt,,  aazzookkkkaall  eeggyyüütttt  vvaaggyy  aazzookk  uuttáánn,,  aazz  ááttttéétteekk  mmeeggeellõõzzéésséé--
rree  ffeejjtthheettii  kkii  kkiivváállóó,,  ttuuddoommáánnyyoossaann  ééss  kklliinniikkaaiillaagg  iiggaazzoolltt  hhaa--
ttáássáátt““ – hallottuk Dávid professzortól. A tea összetételét Dá-
vid Tamáson kívül egyedül egy kínai tudós ismeri. „Az össze-
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rreekkeett,,  ffeellhháábboorrííttóó..  HHaa  ppeeddiigg  vvaallaakkii  hhaazzuuggssáággggaall  aakkaarr  nnyyee--
rréésszzkkeeddnnii  rráákkooss  bbeetteeggeekkeenn,,  aarrrraa  sszzaavvaakkaatt  iiss  nneehhéézz  ttaalláállnnii..

– Javítson ki, de ha jól tudom, nincs túlságosan jó véle-
ménnyel sem a hazai, sem a külföldi egészségügyrõl...

––  HHáátt  lleehheett  jjóó  vvéélleemméénnnnyyeell  lleennnnii  oollyyaann  eeggéésszzssééggüüggyyrrõõll,,  aahhooll
eellõõffoorrdduullhhaatt,,  hhooggyy  aa  ddaaggaannaattookk  ffeelliissmmeerrééssee  uuttáánn  hháárroomm  hhóó--
nnaappppaall  nneemm  kkaappootttt  mmeeggffeelleellõõ  kkeezzeelléésstt  aa  bbeetteegg??

VVaaggyy::  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  mméégg  mmiinnddiigg  nneemm  ssiikkeerrüülltt  aa  ccééllzzootttt
kkeemmootteerrááppiiáátt  ééss  mmááss  kkoommpplleemmeenntteerr  ––  kküüllffööllddöönn  5500  éévvee  aall--
kkaallmmaazzootttt  ––  nnaaggyyoonn  ssiikkeerreess  rráákkkkeezzeellééssii  eelljjáárráássookkaatt  aa  rráákk--
cceennttrruummookkbbaann  ééss  aa  kkóórrhháázzaakkbbaann  bbeevveezzeettnnii,,  mmeellyyeekknnééll  aa  ddaa--
ggaannaattookk  nnaaggyy  sszzáázzaalléékkbbaann  sszzéétteessnneekk,,  aazz  iimmmmuunnrreennddsszzeerr  ééss
mmááss  sszzeerrvveekk  kkeevvééssbbéé  kkáárroossooddnnaakk,,  aahhooll  aazz  eeggéésszzssééggeess  sseejjtteekk
aalliigg  vvaaggyy  nneemm  rroonnccssoollóóddnnaakk..  NNyyuuggaattoonn  aa  pprroobblléémmáákk  mmááss--
bbaann  rreejjlleenneekk,,  ootttt  eellssõõssoorrbbaann  aa  ggyyóóggyysszzeerriippaarr  mmiinndd  eerrõõsseebbbb
eellõõrreennyyoommuulláássáátt  aa  ggyyóóggyynnöövvéénnyyeekk  eelllleenn  ttaarrttoomm  eellggoonnddooll--
kkooddttaattóónnaakk..

– Végezetül: hogy áll a lébényi prevenciós központ engedé-
lyeinek kérvényezése?

––  TTaavvaallyy  nnoovveemmbbeerrbbeenn  eellkkeezzddõõddöötttt  aazz  eennggeeddééllyyeezztteettééss,,  ss  ee
ttéérreenn  hhaammaarroossaann  ccéélleeggyyeenneessbbee  ffoorrdduulluunnkk..

DDáávviidd  pprrooffeesssszzoorr  kkaallaannddookkbbaann  ggaazzddaagg  éélleettee  bbõõvveellkkeeddiikk
ffoorrdduullaattookkbbaann::  ssuummmmaa  ccuumm  llaauuddee  mmiinnõõssííttéésssseell  vvééggeezzttee  eell  aa
bbuuddaappeessttii  SSzztt..  IIssttvváánn  EEggyyeetteemmeett,,  mmiikköözzbbeenn  eerreeddmméénnyyeesseenn
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Hetek alatt elhatalmasodott a betegség.
2005. március 29. fojtó érzések.
2005  április 15. diagnózis – aa  ttüüddõõbbeenn  ddaaggaannaattookk  vvaannnnaakk.
2005 április 28. mmééllyyvvéénnááss  ttrroommbbóózziiss a jobb karon.
2005  május 8. kezdik a nyolc sugárterápiát.
2005. május 9. ZZssuuzzssaa  kkeezzddii  ffooggyyaasszzttaannii  aazz  iinnddiiáánnookk  ggyyóóggyy--
nnöövvéénnyy  rreecceeppttjjee  sszzeerriinntt  kkéésszzüülltt  CCooDD™™--tteeáátt. 
2005 június 15. két orvoscsoport diagnosztizálja a non
Hodgkin-kórt!
2005 július13-ára Zsuzsa aa  rráákk  vvééggssõõ,,  44..  ssttááddiiuummáábbaa  kkeerrüüll.
2005 július 15. kemoterápia kezdete. Az orvosok 55%%  eessééllyytt
adnak a gyógyulásra.
2005. augusztus 1-jén Zsuzsa elveszti korábban fél méter
hosszú haját.
2005. november 8-án ttüüddõõggyyuullllaaddááss,,  ffééll  ttüüddeejjee  lleeáállll.
2006 január Zsuzsa felépül, tüdeje ismét mûködik.
22000066  ffeebbrruuáárr  2244..  PPEETT//CCTT  DDeebbrreecceenn  ––  ZZssuuzzssaa  sszzeerrvveezzeettéébbeenn
NNIINNCCSS  rráákkooss  sseejjtt!!

SSZZÍÍNNEESS  MMAAGGYYAARROORRSSZZÁÁGG, 2006. március 8.

DÁVID TAMÁS
OORRTTOOPPÉÉDD SSEEBBÉÉSSZZEETTII KKUUTTAATTÓÓ,,  RRÁÁKKKKUUTTAATTÓÓ

Üdvözlöm önöket, kedves nézõink, határainkon innen és
határainkon túl! Mai vendégem Dávid Tamás, aki Bécsbõl
érkezett hozzánk tizenöt perccel ezelõtt. Isten hozott! 

NNaaggyy  öörröömmmmeell  jjöötttteemm..

CoD™-Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer

323

tételt egy svájci trezorban õrzik. Ha velünk valami történik,
akkor kutatócsoportom tudni fogja, mely indián törzsekhez
kell fordulni“ – válaszolta kérdésünkre a professzor.

Szeghalmi Balázs
„VVaassáárrnnaappii  KKIISSAALLFFÖÖLLDD“, 2006. augusztus 13.

ZSUZSA: VISSZAJÖTTEM A HALÁLBÓL

LLAAKKYY ZZSSUUZZSSÁÁNNAAKK ÖÖTT SSZZÁÁZZAALLÉÉKK EESSÉÉLLYYTT AADDTTAAKK AAZZ

OORRVVOOSSOOKK AA TTÚÚLLÉÉLLÉÉSSRREE..

LEGYÕZTE A RÁKOT!
”A 37 éves budapesti nõ szervezetét tavaly márciusban a
nyirokmirigyrák egyik leggyorsabb és különösen aggresszív
fajtája támadta meg, a non Hodgkin limphoma. († Antall
József, † Jackie Kennedy)
AA  ffeelleesséégg  ééss  ccssaallááddaannyyaa  mmaa  ttüünneettmmeenntteess..””

”A kór lerombolja a szervezet védekezõképességét”.

”Legáltalánosabb tünete a test több részén kialakuló fájdal-
matlan nyirokcsomó-duzzanatok. Ahogyan a betegség
elhatalmasodik, a szervezet egyre kevésbé képes a fer-
tõzések elleni küzdelemre.” ”Kislánya, Csenge adta a
legtöbb erõt beteg édesanyjának”.

”Zsuzsa állapota gyorsan romlott.”

”Amikor megtudtam, hogy rákom van, elvesztem. Nem egy-
szer gondoltam arra, hogy a Dunába lépek – emlékszik vissza.”
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sport. De profi fényképész is vagy. Képeiddel mindenféle
díjakat nyertél a világon. Van azonban ennél egy sokkal
fontosabb dolog is az életedben, a szakmád, a rákkutatás.
Ennek kapcsán kijutottál Dél-Amerikába, ahol beteg
gyerekeket operáltál. Hogyan kerültél olyan messzire?

NNaaggyyoonn  bbüüsszzkkee  vvaaggyyookk  mméégg  mmaa  iiss  aarrrraa  aa  ccssííppõõffiiccaamm--ooppeerráá--
cciióóss--kkoorrrreekkcciióóss  eelljjáárráássrraa,,  aammeellyy  aazz  éénn  ööttlleetteemm  vvoolltt  ''6699--bbeenn..
ÖÖsssszzeeáállllííttoottttuunnkk  eeggyy  sszzaakkmmaaii  ccssooppoorrttoott,,  aammeellyynneekk  kkuuttaattáássii
mmuunnkkáájjáábbaann  pprrooff..  ddrr..  SSzzeeppeessii  KKáállmmáánn,,  aa  ddeebbrreecceennii  oorrttooppéé--
ddiiaaii  kklliinniikkaa  iiggaazzggaattóójjaa  ééss  pprrooff..  ddrr..  MMéésszzáárrooss  TTaammááss,,  aa  SSzzeeggee--
ddii  EEggyyeetteemm  eeggyykkoorrii  rreekkttoorraa  ééss  aazz  oorrttooppééddiiaaii  kklliinniikkaa  vveezzeettõõjjee
iiss  lléénnyyeeggeess  sszzeerreeppeett  jjááttsszzootttt..  AAzz  eeggéésszz  vviilláággoott  bbeejjáárrttuukk  LLooss  AAnn--
ggeelleessttõõll  SSzzööuulliigg,,  bbeemmuuttaattttuukk  eezztt  aazz  úújj  eelljjáárráásstt..  ÍÍggyy  kkeerrüüllttüünnkk
ééppppeenn  KKáállmmáánn  bbaarrááttoommmmaall  SSaaoo  PPaauullóóbbaa,,  aahhooll  bbrraazziill  iinnddiiáánn
ggyyeerreekkeekkeett  ooppeerráállttuunnkk..  AAzz  eeggyyiikk  ggyyeerreekk  eeggyy  yyaannoommaammii  ffõõssáá--
mmáánn,,  aa  ccuurraannddeerroo  uunnookkáájjaa  vvoolltt..  EEzz  aa  nnaaggyyaappaa  hhíívvootttt  mmeegg
bbeennnnüünnkkeett..  IItttt  mmeegg  kkeellll  eemmllíítteenneemm,,  hhooggyy  aa  yyaannoommaammiikk  mmáárr
aa  cchhiimmuu  ééss  aa  mmoocchhiikkaa  kkuullttúúrráábbaann  iiss  ffõõggyyóóggyysszzeerréésszzeekk  ééss  aazz
iinnkkáákk  sszzeenntt  ggyyóóggyysszzeerréésszzeeii  vvoollttaakk,,  óórriiáássii  ttuuddáássssaall  aa  ggyyóóggyynnöö--
vvéénnyyeekkrrõõll..  AA  bbrraazziill  oorrvvoossookk  mmoonnddttáákk  iiss,,  hhooggyy  vveeggyyüükk  õõkkeett  nnaa--
ggyyoonn  kkoommoollyyaann,,  mmeerrtt  óórriiáássii  ttuuddáássuukk  vvaann,,  ééss  aa  mmaaii  nnaappiigg
ttööbbbb  eezzeerr  kkiilloomméétteerrrrõõll  vváánnddoorroollnnaakk  hhoozzzzáájjuukk  kkrróónniikkuuss  bbeetteegg--
ssééggeekk  kkeezzeelléésséérree  vvaaggyy  mmeeggeellõõzzéésséérree  aa  bbeetteeggeekk..  BBáárr  ffuurrccssáánn
éérreezztteemm  mmaaggaamm,,  aammiikkoorr  úújjssáággppaappíírrbbaa  öösssszzeeggöönnggyyööllvvee  hhoozz--
ttaakk  kkóórróókkaatt,,  ggyyöökkeerreekkeett,,  ffaalleevveelleekkeett..  AAzzttáánn  aazz  öörreegg  KKaattuunnkkaa,,
aa  yyaannoommaammiikk  ffõõ  ccuurraannddeerróójjaa  aa  sszzóó  lleeggsszzoorroossaabbbb  éérrtteellmméébbeenn
mmeegghhíívvootttt  eennggeemm  aa  vviilláágg  vvééggéérree,,  MMaannaauussttóóll  880000  kkiilloomméétteerr--
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Az életedet elmesélni sok-sok kötetet tenne ki, ez huszon-
négy percbe nem fér bele, de kezdjük a beszélgetést onnan,
hogy egy erdélyi fõnemesi család megérkezik a gyermeké-
vel Magyarországra, majd kitelepítik õket, de az élet megy
tovább. Ez a gyerek elkezd dzsúdózni, majd Európa-bajnok
lesz, elvégzi az egyetemet, és be akarják szervezni III/III-as
ügynöknek. Kérlek, innen folytasd!

IIggeenn..  OOtttt  kkeezzddõõddöötttt,,  hhooggyy  eellvvééggeezztteemm  aa  SSzztt..  IIssttvváánn
eeggyyeetteemmeett,,  uuttáánnaa  aa  SSeebbéésszzeettii  KKlliinniikkáánn  lleetttteemm  ttaannáárrsseeggéédd..  AA
ssppoorrttbbaann  aabbsszzoollúútt  ééss  nneehhéézzssúúllyyúú  bbaajjnnookk,,  mmaajjdd  mmeesstteerrffookkúú
bbaajjnnookk  lleetttteemm..  ÉÉnn  vvoollttaamm  aazz  eellssõõ  mmaaggyyaarr  ssrráácc,,  aakkii  aazz
EEuurróóppaa--bbaajjnnookkssáággrróóll  éérrmmeett  hhoozzootttt,,  ééss  eennnneekk  kköövveettkkeezzttéébbeenn
nnaaggyyoonn  jjóó  ddoollggoomm  vvoolltt..  TTaannáárrsseeggéédd  2233  éévveess  kkoorroommbbaann  lleett--
tteemm..  KKíívváánnhhaatt  eennnnééll  ttööbbbbeett  eeggyy  ffiiaattaalleemmbbeerr??  SSookkaatt  jjáárrttuunnkk
kküüllffööllddrree,,  ssookk  vveerrsseennyyeenn  aarraattttuunnkk  ssiikkeerreekkeett,,  nnaaggyyoonn  jjóó  ddooll--
ggoomm  vvoolltt,,  aammíígg  vvaallaakkii  mmeegg  nneemm  kkeerreesseetttt..  AAkkkkoorr  mmáárr  bbeesszzééll--
tteemm  ppáárr  nnyyeellvveett,,  ééss  aarrrraa  kkéérrtt  eezz  aa  vvaallaakkii,,  hhooggyy  íírrjjaakk  jjeelleenn--
ttéésseekkeett  aa  bbaarrááttaaiimmrróóll,,  aa  ttáárrssaaiimmrróóll,,  aakkiikkkkeell  eeggyyüütttt
vveerrsseennyyeezztteemm  kküüllffööllddöönn..  AA  bbeeccssüülleetteett  aazzoonnbbaann  ffoonnttoossaabbbb--
nnaakk  ttaarrttoottttaamm,,  eezzéérrtt  kkéénnyytteelleenn  vvoollttaamm  eellhhaaggyynnii  aa  hhaazzáámmaatt..
AAuusszzttrriiáábbaa  mmeenntteemm,,  aahhooll  ttéénnyylleegg  mmeeggkkaappttaamm  mmiinnddeenntt  aazz
eellmmúúlltt  nneeggyyvveenn  éévvbbeenn,,  ssiikkeerreekkeett  éérrtteemm  eell  mmiinnddeenn  vvoonnaatt--
kkoozzáássbbaann,,  eemmbbeerriilleegg  ééss  aa  sszzaakkmmáámmbbaann  iiss..  TTéénnyylleegg  ccssaakk  aa
lleeggjjoobbbbaakkaatt  mmoonnddhhaattoomm..

Két dolog van, amiért élsz-halsz. Az elsõt nem is kérdezem:
te is vitorlázol, én is vitorlázom, tudom jól, mit jelent ez a
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Hányan voltatok?

ÖÖtteenn..  AAzz  oosszzttrráákk  áállllaamm  eellllááttootttt  bbeennnnüünnkkeett  4455--ööss  GGlloocckkkkaall,,
aa  vviilláágg  lleeggjjoobbbb  ttiizzeennhháárroomm  ggoollyyóóss  rreevvoollvveerréévveell,,  ffeell  vvoollttuunnkk
sszzeerreellvvee  mmiinnddeennnneell,,  mmeerrtt  aazz  iinnddiiáánnookk  ffiiggyyeellmmeezztteetttteekk  eellõõrree,,
hhooggyy  tteellee  vvaann  aazz  õõsseerrddõõ  aammeerriikkaaii  ééss  aannggooll  aarraannyyáássóókkkkaall..  AAzz
iinnddiiáánnookk  ééss  aazz  aarraannyyáássóókk  ttuullaajjddoonnkkééppppeenn  éélleetthhaalláállhhaarrccoott
vvíívvnnaakk  eeggyymmáássssaall,,  mmiiaallaatttt  aazz  aarraannyyáássóókk  aa  ffoollyyóókkaatt  hhiiggaannnnyyaall
ttöönnkkrreetteesszziikk……  FFoollyyiikk  aa  mméésszzáárrllááss..

Hivatalos aranykitermelés van az országban vagy teljesen
illegális?

AA  bbrraazziill  kkoorrmmáánnyy  sszzeerriinntt  tteelljjeesseenn  ffeekkeettéénn  ttöörrttéénniikk  aazz  eeggéésszz..
EEzzeekkbbeenn  aa  ddééll--aammeerriikkaaii  oorrsszzáággookkbbaann  eeggyyeettlleenn  áállllaamm  sseemm
ttuudd  aazz  aarraannyyáássóókk  hhaaddáánn  úúrrrráá  lleennnnii..  SSaajjnnooss  aazz  aa  hheellyyzzeett,,  mmiinntt
VViieettnnaammbbaann,,  hhooggyy  aazz  õõsseerrddõõtt  nneemm  lleehheett  kkiiiirrttaannii..  AAzz  EEllddoorráá--
ddóó  tteerrüülleettéénn  mmoosstt  iiss  vvaann  bbõõvveenn  aarraannyy..  HHaa  mmii  kkeetttteenn  aarraannyy--
áássóókkéénntt  ootttt  ééllnnéénnkk,,  nnaappoonnttaa  sszzáázz--kkééttsszzáázz  ggrraammmm  aarraannyyaatt
bbiizzttoossaann  ttaalláállnnáánnkk..  AA  kkéérrddééss  ccssuuppáánn  aazz,,  hhooggyy  eeggyyáállttaalláánn  kkii--
jjuuttnnáánnkk--ee  ééllvvee  aa  tteerrüülleettrrõõll,,  ééss  hhaa  eell  iiss  jjuuttnnáánnkk  BBooaa  VViissttáábbaa
vvaaggyy  MMaannaauussbbaa,,  ootttt  mmáárr  vvaallóósszzíínnûûlleegg  aa  ppiissttoolleerróókk,,  aazzaazz  aa
ggeennggsszztteerreekk  vvaaggyy  aazz  iinnddiiáánnookk  vváárrnnáánnaakk  rráánnkk,,  ééss  mméérrggeezzeetttt
nnyyiillaaiikkkkaall  zzaajjttaallaannuull  eelltteennnnéénneekk  lláább  aallóóll,,  aazz  aarraannyyaatt  ppeeddiigg
vviisssszzaaaaddnnáákk  aazz  aannyyaaffööllddnneekk..  VVoolltt  eerrrree  eelleeggeennddõõ  ppééllddaa..  AAzz  iiss
mmeeggttöörrttéénnhheettnnee,,  hhooggyy  aa  ggeennggsszztteerreekk  eellrraabboollnnáákk  aazz  áállttaalluunnkk
kkiitteerrmmeelltt,,  mmoonnddjjuukk  nnééggyy  kkiillóó  aarraannyyaatt,,  aazzttáánn  vvééggeezznnéénneekk  vvee--
llüünnkk..  BBeeddoobbnnáánnaakk  mmiinnkkeett  vvaallaammii  õõsseerrddeeii  ffoollyyóóbbaa,,  ééss  ttíízz  ppeerrcc

327

rree  éésszzaakknnyyuuggaattrraa,,  SSuurruukkuukkuu  ttaarrttoommáánnyybbaa..  AAkkkkoorr  mméégg  nneemm
ttuuddttuukk,,  hhooggyy  eezz  aa  hheellyy  mmiirrõõll  hhíírreess::  aa  nnééggyy  mméétteerr  hhoosssszzúú,,  lleegg--
vveesszzééllyyeesseebbbb  mméérrggeess  kkííggyyóórróóll  kkaappttaa  aa  hheellyy  aa  SSuurruukkuukkuu  nnee--
vveett……  EEzzeekk  aa  kkííggyyóókk  nnaappppaall  aallsszzaannaakk,,  ééjjjjeell  vviisszzoonntt  tteelljjeess  ggõõzz--
zzeell  ttáámmaaddnnaakk..  AAhhooggyy  aazz  iinnddiiáánnookk  mmoonnddjjáákk::  ””HHaa  lleemmeeggyy  aa
nnaapp,,  ffeellkkeellnneekk  aa  kkííggyyóókk””..  AA  hhaarrmmiinncc  cceennttiissttõõll  aa  nnééggyymméétteerree--
ssiigg  tteerrjjeedd  eezzeekknneekk  aa  kkííggyyóókknnaakk  aa  mméérreettee,,  ss  mmeeggttáámmaaddhhaattjjáákk
aazz  eemmbbeerrtt  aazz  ééjjsszzaakkaa  ffoollyyaammáánn..  

Mesélted, hogy elég tisztességesen fel is voltatok fegyve-
rezve. A géppisztolyon kívül minden volt nálatok. De mit
tehetsz, ha nem sikerül éppen a homlokán eltalálnod a
támadó anakondát?

AAkkkkoorr,,  mmoonnddhhaattnnii,,  nneehhéézz  hheellyyzzeettbbeenn  vvaaggyyuunnkk..  LLááttttuunnkk  eeggyy
nnaaggyyoonn  mmeeggrráázzóó  eesseetteett,,  aammiikkoorr  aazz  aannaakkoonnddaa  eeggyy  kkrrookkooddiilltt
mmeeggffoojjttootttt,,  aazzttáánn  sszzéépp  llaassssaann,,  eeggyy--kkéétt  óórraa  aallaatttt  aa  ffééll  kkrrookkoo--
ddiillrraa  mmáárr  rráá  iiss  hhúúzzttaa  mmaaggáátt..  HHiihheetteettlleenn  eezzeekknneekk  aazz  áállllaattookk--
nnaakk  aazz  eerreejjee..  DDee  nneemm  iiss  aannnnyyiirraa  aa  mméérrggeess  kkííggyyóókk,,  hhaanneemm  iinn--
kkáábbbb  aa  mmoosszzkkiittóókk  jjeelleenntteettttéékk  sszzáámmuunnkkrraa  aa  lleeggssúúllyyoossaabbbb  vvee--
sszzééllyytt..  AAzz  ööttvveennöött  ffookkooss  hhõõsséégg  ééss  aa  kkiilleennccvveennnnyyoollcc  sszzáázzaalléé--
kkooss  ppáárraattaarrttaalloomm  oollyyaann  vvoolltt,,  mmiinntthhaa  sszzaauunnáábbaann  üüllttüünnkk  vvooll--
nnaa,,  bbáárr  ssppoorrttoollóókkéénntt  hhoozzzzáásszzookkttaamm  aa  sszzaauunnááhhoozz..  AA  lleeggkkee--
mméénnyyeebbbb  eemmbbeerreekkeett  vviitttteemm  mmaaggaammmmaall  aazz  eellssõõ  eexxppeeddíícciióórraa,,
mmiinntt  ppééllddááuull  PPeetteerr  SSeeiisseennbbaacchheerrtt,,  aa  kkééttsszzeerreess  ddzzssúúddóó--vviilláágg--
bbaajjnnookkoott..
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ffaannttaasszzttiikkuuss  ccssoonnttrráákk--ssppeecciiaalliissttaa..  SSookkaatt  ooppeerráállttuunnkk  eeggyyüütttt
kküüllöönnbböözzõõ,,  nnaaggyyoonn  kkéénnyyeess  eesseetteekkeett  aa  bbééccssii  RRuuddoollffiinneerr--
hhaauussbbaann,,  mméégg  aarraabb  hheerrcceeggnnõõtt  iiss..  LLeeggnnaaggyyoobbbb  sszzaakkmmaaii
pprroobblléémmáájjaa  aazz  vvoolltt,,  hhooggyy  mmiitt  lleehheettnnee  mméégg  aa  mmûûttéétteekk  uuttáánn  aa
ccssoonnttrráákkkkaall  tteennnnii..  ÖÖsssszzeeggyyûûjjttööttttüükk  tteehháátt  ee  ffoollyyaaddéékknnaakk  aa
ggyyóóggyynnöövvéénnyyeeiitt,,  ééss  eellvviittttüükk  BBééccssbbee..  NNeekkeemm  mmáárr  mmûûkkööddöötttt  aa
rráákksseejjtttteennyyéésszzeettii  llaabboorraattóórriiuummoomm,,  aahhooll  lleeffoollyyttaattttuukk  aa  kkíísséérrllee--
tteekkeett..  AAzz  eellssõõ  eerreeddmméénnyy  aazz  vvoolltt,,  hhooggyy  aa  tteeaa  hhaattáássáárraa  hhuu--
sszzoonnnnééggyy  óórraa  aallaatttt  eellhhaallttaakk  aa  ccssoonnttrráákksseejjtteekk..  EElléégg  hhiihheetteettlleenn--
nneekk  ttûûnntt,,  ííggyy  aazzttáánn  kkiikküüllddttüükk  MMüünncchheennbbee  aa  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnttéé--
zzeettbbee,,  ddee  ootttt  iiss  eerrrree  aa  ccssooddáállaattooss  eerreeddmméénnyyrree  jjuuttoottttaakk..  EEzz--
uuttáánn  aa  NNaattiioonnaall  CCaanncceerr  IInnssttiittuuttee--ttaall  llééppttüünnkk  kkaappccssoollaattbbaa,,
mmeerrtt  õõkk  rreennddeellkkeezznneekk  aa  lleeggaaggrreesssszzíívveebbbb  rráákksseejjtt--ccssooppoorrttookk--
kkaall..  AA  mmeellllrráákkttóóll  kkeezzddvvee  aa  llyymmpphhoommááiigg  mmiinnddeenntt  bbeesszzeerreezz--
ttüünnkk,,  aa  kkíísséérrlleetteekk  uuttáánn  mmeeggnnéézzttüükk  aazz  eerreeddmméénnyytt,,  ddee  ccssaakk  kkii--
lleenncc  ddaaggaannaattrraa  vvoolltt  ggyyóóggyyííttóó  hhaattáássúú  aa  tteeaa..  EEnnnnééll  aa  ppoonnttnnááll
mmeegg  kkeellll  eemmllíítteenneemm  kkéétt  nnaaggyyoonn  hhíírreess  mmaaggyyaarr  kkuuttaattóótt::  aa  kkii--
vváállóó  rráákksseejjtt--ssppeecciiaalliissttaa,,  pprrooff..  ddrr..  GGáállffyy  PPéétteerr  ééss  aassssoocc..  pprrooff..
ddrr..  NNeeooggrrááddyy  ZZssuuzzssaa  nneevvéétt,,  aakkiikknneekk  nnaaggyyoonn  lléénnyyeeggeess  sszzeerree--
ppüükk  vvoolltt  aannnnaakk  mmeeggáállllaappííttáássáábbaann,,  hhooggyy  hhooll  vvaannnnaakk  eennnneekk  aa
kkéésszzííttmméénnyynneekk,,  eennnneekk  aa  tteeáánnaakk  aa  hhaattáássaaii  ééss  hhaattáárraaii..  

Ez tehát egy tea?

IIggeenn,,  eezz  tteeaakkéésszzííttmméénnyy..  UUggyyaannúúggyy  kkeellll  eellkkéésszzíítteennii,,  mmiinntt
aahhooggyy  aazz  iinnddiiáánnookk..  KKééssõõbbbb  llááttttuukk,,  hhooggyy  eezzeekk  aa  nnöövvéénnyyeekk  KKíí--
nnáábbaann  iiss  eellõõffoorrdduullnnaakk,,  ééss  aa  zzööllddtteeaa  mmeelllleetttt  nnaaggyyoonn  hhaassoonnllóó
tteeáátt  iisszznnaakk  aa  kkíínnaaiiaakk  iiss..  PPeerrsszzee  eennnneekk  aazz  öösssszzeettéétteellee  nneemm  tteell--
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eelltteellttéévveell  aa  ppiirraannhháákknnaakk  kköösszzöönnhheettõõeenn  mmáárr  ccssaakk  aa  ccssoonnttjjaa--
iinnkk  úússzzkkáállnnáánnaakk  aa  vvíízz  ffeellsszzíínnéénn……

Ezek szerint nincs törvény ezekben az országokban.
Folytassuk onnan, hogyan találkoztál ezekkel az embe-
rekkel, akik nyilván nagyon hálásak voltak neked, amiért a
gyereket megmentetted. Mi történt Katunkával, a fõsámán-
nal, s hogyan kezdtél el rákkutatással foglalkozni?

EEnnggeedddd  mmeegg,,  hhooggyy  iitttt  mmoonnddjjaamm  eell::  iiddõõkköözzbbeenn  nnaaggyyoonn  jjóó  kkaapp--
ccssoollaattaaiimm  aallaakkuullttaakk  kkii  aarrrraaffeelléé,,  ééss  mmiinnddeenn  ddééll--aammeerriikkaaii  áállllaamm--
bbaann  ootttthhoonn  vvaaggyyookk..  IIssmmeerrnneekk,,  ttiisszztteellnneekk  ééss  bbeeccssüüllnneekk..  FFõõlleegg  aazz
iinnddiiáánnookk  sszzeerreetttteekk  mmeegg,,  bbáárrhhooll  lleetteelleeppeeddhheettnnéékk  nnáálluukk,,  aannnnyyiirraa
mmeeggbbeeccssüüllnneekk..  IIggaazz  bbaarrááttookkaatt  ttaalláállttaamm  kköözzööttttüükk..  DDee  ffoollyyttaassssuukk
aa  rráákkkkuuttaattáássssaall!!  AAmmiikkoorr  KKaattuunnkkáátt  mmeeggkkéérrddeezztteemm,,  hhooggyy  mmiirree  jjóó
aazz  aa  bbaarrnnaa  ffoollyyaaddéékk,,  aammiitt  rreennddsszzeerreesseenn  iisszznnaakk  aazz  eemmbbeerreekk,,  aa
ffõõssáámmáánn  aazztt  vváállaasszzoollttaa,,  ppeerrsszzee  mmááss  sszzaavvaakkkkaall,,  hhooggyy  aa  ddeeggeennee--
rraattíívv  bbeetteeggssééggeekk  mmeeggeellõõzzéésséérree  iisssszzaa  ffiiaattaall,,  öörreegg,,  kkiiccssii,,  nnaaggyy,,
aasssszzoonnyy,,  fféérrffii,,  eeggyysszzóóvvaall  mmiinnddeennkkii..  

MMeeggmmoonnddoomm  õõsszziinnttéénn,,  hhooggyy  eezz  aa  ttööbbbbeess  sszzáámm  eennggeemm  nnaa--
ggyyoonn  zzaavvaarrtt..  ÉÉnn  nnaaggyyoonn  óóvvaattooss  kkuuttaattóó,,  aannaalliittiikkuuss  eemmbbeerr  vvaa--
ggyyookk..  TTuuddoodd,,  aammii  mmiinnddeennrree  jjóó,,  aazz  eesseettlleegg  sseemmmmiirree  sseemm  jjóó..
AArrrraa  ggoonnddoollttaamm,,  hhooggyy  eezz  vvaallaammii  bbóóddííttóó  hhaattáássúú  vvaaggyy  jjóó  éérr--
zzéésstt  kkeellttõõ  sszzeerreeccsskkee..  AA  bbrraazziill  oorrvvoossookk  aazzoonnbbaann  vváállttiigg  áállllííttoott--
ttáákk,,  hhooggyy  aa  ssáámmáánnookkaatt  vveeggyyüükk  nnaaggyyoonn  kkoommoollyyaann,,  mmeerrtt  óórrii--
áássii  ffiittootteerrááppiiaaii  ttuuddáássuukk  vvaann..  AA  ccssaappaattoommbbaann  ootttt  vvoolltt  aakkkkoorr
pprrooff..  ddrr..  RRaaiinneerr  KKoottzz,,  aa  SSIICCOOTT  ((SSoocciieettéé  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddee
CChhiirruurrggiiee  OOrrtthhooppééddiiqquuee  eett  ddee  TTrraauummaattoollooggiiee))  eellnnöökkee,,  eeggyy
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vvaann  iillyyeenn  eeggéésszzssééggüüggyyii  kkaattaasszzttrróóffáábbaann..  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  vveezzee--
ttii  aa  rráákkssttaattiisszzttiikkáátt,,  aazz  eellssõõ  hheellyyeenn  áálllluunnkk  aazz  öösssszzeess  kkaarrcciinnoo--
ggéénn  ffaakkttoorr  tteekkiinntteettéébbeenn..  AA  ddoohháánnyyzzáássbbaann  eellssõõ  hheellyyeenn  áálllluunnkk..
AA  ttüüddõõrráákkoossookknnaakk  9955%%--aa  ddoohháánnyyzzóó..  OOtttt  vvaann  aa  ppáálliinnkkáázzááss
iiss,,  eezz  aazz  UUSSAA--bbaann  aa  wwhhiisskkyyzzééssnneekk  ffeelleell  mmeegg..  AAzz  UUSSAA  uuggyyaann--
úúggyy,,  mmiinntt  MMaaggyyaarroorrsszzáágg,,  eellssõõ  hheellyyeenn  áállll  aa  rráákkbbaann..  EErrrree  rráá--
aaddáásskkéénntt  sszzáámmoollhhaattuunnkk  aa  hheellyytteelleenn  mmaaggyyaarr  ttáápplláállkkoozzáássssaall,,
pprrooff..  SSiirr  RRiicchhaarrdd  DDoollll  bbeebbiizzoonnyyííttoottttaa,,  hhooggyy  eeggyyeenneess  öösssszzee--
ffüüggggééss  vvaann  aa  hheellyytteelleenn  ttáápplláállkkoozzááss  ééss  aa  rráákk  eellõõffoorrdduulláássaa  kköö--
zzöötttt..  PPééllddááuull  vvaassttaaggbbééllrráákknnááll  7700--8800%%--bbaann  öösssszzeeffüügggg  aa  rráákk
mmeeggjjeelleennééssee  aa  hheellyytteelleenn  ttáápplláállkkoozzáássssaall..  EEmmllíítthheettnnéémm  mméégg
SSiiggmmuunndd  FFrreeuuddoott,,  aakkii  vviisszzoonntt  aazztt  bbiizzoonnyyííttoottttaa  bbee,,  hhooggyy  1100--
3300%%--bbaann  aa  lleellkkii  pprroobblléémmáákk  iiss  nneeggaattíívvaann  hhaattnnaakk  aazz  iimmmmuunn--
rreennddsszzeerr  aakkttiivviittáássáárraa..  AAzz  iimmmmuunnrreennddsszzeerr  eellnnyyoommáássaa  kköövveett--
kkeezzttéébbeenn  aa  ddeeffoorrmmáálltt  sseejjtteekk  ttoovváábbbb  ttuuddnnaakk  sszzaappoorrooddnnii..  

AA  ggyyóóggyysszzeerriippaarr  ééss  aa  kklliinniikkaaii  oorrvvoossttuuddoommáánnyy  jjeeggyybbeenn  jjáárr..  
AA  jjeelleennlleeggii  ggyyóóggyyííttááss  mmóóddsszzeerreeii  kköözzöötttt  hháárroomm  eelljjáárráásstt  iissmmeerrüünnkk::
aa  sseebbéésszzeettii,,  aa  kkeemmoo--  ééss  aa  rraaddiiootteerrááppiiááss  bbeeaavvaattkkoozzáásstt.. AAzz  iiggaazz--
ssáágghhoozz  hhoozzzzááttaarrttoozziikk,,  aa  sszzaakkeemmbbeerreekk  iiss  eelliissmmeerriikk,,  hhooggyy  eezzzzeell  aa
hháárroomm  eelljjáárráássssaall  aa  bbeetteeggeekk  5555%%--áánn  nneemm  ttuuddnnaakk  sseeggíítteennii..  MMii
kkuuttaattóókk  aazzéérrtt  vvaaggyyuunnkk  nnaaggyyoonn  bboollddooggookk,,  mmeerrtt  eezzzzeell  aa  kkéésszzíítt--
mméénnnnyyeell,,  aammiitt  kkiiddoollggoozzttuunnkk,,  aazzookknnaakk  aa  kkiillááttáássttaallaann  hheellyyzzeettûû,,
lleeggttööbbbbsszzöörr  kkeemmootteerrááppiiaa--rreezziisszztteennss  bbeetteeggeekknneekk  ttuudduunnkk  sseeggííttee--
nnii,,  aakkiikkeett  hhaazzaakküüllddeenneekk  mmeegghhaallnnii,,  mmeerrtt  ááttttéétteess  rráákkjjuukk  vvaann..

HHáárroomm  kkaammiioonntt  ttuuddnnáánnkk  aa  kkóórrhháázzaakk  ddookkuummeennttáácciióóiivvaall  ééss
aazz  úújj  kklliinniikkaaii  ttaannuullmmáánnyyookkkkaall  mmeeggttöölltteennii,,  aammeellyyeekkeett  aa  SSzzaa--
bbaaddkkõõmmûûvveess  VViilláággsszzeerrvveezzeett  ééss  kküüllöönnbböözzõõ  oosszzttrráákk  bbaannkkookk  ffii--
nnaannsszzíírroozzttaakk..  
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jjeesseenn  uuggyyaannaazz,,  mmiinntt  aa  ddééll--aammeerriikkaaii  õõsstteeááéé..  NNaaggyyoonn  éérrddeekkeess
vvoolltt,,  hhooggyy  TThhaaiiffööllddöönn  ééss  VViieettnnaammbbaann  iiss  ttaalláállttuunnkk  jjóó  ppáárraatt
uuggyyaannaabbbbóóll  aa  nnöövvéénnyyffaajjttáábbóóll,,  uuggyyaannaazzookknnaakk  aa  nnöövvéénnyyeekk--
nneekk  aa  hhaassoonnmmáássáátt,,  mmiinntt  DDééll--AAmmeerriikkáábbaann..  LLoonnddoonnbbaann,,  aa
SSaaiinntt  BBaarrtthhoolloommeeww''ss  kkóórrhháázzbbaann  rráákkooss  bbeetteeggeekkeenn  mmáárr  kkiipprróó--
bbáállttáákk  aa  tteeáátt..  AA  kkeemmootteerrááppiiaa  eellõõtttt  ééss  uuttáánn  iiss  aaddjjáákk  aa  bbeettee--
ggeekknneekk  aa  tteeáátt,,  aa  ddaaggaannaattookk  eellkkeezzddeenneekk  zzssuuggoorrooddnnii,,  ss  ccssaakk
eezzuuttáánn  ooppeerráálljjáákk  mmeegg  aa  bbeetteeggeett..  AAzzttáánn  aa  ggyyóóggyyuullááss  uuttáánn  iiss
ffoollyyttaattjjáákk  aa  tteeaakkúúrráátt..  KKéérrddeezzhheettnnéénnkk::  mmiiéérrtt  kkeellll  ffoollyyttaattnnii  aa
tteeaaiivváásstt,,  hhiisszzeenn  aa  ddaaggaannaatt  eellttûûnntt,,  eeggéésszzssééggeess  vvaaggyyookk  úújjrraa,,
jjóóll  éérrzzeemm  mmaaggaamm??  SS  iitttt  sszzeerreettnnéékk  rráámmuuttaattnnii  pprrooff..  ddrr..  GGiieessiinngg
mmuunnkkáájjáárraa,,  aakkii  eeggyyéérrtteellmmûûeenn  bbeebbiizzoonnyyííttoottttaa,,  hhooggyy  bbáárrmmii--
llyyeenn  kkeezzeellééss  eelllleennéérree,,  lleeggyyeenn  aakkáárr  sseebbéésszzeettii,,  aakkáárr  kkeemmoo--
vvaaggyy  ssuuggáárrtteerrááppiiaa,,  aa  bbeetteeggeekk  sszzeerrvveezzeettéébbeenn  mméégg  ttoovváábbbb  kkee--
rriinnggeenneekk  aazz  úúggyynneevveezzeetttt  eellõõrráákkooss,,  ddeeffoorrmmáálltt  sseejjtteekk  mmiilllliiáárrdd--
jjaaii,,  aammeellyyeekkeett  ccssaakk  aazz  iimmmmuunnrreennddsszzeerr,,  aa  tteerrmméésszzeetteess  ööllõõsseejj--
tteekk  ttuuddnnaakk  mmeeggsseemmmmiissíítteennii..  

Szerinted miért olyan magas Közép-Kelet-Európában a rák-
betegségek elõfordulása?

ÉÉnn  aazztt  kkéérrddeezznnéémm  iinnkkáábbbb,,  hhooggyy  hhaazzáánnkkbbaann  mmiiéérrtt  oollyyaann  mmaa--
ggaass!!  HHaa  mmeeggnnéézzzzüükk  aa  ggöörrööggöökkeett  vvaaggyy  aazz  oosszzttrráákkookkaatt,,  aa  mmaa--
ggyyaarr  sszzáámmaarráánnyyookkhhoozz  kkééppeesstt  aalliigg  vvaann  rráákkooss  mmeeggbbeetteeggeeddééss
nnáálluukk..  MMoosstt  nnaaggyyoonn  ffoonnttooss  kkéérrddéésstt  tteettttééll  ffeell,,  ffõõlleegg  aa  mmaaggyyaa--
rrookk  sszzáámmáárraa  nnaaggyyoonn  ffoonnttooss..  MMii  kkéérrddõõíívveett  bbooccssááttuunnkk  kkii  mmiinn--
ddeenn  eemmbbeerr,,  oorrvvooss  sszzáámmáárraa,,  aakkii  hhoozzzzáánnkk  ffoorrdduull,,  mmeerrtt  mmeegg
aakkaarrjjuukk  ttuuddnnii,,  mmiiéérrtt  kkeerrüülltt  hhaazzáánnkk  eebbbbee  aa  hheellyyzzeettbbee,,  mmiiéérrtt
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Hogy jutottatok el odáig? Gyalog vagy autóval?

TTeehheerraauuttóóvvaall,,  ééss  ootttt  lleeggaalláábbbb  hhaarrmmiinncc--nneeggyyvveenn  iinnddiiáánn  vváárrtt
rráánnkk,,  ootttt  mmáárr  nneemm  vvoollttuunnkk  eeggyyeeddüüll..  AAzz    eellssõõ  nnyyoollccsszzáázz  kkiilloo--
mméétteerr,,  aazz  vvoolltt  aa  kkeemméénnyy  sszzaakkaasszz..

Milyenek ezek az emberek?

IIggaazzii  eemmbbeerreekk..  IIggaazzii  bbaarrááttookk..  OOtttt  aa  bbaarrááttssáággnnaakk,,  hhaa  eellffoo--
ggaaddnnaakk,,  ssookkkkaall  mmééllyyeebbbb  jjeelleennttõõssééggee  vvaann,,  mmiinntt  EEuurróóppáábbaann
vvaaggyy  AAmmeerriikkáábbaann..  EEnnggeemm  mmiinntt  ggrriinnggóótt  aazzéérrtt  iiss  eellffooggaaddttaakk,,
mmeerrtt  llááttttáákk,,  hhooggyy  mmeeggmmeenntteetttteemm  aazztt  aa  yyaannoommaammii  ssrrááccoott,,
mmáássooddsszzoorr  ppeeddiigg  llááttttáákk,,  hhooggyy  mmiinnddeenntt  mmeeggtteesszzüünnkk  aazz  eessõõ--
eerrddõõ  ééss  aazz  iinnddiiáánnookk  vvééddeellmméérree..  TTaaggjjaa  vvaaggyyookk  SSttiinngg
RRaaiinnffoorreesstt  FFoouunnddaattiioonnjjáánnaakk,,  aazzaazz  aazz  EEssõõeerrddõõ  AAllaappííttvváánnyy--
nnaakk,,  mmeerrtt  hhaa  eezz  ííggyy  mmeeggyy  ttoovváábbbb,,  aakkkkoorr  aazz  iinnddiiáánnookkaatt  ffõõlleegg
aazz  aammeerriikkaaii  ééss  aannggooll  aarraannyyáássóókk  ppuusszzttííttjjáákk  eell,,  ééss  ssaajjnnooss  vvee--
llüükk  eeggyyüütttt  aazz  eessõõeerrddõõtt  iiss..  AAzz  aammaazzoonnaassii  eessõõeerrddõõ  aa  FFöölldd  ttüü--
ddeejjee,,  hhaa  eezz  ííggyy  mmeeggyy  ttoovváábbbb,,  aakkkkoorr  ööttvveenn  éévv  mmúúllvvaa  mmáárr  nneemm
lleesszz  ootttt  sseemm  õõsseerrddõõ,,  ddee  sseemmmmii  mmááss  sseemm..  MMáárr  ííggyy  iiss  éérreezzzzüükk
aazz  eeggéésszz  gglloobbáálliiss  kkllíímmaavváállttoozzáásstt……

Most jelent meg a Time magazin múlt heti számában egy
óriási cikk arról, hogy az esõerdõk felét elkezdik kiirtani. 

ÍÍggyy  vvaann..  MMáárr  iirrttjjáákk  iiss..  ÉÉvveennttee  eeggyy  SSvváájjcc  vvaaggyy  AAuusszzttrriiaa  nnaaggyy--
ssáággúú  tteerrüülleetteett  ppuusszzttííttaannaakk  eell,,  ééss  nneemm  éérrttiikk  mmeegg,,  hhooggyy  hháárroomm
éévv  uuttáánn  ootttt  mmáárr  ccssaakk  sszziikkllaa  mmaarraadd,,  mmeerrtt  aazz  eessõõ  eellmmoossssaa  aazztt  aa
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AAhhooggyy  aa  ggyyóóggyysszzeerreekkeett  tteesszztteelliikk,,  úúggyy  pprróóbbáállttuukk  kkii  aa  tteeaa  hhaa--
ttáássáátt,,  ééss  nneemmzzeettkköözzii  rráákkkkuuttaattáássii  öösssszzeeffooggááss  eerreeddmméénnyyeekkéénntt
bbiizzoonnyyííttoottttuukk,,  hhooggyy  mmeellll--,,  ttüüddõõ--,,  ggyyoommoorr--,,  vvaassttaaggbbééll--,,  ccssoonntt--,,
bbõõrr--,,  ppeetteefféésszzeekk--,,  pprroosszzttaattaarráákknnááll  ééss  llyymmpphhoommaa  nnoonn
HHooddggkkiinnnnááll  úújjrraa  mmeegg  ttuuddjjuukk  eerrõõssíítteennii  aa  bbeetteeggeekk  iimmmmuunn--
rreennddsszzeerréétt,,  aammeennnnyyiibbeenn  aa  ttáápplláállkkoozzáássuukkaatt  iiss  mmeeggvváállttoozzttaatt--
jjuukk..  HHáárroomm  hhóónnaapprraa  vvaann  sszzüükksséégg,,  hhooggyy  6600%%  eessééllllyyeell  mmeegg--
áállll  aa  ffoollyyaammaatt,,  aa  ddaaggaannaatt  kkiisseebbbb  lleesszz  vvaaggyy  aakkáárr  sszzéétt  iiss  eessiikk..  

Mesélj még egy kicsit a dzsungelrõl, mert kevés ember jut el
az Amazonas õserdejének legmélyére! Hány kilométert tet-
tetek meg, hogy elérjétek a tea gyógynövényeinek lelõhelyét?

AAzz  eellssõõ  sszzaakkaasszz  vvoolltt  nnyyoollccsszzáázz  kkiilloomméétteerr,,  aazz  vvoolltt  aa  lleeggkkeemméé--
nnyyeebbbb..  HHooggyy  aazztt  ttúúllééllttüükk,,  mmaaggaa  aa  ccssooddaa  vvoolltt..  

Mint korábban említetted, jó néhány tapasztalt expedíciós
társad is belehalt ezekbe a kalandokba.

SSaajjnnooss  iiggeenn,,  ddee  aazzookk  aa  kkééssõõbbbbii  eexxppeeddíícciióókknnááll  ttöörrttéénntteekk..
HHuusszzoonneeggyy  eexxppeeddíícciióótt  vveezzeetttteemm  kküüllöönnbböözzõõ  hheellyyeekkrree..  AA  lleegg--
kkeemméénnyyeebbbbeekk  aa  rrééggii  BBrriitt--GGuuaayyaannáábbaann  vvoollttaakk..  OOtttt  aazz  õõsseerrddõõ
mméégg  tteelljjeesseenn  sszzûûzz,,  aa  sszzáállllííttáássookk  aa  mmaaii  nnaappiigg  iiss  eelléégg  pprroobbllee--
mmaattiikkuussaakk,,  mmeerrtt  aa  mmooccssaarraakkoonn  ááttggáázzoollnnii  mmaajjddhhooggyynneemm  llee--
hheetteettlleennsséégg..  SSppeecciiáálliiss  kkaammiioonnookkrraa,,  ccssöörrllõõkkrree  vvoolltt  sszzüükksséégg..
HHaa  aa  ffoollyyóó  eellmmoossssaa  aa  hhiiddaatt,,  aakkkkoorr  ffeell  kkeellll  ééppíítteennii..  VVoolltt  úúggyy,,
hhooggyy  hháárroommsszzáázz  kkiilloomméétteerr  mmeeggttéétteellééhheezz  hháárroomm  hhééttrree  vvoolltt
sszzüükkssééggüünnkk..  KKiihhoozzttuukk  aa  nnöövvéénnyyeekkeett,,  mmaajjdd  mmeeggsszzáárrííttoottttuukk,,
mmeeggõõrrööllttüükk  ééss  rreeppüüllõõggééppppeell  hhoozzttuukk  hhaazzaa  EEuurróóppáábbaa..  
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T I Z E D I K  F E J E Z E T

„„AA  bbeetteeggssééggeekk  lleehheettnneekk  lleellkkii  kkoonnfflliikkttuussookk
mmeeggjjeelleennééssii  ffoorrmmááii..““  

RRüüddiiggeerr  DDaahhllkkee

HO G Y A N T U D SEGÍTENI  
A M A G Y A R R Á K B E T E G E K N E K?

HOGYAN TUDJA TÁMOGATNI 

A NEMZETKÖZI COD™ RÁK INFORMÁCIÓS 

ÉS PREVENCIÓS KÖZPONT 

KIEMELKEDÕEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYT, 

A MAGYAR RÁKBETEGEK SZÁZEZREINEK GYÓGYULÁSÁT?

A Nemzetközi CCooDD™™ Rák Információs és Prevenciós Központ
vállalt küldetése alapján és az utóbbi 10 évben végzett fára-
dozása eredményeként kiemelkedõen közhasznú szervezet.

hháárroomm--nnééggyy  mméétteerr  hhuummuusszztt,,  aammii  aallaatttt  ggrráánniitt  vvaann..  IIllyy  mmóóddoonn
llaassssaann,,  ddee  bbiizzttoossaann  ööttvveenn  éévv  mmúúllvvaa  ootttt  mmáárr  ccssaakk  ssiivvaattaagg  lleesszz..

Köszönöm, hogy eljöttél, órákig tudnánk még errõl beszél-
getni. Isten áldjon, és sok sikert kívánok!

NNaaggyyoonn  öörrüülltteemm,,  ééss  nneekkeedd  iiss  aa  lleeggjjoobbbbaakkaatt  kkíívváánnoomm!!

Janitsáry Miklós, ”HHÍÍRR  TTVV” 2005
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– Ismeretterjesztõ kongresszusok, szemináriumok, sajtó-
konferenciák  szervezése,

– A súlyos krónikus magyar betegek (rák, rheumatoid
arthritis, multiple sklerozis, Croh-, Parkinson-,
Alzheimer-kór, diabetes, allergia, asztma…) gyógyulá-
sának, emberhez méltó életminõségük biztosítása érde-
kében, a klinikákkal, kutatóintézetekkel, gyógyszergyá-
rakkal, háziorvosokkal való szoros kooperáció,

– Hatékonyan segíteni mindazon krónikus betegeket, akik
anyagi gondok miatt nem tudják a betegségük korai fel-
ismeréséhez, diagnosztizálásához, betegségük stabilizá-
lódásához, gyógyításához szükséges készítményeket
megvásárolni.

A CCooDD™™  Alapítvány céljai megvalósítása érdekében se-
gélyforrásokat, erõforrásokat kell mobilizálni, mert sajnos
alapítványunk önerõbõl mindezt nem tudja finanszírozni!

AAzz  ÖÖnn  aaddoommáánnyyaa,,  ttáámmooggaattáássaa  iiss  sseeggíítthheett  kköözzööss
ccéélljjaaiinnkk  mmeeggvvaallóóssííttáássáábbaann!!

NNeemmzzeettkköözzii  CCooDD™™  RRáákk  IInnffoorrmmáácciióóss  ééss  PPrreevveenncciióóss  KKöözzppoonntt  
KKiieemmeellkkeeddõõeenn  KKöözzhhaasszznnúú  AAllaappííttvváánnyy

Reg. sz.: 51080, Adószám:18983883–1–08
Támogatási számla:
CIB Bank, Budapest 

Nr.: 10700031–43827406–51100005
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A NEMZETKÖZI COD™ RÁK INFORMÁCIÓS ÉS

PREVENCIÓS KÖZPONT KIEMELKEDÕEN KÖZ-

HASZNÚ ALAPÍTVÁNY CÉLJAI:

– A magyar rákos betegek gyógyulásának messzemenõ
támogatása, 

– A terminális, elõrehaladott, stádium IV. áttétes rákbete-
gek életének jelentõs meghosszabbítása és emberhez
méltó fájdalommentes életminõség biztosítása,

– A krónikus, degeneratív betegségek megelõzése ha-
zánkban,

– A CCooDD™™-Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer és más,
tudományosan igazolt rákellenes módszerek és készít-
mények ismertetése, fõleg daganatos és krónikus beteg-
ségben szenvedõk köreiben,

– Országszerte óvodákban, iskolákban, közintézetekben
elõadások keretében megismertetni a gyermekeket és 
fiatalokat a helyes táplálkozással és életmóddal, mint a
krónikus betegségek megelõzésének legfontosabb fak-
torával.

– A különbözõ legmodernebb rákszûrési, a legkorábbi
rák-felismerési módszerek, mint a digitális infravörös
thermográfia, mély mikrohullámú radiometria, elektro-
szomatográfia bevezetésének támogatása és azok szük-
ségességének ismertetése,

– CCooDD™™-tea rák, hepatitis C, influenza A és immungyen-
geség kutatásának intenzív folytatása,

– Ismeretterjesztõ könyvek kiadása krónikus betegségek
megelõzésérõl és kezelésérõl,
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Az alapítvány minden tagja rendszeresen költségmentesen
megkapja a lleeggúújjaabbbb  rráákk,,  hheeppaattiittiiss  CC,,  iinnfflluueennzzaa  AA  ééss  iimm--
mmuunnggyyeennggeesséégg  kkuuttaattáássii  hhíírreekkeett  aa  mmaaggyyaarr  nnyyeellvvûû  „„CCooDD™™
NNEEWWSS““  ééss  aa  nneemmzzeettkköözzii  „„GGLLOOBBAALL  CCooDD™™ UUPPDDAATTEE““  úújjssáágg--
bbaann, az Alapítvány hivatalos sajtófórumaiban.

Az Alapítvány tagjai vagy családtagjai kkeeddvveezzmméénnyyeesseenn  jjuutt--
hhaattnnaakk  aa  CCooDD™™--tteeááhhoozz,,  aa  CCooDD™™--ttiinnkkttúúrrááhhoozz  ééss  aa  CCooDD™™
iissmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ,,  ttuuddoommáánnyyooss  kköönnyyvveekkhheezz.

ÖN IS SEGÍTHET! 
SEGÍTSEN SEGÍTENI!

Nemzetközi CCooDD™™ Rák Információs és Prevenciós Központ
Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány

Reg. sz.: 51080, Adószám: 18983883–1–08, 

9155, LÉBÉNY, Pf.: 9
Tel./Fax: +36-96/360-539

+36-96/360-590
E-mail: codtea-extract@t-online.hu

Internetes honlap: http://codtea.oditech.hu

TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSII   SSZZÁÁMMLLAA::
CIB Bank, Budapest

Nr.: 10700031–43827406–51100005

KÉRJÜK, SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
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AA  NNeemmeezzeettkköözzii  CCooDD™™  RRáákk  IInnffoorrmmáácciióóss  ééss  PPrreevveenncciióóss  
KKöözzppoonntt  KKiieemmeellkkeeddõõeenn  KKöözzhhaasszznnúú  AAllaappííttvváánnyy  sszzáámmlláájjáárraa
bbeeffiizzeetteetttt  ttáámmooggaattááss  kköözzccééllúú  aaddoommáánnyynnaakk  mmiinnõõssüüll, és cég,
vállalat (a társasági adó alanya) esetén aa  ttáárrssaassáággii  aaddóó
aallaappjjaa  aazz  aaddoommáánnyy  115500%%--áávvaall,,  ddee  lleeggffeelljjeebbbb  aazz  éévveess  aaddóó--
zzááss  eellõõttttii  eerreeddmméénnyy  2200%%--áávvaall  ccssöökkkkeenntthheettõõ (az 1996. évi
LXXXI. tv. 7. § (5)–(7) szerint) a magánszemély személyi jö-
vedelemadója a befizetett összeg 3300%%-ával, de legfeljebb évi
110000  000000  FFtt--aall  ccssöökkkkeenntthheettõõ (az 1995. évi CXVII. tv. 41. §
szerint), aazz  eeggyyéénnii  vváállllaallkkoozzóóii  aaddóóaallaapp  aazz  aaddoommáánnyy  115500%%--
áávvaall,,  ddee  lleeggffeelljjeebbbb  aa  jjöövveeddeelleemm  2200%%--áávvaall  ccssöökkkkeenntthheettõõ (az
1995. évi CXVII. tv. 49/B. § (8) a) szerint).

KKöösszzöönnjjüükk  ttáámmooggaattáássáátt  aa  mmaaggyyaarr  rráákkbbeetteeggeekk  ééss  kkrróónniikkuuss
bbeetteeggeekk  sszzáázzeezzrreeii  ééss  aa  nneemmzzeettkköözzii  CCooDD™™  RRáákk  IInnffoorrmmáácciióóss  

ééss  PPrreevveenncciióóss  KKöözzppoonntt  nneevvéébbeenn

LEGYEN ÖN IS TÁMOGATÓ TAGJA 
A NEMZETKÖZI COD™ ALAPÍTVÁNYNAK!

ÖÖnn  iiss  sseeggíítthheett  bbáárrmmiillyyeenn  öösssszzeeggggeell  aazz  aallaappííttvváánnyy  hhuummáánnuuss
ccéélljjaaiinnaakk  mmeeggvvaallóóssííttáássáábbaann..

MMiinntt  aa  NNeemmzzeettkköözzii  CCooDD™™  KKiieemmeellkkeeddõõeenn  KKöözzhhaasszznnúú  AAllaa--
ppííttvváánnyy  ttaaggjjaa,,  ttáámmooggaattjjaa  aa  CCooDD™™--tteeaa  áállttaall  ggyyóóggyyííttootttt  bbeettee--
ggeekk,,  kkuuttaattóókk,,  ttáámmooggaattóókk  ééss  hhuummaanniissttáákk  nnaaggyy  vviilláággccssaallááddjjáátt..

Mint a nemzetközi CCooDD™™ Kiemelkedõen Közhasznú Ala-
pítvány támogató tagja hivatalos lesz kkoonnggrreesssszzuussookkrraa,,  kkoonn--
ffeerreenncciiáákkrraa  ééss  zzáárrttkköörrûû  mmeeggbbeesszzéélléésseekkrree,,  ttaappaasszzttaallaattccsseerréé--
rree, amelyeket az alapítvány szervez.

Dr. Dávid Tamás és TCM Dr. Li Qin

338



T I Z E N E G Y E D I K  F E J E Z E T

„„AA  rráákkkkeezzeellééss  éévvttiizzeeddeess  vváállssáággaa  
ééss  úújj  uuttaakk  aa  mmeeggoollddáásshhoozz““  

ddrr..  RRuuddoollff  PPeekkaarr
pprrooff..  ddrr..  NNiikkoollaaii  NN..  KKoorrppaann

pprrooff..  ddrr..  XXiinn  YYuu  LLiinngg

VI Z S G Á L A T O K

É S T E R Á P I Á K

TTáárrggyy::  BBiioorreezzoonnaanncciiááss  ((IIBBRR)),,  eelleekkttrroo--
sszzoommaattooggrrááffiiááss,,  iinnffrraavvöörrööss  ddiiggiittáálliiss  
tteerrmmooggrrááffiiááss,,  mmééllyy  mmiikkrroohhuulllláámmúú

rraaddiioommeettrriiááss,,  33DD  uullttrraahhaannggooss  vviizzssggáállaattookk..

Elektro-szomatográfiás, termográfiás, radiometriás 
biológiai állapotfelmérés

A sejtek funkcionális elváltozásainak legkorábbi felismerése

MMiikkoorrrraa  vváárrhhaattóó  vvééggrree  
––  nneemm  aa  pprrooffiitt,,  hhaanneemm  
aa  bbeetteeggeekk  éérrddeekkéébbeenn  ––  

aa  sszzeemmlléélleettvváállttááss  
aa  RÁKMIKRÓBÁK,,  

mmiinntt  aa  rráákk  aallaappvveettõõ  ookkáánnaakk
ttuuddoommáánnyyooss  eelliissmmeerrééssee  

ééss  aa  ffoorrrraaddaallmmiiaann  úújj  
––  eeddddiigg  eeggyy  lloobbbbiittóóll  

eellnnyyoommootttt,,  eellhhaallllggaattttaattootttt  ––
nnaaggyymméérrttéékkbbeenn  hhaattáássooss  

((8855%%  ggyyóóggyyuullááss  eellõõrreehhaallaaddootttt,,  
ááttttéétteess  rráákkbbeetteeggeekknnééll)),,  

ffáájjddaalloomm--  ééss  mmeelllléékkhhaattáássmmeenntteess
rráákkkkeezzeellééssii  eelljjáárráássookk  áállttaalláánnooss

bbeevveezzeettééssee??



AZ ALLERGIÁK, BÕRBETEGSÉGEK ÉS FÁJDAL-

MAK LEGÚJABB TERÁPIÁJA – IBR-SYSTEM®

Magyar orvosokból és mérnökökbõl álló kutató-fejlesztõ
csoport világújdonságnak számító berendezést és technoló-
giát hozott létre. 

A tíz év alatt dr. Kiss-Solingen Attila–Ackermann István–Szü-
le János–Kiss Levente által kifejlesztett rendszer mûködése
mikrointenzitású mágneses és elektromágneses frekvencia-
spektrumanalízisen és jelszûrésen alapszik. Olyan jeleket vesz
le a szervezetrõl, amelyek magukban foglalják az immun-
rendszer, a hormonrendszer, a mozgatórendszer, az emésztõ-
rendszer, az idegrendszer, a kiválasztórendszer és az érzék-
szervek együttes jelzéseit egyaránt. Ezeknek a komplex jelek-
nek a speciális módosításával érik el a kitûnõ terápiás hatást.

A beteg vagy sérült sejtek, szövetek információforgalmá-
ban zavarok támadnak. A berendezés speciális frekvencia-
spektrumanalízis során feltérképezi és kijavítja a hibákat.

AAzz  eelljjáárrááss  tteelljjeesseenn  ffáájjddaalloommmmeenntteess..  AAzz  aalllleerrggiiááss  kkóórrkkééppeekkbbeenn,,
aa  bbõõrrbbeetteeggssééggeekk  eeggyy  rréésszzéébbeenn  ééss  aa  ffáájjddaalloommccssiillllaappííttáássbbaann  iiss
kkiittûûnnõõ  eerreeddmméénnyyeekkkkeell  aallkkaallmmaazzhhaattóó  aazz  IIBBRR--SSYYSSTTEEMM®®..

IBR-SYSTEM®

Kiemelkedõ eredmények az új biofizikai szabályozó rend-
szerrel. FFáájjddaalloommmmeenntteess  ééss  mmeelllléékkhhaattáássmmeenntteess  eelljjáárrááss..  TTaarr--
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TISZTELT HÖLGYEIM! TISZTELT URAIM!

ÖÖrröömmmmeell  éérrtteessííttjjüükk  ÖÖnnöökkeett,,  hhooggyy  aa  lléébbéénnyyii  NNeemmzzeettkköözzii
CCooDD™™  RRáákk  IInnffoorrmmáácciióóss  ééss  PPrreevveenncciióóss  KKöözzppoonntt  KKiieemmeelltteenn
KKöözzhhaasszznnúú  AAllaappííttvváánnyy  ééss  aa  CCooDD™™  KKfftt..  ttáámmooggaattáássáávvaall  mmaa--
ggyyaarr  ffõõoorrvvoossookk,,  sszzaakkoorrvvoossookk  ééss  ccssaallááddii  oorrvvoossookk  áállttaalláánnooss
áállllaappoottffeellmméérrééss,,  aa  rráákkooss  ééss  mmááss  kkrróónniikkuuss,,  ddeeggeenneerraattíívv  bbee--
tteeggssééggeekk  mmeeggeellõõzzééssee,,  lleeggkkoorráábbbbii  ffeelliissmmeerrééssee,,  aa  kklliinniikkaaii  kkee--
zzeellééss  hhaattáássoossssáággáánnaakk  kköövveettééssee  ccéélljjáábbóóll  bbiioorreezzoonnaanncciiááss
((IIBBRR)),,  oorrvvoossii  iinnffrraavvöörrööss  ddiiggiittáálliiss  tteerrmmooggrrááffiiááss,,  mmééllyy  mmiikkrroo--
hhuulllláámmúú  rrááddiioommeettrriiááss  ééss  33DD--44DD  uullttrraahhaannggooss  vviizzssggáállaattookkaatt
iinnddííttaannaakk..

IBR-SYSTEM®®

kkééppeekk  kkééppeekk
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EELLEEKKTTRROO--SSZZOOMMAATTOOGGRRÁÁFFIIAA  ((DDDDFFAAOO))

Az interpretáció neurofiziológiai alapokra épül, amely a
klinikai vizsgálatokra és statisztikai eredményekre támasz-
kodik.

MIT TUD AZ ELEKTRO-SZOMATOGRÁFIA, A DDFAO?

VVÉÉRRGGÁÁZZMMÉÉRRÉÉSS

AA  vvéérrggáázz  éérrttéékkeekkbbõõll  mmeegghhaattáárroozzhhaattóókk  aa  ssaavv--bbáázziiss  eeggyyeennssúúllyy
kküüllöönnbböözzõõ  ppaarraamméétteerreeii,,  iilllleettvvee  aazz  eesseettlleeggeess  eellttéérrééss  sszziinnttjjee  ééss
jjeelllleeggee::  aacciiddoossiiss  ((––  ppHH))  vvaaggyy  aallkkaalloossiiss  ((++ppHH)),,  mmeettaabboolliikkuuss
vvaaggyy  rreessppiirraattoorriikkuuss,,  kkoommppeennzzáálltt  vvaaggyy  nneemm..

DDFAO elektro-szomatográf: chrono-amperometria.
Ez az eljárás az analitikus elektrokémiából származik, ahol

Chrono-amperometria néven ismert.
Ha a bõrön keresztül egyenáramot vezetünk egy adott élõ

szövetbe, akkor mérhetõvé válik a sejtközi tér ionkoncentráci-
ója és ezáltal a helyi sav-bázis egyensúly, amibõl következtet-
ni lehet a szervi funkciókra és az alapvetõ helyi folyamatokra.

Az elektro-szomatográf egy orvosdiagnosztikai beren-
dezés, amelyet az egész test átfogó, fájdalom, és mel-
lékhatás-mentes vizsgálatára fejlesztettek ki.

Egy kép-alkotó berendezés, amely a különbözõ szervek és
szervrendszerek mûködésbeli állapotát vizsgálja.

ttóóss  vvaaggyy  vvéégglleeggeess  ppaannaasszzmmeenntteesssséégg  éérrhheettõõ  eell  aazz  aalláábbbbii  kkóórr--
kkééppeekkbbeenn::

– Állapotfelmérés
– Ízületi fájdalmak
– Gerincfájdalmak
– Migrén, fejfájások
– Fájdalmas menszesz
– Visszatérõ folyások
– Fogyókúra (8-10 kg/hó)
– Dohányzásról leszoktatás
– Candidaszûrés és -kezelés
– Emésztési zavarok
– Puffadások
– Szénanátha
– Psoriasis
– Ekcéma
– Allergiás bõrbetegségek
– Élelmiszer-allergia
– Rosacea
– Pattanások
– Gyakori felsõlégúti hurutok
– Középfülgyulladások
– Allergiás légcsõhurut
– Asztma
– Emésztési problémák
– Visszatérõ folyások
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– Hatékony kommunikáció; 
– A mérések költsége rendkívül alacsony; 
– Segíti a munka szervezését, kényelmesen követhetõ a

páciens állapotának változása; 
– Idõtakarékos. 

Az intelligens elktronikának és a beépített „szakértõi rend-
szernek” köszönhetõen a szükséges idõ kevesebb mint 3 perc:

– Páciens adatainak felvétele; 
– Páciens klinikai kontextusa; 
– Mérés: 2 perc; 
– Értelmezés: a páciens állapotától függõ. 

ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS MMEEDDIICCIINNAA

AAllaappvveettõõ  eesszzkköözz  aa  kklliinniikkaaii  lleelleetteekk  kkiieeggéésszzííttéésséérree
–– FFuunnkkcciioonnáálliiss  eellttéérrééss  eesseettéénn  aazz  ookk  ééss  aazz  eerreeddeett  mmeegghhaattáá--

rroozzáássaa;;
–– AAzz  eellvváállttoozzáássookk  ffuunnkkcciioonnáálliiss  kköövveettkkeezzmméénnyyeeii;;
–– MMiinnddeennffééllee  bbeetteeggsséégg  ggyyóóggyyuulláássáánnaakk  nnyyoommoonn  kköövveettééssee..

NNÕÕGGYYÓÓGGYYÁÁSSZZAATT

KKAARRDDIIOOLLÓÓGGIIAA

AA  ggyyuullllaaddáásstt  ookkoozzóó  ggóócc  bbeehhaattáárroolláássáávvaall::
– A cardiovascularis kockázat felmérése;
– Cardiovascularis betegségek gyógyulásának monitorozása;
– Kockázati tényezõk kezelése.
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TUDOMÁNYOS ALAPOK

– Az alapmetódus az analitikus elektrokémiai kutatásokból 
származik, ahol Chrono-amperometria (Cottrell-egyenlet)
(2) (3) (5) néven ismert. 

– Kanai and Meijer kimutatta (21) (22): a sejtmembrán 
kapacitásként viselkedik, az egyenáram, illetve az ala-
csony frekvenciás váltóáram nem hatol be a sejtek bel-
sejébe, csak a sejtközi folyadékon halad keresztül. 

– A fentiek alapján: ha bõrön keresztül egyenáramot 
vezetünk egy adott élõ szövetbe, mérhetõvé válik a sejt-
közi tér H+ és HCO3- koncentrációja, és ezáltal a helyi 
sav-bázis egyensúly, PCO2 és PO2 szint is meghatároz-
ható, amibõl következtetni lehet a szervi funkciókra és 
az alapvetõ helyi folyamatokra.

AZ ELEKTRO-SZOMATOGRÁF ELÕNYEI

AA  tteelljjeess  tteesstt  eeggyyiiddeejjûû  nnoonn--iinnvvaassiivvee  vviizzssggáállaattaa  

– Az orvos terhelését csökkenti: nem szükséges magasan
képzett asszisztens, az analízis térben és idõben eltolva
is lehetséges;

– Ellenõrizhetõ a kezelés hatásossága, illetve a mellék-
hatások; 

– Költségtakarékos; 
– Hi-tech megjelenítés az orvos számára; 
– Páciensek számára is egyszerûen érthetõ lelet; 
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nnééllkküüll,,  ggyyoorrssaann,,  ffáájjddaalloommmmeenntteesseenn,,  aazz  eemmbbeerrii  tteesstt  áállttaall  kkii--
ssuuggáárrzzootttt  iinnffrraavvöörrööss,,  iillll..  mmiikkrroohhuulllláámmookk  eelleemmzzéésséévveell  ááttffooggóó
kkééppeett  nnyyúújjttaannaakk  sszzeerrvveezzeettüünnkk  bbiioollóóggiiaaii  áállllaappoottáárróóll  ééss  ííggyy  llee--
hheettõõvvéé  tteesszziikk  aa  kkóórrooss  eellvváállttoozzáássookk,,  kkrróónniikkuuss,,  ddeeggeenneerraattíívv
ggyyuullllaaddáássookk,,  aannyyaaggccsseerree--eellvváállttoozzáássookk,,  sseejjttddeeffoorrmmáácciióóss  ffoo--
llyyaammaattookk  LLEEGGKKOORRÁÁBBBBII  bbiizzttooss  ffeelliissmmeerréésséétt..

AA  ttee rrmmooggrráá ff iiááss ,,   ii ll ll ee tt vvee   rraadd iioommeett rr iiááss   vv ii zz ssggáá llaa tt   ccéé ll jjaa ,,
aa llkkaa llmmaazzáássaa::

– MMEEGGEELLÕÕZZÉÉSS!!!!!! – 6–8 HÓNAPPAL korábban, mint a 
mammográfia, röntgen, MRI, ultrahang,

– ÁÁllttaalláánnooss  DDAAGGAANNAATTSSZZÛÛRRÉÉSS – (0,08 C fok hõkülönbség,
0,15 mm-es funkcionális elváltozás kimutatása)

– AA  kklliinniikkaaii  rráákkkkeezzeellééss  HHAATTÁÁSSOOSSSSÁÁGGÁÁNNAAKK  BBIIZZOONNYYÍÍTTÁÁSSAA,
– MMeellll--,,  ttüüddõõ--,,  ggyyoommoorr--,,  vvaassttaaggbbééll--,,  ppeetteefféésszzeekk--,,  pprroosszzttaa--

ttaarráákk stb. KKOORRAAII,,  pprreekklliinniikkaaii  MMEEGGÁÁLLLLAAPPÍÍTTÁÁSSAA,
– KKRRÓÓNNIIKKUUSS,,  ddeeggeenneerraattíívv  GGYYUULLLLAADDÁÁSSOOKK sszzéélleess  kköörrûû  

((rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss,,  ccoolliittiiss  uullcceerroossaa,,  oosstteeoocchhoonnddrroossiiss,,  
ggaassttrriittiiss  cchhrroonniiccaa stb.) KKIIMMUUTTAATTÁÁSSAA  ééss  aa  KKEEZZEELLÉÉSS  
KKÖÖVVEETTÉÉSSEE. 

AA  VVIIZZSSGGÁÁLLAATTOOKK HHEELLYYEE::
Lébény, Vörösmarty utca 15.,
(M1-es autópálya Gyõr utáni, lébényi kijárat).

AA  VVIIZZSSGGÁÁLLAATTOOKK IIDDÕÕPPOONNTTJJAA::
Hétfõ – péntek, reggel 8.00 – délután 15.00 óra, elõzetes
egyeztetés alapján.
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EENNTT
– AAzz  aalllleerrggiiaa  ééss  aa  kkrróónniikkuuss  ggyyuullllaaddááss  mmeeggkküüllöönnbböözztteettééssee;
– A kezelés monitorozása.

SSEEBBÉÉSSZZEETT

MMûûttéétt  eellõõtttt  ffeellmméérrhheettõõ  aa  bbeetteegg  ggyyóóggyyuulláássii  kkééppeessssééggee

FFáájjddaalloommccssiillllaappííttóó  mmeeddiicciinnaa

A neurofunkcionális fülakupunktúra szinte mindenféle fájda-
lom csillapításában segít. PPrrooffeesssszzoorr  AAlliimmii  ééss  GGuussttaavvee  RRoouussssyy
ppuubblliikkáácciióójjaa  bbiizzoonnyyííttjjaa,,  hhooggyy  eezz  aa  mmóóddsszzeerr  oollyyaann  rráákkbbeetteeggeekk--
nnééll  iiss  hhaattáássooss,,  aakkiikknnééll  aa  mmoorrffiiuumm  mmáárr  nneemm  sseeggíítteetttt..

AAkkuuppuunnkkttúúrraa

Az akupunktúra 5000 évvel ezelõtt, tapasztalati úton jött létre
Kínában, ahol a szervezet egyensúlyának – (jin-jang) a neu-
rofiziológia ezt hívja homeostasisnak – helyreállítására hasz-
nálták. AAzz  eelleekkttrroo--sszzoommaattooggrrááff  ((DDDDFFAAOO))  éépppp  aazz  ee  tteerrüülleetteenn
lleehheettssééggeess  eellttéérréésseekk  ééss  öösssszzeeffüüggggéésseekk  kkiimmuuttaattáássáárraa  sszzoollggááll..

TERMOGRÁFIA ÉS RADIOMETRIA

AA  hhõõttéérrkkééppeess,,  tteerrmmoovviizzuuáálliiss  ééss  rraaddiioommeettrriiááss  vviizzssggáállaatt  aa  mmoo--
ddeerrnn  oorrvvoossttuuddoommáánnyy  eeggyyeeddüülláállllóó  lleeggúújjaabbbb  ddiiaaggnnoosszzttiikkaaii
mmóóddsszzeerree..  AAzz  úújj  vviizzssggáállaattii  mmóóddsszzeerreekk  ssuuggáárrzzáásskkáárroossooddááss,,
ssuuggáárrzzáássvveesszzééllyy  ééss  ffiizziikkaaii  bbeeaavvaattkkoozzááss  ((aa  mmeellll  öösssszzeepprréésseellééssee))
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TISZTELT HÖLGYEM!

Kérem, vegye figyelembe a következõket:

– HHaa  ÖÖnn  pprreemmeennsszzeesszzbbeenn  vvaann,,  cciikklluussaa  eellssõõ  22  hheettéérree  kkéérrjjeenn
iiddõõppoonnttoott, vagyis a menszesz elsõ napjától számított 10-15
nap között történjen meg a vizsgálat!

– Ne szõrtelenítsen hónaljban az elõjegyzett napon!
– Két órával a teszt elõtt ne dohányozzon!
– A vizsgálat elõtt ne használjon testápolót, hintõport a mellén!
– Kerülje az izzadásgátló dezodoráns használatát is!
– A teszt elõtt 5 nappal ne napozzon!
– 33  óórráávvaall  aazz  iiddõõppoonntt  eellõõtttt  nnee  iiggyyoonn  kkáávvéétt!!
– Fizioterápia, gyógytorna, szolárium, ultrahang, aku-

punktúra, talpmasszázs, hideg vagy meleg pakolás a 
teszt elõtt tilos!

– MMiinnddeenn  mmoozzggááss,,  tteesstteeddzzééss  44  óórráávvaall  aa  tteesszztt  eellõõtttt  kkeerrüülleennddõõ!!
– Fürdés, zuhanyozás legalább egy órával a vizsgálat elõtt 

javasolt.
– Ha nem kifejezetten ellenjavallt, halassza el a fájdalom-

csillapítók, bétablokkolók és érgyógyszerek bevételét a 
vizsgálat utánra!

– Ha szoptat, ajánlatos ezt egy órával megtennie a vizs-
gálat elõtt.

– AA  tteesszztt  mmeeggkkeezzddééssee  eellõõtttt  nneeggyyeeddóórráávvaall  ddeerréékkttóóll  ffeellffeelléé  
vveessssee  llee  vvaassttaaggaabbbb  rruuhhaaddaarraabbjjaaiitt,,  hhooggyy  tteessttee  aallkkaallmmaazz--
kkooddjjoonn  aa  sszzoobbaa  hhõõmméérrsséékklleettééhheezz!!

– A vizsgálati idõ összesen kb. 20 perc.
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KKÉÉRRJJÜÜKK JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSSEEIIKKEETT AA LLÉÉBBÉÉNNYYII KKÖÖZZPPOONNTTBBAA

TEL.: 06-96/564-409, /564-526, /360-539
FAX:  06-96/360-590, /360-666
E-mail: codtea-extract@t-online.hu

JJEELLEEZZNNII SSZZÍÍVVEESSKKEEDDJJEENNEEKK!!

A rendkívül nagy belföldi és külföldi érdeklõdésre tekintet-
tel a jelentkezésrõl lista készül, jelentkezési sorrendben a
lébényi központ idõpontot egyeztet.

KKÉÉRRJJÜÜKK,,  HHOOGGYY JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSSKKOORR AADDJJÁÁKK MMEEGG::
– nevüket,
– címüket,
– telefonszámukat és a 
– vizsgálat pontos célját.

FONTOS TUDNIVALÓK!

PPáácciieennsseekk  eellõõkkéésszzííttééssee  aa  ddiiggiittáálliiss  iinnffrraavvöörrööss  tteerrmmooggrrááffiiááss,,
iillll..  mmééllyy  mmiikkrroohhuulllláámmúú  rraaddiioommeettrriiááss  ffeellvvéétteelleekkhheezz

Kérem, olvassa el gondosan az alábbi tájékoztatót, ame-
lyet követnie kell a vizsgálathoz. Ezután kérjük, egyeztes-
sen vizsgálati idõpontot Központunkkal (Tel.: 06-
96/564-409, /360-539). Ha valami kérdése lenne, ké-
rem, telefonáljon és kérje az asszisztens vagy szakorvos
segítségét! 

Kérjük, leleteit hozza magával, hogy a teszt elõtt szak-
orvosunk gondosan tanulmányozhassa azokat! Termé-
szetesen minden információ bizalmas! 
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KO R A I F E L I S M E R É S E S E T É N
A RÁKKELTÕ OKOK AZONNALI MEGSZÜNTETÉSÉVEL

A RÁKOS FOLYAMAT MEGÁLLÍTHATÓ,
A RÁK VISSZAFORDÍTHATÓ,

A RÁK GYÓGYÍTHATÓ!

Tudományosan bizonyított, hogy aa  ddiiggiittáálliiss  iinnffrraavvöörrööss  tteerrmmoo--
ggrrááffiiaa,,  iillll..  mmééllyy  mmiikkrroohhuulllláámmúú  rraaddiioommeettrriiaa  hhóónnaappookkkkaall,,  éévveekk--
kkeell  aa  mmaammmmooggrrááffiiaa  eellõõtttt  éésszzlleellhheett  eeggyy  ddaaggaannaattooss  ffoollyyaammaattoott,,
aammeellyy  mmáárr  lléétteezziikk  ééss  aammeellyyeett  mmááss  sszzûûrrééss  mméégg  nneemm  mmuuttaatt  kkii.

A RÁKOS FOLYAMAT KORAI FELISMERÉSE 

ÉLETEKET MENTHET!

FFiiggyyeelleemmrree  mmééllttóó  aazz  iiss,,  hhooggyy  aa  tteerrmmooggrrááffiiááss,,  rraaddiioommeettrriiááss
vviizzssggáállaatt  kkiimmuuttaattjjaa  aa  vvéérreerreekk  eellvváállttoozzáássáátt,,  aammii  áállttaalláábbaann  aa
rroosssszziinndduullaattúú  ddaaggaannaatt  kkiiaallaakkuulláássáátt  eellõõzzii  mmeegg..

Az USA, FDA 1982-ben jóváhagyta, engedélyezte a
termo- és radiometria-kamera használatát a melldaganat
kiszûrésére. AA  mmooddeerrnn,,  ddiiggiittáálliiss  iinnffrraavvöörrööss  tteerrmmooggrrááffiiaa,,  iillll..
mmééllyy  mmiikkrroohhuulllláámmúú  rraaddiioommeettrriiaa  rréésszzlleetteess  sszzooffttvveerrrreell  eeggyy
tteecchhnniikkaaiillaagg  rreennddkkíívvüüll  kkiiffiinnoommuulltt,,  ””hhiigghh--tteecchh””--eelljjáárrááss  aa  ddaa--
ggaannaattooss  ffoollyyaammaatt  lleeggkkoorráábbbbii  ffeelliissmmeerrééssééhheezz,,  kküüllöönnöösseenn  ffiiaa--
ttaall  aasssszzoonnyyookknnááll  ((2255––4455  éévv  kköözzöötttt))  ééss  oollyyaannookknnááll,,  aakkiikknnééll
eerrõõtteelljjeess  aa  mmeellll  mmiirriiggyyáálllloommáánnyyaa,,  aammii  áállttaalláábbaann  mmeeggnneehhee--
zzííttii  aa  mmaammmmooggrrááffiiááss  ááttvviilláággííttáásstt  ééss  aa  hheellyyeess  ddiiaaggnnóózziisstt..
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AA  vv ii zz ssggáállaa ttookk   eerreeddmméénnyyee ii ::

Egy-két hetet vesz igénybe, amíg végleges eredményei ja-
vaslatainkkal együtt írásban elkészülnek. Készítünk Önnek
egy másolatot a felvételekrõl és ha szükséges, idõpontot
egyeztetünk szakorvosunkkal. Az eredménnyel egyidejûleg
tájékoztatjuk a következõ vizsgálati periódusról, ami 3-12
hónap között mozog.

A digitális infravörös és mély radiometriás vizsgálat a mell
vagy más szervek gyulladásos megbetegedésének legkoráb-
bi felismerését teszi lehetõvé.

Mint a többi más vizsgálat, ez sem garantálja 100 %-osan a
felismerést, de 00,,1155  mmmm--eess  eellvváállttoozzáásstt  vvaaggyy  00,,0088  CC  ffookkooss  hhõõ--
mméérrsséékklleett--kküüllöönnbbssééggeett  ddeetteekkttááll  mmiinnddeenn  ssuuggáárrkkáárroossooddááss,,  ffiizziikkaaii
bbeeaavvaattkkoozzááss  ((ppll..  aa  mmeellll  öösssszzeepprréésseellééssee))  ééss  ffáájjddaalloomm  nnééllkküüll!!

Egy mellegészség-program (különösen 30 év felett) magá-
ban foglalja a havi önvizsgálatot, az évi orvosi ellenõrzést, az
évi termográfiás, radiometriás vizsgálatot, mammográfiát,
valamint esetleg az ultrahangos, ill. kórszövettani vizsgálatot,
ha az javallott.

További információkért kérdezze háziorvosát vagy nõ-
gyógyászát!

MAMMOGRÁFIA, TERMOGRÁFIA, RADIOMETRIA

A melltermográfia és radiometria ma még többnyire ismeret-
len. Mialatt a mellrákos megbetegedések mutatói állandóan
növekszenek, adódik egy konkrét lehetõség a korai felisme-
réshez, a rákos folyamat kezdeti stádiumának kimutatására.
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UTÓSZÓ

KEDVES, TISZTELT HÖLGYEM/URAM!

Ön olvasta fáradságos, de eredményes 23 éves tudomá-
nyos kutatásunk és klinikai tanulmányaink, tapasztalataink
eredményeit. Egy széles körû nemzetközi rákkutatási össze-
fogás eredményeit.

Fõ célunk volt:
11.. MMeeggmmuuttaattnnii,,  hhooggyy  aa  rráákk  mmeeggeellõõzzhheettõõ,,  aa  rráákkooss  ffoollyyaammaatt

mmeeggáállllíítthhaattóó,,  vviisssszzaasszzoorríítthhaattóó!!  AA  rráákk  ggyyóóggyyíítthhaattóó!!
22.. MMeeggmmuuttaattnnii,,  hhooggyyaann  hhoosssszzaabbbbíítthhaattjjuukk  mmeegg  éélleettüünnkkeett,,  

hhooggyyaann  bbiizzttoossíítthhaattuunnkk  mmaagguunnkknnaakk  ééss  sszzeerreetttteeiinnkknneekk  eeggyy  
hhoosssszzaabbbb,,  ffáájjddaalloommmmeenntteess,,  eemmbbeerrhheezz  mmééllttóó  éélleetteett!!

ÖÖnn  rreennddkkíívvüüll  ssookk  iinnffoorrmmáácciióótt  kkaappootttt  aa  rráákk  eelllleennii  hhaarrccrraa..  
De a legfontosabb gondolat, amit kérjük, tudatosítson,

hhooggyyaann  õõrriizzzzee  mmeegg  ssaajjáátt  ééss  ccssaallááddjjaa  eeggéésszzssééggéétt  ééss  hhooggyyaann
áállllííttssaa  mmeegg  ééss  ggyyõõzzzzee  llee  aa  rráákkoott  vvaaggyy  mmááss  iiddüülltt,,  ddeeggeenneerraattíívv
bbeetteeggssééggeett. 

Az elõbb említett betegségek megelõzése kulcskérdés az
Ön, családja, barátai, gyermekei, unokái, az emberiség túl-
élése szempontjából.

AA  vviilláággoonn  eeggyyrree  ttööbbbb  ééss  ttööbbbb  eemmbbeerr  rreeaalliizzáálljjaa,,  hhooggyy  aa  lleegg--
lléénnyyeeggeesseebbbb  rriizziikkóóffaakkttoorrookk  iissmmeerreettéévveell  ééss  kkiikkaappccssoolláássáávvaall
– mint dohányzás, alkoholizmus, helytelen táplálkozás, lelki
konfliktusok, amalgám fogtömések – aa  rráákk  mmeeggeellõõzzhheettõõ,,
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SSeemm  aa  tteerrmmooggrrááffiiaa,,  rraaddiioommeettrriiaa,,  sseemm  aa  mmaammmmooggrrááffiiaa
nneemm  ttuudd  oollyyaann  ddiiaaggnnóózziisstt  mmeeggáállllaappííttaannii,,  mmiinntt  aa  kkééssõõbbbbii  kkóórr--
sszzöövveettttaannii  vviizzssggáállaatt  ((bbiiooppsszziiaa)).. Mindegyik módszer különbö-
zõ módon mutatja ki a daganat létezését.

AA  tteerrmmooggrrááffiiaa,,  rraaddiioommeettrriiaa  aa  lleeggkkoorráábbbbii  ffeelliissmmeerrééss,,  mmeeggffiiggyyee--
llééss  ééss  aa  mmeeggeellõõzzééss  mmóóddsszzeerréétt  jjeelleennttii.. Ha a rákos folyamat gya-
núja felmerül, a további ultrahangos, ill. más kivizsgálás javal-
lott, hogy megerõsítse az alapos gyanút, illetve még pontosab-
ban lokalizálja a daganatot. Mindegyik eljárásnak megvan a
maga jelentõsége. Ezenkívül aa  tteerrmmooggrrááffiiaa,,  rraaddiioommeettrriiaa  mmiinn--
ddeenn  mmeelllléékkhhaattááss,,  rráákkkkeellttõõ  ssuuggáárrkkáárroossooddááss,,  ffiizziikkaaii  áárrttaalloomm,,  ffáájj--
ddaalloomm  nnééllkküüll  aallkkaallmmaass  aa  kklliinniikkaaii  rráákkkkeezzeellééss  kköövveettéésséérree,,  aazz
eeggyyeess  kkeezzeellééssii  eelljjáárráássookk  hhaattáássoossssáággáánnaakk  kkiimmuuttaattáássáárraa  iiss.

PPRROOFF..  DDRR..  SS..  FFLLEETTCCHHEERR ((HHAARRVVAARRDD MMEEDDIICCAALL SSCCHHOOOOLL,,  UUSSAA))
sszzeerriinntt  aa  hhaavvii  öönnvviizzssggáállaatt,,  aazz  éévvii  tteerrmmooggrrááffiiááss,,  rraaddiioommeettrriiááss
ééss  mmaammmmooggrrááffiiááss  vviizzssggáállaattookk  eeggyyüütttteess  aallkkaallmmaazzáássaa  kkééppeezziikk
aa  jjöövvõõ  mmeellllrráákksszzûûrrééssii  ssttrraattééggiiáájjáátt..
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BBáárrmmiillyyeenn  rráákkkkaall,,  iinnfflluueennzzaa  AA--vvaall,,  hheeppaa--
ttiittiiss  CC--vveell,,  iimmmmuunnggyyeennggeessééggggeell  vvaaggyy
mmááss  iiddüülltt,,  ddeeggeenneerraattíívv  bbeetteeggssééggggeell
kkaappccssoollaattooss  iinnffoorrmmáácciióórraa  vvaann  sszzüükkssééggee,,
ffõõoorrvvoossaaiinnkk,,  sszzaakkoorrvvoossaaiinnkk,,  ccssaallááddii  oorr--
vvoossaaiinnkk,,  eeggéésszzssééggüüggyyii  ddoollggoozzóóiinnkk  nnaaggyy
öörröömmmmeell  áállllnnaakk  rreennddeellkkeezzéésséérree  aa
lléébbéénnyyii

NNeemmzzeettkköözzii  CCooDD™™  RRáákk  IInnffoorrmmáácciióóss  ééss  
PPrreevveenncciióóss  KKöözzppoonnttbbaann..

TTeell..::  0066--9966//556644--440099,,  //556644--442288,,
//556644--552266,,  //336600--553399

FFaaxx::  0066––9966//336600--559900,,  //336600--666666
EE--mmaaiill::  ccooddtteeaa--eexxttrraacctt@@tt--oonnlliinnee..hhuu

HHoonnllaapp::wwwwww..ccooddtteeaa..ooddiitteecchh..hhuu
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mmeeggáállllíítthhaattóó,,  vviisssszzaasszzoorríítthhaattóó  ééss  ssookk  eellõõrreehhaallaaddootttt,,  ááttttéétteess
eesseettbbeenn  iiss  ggyyóóggyyíítthhaattóó!!

Önnek most minden tudása és eszköze megvan, hogyan
változtassa meg radikálisan táplálkozását, életstílusát, ho-
gyan éljen optimálisan, hogyan õrizze meg az Ön és szeret-
tei egészségét! 

HATÁROZZA MEG JÖVÕJÉT, 
EGÉSZSÉGE HOSSZÚ TÁVÚ MEGÕRZÉSÉT!

HASZNÁLJON KI MINDEN LEHETÕSÉGET 
EGY EGÉSZSÉGES, BOLDOG ÉLETRE!

MOST!
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MMiinnddeenn  jjoogg  ffeennnnttaarrttvvaa..  AA  kkiiaaddóó  ééss  aa  sszzeerrzzõõkk  íírráássooss  eenn--
ggeeddééllyyee  nnééllkküüll  eezzeenn  kköönnyyvv  bbáárrmmeellyy  rréésszzéétt,,  bbáárrmmii  mmóóddoonn
––  lleeggyyeenn  aazz  eelleekkttrroonniikkuuss  vvaaggyy  mmeecchhaanniikkuuss,,  bbeelleeéérrttvvee  aa
fféénnyymmáássoolláásstt  iiss  ––  vvaaggyy  bbáárrmmeellyy  ookkbbóóll  ssookksszzoorroossííttaannii  vvaaggyy
kköözzvveettíítteennii  nneemm  lleehheett,,  kkiivvéévvee  hhaa  eeggyy  úújjssáággíírróó  vvaaggyy  vvééllee--
mméénnyyeezzõõ  kkíívváánn  rröövviidd  rréésszzlleetteekkeett  iiddéézznnii..

WARNING:  

TThhiiss  bbooookk  ccoonnttaaiinnss  ggeenneerraall  iinnffoorrmmaattiioonnss..  NNeeiitthheerr  tthhee
aauutthhoorr  nnoorr  tthhee  ppuubblliisshheerr  mmaakkeess  aannyy  mmeeddiiccaall  ccllaaiimmss,,
mmaakkeess  wwaarrrraannttiieess,,  eexxpprreesssseedd  oorr  iimmpplliieedd,,  tthhaatt  tthhiiss  iinnffoorr--
mmaattiioonn  iiss  ccoommpplleettee,,  nnoorr  ddoo  wwee  wwaarrrraanntt  tthhee  ffiittnneessss  ooff  tthhiiss
iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  ppuurrppoossee..  TThhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn
iiss  nnoott  iinntteennddeedd  aass  mmeeddiiccaall  aaddvviiccee,,  aanndd  wwee  ddiissccllaaiimm  aannyy
lliiaabbiilliittyy  rreessuullttiinngg  ffrroomm  iittss  uussee..  NNeeiitthheerr  tthhee  aauutthhoorr  nnoorr  tthhee
ppuubblliisshheerr  aaddvvooccaatteess  aannyy  ttrreeaattmmeenntt  mmooddaalliittyy..  EEaacchh  rreeaa--
ddeerr  iiss  ssttrroonnggllyy  uurrggeedd  ttoo  ccoonnssuulltt  qquuaalliiffiieedd  pprrooffeessssiioonnaall
hheellpp  ffoorr  mmeeddiiccaall  pprroobblleemmss  eessppeecciiaallllyy  tthhoossee  iinnvvoollvviinngg  ccaann--
cceerr  aanndd  iimmmmuunneeddeeffiicciieennccyy..

AAllll  rriigghhttss,,  eeddiittiioonn  aanndd  ccooppyyrriigghhtt  ©©  22000066  bbyy  
aassssoocc..  pprrooff..  pprrooff..  hh..  cc..  mmaagg..  ddrr..  TThhoommaass  DDaavviidd  &&  TTCCMM

ddrr..QQiinn  LLii

NNoo  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  bbooookk  mmaayy  bbee  rreepprroodduucceedd  oorr  ttrraannssmmiitttteedd
iinn  aannyy  ffoorrmm,,  oorr  bbyy  aannyy  mmeeaannss,,  eelleeccttrroonniicc  oorr  mmeecchhaanniiccaall,,
iinncclluuddiinngg  pphhoottooccooppyyiinngg  aanndd  rreettrriieevvaall  ssyysstteemm,,  wwiitthhoouutt  ppeerr--
mmiissssiioonn  iinn  wwrriittiinngg  ffoorrmm  tthhee  aauutthhoorrss  aanndd  ppuubblliisshheerr,,  uunnlleessss
bbyy  aa  rreevviieewweerr,,  wwhhoo  wwiisshheess  ttoo  qquuoottee  bbrriieeff  ppaassssaaggeess..

FIGYELEM!

EEzz  aa  kköönnyyvv  ccssuuppáánn  áállttaalláánnooss  iinnffoorrmmáácciióókkaatt  ttaarrttaallmmaazz..
SSeemm  aa  sszzeerrzzõõkk,,  sseemm  aa  kkiiaaddóó  nneemm  ggaarraannttáálljjaa,,  hhooggyy  eezz  aazz
iinnffoorrmmáácciióó  tteelljjeess,,  vvaallaammiinntt  aazz  eeggyyéénnii,,  ssppeecciiffiikkuuss  iiggéénnyyeekk--
nneekk  mmeeggffeelleellõõ..

FFeellhhíívvjjuukk  aa  ffiiggyyeellmméétt,,  hhooggyy  aannyyaaggaaiinnkk  ttáájjéékkoozzttaattóó  ééss
iissmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ  jjeelllleeggûûeekk,,  ííggyy  nneemm  aaddhhaattnnaakk  vváállaasszztt  mmiinn--
ddeenn  oollyyaann  kkéérrddééssrree,,  aammeellyy  eeggyy  aaddootttt  bbeetteeggssééggggeell  vvaaggyy
mmááss  ttéémmáávvaall  kkaappccssoollaattbbaann  ffeellmmeerrüüllhheett,,  ééss  ffõõkkéépppp  nneemm
ppóóttoollhhaattjjáákk  aazz  oorrvvoossookkkkaall,,  ggyyóóggyysszzeerréésszzeekkkkeell  vvaaggyy  mmááss
eeggéésszzssééggüüggyyii  sszzaakkeemmbbeerreekkkkeell  vvaallóó  sszzeemmééllyyeess  ttaalláállkkoozzáásstt,,
bbeesszzééllggeettéésstt  ééss  ggoonnddooss  kkiivviizzssggáálláásstt..  

AA  ttaarrttaalloomm  nneemm  mmiinnõõssüüll  oorrvvoossii  ttaannááccssaaddáássnnaakk,,  ss  aa
hhaasszznnáállaattáábbóóll  aaddóóddóó  pprroobblléémmáákkéérrtt  sseemmmmiillyyeenn  ffeelleellõõsssséé--
ggeett  nneemm  vváállllaallnnaakk  sseemm  aa  sszzeerrzzõõkk,,  sseemm  aa  kkiiaaddóó..

MMiinndd  aa  sszzeerrzzõõkk,,  mmiinndd  aa  kkiiaaddóó  mmiinnddeenn  oollvvaassóónnaakk  nnyyoo--
mmaattéékkoossaann  jjaavvaassoolljjaa  aa  sszzaakkrreennddeellõõkkkkeell,,  sszzaakkoorrvvoossookkkkaall
––    hháázziioorrvvoossssaall,,  sseebbéésssszzeell,,  oonnkkoollóógguussssaall,,  rraaddiioollóógguussssaall,,
bbeellggyyóóggyyáásssszzaall,,  ppsszziicchhoollóógguussssaall,,  mmoozzggááss--tteerraappeeuuttáávvaall,,
ddiieetteettiikkuussssaall  ssttbb..  ––  vvaallóó  aazzoonnnnaallii  kkaappccssoollaattffeellvvéétteelltt  eeggéésszz--
ssééggüüggyyii  pprroobblléémmáákk  eesseettéénn,,  kküüllöönnöösseenn  hhaa  aazzookk  rráákkooss
mmeeggbbeetteeggeeddéésssseell,,  kkrróónniikkuuss,,  ddeeggeenneerraattíívv  bbeetteeggssééggggeell
vvaaggyy  iimmmmuunnggyyeennggeessééggggeell  jjáárrnnaakk..

AA  kkiiaaddóóii  ééss  sszzeerrzzõõii  jjooggookk  kkiizzáárróóllaagg  aassssoocc..  pprrooff..  pprrooff..
hh..cc..  mmaagg..  ddrr..  TThhoommaass  DDáávviidd  ééss  TTCCMM  ddrr..  QQiinn  LLii  22000066  ©©

ttuullaajjddoonnáátt  kkééppeezziikk..
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nyek ismertetése, fõleg daganatos és krónikus betegségben
szenvedõk köreiben.

– Országszerte óvodákban, iskolákban, közintézetekben
elõadások keretében megismertetni a gyermekeket és fiata-
lokat a helyes táplálkozással és életmóddal mint a krónikus
betegségek megelõzésének és kezelésének legfontosabb
faktorával

– A különbözõ legmodernebb rákszûrési, a legkorábbi
rákfelismerési módszerek mint a elektro-szomatográfia, di-
gitális infravörös termográfia, mély mikrohullámú radiomet-
ria bevezetése és azok szükségességének ismertetése.

– CCooDD™™-tea rák, hepatitis C, influenza A és immungyen-
geség elleni hatása kutatásának intenzív folytatása.

– Ismeretterjesztõ könyvek kiadása a rák és más krónikus be-
tegségek megelõzésérõl és legmodernebb kezelésérõl.

– Ismeretterjesztõ kongresszusokat, szemináriumokat, saj-
tókonferenciákat szervezünk országszerte.

– Szoros kooperációt építettünk ki családi orvosokkal, kli-
nikákkal, kutatóintézetekkel, gyógyszergyárakkal a súlyos
krónikus magyar betegek (rák, rheumatoid arthritis, sklerozis
multiple, Crohn-, Parkinson-, Alzheimer-kór, diabetes, aller-
gia, asztma…) gyógyulásának – emberhez méltó életminõ-
ségük biztosítása érdekében.

– Hatékonyan segítjük mindazon krónikus betegeket, akik
anyagi gondok miatt nem tudják a betegségük korai felis-
meréséhez, diagnosztizálásához, betegségük stabilizálódá-
sához, gyógyításához szükséges vizsgálatokat megfizetni, il-
letve a készítményeket megvásárolni.

Hogyan támogatja 
aa  NNeemmzzeettkköözzii  CCooDD™™  RRáákk  IInnffoorrmmáácciióóss  

ééss  PPrreevveenncciióóss  KKöözzppoonntt
KKiieemmeellkkeeddõõeenn  KKöözzhhaasszznnúú  AAllaappííttvváánnyy  

aa  mmaaggyyaarr  rráákkbbeetteeggeekk  sszzáázzeezzrreeiinneekk  ggyyóóggyyuulláássáátt??

– Lébényi központunkban szakorvosok biztosítják a leg-
modernebb készülékekkel a rák legkorábbi felismerését.

– Szakorvosaink, családi orvosaink állnak rendelkezésre
költségmentesen információval, tanáccsal a rák megelõzése
és a biológiai rákterápia lehetõségeivel kapcsolatban.

– Országszerte szakorvosokkal, családi orvosokkal szoros
együttmûködésben küzdünk az áttétes, elõrehaladott, kemo-
terápia-rezisztens betegek életéért.

– Az adományokból anyagilag és lelkileg messzemenõen
támogatjuk a rákos gyermekek és felnõttek gyógyulását. 

– Egyik fõ célunk a terminális, elõrehaladott, Stádium IV.,
áttétes rákbetegek életének jelentõs meghosszabbítása és
emberhez méltó fájdalommentes életminõség biztosítása

– A rákos gyermekek gyógyulását költségmentesen támo-
gatjuk a CCooDD™™-teával és célzott táplálkozási rendszerrel

– Televízióban, rádióban, újságokban, elõadásokon rész-
letesen ismertetjük a táplálkozástant és táplálkozás-terápiát, a
táplálkozás- és életmódváltást mint a krónikus, degeneratív
betegségek megelõzésének legfontosabb faktorait.

– A CCooDD™™-Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer és más,
tudományosan igazolt rákellenes módszerek és készítmé-




