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CZARNUSZKA I OLEJ Z NASION CZARNUSZKI

Olej  z  nasion  czarnuszki zawiera  dużo  niezbędnych  nienasyconych  kwasów
tłuszczowych, w tym wasu linolowego- omega 6 (ok. 55 %), kwasu olejowego (22 %) i
kwasu alfa-linolenowego-omega 3 (ok. 1 %).
Ponadto olej z czarnuszki zawiera związki, które działają przeciwutleniająco (zwalczają
wolne rodniki), dzięki czemu chronią komórki przed nowotworami. Ponadto związki
te pobudzają komórki nowotworowe do apoptozy (śmierci). 

Zalecane stosowanie: W celach zdrowotnych osoby dorosłe  przyjmować 1 łyżeczkę
oleju z czarnuszki 2 x dziennie przed posiłkiem. Dzięki temu poprawiana jest odporność
na choroby i  trawienie.  Ponadto  takie  dawkowanie  pomaga zapobiegać  miażdżycy i
zawałowi serca.
Dawkowanie dla dzieci do 4 roku życia to 2 x dziennie 1/4 łyżeczki od herbaty. 
W przypadku chorób chronicznych pomocne może być dawkowanie wynoszące 3 razy
dziennie.

BADANIA NAUKOWE

Naukowcy z Thomas  Jefferson  University  (USA) stwierdzili,  że  w 60% przypadków
guzy nowotworowe trzustki uległy wyraźnemu zmniejszeniu pod wpływem podawania
im w pożywieniu czarnuszki. 

Stwierdzono naukowo, że olej z czarnuszki i jego ekstrakt thymoquinone działa na
raka: wątroby, skóry, trzustki, sbiałaczki, zyjki macicy, piersi, płuc, kości,

żołądka, jelita grubego, mózgu i chłoniaka. 
Olej z czarnuszki działa najefektywniej w połączeniu z miodem naturalnym.
Ponadto olej z czarnuszki chroni przed negatywnymi skutkami radioterapii. 

Składniki nasion czarnuszki zabijają komórki złośliwego raka mózgu

(…) Badaniom poddano m.in. thymoquinone, substancję obecną w czarnuszce. Związek
ten  ma  właściwości  przeciwutleniaczowe,  przeciwzapalne  i  przeciwrakowe.  W
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eksperymencie wykazano, że substancja ta hamuje zdolność klonowania się komórek
rakowych  glejaka  mózgu  i  rdzenia  kręgowego.  Ponadto  thymoquinone hamuje
autofagię genów w komórkach rakowych. Autofagia  umożliwia dalsze mnożenie się
komórek rakowych poprzez utrzymanie produkcji energii w komórce. Kiedy komórkom
rakowym brakuje energii, przestają być one aktywne.

Czarnuszka zabija komórki białaczki i raka piersi
Malezyjscy naukowcy stwierdzili  w 2013 wykryli,  że leczenie komórek raka piersi i
białaczki za pomocą thymoquinone stymuluje komórki rakowe do apoptozy (śmierci). 

OLEJEK KONOPNY

Uwaga: chodzi tu o olejek konopny, czyli olejek z kwiatów lub ziela konopi, nie o olej konopny, który 

jest z nasion konopi i nie ma właściwości antyrakowych. 

Dr. Jeffreh Hergenrather opisał na niej przypadek, w którym rak mózgu noworodka 
zmniejszył się aż o 90% w ciągu kilku lat dzięki podawaniu przez jego rodziców 
olejku konopnego doustnie dwa razy dziennie.
Inny lekarz, dr. Donald Abrams, który był konsultantem pacjentki Michelle Aldrich, 
przedstawił jej interesujący przypadek. Michelle Aldrich cierpiała na raka płuc – 
jednego z najczęściej kończących się śmiercią nowotworów. Leczyła się ona olejkiem 
konopnym. Dr. Abrams powiedział: „Fakt, że Michelle po swojej kuracji (olejkiem 
konopnym) nie miała żadnych śladów raka, jest dość niezwykły dla pacjentki, która 
podjęła leczenie w zaawansowanym stadium. Zwykle nie widzę tego u moich 
pacjentów.”
Innym przypadkiem wyleczenia raka dzięki zastosowaniu olejku konopnego jest 
Kanadyjczyk Paul Morrisey. Człowiek ten twierdzi, że dzięki olejkowi konopnemu 
wyleczył raka prostaty IV (ostatniego – najbardziej zaawansowanego) stopnia. Po 6
tygodniach stosowania ekstraktu poziom jego antygenów w prostacie (jednostek siły 
raka) spadł z 29,5 do 3,3, co jest znakomitym wynikiem. Ponadto jego lekarz, dr Randy 
Hart stwierdził, że znacznie zmniejszyły się dodatkowe guzy w okolicach żołądka i 
gruczołów limfatycznych.
Badania kliniczne udowodniły, że CBD może całkowicie niszczyć niektóre komórki 
rakowe. CBD niepsychoaktywny związek występujący w marihuanie. 
Źródło: Medical Jane

OLEJ ARGANOWY
Ma  on  korzystną  proporcję  kwasów  tłuszczowych  n-3  i n-6.  Zawiera  też  dużo
tokoferolu.  Właściwości przeciwnowotworowe oleju arganowego wykazano m.in. na
komórkach raka piersi i okrężnicy u myszy.

2

http://magivanga.wordpress.com/2013/02/21/dokument-pbs-omawiajacy-medyczne-zalety-stosowania-marihuany/
http://magivanga.wordpress.com/2013/02/21/dokument-pbs-omawiajacy-medyczne-zalety-stosowania-marihuany/


OLEJ ROKITNIKOWY

W oleju rokitnikowym znajdują się witaminy C, E, K i z grupy B (B1, B2, B6)
oraz sole mineralne takie, jak żelazo, fosfor i mangan, a także pektyny. Ponadto
olej  rokitnikowy  zawiera  dużo  flawonoidów  (w  szczególności  kwercetyny  i
rutyny)  oraz  karotenoidów  (jak  beta  karoten).  Flawonoidy  i  karetonoidy
pomagają zwalczać  infekcje  wirusowe i  bakteryjne,  zapobiegają  utlenianiu się
cholesterolu,  co  stanowi  profilaktykę  miażdżycy  i  wzmacniają  naczynia
krwionośne  oraz zapobiegają  zakrzepom. Ponadto związki  te  zwalczają  wolne
rodniki oraz wiążą toksyny stymulując organizm do ich wydalania, dzięki czemu
stanowią  profilaktykę  chorób  nowotworowych.  Witamina  C  również  pomaga
zwalczać  nowotwory.  Ponadto  nienasycone  kwasy  tłuszczowe  zawarte  w
rokitniku, w tym   kwas lipokenowy, wspomagają hamowanie rozwoju choroby
nowotworowej. 

OLEJ ARACHIDOWY

 Olej arachidowy zawiera  resweratrol, naturalny przeciwutleniacz, który ma  działanie
przeciwnowotworowe. 

TRAN

Dr Artemis  Simopoulos,  prezes  Waszyngtońskiego  Centrum Genetyki,  Żywienia  i
Zdrowia  stwierdza,  że  "liczne  badania  wykazują,  iż  tran  zmniejsza  u  zwierząt
wielkość i liczbę guzów oraz ich skłonność do przerzutów".

Profesor  chirurgii  z  Harwardu,  George  Blackburn,  uważa,  że  tłuszcz  rybi  może
hamować rozsiew nowotworu, który często występuje po zabiegu operacyjnym. 

Marta Pyrchała-Zarzycka
Astro Salus Education Ltd 
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju
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