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KAS YRA FITOTERAPIJA?
Leidinį parengė Aldona Kerpytė
Leidinio tikslas – patarti onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems, ką turėtų daryti, kad vėžys nebepasikartotų, kokias
ﬁtoterapines priemones galima naudoti norint apsisaugoti nuo
vėžio.
Leidinys parengtas pagal VU Onkologijos instituto docento
gydytojo ﬁtoterapeuto Juozo Ruolios bei kitų profesionalių ﬁtoterapeutų informaciją, paskelbtą įvairiuose interneto puslapiuose.

Fitoterapija yra medicinos atšaka, besiremianti
įvairių augalų panaudojimu gydymo tikslais.
Fitoterapija išsivystė iš žolininkystės, o pastaruoju metu yra
įgijusi mokslinį bei industrinį pobūdį. Daugelyje ES šalių ﬁtoterapija yra įteisinta įstatymiškai. Fitoterapija, be mokslinės žolininkystės, apima gydymą jūros augalais, krūmų, medžių, kerpių, grybų dalių preparatais. Yra sėkmingo ﬁtoterapijos taikymo
pavyzdžių netgi onkologijoje, ją taikant kaip papildą chirurginiam-chemoterapiniam bei radiaciniam gydymui. Kai žmogaus
organizmui trūksta kokių nors veikliųjų medžiagų, jų nesunkiai
galima papildyti iš augalų. Tik reikia žinoti, kada kas tinka. Augaliniai vaistai, palyginti su cheminiais, veikia lėtai, tačiau žymiai rečiau sukelia šalutinį poveikį, dauguma iš jų yra saugūs
vartoti ilgą laiką.
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Ar vaistažolės išgydo vėžį?
Vaistažolės stiprina organizmą, padeda proﬁlaktiškai, tačiau nuo pirminio vėžio, nesvarbu, kokios lokalizacijos, jokių vaistažolių nėra.

Po radikalaus gydymo galima vartoti vaistažoles, kad
piktybinis procesas neatsinaujintų.
Lietuvoje leidžiama vartoti 189 žolinius augalus, o onkologiniams ligoniams tinkamų (apie 50 rūšių) Lietuviškų gydomųjų
augalų veikliosios medžiagos yra tikrai ne prastesnės negu tibetietiškų, indiškų, kiniškų. Jie stiprina radikalaus gydymo išsekintą organizmą, padeda atkurti imunitetą.

Nėra mokslinio patvirtinimo, kad gydymas augalais galėtų
radikaliai padėti sergantiesiems vėžiu, nors iš kai kurių augalų yra pagaminta veiksmingų vaistų sergantiesiems piktybiniais
navikais, todėl ﬁtoterapija yra svarbi sudėtinė paliatyviojo gydymo dalis. Ją vertina ir gydytojai, ir ligoniai. Kai kuriais atvejais
gydymas žolėmis yra veiksminga psichoterapinė priemonė.
Vėžio pažeistas organas ar audinys yra labai kietas, jį reikia
šalinti. Chirurgas naviką peiliu kartais vos gali „išplėšti“, operuoja kelias valandas, o mes įsivaizduojame, kad jis ištirps arbatėlėje. Nesileiskite apgaunami, kad tokius darinius ims ir išsklaidys antpilai. Auglį reikia pašalinti, tada padėti organizmui
užsigydyti. Gydymasis ﬁtoterapija tinka tik atlikus radikalų onkologinės ligos gydymą, o ne jo metu, juo labiau – ne vietoj jo.
Vėžį pirmiausia reikia pašalinti chirurgiškai, gydyti spinduline
ar chemoterapija. Chemoterapijos metu patartina nevartoti žolelių, kad nebūtų iškreiptas chemoterapijos poveikis. Spindulinės
terapijos metu nerekomenduojama vartoti antioksidantų, antraip
gydymo rezultatai bus prastesni.
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Ar gydymasis žolelėmis gali pakenkti?

labai daug vitaminų, valgyti daug daigintų grūdų, gerti daug
įvairių sulčių.

Gydymas vaistažolėmis gali pakenkti, jei imsitės saviveiklos ar pasikliausite neprofesionalų patarimais.

Imbieras turi labai daug vertingų gydomųjų medžiagų, tačiau kai jo per daug, šlapime atsiranda baltymų, o tai rodo, kad
organizmas neteko naudingųjų medžiagų. Onkologinių ligonių
pačių pasigamintuose musmirių, dėmėtųjų maudų, klumpelių
preparatuose esančios nuodingos medžiagos padaro daug nepataisomos žalos, silpnina imunitetą.

Kai į organizmą pakliūna nuodingųjų medžiagų, jis stengiasi
šių medžiagų atsikratyti. Dalis jų pašalinama, tačiau dalis kaupiasi vadinamuosiuose balastiniuose sandėliuose. Tokie sandėliai ir
yra vėžinės ląstelės. Kai nuodingųjų medžiagų vėžinėse ląstelėse prisikaupia daug, sutrinka jų medžiagų apykaita, dalijimasis, organizmo imunitetas jas atpažįsta ir sunaikina. Taip veikia
nuodingosios ir fenolinių junginių turinčios vaistažolės. Tačiau
kai kurios iš jų veikliųjų medžiagų turi labai daug, gali paveikti
net kepenų veiklą, tad su jomis reikia elgtis labai atsargiai. Vaistažolių ir augaliniuose preparatuose yra daug svarbių biologiškai aktyvių medžiagų, tačiau jie gali sukelti ir nepageidaujamą
poveikį, sąveiką su vaistais. Todėl būtina atlikti tyrimus ir atsargiai vartoti tokius preparatus, derinti su kitais gydymo metodais. Kiekvienam onkologiniam ligoniui reikalinga ﬁtoterapeuto sudaryta individuali gydymo vaistiniais augalais programa.
Pašalinus naviką negalima vartoti ženšenio, leuzėjos, citrinvyčio preparatų, bičių pienelio. Sergantiesiems vėžiu kategoriškai negalima gerti želmenų sulčių! Pastarosiose yra medžiagų, skatinančių atsinaujinti onkologinę ligą, nes pagreitina
visų rūšių ląstelių dalijimąsi 10–15 kartų. Šie fermentai yra itin
galingas organizmo stimuliatorius. Taip pat nepatartina vartoti
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Negalima eksperimentuoti su auksiniu ūsu – visiškai nėra ištirta, ar jis vėžines ląsteles slopina, ar stimuliuoja! Auksinio ūso
trauktinėje terasta medžiagų, panašių į aspiriną – tad jis tinka tik
kompresams, kai kremzlės susidėvėjusios.

Vaistažolės gali būti kenksmingos, todėl jų dozavimas, proporcijos yra ne toks jau paprastas dalykas,
tai priklauso nuo konkretaus žmogaus, tad su niekuo
nepasitarus nereikėtų ekspermentuoti net su nenuodingomis vaistažolėmis.
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Kas stiprina imunitetą?
Kiekvienam vėžiu sergančiam ligoniui po gydymo
5 metus būtina vartoti preparatus, gerinančias imunitetą.
Organizmas turi savą kontrolės ir sveikatos gynybos sistemą,
kuri daugeliu atvejų susidoroja su vėžinėmis ląstelėmis žmogui
to net nenujaučiant. Vėžinių ląstelių kartkartėmis turi kiekvienas
organizmas. Imuninė sistema kovai su jomis pasitelkia ląsteleskarius, kurios išnaikina supiktybėjusias ląsteles. Vėžys užklumpa, kai nusilpsta organizmas ir jį saugantis imunitetas. Nusilpus
imunitetui, organizmas nebegeba atpažinti vėžinių ląstelių ir su
jomis susidoroti. Visų piktybinių lastelių iš žmogaus organizmo
pašalinti negalima, kūne vis vien lieka kelios pasislėpusios. Kad
jos vėl nepradėtų daugintis, būtina stiprinti organizmo imunitetą. Mūsų imuninė sistema pajėgi kovoti su keliais šimtais pakitusių ląstelių. Tačiau kai organizme suveši milijonai navikinių
ląstelių, žmogaus gyvybei kyla pavojus.
Prieš pradėdami stiprinti organizmą, paprašykite atlikti imunologinį tyrimą, pasitarkite su gydytoju. Kiekvienam vėžiu sergančiam ligoniui 5 metus reikia vartoti preparatus, gerinančius
imunitetą, kraujodarą; antioksidantus, detoksikuojamąsias, navikų aktyvumą slopinančias, virškinimą ir nervų sistemą gerinančias medžiagas. Reabilitacijos ir remisijos metu sergančiųjų
Rausvažiedė ežiuolė
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onkologine liga sveikatą gerinti padeda vaistažolės, bičių produktai, ﬁtoterapiniai ir kiti vaistai.
Kol kas geriausia proﬁlaktinė priemonė nuo vėžio, stiprinanti
imunitetą, yra rausvažiedė ar purpurinė ežiuolė. Jos veikliosios medžiagos gerai tirpsta vandenyje ir stimuliuoja imunitetą.
Patariama žiupsnelį ežiuolės užpilti termose puse litro vandens
ir per dieną išgerti.
Imunitetui stiprinti tinka beržų lapų, kemerų, karpažolių
arbatos. Paprastųjų pipirmėčių, čiobrelių eteriniai aliejai organizme „prilimpa“ prie virusų, bakterijų ir padeda juos pašalinti.

Imunitetui stiprinti kasdien reikia gerti šulinio ar šaltinio
vandens. Patartina per dieną gerti po 2–3 gurkšnius kas pusvalandį, taip iš organizmo išplaunami antibiotikai, neįsisavinti
vaistai nuo kraujospūdžio, sąnarių ligų ir kt. Prasta tarpląstelinių
medžiagų apykaita vyksta dėl mažai vartojamo vandens. Bičių
duonelė tinka imunitetui stiprinti, kaip vaistas ir kaip maistas.
Bičių duonelės patariama vartoti po 2–4 valgomuosius šaukštus
per dieną 1 valandą prieš valgį.

Ypač organizmui naudingi pektinai.
Gydytojo ﬁtoterapeuto J. Ruolios rekomenduojami pektinų
šaltiniai:

• Orkaitėje kepti obuoliai ir morkos. Vartoti po vieną
keptą morką ar obuolį kas 2 valandas 21 dieną, paskui
daryti 7 dienų pertrauką.

• Kavamale malti linų sėmenys. Vartoti po vieną valgomąjį šaukštą keturis kartus per dieną 21 dieną, paskui
daryti 7 dienų pertrauką.

• Su cukrumi trinti juodieji serbentai. Vartoti 4–5 kartus
per dieną 21 dieną, paskui daryti 7 dienų pertrauką.

• Su cukrumu trinti svarainiai, agrastai, mėlynės. Vartoti 21 dieną, paskui daryti 7 dienų pertrauką.
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Kas yra antioksidantai?
Antioksidantai – tai medžiagos, kurios apsaugo nuo laisvųjų
radikalų arba silpnina jų poveikį. Laisvieji radikalai – organizme oksidacijos reakcijų metu susidariusios toksinės molekulės,
turinčios neporinių elektronų.
Ligos metu ima trūkti elektronų. Jų kiekiui atnaujinti tinka
kraujažolės, ramunėlės, kmynai, krapai. Jeigu pridėsite medaus – poveikis bus stipresnis ir greitesnis. Tradiciniai antioksidantų kompleksai yra vitaminų A, C, E ir seleno deriniai.
Geri antioksidantai yra bičių duonelė, preparatai su ugniažole,
šventgaršve, ramunėlėmis, kmynais, melisomis, pipirmėtėmis ir
kt. Naudingas augalas yra saldymedis. Jame esančios medžiagos yra artimos mūsų antinksčiuose gaminamam hormonui prednizolonui.

Ką reikia žinoti apie žarnyno veiklą?
Imunitetas 70 procentų priklauso nuo žarnyno veiklos.
Ši tiesiogiai priklauso nuo mitybos, o ji, deja, dažnai pasibaisėtinai bloga. Valgome labai mažai daržovių. Ryjame maistą,
nes valgome skubėdami, žiūrėdami televizorių ar kalbėdami telefonu. Tinkmai maitinkitės, grąžinkite pagarbą maistui. Nevalgykite kartu daug skirtingų maisto produktų ar gėrimų.
Blogas kramtymas gali provokuoti vėžį. Nesukramtytas
maistas – pirmas žingsnis į skrandžio vėžį. Nesuvirškintas maistas patenka į žarnyną, o tai jau signalas vėžiui augti. Akivaizdžiai įrodyta, kad maistas gali turėti priešvėžinį poveikį. Pasaulyje išleista šimtai ar net tūkstančiai vadovėlių apie onkologinių
ligonių mitybą. Šie žmonės visą likusį gyvenimą turi rūpestingai
rinktis maisto produktus, kad prailgintų savo amžių ir pagerintų
gyvenimo kokybę. Maiste turi būti natūralių imunostimuliatorių,
antioksidantų, detoksikuojančių, vienaip ar kitaip vėžio ląsteles
slopinančių, virškinimą gerinančių, nervų sistemą stiprinančių
medžiagų.

Geras virškinamojo trakto darbas – taip pat vienas
iš sveikatos veiksnių.
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Pilvo pūtimas, vidurių užkietėjimas, dujos rodo, kad žarnyne
vyksta puvimo procesas. Padėti gali žolelių arbatos ir antpilai:
pupalaiškių, pelynų ir jonažolių. Fermentų, skrandžio sulčių
išsiskyrimą skatina raudonėlių, kiaulpienių, šlamučių mišiniai.
Tinka vingiorykštės, pipirmėtės, dirvuolės, ramunėlių, gysločio
arbatos. Nespėjantys pasidaryti tokios arbatos gali prieš valgį
išgerti po šaukštą „Trejų devynerių“, „Bitnerio balzamo“ ar kitų
kartumynų, prieš tai pasitarus su šeimos gydytoju.

Sužadinkite skrandžio, tulžies, kasos ląstelių veiklą, ir šie organai išskirs tiek fermentų, kiek reikia
suvalgytam maistui suvirškinti.
Jeigu dažnai graužia rėmuo, pirmiausia reikia išgydyti skrandžio dugną. Puiki vaistažolė yra miškinė sidabražolė. Paimkite 1 desertinį šaukštą miškinės (ne žąsinės) sidabražolės (galite
sumaišyti su debesylu) ir užpilkite puse litro vandens, virinkite
pusę valandos ant labai silpnos ugnies. Iš karto nuovirą nukoškite, gerkite po 1–2 gurkšnius kas 1–2 valandas.
Stresas, susierzinimas, neigiamos emocijos taip pat kelia
rūgštingumą, todėl taip pat reikėtų gerti sidabražolės arbatos.
Po 5–10 minučių reikėtų išgerti alyvuogių aliejaus. Jeigu į pusę
litro alyvuogių aliejaus įpiltumėte šaltalankio aliejaus, jonažolių, turėtumėte stiprų vaistą, kuriuo per 1–2 mėnesius galima išgydyti skrandžio gleivinės uždegimą, apsaugoti skrandį,
dvylikapirštę žarną nuo žaizdų ir vėžio. Druskos rūgštis būtina
Puplaiškis
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riebalams skaidyti. Kai riebalinių rūgščių yra mažai, riebalai
nukeliauja į plonąjį žarnyną, po to į storąjį. Storasis, gavęs pirminius riebalus, kurie turėjo būti suskaidyti skrandyje, išskiria
antrines tulžies rūgštis, kurios yra kancerogenai. Nuo antrinių
tulžies rūgščių išsivysto storosios žarnos vėžys.
Gydymo metu vartojami vaistai gali dirginti skrandžio gleivinę (ypač pražūtingas aspirinas, nes greitai pažeidžia skrandžio
gleivinę). Kai vartojate tabletes, išgerkite stiklinę kisieliaus.
Krakmolas užglaistys skrandžio vidinės sienelės raukšles, nebus žalos gleivinei. Linų sėmenų nuoviras šiuo požiūriu mažai
veiksmingas, geriau vartoti kavamale sumaltų sėklų plikalą.
Jeigu norite slopinti apetitą, gerkite pabrinkintų maltų sėmenų
gėrimą. Sėmenyse yra vėžio prevencijai reikalingų pektinų. Sidabražolėje esančios medžiagos gerai gydo skrandžio gleivinės
uždegimą. Saliero gumbas yra gera priemonė žarnyno veiklai
skatinti. Sumažėjus trombocitų, leukocitų, eritrocitų, tinka ir
šaltalankio aliejus, žuvų taukai arba šaldyta skumbrė. Šioje žuvyje yra visų riebalinių rūgščių. Skumbrę patariama išvirti
piene. Rūkyta skumbrė buvusiems onkologiniams ligoniams kategoriškai draudžiama.
Jeigu navikai buvo virškinamajame trakte, pelynas ir pupalaiškis buvusiems onkologiniams ligoniams yra dvi išsigelbėjimo lazdelės. Vieno pelyno ar pupalaiškio arbata nevartojama,
nes šios vaistingosios žolės sukelia opaliges. Besaikis imbiero
vartojimas paralyžiuoja inkstus. Labai aktyvūs imunitetą gerinantys augalai yra eženiai, alyvos, kurių žiedų arbatos galima
duoti ir mažiems vaikams. Labai naudingi organizmui gūžiniai
kopūstai (prilygsta ežiuolei), nes gerina imunitetą.
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Alyvos

Maisto produktai, kurių reikia vengti:
riebi kiauliena, jautiena, riebūs pieno produktai, ilgai galiojantys pieno ir mėsos produktai, balta duona, kiti angliavandeniai, intensyviai užaugintų paukščių, gyvulių, žuvų mėsa (joje
yra antibiotikų ir augimo hormonų liekanų), pesticidais ir herbicidais užterštas maistas, daiginti grūdai ir jų sultys, dideli kiekiai kofeino, cukraus, šokolado, plastikiniuose induose laikomi
maisto produktai ir mikrobangų krosnelėse, plastiko induose šildomi maisto produktai (netinkami dėl dioksino išsiskyrimo iš
plastiko indų).
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Ar naudinga gerti daug sulčių?
Nepatartina vartoti daug natūralių vaisių ir daržovių sulčių.
Pašalinus piktybinį naviką, nevertėtų gerti šviežiai spaustų
grynų sulčių, mat nauji navikų telkiniai iš pradžių nėra „prikibę“ prie kraujagyslių ir maitinasi savarankiškai visu savo paviršiumi. Fiziologai teigia, kad per valandą organizmo audiniai ir
organai iš sulčių vitaminų, fermentų pasisavina tiek, kiek jų yra
viename gurkšnyje. Gerkite sultis po 1–3 gurkšnius (iki 50 ml)
per valandą, antraip, užuot stiprinę organizmą, tik maitinsite
piktybines ląsteles. Daug vertingiau valgyti daugiau šviežių vaisių ir daržovių, nes gausite daug naudingos ląstelienos.
Nepatartina maišyti 5 ar 6 vaisių ir daržovių sultis (morkų,
burokėlių, salierų ir obuolių arba burokėlių, alijošiaus ir morkų), nes mišiniuose susidaro naujų junginių, kurie be reikalo
apkrauna kepenis. Sultis reikia gerti atskirai. Kartais vienokias,
kartais kitokias, jose yra vitaminų ir mikroelementų, tačiau jos
nėra vaistai. Pavyzdžiui, raudonųjų burokėlių sultis reikia išlaikyti dvi dienas, kad išgaruotų toksinės medžiagos ir jas galima
būtų vartoti.
Dar blogiau, kai burokėlių, morkų sultys, citrina, medus kartu – taip prigaminama nuodų kepenims. Jeigu norite morką padaryti vaistu, geriausia ją sutarkuoti, nuspausti ir tirščius pusvalandį pakepinti aliejuje, tada įdėti arbatinį šaukštelį grietinės
21

arba grietinėlės. Karotinas B virsta vitaminu A tik tada, kai
„susitinka“ cholesterolio molekulės. Galima gerti ir kiaulpienių, gysločių, kopūstų sulčių, bet ne daugiau kaip 2–3 šaukštus
per dieną.
Pramoniniu būdu pagamintos sultys onkologiniams ligoniams nerekomenduotinos.

Kas gerina kraujodarą?
Sumažėjus eritrocitų kiekiui, trombocitų, kraujui pagerinti po
chemoterapijos vartokite bičių duonelę, jūros kopūstus arba
laminariją, šaltalankio aliejų (po 1–2 valgomuosius šaukštus
kasdien). Vietoj pastarojo galima alyvuogių aliejuje pusvalandį
pakepti morkas ir valgyti kartą per savaitę. Tinka ir žuvų taukai
arba piene virta skumbrė – pieną reikia išpilti, o skumbrę suvalgyti. Bičių duonelėje yra 22 aminorūgštys ir 4 nukleininės
rūgštys – visos ląstelėms reikalingos statybinės medžiagos. Jūros kopūstuose apskritai yra visa Mendelejevo lentelė. Šaltalankio aliejuje daug naudingų karotenoidų. Labai svarbu žinoti, kad
organizmui reikia visų 20 karotenoidų, o vienas beta karotinas
tik paskatina vėžio atsiradimą.

Dėmesio!
Visas šias priemones vartokite ne ilgiau nei 10 dienų! Kitaip vėžinės ląstelės gali pasinaudoti tomis stimuliuojamosiomis medžiagomis ir liga atsinaujins.
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Kokias vaistažoles verta naudoti
po ligos gydymo?
Įvairių organų vėžio atvejais tinka beržinis juodgrybis. Jis
pirštu nukrapštomas nuo beržo.
Miškinės sidabražolės šakniastiebiai skiriami, kai yra stemplės, skrandžio, storosios žarnos vėžys.
Pelkinės sidabražolės tinka, kai vėžys nelabai „piktas“ (G1,
G2).
Gyslotis tinka po burnos naviko gydymo, jonažolė – po smegenų, medetkos – krūtų, kiaušidžių, gimdos kaklelio, pelynai –
žarnyno, pelkinis pūkelis – po skrandžio navikų, vingiorykštė – universali. Galima iš jų pasidaryt mišinį lygiomis dalimis
po 2–3 vaistažoles.
Grikiai naudingi buvus kiaušidžių, gimdos, gimdos kaklelio
vėžiui. Vėdrynų arbata – vienintelė (pridėjus dobilų), tinkanti
melanomų proﬁlaktikai. Tai įrodyta tyrimais.
Auginkite ir vartokite alijošių, irisus – jų poveikis taip pat
įrodytas tyrimais.
Ugniažolės arbata ar sultys vartojamos kai vėžys yra „piktas“
(G3, sarkoma), tačiau ugniažolę galima vartoti tik tada, kai kepenų tyrimai ALT, AST, ir ŠF yra geri – paklauskite šeimos gydytojo. Jei šie tyrimai yra prasti, ugniažolė dar pablogins kepenų
darbą ir bus tik blogiau.
Odos melanomos, bazaliomos ir gerybiniai navikai gydomi
medetkų tepalu. Tepkite juo bet kokios kilmės randus – patvirtinta, kad jis užkerta kelią vėžiui.
24

Miškinės sidabražolės

Ožrožė, gaurometis vartojami po prostatos vėžio, takažolė – po inkstų, šlapimo pūslės vėžio. Pelkinis pūkelis apsaugo
skrandį nuo vėžio pasikartojimo (vartojama arbata arba spiritinės ištraukos).
Mokslo įrodyta, kad veikliosios bijūno medžiagos (šaknys
kasamos vėlų rudenį ir ankstyvą pavasarį) lėtina kraujo vėžio,
sarkomų, karcinomų, ypač gimdos kaklelio, ryklės ląstelių dalijimąsi, vilkdagis – kartu su chemoterapija, slopina įvairių navikų atsinaujinimą.
Virškinamojo trakto navikams slopinti vartojamos aukštaūgės salotos, kurios pasižymi priešvėžiniu veikimu, trikertės
žvaginės sėklos – vyrams po prostatos, šlapimo pūslės vėžio
operacijų.
Vaistų pasišalinimą per šlapimą skatina bruknių lapai, kadagio uogos, arbūzai, persikai, petražolės, asiūklio žolė.
Vidurių užkietėjimą gydo senos lapai, tik reikia įsidėmėti,
kad be reikalo senos vartoti negalima, nes senoje yra kancerogenų, taip pat agurklėje ir taukėje, todėl jas geriau vartoti išoriškai. Tulžies išsiskyrimą skatina barbarisas, šlamutis, ugniažolė, kukurūzai, kmynų sėklos, mėtų lapai.
Prieš vartojant vaistinius augalus būtina pasitarti su gydytoju,
vaistininku ar ﬁtoterapeutu.

Bruknės
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Ką dar labai svarbu žinoti?
Nebadaukite – badavimas sekina jau ir taip vėžio
alinamą organizmą ir liga suaktyvėja.
Jei badaujate, pasmerkiate save, nes sustabdote imuniteto
mechanizmą; kai „nedirba“ žarnynas, imunitetas slopinamas.
Nėra „bado terapijos“, o taip maniusieji skaudžiai nusivylė. Jeigu žmogus badauja, organizmas patiria dar vieną šoką. Naviko
atsinaujinimo proﬁlaktikai gerkite paprastą švarų vandenį, ne iš
ﬁltro, bet tyrą – šaltinio, šulinio. Jei jo kasdien išgersite po 0,5
litro, sudarysite inkstams normalias sąlygas pašalinti apykaitos
produktus. Be to, sureguliuosite šlapimo pH. Jį stebėti onkologiniam ligoniui būtina. Jūsų pH turi būti 6–6,5. Tai yra labai svarbu. Nusipirkite lakmuso popierėlį ir ryte, per pietus ir vakare pamatuokite, paskui suskaičiuokite dienos vidurkį. Jeigu šlapimo
pH 5–5,5, grėsmė vėžiui pasikartoti šimtaprocentinė. Greičiausias ir paprasčiausias būdas pašarminti organizmą – suvalgyti
per dieną po 1–2 šaukštus sumaltos bei su medumi sumaišytos
citrinos. Jei žmogus per dieną išgeria bent litrą tyro vandens,
atstojančio pusę litro lašelinės, vėžinėms ląstelėms beveik neįmanoma įsitvirtinti organizme.
Po inksto pašalinimo operacijos būtina per dieną išgerti litrą
tyro vandens po gurkšnį kas 10–15 minučių. Svarbiausia, kad
nebūtų apkrautas maistu vienas inkstas.
Vanduo naudingas ir kraujui valyti. Tai yra būtina, jeigu jūsų
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eritrocitų nusėdimo greitis didesnis nei 20 mm/val. Didelis eritrocitų nusėdimo greitis rodo, kad kraujas užterštas toksinais.
Kad jie nepatektų į organizmą iš žarnyno, padeda pektinai.
Valgykite daug daržovių ir vaisių. Jie turi sudaryti ne mažiau
kaip pusę mūsų maisto. Daržovėse ir vaisiuose esantys pektinai
ir celiuliozė susijungia su organizme besikaupiančiais nuodais,
toksinais, kitais gyvybinės veiklos produktais ir padeda jiems
greičiau pasišalinti. Valgykite ir gerai kramtykite: kąsnis daržovių, kąsnis mėsos. Organizmui reikia visų aminorūgščių, o jų
daug yra mėsoje. Taip pat visavertis aminorūgščių šaltinis yra
bičių duonelė.
Bičių duonelėje esančias žiedadulkes bitės apdoroja savo seilėmis, todėl bičių duonelė nekelia alergijos (jei norite įsitikinti, ar kuri nors vaistažolė, produktas arba vaistas jums nesukels
alerginės reakcijos, iš pradžių juo įtrinkite vidinę lūpos dalį –
paraudimas, pūslelės rodo alergiškumą). Sumaišyta su medumi
duonelė tinka ir gripo proﬁlaktikai.
Riziką susirgti vėžiu (apie 70 proc.) sumažina pakankamas
seleno kiekis Organizme nėra nė vieno organo, kuriam nereikėtų
seleno. Daugiau seleno (kaip ir kitų antioksidantų) reikėtų rūkaliams. Selenas yra biologiškai aktyvus mikroelementas, esantis
daugelio hormonų ir fermentų sudėtyje, todėl susijęs su daugybe organizmo sistemų. Manoma, kad tai vienas iš svarbiausių
mikroelementų: mokslininkai skelbia, kad jis – stiprus antioksidantas, apsaugantis mus nuo laisvųjų radikalų, todėl atitolina
senatvę, stabdo vėžinių ląstelių vystymąsi. Vartokite nuo 50 iki
200 mcg seleno per parą vėžio proﬁlaktikai, kad vėžys nepasi30
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kartotų – ne daugiau kaip 200 mcg, nuodinga dozė – 400 mcg,
tad seleną reikia vartoti atsargiai.
Moterims galima gerti šiek tiek raudonojo vyno. Šalyse, kur
jo geriama tradiciškai, sergamumas krūtų vėžiu mažesnis.
Valgykite citrinų, sumaltų ir lygiomis dalimis sumaišytų su
medumi. Citrinoje esanti natūrali rūgštis šarmina organizmą.
Žmogui, kurio šlapimo pH 6–6,5, vėžys gali nesivystyti. Pasaulinės praktikos tyrimais patvirtinta, kad tai naudinga sveikatai.
Gerai organizmo įsisavinami vitaminai, kurių gauname valgydami šviežias daržoves ir vaisius. Jie yra natūralios gamtinės
sudėties junginiai. Organizmas juos įsisavina tiesiogiai, o sintetiniai vitaminai iš pradžių keliauja į kepenis, jeigu jos yra sveikos – organizmui pateikia apdorotus, jau tinkamus įsisavinti vitaminus. „Pavargusios“ ar per daug apkrautos kepenys sintetinių
medžiagų neperdirbs, t. y. šių vitaminų neįsisavins.
Geriausias mineralinių medžiagų rinkinys yra jūros kopūstuose, dilgėlėse. Dilgėlių vartokite tik tada, jei kraujas kreša normaliai, o jei jums skirta vaistų kraujo krešumui mažinti, dilgėlės
netiks.
Vitaminų, kurių reikia moterims, sirgusioms krūties vėžiu,
gausu raugintuose kopūstuose. Vyrams po prostatos vėžio tinka
petražolės; auginkite jas visus metus (žiemą ant palangės), kasdien suvalgykite bent 2–3 žalius lapelius.
Nuo vidurių užkietėjimo tinka alijošių sultys, tik jų negalima laikyti šaldytuve ilgiau nei 12 dienų (po to atsiranda medžiagų, skatinančių vėžio atsiradimą). Geriausia vartoti iš karto
(lapų spygliukus nupjovus, sumalus mėsmale ir pasigaminus
geriamąją tinktūrą).
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Išlaikytos 12 dienų sultys naudojamos esant kepenų cirozei,
po infarktų, insultų, sergant išsėtine skleroze, o šviežios sultys
per kraują skatina žarnų judesius. Tik dėl vartojimo visada reikia pasitarti su šeimos gydytoju. Jei viduriai užkietėję, valgykite
orkaitėje keptų obuolių, morkų (kas 2–3 valandas). Vakare patartina išgerti melisos, mėtų arbatos, suvalgyti šaukštą medaus.
Beržo grybas, atskirtas nuo beržo, yra tinkamas vartoti septynis mėnesius, po to veikliosios medžiagos suyra. Beržo grybo
veikliosios medžiagos išsiskiria tik esant 10 atmosferų spaudimui, namų sąlygomis tai padaryti sudėtinga (reikia virti apie šešias valandas).
Jei susirgote onkologine liga, įsitikinkite, ar namuose nėra
gyvsidabrio. Žmonės, kurie užaugo namuose, kuriuose iš termometro išsiliejo ir garavo gyvsidabris, gali susirgti sarkoma.
Kvieskite specialiąsias tarnybas, kad išvalytų namus.
Asbestas, šiferio dulkės sukelia plaučių vėžį. Naudokite apsaugines priemones, jei dirbate su šiomis medžiagomis.
Valgykite obuolių, darykite obuolių sūrį. Gerdami vien tik
sultis, išmetate naudingiausią obuolių dalį – ląstelieną. Jei obuolys papelijęs, papuvęs – nepjaustykite, išmeskite, nes ten yra
kancerogenų.
Importuotus vaisius ar daržoves būtinai plaukite geriamosios
sodos tirpalu (sauja sodos ir litras vandens). Puikiai tirpina chemikalus. Palaikykite vaisius tirpale 15–20 minučių, paskui nuplaukite švariu vandeniu.
Nežudykite rupūžių – jų odoje yra labai mažai veikliųjų medžiagų (gydyti vėžiui jos netinka).
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Vaistažolių mišiniai turi būti sudaromi diplomuoto vaistininko ar profesionalaus gydytojo. Namų vaistinėlėje esančias vaistažoles patartina vartoti po vieną rūšį, neeksperimentuoti, nes
žolių mišiniuose, sudarytuose ne specialisto, gali susidaryti antrinių, tretinių medžiagų, kurios išbalansuoja kepenis.

Būkite atidūs pirkdami ﬁtoterapinius preparatus.
Lietuvoje esama nemažai šarlatanų, apgaudinėjančių žmones, atvežama ir preparatų, kurie neturi jokio
proﬁlaktinio ar gydomojo poveikio.

Fitoterapija yra veiksminga. Vartokite vaistinguosius augalus, pasikliaukite savo darbą išmanančių
medikų patarimais.

36

Leidinyje naudota informacija iš:

UŽRAŠAMS

http://www.moteris.lt/sveikata/j-ruolia-gydymas-vaistazolemis-gali-ir-padeti-ir-pake
nkti.d?id=59668032#ixzz2jKq5DD1f
http://www.mpe.lt/
http://www.pajurionaujienos.com
http://www.delﬁ.lt/news/daily/health/vaistazoles-nuo-vezio.d?id=16819781#ixzz2j
KveoN00
(http://lt.wikipedia.org/wiki/Fitoterapija)
http://www.delﬁ.lt/news/daily/health/vaistazoles-nuovezio.d?id=16819781#ixzz2jKx9Azq5
http://www.mignalina.lt/
http://www.yrasalis.lt/desimt/gydytojai/juozas-ruolia/#sthash.Bqosv3JJ.dpuf
http://www.sveikaszmogus.lt/GYVENIMO_BUDAS-6889-Netiketi_gydytojo_ﬁtoterapeuto_patarimai
http://prienai.medicaklinika.lt/seimos-klinika/naujienos/vaistai-is-gamtos-padedasusigr-zinti-ir-issaugoti-sveikat/
http://www.iveikliga.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Item
id=39
http://www.moteris.lt/sveikata/selenas-saugo-nuo-vezio-ir-senatves.d?id=59668650
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