
Nákupný zoznam pre liečbu rakoviny podľa Rudolfa Breußa

Čaje a ostatné zložky je potrebné kupovať v lekárňach alebo organických obchodoch. Počas kúry nesmieme nič iné jesť ani piť!
Tento návod, pokiaľ nie je uvedené inak, bol pripravený podľa knihy: Jürgen H. R. Thomar: Die KREBSkur nach Rudolf Breuss richtig gemacht. Nemecký originál, 2015.

Zeleninová šťava od švajčiarskrej firmy BIOTTA, 1 fľaška predstavuje 1/2 litra zeleninovej šťavy (= maximálna denná dávka) 

(Jedná sa o maximálnu dennú dávku podľa Rudolfa Breussa, pričom postačuje aj 1/4 litra denne)
Dá sa objednať na www.biotta.sk

42 fliaš pre 42 dennú liečebnú kúru! Od firmy Biotta zo Švajčiarska, podľa originálneho receptu Rudolfa Breussa.

dostupná na http://www.biotta.sk/Biotta-BREUSS-c1_0_1.htm

Všeobecné čaje pre pacientov s tumorom
 - čaje môžu byť pripravované aj silnejšie (viac byliniek v predpísaných pomeroch na rovnaké množstvo vody), nie však slabšie.

Obličkový čaj (pijeme iba počas prvých troch týždňov liečebnej kúry !!)

Nr: Názov v nemčine Názov v latinčine Názov v Slovenčine Potrebné množstvo čajových bylín na tri týždne
Bylinky treba v predpísaných pomeroch zmiešať a uložiť v samostatnej nádobe

1 Zinnkraut(Schachtelhalm) Equisetum arvense praslička roľná ca. 30 gramov

2 Brennnesseltee Urtica doica žihľava ca. 20 gramov

3 Vogelknöterich (Wegtritt) Polygonum aviculare stavikrv vtáčí ca. 15 gramov

4 Johanneskraut Hypericum perforatum ľubovník bodkovaný ca. 10 gramov

Príprava !

Najlepšie je čaj pripraviť v potrebnom pomere bylín (podľa pomerov vyššie uvedených váh!) a uložiť v samostatnej nádobe, 

potom denne 1/2 polievkovej lyžice zmesi dáme do šálky (250ml) a zalejeme horúcou (zovretou) vodou, necháme 10 minút luhovať,

potom čaj precedíme a bylinky po precedení zalejeme novou vodou 2 šálok (500ml) a necháme nanovo zovrieť 10 minút.

potom čaj znovu precedíme a zmiešame s precedeným čajom z prvej šálky (získame 750 ml čaju).

Z takto pripraveného studeného čaju pijeme vždy 3x denne vždy 250 ml ráno, naobed a večer. Odporúčame pripraviť deň (večer) vopred, aby stihol vychladnúť.

Šalviová čajová zmes (pijeme počas celých 42 dní kúry !)

Názov v nemčine Názov v latinčine Názov v Slovenčine Množstvo byliniek potrebné na 42 dní

1 Salbeiblätter Salvia officinalis Šalvia lekárska 150 gramov

2 Johanneskraut Hypericum perforatum Ľubovník bodkovaný 100 gramov

3 Pfefferminze Mentha piperita Mäta pieporná 100 gramov

4 Melisse Melissa officinalis Medovka lekárska 100 gramov

Príprava !

dáme 2 polievkové lyžice šalvie na 1 liter vody, necháme vrieť presne 3 minúty, 

po 3 minútach sa vyparí éterický olej a v tomto momente sa uvoľní ferment,

ktorý je životne dôležitý pre všetký žľazy, miechu a medzistavcové platničky.

Po 3 minútach vrenia odstavíme, a pridáme polievkovú lyžicu zmesky zvyšných troch bilín.

Prikryté necháme luhovať spolu so šalviou ďalších 10 minút. Následne precedíme a nalejeme do termosky. 

Pijeme počas celého dňa! Je možné vypiť neobmedzené množstvo !

Nechtíkový čaj (pijeme počas celých 42 dní kúry !)

Názov v nemčine Názov v latinčine Názov v Slovenčine Množstvo byliniek potrebné na 42 dní

1 Ringelblumentee Calendula officinalis Nechtík lekársky 200 gramov

Príprava !

Použijeme 3 polievkové lyžice na 1 liter horúcej vody. Necháme krátko zovrieť a následne prikryté necháme 10 minút luhovať.

následne precedíme a naplníme termosku. Pijeme počas celého dňa!
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Čaj z Pakostu smradľavého (pijeme počas celých 42 dní kúry !)

Názov v nemčine Názov v latinčine Názov v Slovenčine Množstvo byliniek potrebné na 42 dní

Storchenschnabelkraut Geranium Robertatium Pakost smradľavý 100 gramov

Príprava !

1 čajovú lyžičku nasypeme do šálky (250 ml) a zalejeme zovretou vodou, zakryjeme a necháme luhovať 10 minút, potom precedíme.
Pijeme počas dňa, avšak ráno a večer, studený.

Čaj - špeciálna zmes (pijeme počas celých 42 dní liečebnej kúry !)

Názov v nemčine Názov v latinčine Názov v Slovenčine Množstvo byliniek potrebné na 42 dní

1 Spitz- und Breitwegerisch Plantago lanceolata/major Skorocel kopijovitý 75 gramov

2 Isländisch Moos Cetraria islanica / perforatum Pľuzgierka islandská 75 gramov

3 Lungenkraut Pulmonaria officinalis Pľúcnik lekársky 75 gramov

4 Gundelrebe Glechoma hederacea Zádušník brečtanovitý 75 gramov

5 Königskerze Verbascum densiflorum Divozel veľkokvetý 75 gramov

6 Muttern (Alpenliebstöckl) Meum Mutellina Kôprovníček bezobalný 75 gramov

Príprava !

Zo zmesi všetkých čajov (zmiešaných v rovnakom pomere) dáme 3 polievkové lyžice do 1 litra horúcej vody a necháme krátko zovrieť.
Následne necháme luhovať prikryté 10 minút.
Následne precedíme, naplníme do termosky a pijeme počas celého dňa! Čaju môžeme vypiť neobmedzené množstvo!

Čaj je možné kúpiť už namiešaný v tomto internetovom obchode: http://zimba.at/index.php/produkte/krauter/krauter-f-breuss-kuren/spezialteemischung-m-muttern.html

Kvapky z hlohu (kupujeme v lekárni, používame počas celých 42 dní kúry!)

40 kvapiek denne ráno prehltneme na posilnenie srdca a upravenie tlaku.

Cibuľový vývar Denne
Počas celej liečebnej kúry je dovolené piť (jesť) tento cibuľový vývar.
5 Kg cibule s veľkosťou citróna denne potrebujeme jednu cibuľu s veľkosťou citróna
Vývar je možné vypustiť, avšak neodporúča sa. Podporuje liečbu a predstavuje zväčša kulinársky vrchol dňa.

Príprava !

jednu cibuľu nakrájame na malé kúsky, celú vrátane hnedej šupky.
rastlinný olej, 3 kvapky, dáme na dno hrnca a na malom plameni opečieme nakrájanú cibuľu až kým nezmakne. Následne zalejeme 500ml studenou vodou a necháme zovrieť.
Necháme vrieť 20 minút.
Následne pridáme kocku zeleninového bujónu a necháme vrieť asi 2 minúty.
Následne precedíme, cibuľu v sitku oomačkáme, aby pustila čo najviac šťavy, a konzumujeme iba čistú tekutinu z vývaru - bez cibule!
Konzumujeme iba cez obed, ak nestihneme, v ten deň vypustíme.

Jablková šťava

možno prehltnúť max. 1 dúšok denne, vytlačenú z 1 jablka, nie kupovanú!!

Kapustová šťava z kyslej kapusty

občas môžeme prehltnúť zopár dúškov denne pre zmenu chuti.

Pravidelná stolica je povinná.
Aspoň raz za 3 dni je potrebné absolvovať veľkú potrebu, je potrebné v prípade potreby pomôcť glycerínovými čípkami alebo klystírom.

- 2 -



Doplnkové čaje pre jednotlivé druhy rakoviny a leukémie

Pri každom druhu rakoviny je potrebné pridať doplnkový/é čaj/e, ktoré účinkujú špeciálne pri liečbe jednotlivých nižšie uvedených druhov rakoviny

Rakovina očí

Pridáme čaj z:

Augentrost Euphrasia rostkoviana Očianka rostkovova

Čajovú lyžičku bylinky zalejeme 250ml horúcej vody a necháme 10 minút vyluhovať. Precedíme a pijeme počas dňa.

Rakovina hrubého čreva

Nie je potrebný žiaden doplnkový čaj

Rakovina pľúc, lymfatických uzlín, kostí a obličiek

Nie je potrebný žiaden doplnkový čaj

Rakovina žalúdka

Pridáme čaj z:

Baldriantee Valeriana officinalis Valeriana lekárska

Wermuttee Artemisia absinthium Palina pravá

Tausendguldenkrauttee Centaurium erythraea Zemežlč menšia

Jednu čajovú lyžičku Paliny pravej alebo Zemežlče menšej vyluhujeme 3 sekundy (!) v horúcej vode, precedíme a pijeme počas dňa studený.

Pol čajovej lyžičky Valeriány necháme vrieť 3 minúty vo vriacej vode (250 ml), potom cedíme počas 3 sekúnd cez sitko obsahujúce 1 čajovú lyžičku Paliny pravej.

Rakovina úst, pier, jazyka, krčných žliaz a krčného ohryzku

Pridáme čaj z:

Bibernelltee Pimpinella major Bedrovník anízový

Jednu čajovú lyžičku Bedrovníka necháme vrieť 3 minúty v jednej šálke (250ml) vriacej vody.

Používame na vypláchnutie úst a na kloktanie!

Prvú polievkovú lyžicu čaju použijeme na kloktanie a na vypláchnutie úst, vypľujeme.

Druhú polievkovú lyžicu čaju tiež použijeme na kloktanie a na vypláchnutie úst, následne vypľujeme.

Tretiu polievkovú lyžicu čaju použijeme na vypláchnutie úst a na kloktanie, následne prehltneme!

Rakovina pečene

Pridáme čaj z:

Kartofelschallentee čaj zo zemiakových šupiek

Wermuttee Artemisia absinthium Palina pravá

Za hrsť surových šupiek zo zemiakov varíme v 500ml 2-4 minúty. Precedíme a pijeme počas dňa studený alebo teplý.

Pokiaľ nám chutí, tak ho pečeň potrebuje, pokiaľ nám nechutí, tak ho naša pečeň nepotrebuje a nemusíme ho piť.

Počas prvých 5-6 dní jednu čajovú lyžičku Paliny pravej vyluhujeme 10 sekúnd (!) v 1 šálke (250ml) horúcej vody.

Od siedmeho dňa luhujeme iba 3 sekundy (!) inak bude čaj príliš silne pôsobiť.

Ďalej aplikujeme zábal z kelových listov:

Zoberieme tri listy kelu, vymočíme vo vode, až na ňom nebudú nečistoty. Vaľkáme listy sklenenou fľašou, až budú úplne hladké.

Na posteľ položíme zloženú vlnenú deku (do rozmeru 50cm na šírku), na ňu položíme plachtu širokú 25 až 30 cm  a na ňu útierku s vyvalčekovanými listami kelu,

dva vedľa seba a jeden cez ne. Vnútorná strana listov sa bude dotýkať chrbáta alebo chorej časti tela. Následne previazať pevne plachtou okolo tela,

a následne previazať vlnenou dekou. Zábal pevne utiahneme, aby vydržal celú noc. AK sa zošmykne, pacientovi bude zima!

Ráno zábal dáme dole a umyjeme pacienta vlažnou vodou. Následne masírujeme choré miesto dvoma čajovými lyžičkami ľubovníkového oleja (ľubavníková tinktúra s 

olivovým olejom zmiešaná 1:5), následne zakryjeme pacienta teplou dekou, ktorú po pár minútach môžeme odložiť. Pacientovi musí byť pred aplikovaním teplo.

Rakovina semeníkov a prostaty

Pridáme čaj z:

Weidrösschentee Epilobium parviflorum Vŕbovka malokvetá

Jednu čajovú lyžičku Vŕbovky malokvetej zalejeme dvoma šálkami (500ml) horúcej vody a necháme 10 minút luhovať.

Následne precedíme a pijeme studený počas celého dňa.

Nádor na mozgu

Pridáme čaj z:

Melissentee Melissa officinalis Medovka lekárska

Jednu čajovú lyžičku zalejeme 1 až 2 šálkami vriacej vody (250-500ml) a necháme luhovať 10 minút. Následne

precedíme a pijeme studený po dúškoch počas celého dňa.
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Rakovina kože

Pridáme čaj z:

Schollkrauttee Chelidonium majus Lastovičník väčší

Jednu čajovú lžičku zalejeme šálkou (250ml) horúcej vody a necháme luhovať 10 minút. Následne použijeme vlažný na obklad.

Pokiaľ nie je k dispozícii čerstvá šťava z Lastovičníka, napr. v zime, použijeme čajový odvar alebo tinktúru k vymývaniu akebo pokvapkaniu, aj okolo rany.

Pri rozmere rakovinovej rany 0,5 až 1 cm používame čerstvý Lastovičník - pri roztrhnutí stonky dostaneme žltú horkú šťavu. Používame na pokvapkanie viackrát za deň.

Pri väčšej rane pokvapkáme iba dookola po okraji popri zdravej koži.

Nikdy nekvapkáme nič do otvorenej rany!

Môžeme si nechať poslať živú rastlinu, ak je to možné, a túto 6 týždňov nechať rásť a ju používať. Čerstvá je proste čerstvá.

Rakovina prsníka, vaječníkov a maternice

Pridáme čaj z:

Silber- und Frauenmänteletee Alchemilla alpina Alchemilka alpská

Alchemilla vulgaris Alchemilka obyčajná

gelber Taubnessel Lamium galeobdolon Hluchavka žltá

weisser Taubnessel Lamium album Hluchavka biela

Jedna čajová lyžička Alchemilky alpskej alebo obyčajnej s jednou čajovou lyžičkou Hluchavky žltej alebo bielej prelejeme

šálkou (250ml) horúcej vody a necháme luhovať 10 minút. Precedíme a pijeme studený počas dňa.

Tip: pokiaľ je to možné, kúpime všetky štyri byliny a pripravíme zmes 1:1:0,5:0,5 (v poradí uvedenom vyššie). 

Na vyluhovanie potom použijeme plnú čajovú lyžičku tejto zmesi.

Rakovina žlčníka

Pridáme čaj z:

Wermuttee Artemisia absinthium Palina pravá

Počas prvých 5-6 dní jednu čajovú lyžičku Paliny pravej vyluhujeme 10 sekúnd (!) v 1 šálke (250ml) horúcej vody.

Od siedmeho dňa luhujeme iba 3 sekundy (!) inak bude čaj príliš silne pôsobiť.

Pozor! Pri rakovine žlčníka nejeme cibuľový vývar naraz, ale iba najviac po 10 lyžiciach každú hodinu.

Leukémia

Pozor! Pri leukémii neabsolvujeme  42 dní bez jedla!

Avšak, denne vypijeme 1/4 litra Breussobej zeleninovej šťavy, pričom môžeme jesť, čo nám chutí, okrem: mäsovej polievky, hovädzieho alebo bravčového mäsa.

Zeleninovú šťavu pijeme predovšetkým krátko pred jedlom.

Ďalej pijeme šalviový čaj podľa návodu vyššie počas 42 dní a obličkový čaj počas 21 dní.

Ďalej je potrebné zabezpečiť, že sa v domácnosti nenachádza žiaden jed na mole.

Odporúčame prečítať strany 69-74 v originálnej knihe od Rudolfa Breussa (čísla strán v nemeckom origináli).
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