Ghidul Final de
tratare si vindecare cu Lei Gong Teng
1. Ce varianta de Lei Gong Teng sa alegeti?
2. Triptolidele si apoptoza celulei canceroase
3. Vindecarea de cancer cu Lei Gong Teng
4. Dozaj si mod de administrare
5. Dieta recomandata pentru cancer

雷公皮肤克
1

"Este absolut incredibil. Chinezii au
planta care distruge celulele
canceroase in 40 zile." - Jurnalul
"Medicina Naturista: O planta
combate cancerul in 40 zile" Realitatea
"O planta chinezeasca elimina
cancerul in 40 zile" - Tabu
"Scapa de cancer in 40 zile. Aﬂa
cum se numeste planta
miraculoasa, testata, descoperita
de chinezi." - Ziarul oval
"Leacul miraculos caare te scapa
de cancer in 40 zile: "Este absolut
incredibil" - secretul pastrat de
chinezi de sute de ani" - Sport.ro

Ghidul ﬁnal de tratare si vindecare cu Lei Gong Teng este
disponibil pe www.leigongteng.eu
Autor: Ciprian Cernat www.cipriancernat.ro
Ghidul ﬁnal poate ﬁ descarcat integral si gratuit sub forma
de PDF exclusiv pentru uz personal.
Continutul ghidului nu poate ﬁ copiat partial sau integral
decat cu acordul autorului.
Daca doriti sa faceti cunoscut acest ghid va rog folositi link.
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Cuvant inainte
Lei gong teng este o planta folosita in
medicina chinezeasca de sute de ani pentru
tratamente traditionale scrie Business Week.
"Sute de milioane de oameni cad prada anual
uneia dintre cele mai misterioase boli ale
secolului: cancerul. Si de aceasta data,
remediul miraculous vine tot din spatial Asiatic,
chinezii ﬁind cei care se lauda cu gasirea
antidotului bolii.
Un nou studiu realizat la Centrul pentru Studiul Cancerului din
cadrul Universitatii din Minnesota arata ca planta poate face
cancerul sa dipsara in doar 40 de zile, chiar si dupa un tratament
intrerupt. scrie Ziarul Oval
“Aceast medicament este absolut incredibil. Poate omora celulele
tumorii”, spune seful cercetatorilor care s-a ocupat de acest
proiect, Dr. Ashok Saluja.
Medicii au fost uluiti sa observe
cum planta isi face efectul si lupta
cu celulele canceroase pentru
inlaturarea acestora. Ceea ce face
aceasta planta cu adevarat
miraculoasa este substanta numita
triptolide, o substanta despre care
se stia ca ajuta mult in lupta cu
cancerul.
Desi foarte greu de gasit, noi va oferim acum, in Romania, in
exclusivitate, acest nou tratament, Lei Gong Teng sub forma de
capsule cu extract.
Cea mai buna forma de asimilare este extractul ce contine exact
elementele esentiale din Lei Gong Teng, in forma concentrata.
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1. Ce varianta de Lei Gong Teng sa alegeti?
Exista multe variante de Lei Gong Teng. Ceea ce este
important este sa stiti sa alegeti varianta care este atat
eﬁcienta cat si netoxica pentru dv. Nu va ganditi ca gasiti - de
exemplu - pe okazii lei gong teng uscat sau pulbere pentru
ceai. Atentie, Lei Gong Teng in varianta neprocesata nu este
o alegere sanatoasa pentru consum uman. Alegeti pe cat
posibil Lei Gong Teng sub forma de extract din radacina,
radacina ﬁind singura parte cu virtuti terapeutice.
Lei Gong Teng capsule cu extract de
pe www.leigongteng.eu este extract
5:1 de radacina de Lei Gong Teng
(Radix Tripterygii Wilfordii). Din
planta au fost eliminate substantele
periculoase pastrandu-se numai
substanta activa, triptolide. Aceasta
varianta de Lei Gong Teng este cea
mai eﬁcienta si una dintre putinele
recomandate pentru consum uman
in siguranta.
Utilizarea plantei integrale este
toxica, printre efectele secundare
numarandu-se probleme si iritare
intestinala, suprimarea proliferarii
limfocitelor pana la stop cardiac in
cazuri rare.
De aceea va recomandam
capsulele cu extract de Radix
Tripterygii Wilfordii, fara efecte
secundare.
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2. Triptolidele si apoptoza celulei canceroase

Lei Gong Teng, numita si Tunetul din vita de vie a lui
Dumnezeu a fost folosit in medicina chineza de secole
pentru pacientii cu febra, edem, frisoane. Capacitatea plantei
de a vindeca si cancerul a fost descoperita cand cercetatorii
de la Universitatea Masonica pentru Cancer din Minnesota
au descoperit ca tumorile pancreatice ale cobailor au disparut
complet. Acestia nu au aratat nici o urma de tumoare dupa
numai 40 zile de tratament si nici dupa aceea.
Multe studii au aratat ca aceasta substanta, triptolide, se
gaseste in Lei Gong Teng si induce apoptoza (moartea)
celulelor canceroase. Intr-unul din studii, apoptoza indusa de
triptolide a fost mediata de expresia regulata a unei gene
asociata cu apoptoza, numita caspase-3 and bax,
demonstrand astfel in laborator ca Lei Gong Teng este un
tratament dovedit anti-cancer.
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3. Vindecarea de cancer cu Lei Gong Teng
Multi dintre cei care folosesc Lei Gong Teng sunt bolnavi de
cancer in diverse faze. Exista cazuri vindecate insa va voi
recomanda mai jos cateva produse cu care sa combinati
Lei Gong Teng pentru ca sansele de vindecare, chiar si
pentru cancer in ultima faza, sa creasca exponential.
Tumor regresion

Tumor relapse

Este important ca recomandarile sa ﬁe urmate cu strictete si
multa atentie. Nu ignorati nici dieta recomandata anti-cancer
din ultimul capitol al acestui ghid.
Asadar, desi la testele in vitro si in vivo pe cobai cancerul a
disparut integral in cele 40 zile, este recomandat ca pentru
consum uman sa se continue tratamentul chiar si dupa
vindecarea completa, cel putin 6 luni. De ce? Pentru ca
medicina actuala nu poate detecta prezenta celulelor maligne
daca acestea sunt in cantitate mica in organism sau daca au
ramas localizate in anumite organe, in proportie de sub 1%.
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Problema este ca, desi un organism sanatos nu se
imbolnaveste de cancer daca are intr-un organ sub 1% calule
canceroase decat daca este slabit, un organism care abia a
scapat de cancer poate recidiva extrem de usor. Lupta este
grea si trebuie mentinuta constant cu suplimente si cu dieta.

De asemenea, mediul este important pentru lupta anti-cancer.
De aceea va recomand un mediu sanatos, undeva la munte, la
mare, aer curat etc. Daca acest lucru nu este posibil macar
evitati stresul, inconjurati-va de oameni care va iubesc si va
ingrijesc, care contribuie la starea dv spirituala de bine.
Urmati-mi sfaturile cu strictete, mentine-ti-va o atitudine
pozitiva si veti birui aceasta maladie a secolului. Stiu multi care
s-au vindecat, dar stiu si multi care au pierdut lupta pentru ca
au refuzat sa isi mai ia suplimentele, au mai fumat o tigaradoua de pofta, au continuat sa mearga la servicii stresante, au
consumat sucuri "naturale" sau "100% naturale" din comert
etc.
Dupa cum va spuneam la inceputul capitolului, vindecarea
este posibila, insa nu cu medicamente. Din pacate
chimioterapia nu a vindecat niciodata pe nimeni si are foarte
multe efecte negative. In multe cazuri chimioterapia grabeste

7

sfarsitul si o face intr-un mod dezastruos pentru organism.
Pe de alta parte exista suplimente care sa restabileasca
starea de bine si daca ii este dat sa aiba timp sa le
foloseasca, organismul se poate recupera in proportie de
100%.
Astfel, Kombucco Orientalis
este un supliment 100% natural,
probiotic, ce ajuta organismul cu
enzime digestive, il detoxiﬁca si
datorita a doua componente,
carcinoicina si carcinomidina,
ajuta si la eliminarea tumorilor
canceroase din organism.
Atentie insa, Kombucco Orientalis este un produs de
laborator, este marca a ﬁrmei Ela Star si nu se gaseste la
diversi indivizi care au aparut si care vand produse cu
denumiri asemanatoare folosindu-se ilegal de denumirea
marcii. La momentul cand scriu acest ghid, Kombucco
Orientalis gasiti pe www.alb.ro sau pe shop.alb.ro.

Preparati-va si folositi zilnic
Kombucco Orientalis din KIT-uri.
Va recomand varianta "cancer
clear" optimizata pentru bolnavii
de cancer.
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Un alt supliment care va ajuta sa va
vindecati si care singur a vindecat multi
oameni este ceaiul indian Chippewa.
Acest ceai ajuta organismul nu doar in
lupta anti-cancer, dar si detoxiﬁca si
elimina metalele grele din organism.
Daca aveti scaun moale, foarte
mirositor sau in cantitate mare, ganditiva ca acest suplimente va ajuta sa
eliminati toxinele din organism.
Unii si-au facut griji ca au diaree si au intrerupt tratamentul.
Nu faceti acest lucru.Detoxiﬁerea este importanta si ganditiva: e mai bine ca materiile acelea ce stau in colon de zeci de
ani, lipite de peretii acestuia, sa ramana acolo sau sa le
eliminati?

4. Dozaj si mod de administrare
Lei Gong Teng se utilizeaza intotdeauna pe stomacul gol.
Puteti bea apa, o apa cat mai pura, nu sucuri si nu indulcita
cu nimic, nici macar miere. Cand folositi Lei Gong Teng puteti
bea apa. Atat.
Luati cate o capsula de trei ori pe zi astfel: dimineata, pranz si
seara.
Stomacul gol inseamna ca inainte si dupa ce luati capsula de
Lei Gong Teng lasati o ora. O ora inainte/dupa nu mancati
nimic si beti doar apa.

9

De exemplu, imediat ce va treziti luati o capsula de Lei Gong
Teng si beti apa. Dupa o ora puteti manca. La pranz, dupa
ce a trecut macar o ora de la masa de dimineata, mai luati o
capsula si beti apa. Dupa inca o ora puteti manca. Seara,
dupa ce a trecut o ora de la ultima masa, luati capsula de
seara cu apa.
Respectati cu strictele pauza de o ora inainte/dupa capsula.
Daca nu o respectati efectele vor ﬁ diminuate.
Foarte important: Lei Gong Teng
poate ﬁ luat sub forma de doza de
atac daca folositi varianta pe care o
comercializam noi
(www.leigongteng.eu). Astfel, in loc de
o capsula de trei ori pe zi luati dublu, doua capsule de trei ori
pe zi.
Acest lucru este beneﬁc pentru organism deoarece
actioneaza de doua ori mai eﬁcient si vindecarea este util sa
se faca repede mai ales pentru cazuri grave ce nu suporta
amanare.

5. Dieta recomandata pentru cancer
Cu siguranta specialisti in dieta anti-cancer sunt multi. Este
suﬁcient sa spunem ca o dieta fara proteina animala este de
dorit. Aceasta inseamna FARA CARNE cu exceptia pestelui,
fara branza, unt, oua, lapte, smantana. Atentie insa la peste
pentru ca in functie de locul in care a fost pescuit, acesta
poate contine si el substante toxice, insa in general carnea de
peste este utilizabila.
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Proteina animala poate ﬁ usor inlocuita cu proteina vegetala
precum fasolea, mazarea, nautul, lintea si lista poate
continua.
Consumati de asemenea fructe si legume proaspete, nuci si
seminte neprocesate termic.
Evitati prajelile. Tratarea termica trebuie sa se rezume la
ﬁerbere sau preparare la aburi dar este recomandat a se evita
complet. Consumul de alimente sanatoase crude este cel mai
util pentru organism.
Evitati sucurile din comert, chiar si cele pe care scrie 100%
natural. Singurele sucuri acceptate - chiar recomandate - sunt
cele preparate in casa, direct de la storcator si consumate in
maxim 30 minute. In caz contrar se oxideaza si nu mai au
virtuti terapeutice sau hranitoare.
Minim 2 litri de apa/zi trebuie sa utilizeze toti bolnavii de
cancer ce se trateaza cu lei Gong Teng pentru ca "spala
toxinele" din organism. Apa este lichidul esential vietii,
organismul nostru ﬁind 90% apa.
Unii pacienti tin post doar cu apa cat mai pura timp de 10 zile.
Daca starea organismului va permite este recomandata o
cura de 10 zile doar cu apa - de preferat alcalina- si
suplimentele mentionate in capitolul 3, Vindecarea de cancer
cu Lei Gong Teng.
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www.LeiGongTeng.eu
Autor:
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