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След като ефективно Лекарство от рак вече ИМА
- това означава че: Хората не умират от рак
повече!
Хората умират вече:
- от липса на ИНФОРМАЦИЯ
- и от УБИЙСТВЕННИ РАЗРУШИТЕЛНИ СЪВЕТИ

Доминиращата медицина е започнала развитието си от началото на миналия век и
е развивана не с цел грижа за здравето, а с цел обслужване интересите на
фармакобизнеса. Това е била основната цел на нейните основатели – Карнеги,
Рокeфелер и др., развили най-мощната в света фармакоиндустрия, известна с
общото название Биг Фарма (Big Pharma).
Затова доминиращата медицина се
опълчва против класическата
"Тялото трябва да се
медицина - холистичната – която води
разглежда като цяло,
своето начало от Хипократ, бащата на
а не като
медицината и вече 24 века успешно се
серии от части.”
грижи за здравето на хората.
- Хипократ
Доминиращата днес медицина се
опълчва даже и против самия
холистически възглед върху здравето
и организма на човека.

(464-370 B.C. –
Бащата на Медицината)

Не разглежда организма като едно цяло, а - като съставност от части.
И при това положение се опитва да го лекува „по поръчка” и „на парче”:
- Хапче за глава = 100 долара
- Хапче за крака = 200 долара
И болните клиенти на медико-бизнеса купуват и купуват хапче след хапче, в
напразна и наивна надежда – един ден да чуят:

„Ето, до тук ти излекувахме главата. Хайде сега да се захванем с краката”
Подведени от лъскавата и крещяща реклама на фармакобизнеса, те не могат да
разберат, че не може да бъде окончателно излекувана само главата, ако не бъде
излекуван организмът като цяло. Не могат да разберат, че не може да се
разглежда само главата изолирано – защото
ВСИЧКО в организма е във взаимна връзка и зависимост!
В своята цветна слепота (далтонизъм), доминиращата медицина не вижда, че:
- всяко хапче въздейства върху целия организъм, а не само върху отделен
орган, за който то уж е предназначено
- всяко хапче въздейства върху всеки орган и даже – върху всяка клетка на
организма
- друг е въпросът, че окото на лекаря (въоръжено или невъоръжено) може и
да не вижда това въздействие!
При болестта рак – става дума за абсолютно всички видове рак (злокачествен) самият подход на бизнес-медицината е порочен: с това че
разглежда тялото не като цяло=неделимо, а като серии от части –
не е възможно да излекува рака (нито един вид) даже и теоретически – защото
това е болест на цялото тяло а не само на част(и) от него.
Точно същото казва и Д-р П. Глидън: Ракът не е локален, а е холистичен феномен.
Ето защо, когато ти се опиташ средства, които са приложими за локален феномен,
да приложиш към холистичен феномен – ти винаги пропускаш целта. Не можеш да
го постигнеш!
(Dr. Peter Glidden: Cancer is not a reductionistic phenomenon - cancer is a holistic
phenomenon. And when you try to bring a reductionistic methodology like drugs and
surgery to bear on a holistic phenomenon, you will completely miss the boat - each and
every time, you cannot do it)

За да има излекуване тук трябва задължително да се приложи подхода на
класическата медицина = холистичната = с история 24 века от Хипократ и до днес.
Ще дам един пример – който:
а) Ясно и просто илюстрира и помага лесно да се разбере това което казах до тук.
и
б) Показва какви трагични са последствията от
неразбирането = научния далтонизъм (цветна слепота),
от който страдат медици (не мога да ги нарека „лекари”!) – които проявяват
неспособност да подхождат гъвкаво - а би трябвало поне в някои случаи (като
например с болестта рак във всичките й разновидности) да прилагат холистичния
подход = този на класическата медицина.

Терапията на Шевченко е холистичен метод. Това означава: Той лекува организма
в неговата цялост = нито една клетка от организма не може да избегне неговото
терапевтично въздействие.
С Терапията на Шевченко тези медици биха могли да излекуват болния, който е
дошъл при тях и им е ДОВЕРИЛ себе си! Обаче те решават да подходят
фанатично с методи, които са приложими само за редукционистичен (локален)
феномен, но са абсолютно неприложими=негодни за холистичен феномен,
какъвто е ракът (злокачествен) във всичките негови разновидности.
Ето какви са трагичните последствия от този научен далтонизъм и фанатизъм:
В Понеделник, 2012, Януари 16 10:38:35 EET
– получавам едно писмо (i-120108-002) премахнал съм от него имена и лични
данни, а всичко останало е като в оригинала:
Здравейте (името) !
Четох форума на Здравница и ако е възможно да ми изпратите книгата на
Шевченко. Съпругът ми е с първичен карцином на бъбрека, след което е
премахнат, на уретера, на пикочен мехур. Появиха метастази в костите, след
което отново операция с три премахнати прешлена и титаниеви импланти.
Скенера показва съмнения за мета в черен и бял дроб.
Моля за помощ!
Предварително Ви благодаря!
------Ето един пример (а такива са хиляди на ден), когато някои медици действително
не могат да разберат тази проста истина:
- Те се опитват средства, които са приложими само за локален феномен, да ги
приложат на холистичен феномен.
Не е болна само една отделна част от тялото – НЕ!
Болно е цялото тяло!
И какво правят те за да го излекуват това цяло тяло?
- Започват да режат части от него:
1. Появява се карценом в бъбрека? – Премахват бъбрека!
(изхвърля се бъбрека там в боклука – като нещо ненужно – вместо да се излекува!
Той е вече там в боклука – не може да се върне обратно!)
2. Появява се на уретера, на пикочен мехур.
Той не може да не се появи защото е болно ЦЯЛОТО тяло!
Не е болен само бъбрека, или само пикочният мехур – НЕ!
Болно е цялото тяло! Това значи: феноменът е холистически а не локален –
такава е генетичната предразположеност на ЦЕЛИЯ организъм, а не само на част
от него.
И какво правят те за да „лекуват” това цяло тяло?
Отговор: Отрязват поредната ЧАСТ от цялото тяло!!!

(изхвърлят я там на боклука – като нещо ненужно – вместо да я излекуват)
3. Появяват се метастази в костите.
Те не могат да не се появят = болно е цялото тяло а не само част(и) от него!
И какво правят тези „лечители” за да „лекуват”?
Отговор: отрязват поредната част от това ЦЯЛО болно тяло! – и я изхвърлят на
боклука – ето я там на боклука, като непотребна. И каква е тази част, която са
счели за ненужна? Това са три прешлена от гръбнака.
Какво ще прави човекът без три прешлена?
„А, не се притеснявайте – казват – ей сега тук ще ги заменим с титаниеви”...
Разбирате ли за каква безотговорност и фанатизъм и далтонизъм говоря?
И какъв ужас за болния! - Представете си само за миг какво е ставало с този
нещастен човек, след като те започват да режат неговите органи един след друг и
да ги изхвърлят на боклука като ненужни –
- режат и изхвърлят, режат и изхвърлят и представете си какво е ставало с неговата нещастна жена?...
Подкарали – и режат... Премахват, режат... Дааавай! Нали не е от моето тяло –
дааавай, рЕжи! Едно след друго - премахвай!...
Има ли нещо което да спре такива „лекари” да не се държат като пирати, да
оставят ножовете, да спрат с това рязане?
Има, да – Бог или смъртта - на пациента или пък тяхната смърт!
Добре че поне главата са му оставили на човека – добре поне че не им е хрумнало
и нея да отрежат за да си изпробват и гилотината – преди да го оставят на мира...
Какво става по-нататък? Излекували ли са болестта с всичките тия рязания?
Излекували ли са тялото от тая болест от която боледува цялото тяло – като са
рязали една по една части от него и са ги изхвърляли на боклука като „ненужни”
вместо просто да излекуват цялото тяло?
Нищо подобно! – ето: „Скенера показва съмнения за мета в черен и бял дроб.”
То ест - след тяхната „веща намеса” и след като са си оставили пръстите по него,
те са оставили жена му в положение да вика ужасена:
„Моля за помощ!”
Възможно ли е един дипломиран лекар – един MD – да бъде толкова неграмотен
за да не е в състояние да разбере едно толкова просто нещо?
За ЦЯЛОТО и за частите от цялото!
Не мога да го повярвам че е възможно да са толкова неграмотни! Тия хора просто
нямат не само съвест – нямат срама, нямат ни ум ни сърце...
- те са си ги оперирали сами
Да приведа ли още примери? Писма?
Такива са хиляди! На месец!
И те са описани от съвестни и умни Американски Лекари:

Death By Doctor (Смърт чрез лекар) http://www.youtube.com/watch?v=8JF7TcPsmvI
Ето го същия този филм с Български субтитри:
www.cancercureclinic.info/0002_Wellness-Strategy/Dr-Peter-Glidden_death-byDoctor_BG_subs.mp4
- ПЪРВАТА причина за смъртност в Америка, това са MDs = медиците:
Number one killer of Americans - Dead Doctors Don't Lie
http://www.youtube.com/watch?v=qwIHZDNBAi4&feature=related
Ето го като документ този репорт на Американските Лекари:
www.cancercureclinic.info/0002_Wellness-Strategy/death_by_medicine_en.pdf
Ето го преведен на Български:
www.cancercureclinic.info/0002_Wellness-Strategy/death_by_medicine_bg.pdf
Но мисля, че и този един случай (описания по-горе) достатъчно ясно илюстрира и
дава да се разбере ЗАЩО методите на доминиращата медицина – са напълно
НЕприложими за болестта рак (във всичките й разновидности) – Шевченко
напълно справедливо ги нарича инквизиторски методи!
Какви са причините
тези медици да се отнасят по такъв начин с живо човешко същество?
Всеки има право на свое мнение и право да изтъква каквито пожелае причини, но
по моя преценка те са следните:
1. Първата (и най-трудно излечима) причина е – описаният по-горе
научен далтонизъм (слепота) и научен фанатизъм = неразбиране,
че трябва да се подхожда прецизно и едновременно гъвкаво във всеки вид рак.
Това означава: Да, редукционистичните методи на доминиращата медицина са
приложими също – но НЕ във всички случаи!
1-а) При доброкачествен тумор оперативният метод може да се приложи също,
защото доброкачественният тумор е редукционистичен (локален) феномен –
но само при условие че в този организъм доказано няма малигнизация!
НО! 1-б) В случаите на злокачествен – винаги е налице холистичен феномен и
тогава нито един от редукционистичните методи на доминиращата медицина
не може да бъде приложим – даже и теоретически.
Тук за излекуването е нужен холистичен метод!
Защо?
Защото в този случай е болно ЦЯЛОТО тяло - а не само част от него!
Ето затова подчертах по-горе: Терапията на Шевченко е холистичен метод.
Това означава: Той лекува организма в неговата цялост = нито една клетка от
организма не може да избегне терапевтичното въздействие на този Метод.
2. Втората причина за такова престъпно отношение на тези медици към болния,
който е дошъл при тях с доверие, е че
самите те ЗНАЯТ че техните редукционистични методи са неприложими за

злокачествен рак (всички видове) и излекуване с тях е невъзможно!
Но въпреки това – те прилагат тези методи и, като резултат - болните умират.
Защо го правят?
Защото те не искат да признаят своето безсилие публично!
За тях е по-престижно:
- болният да умре, но те да си запазят реномето – да покажат че „нещо”
правят...
А после, след като болният умре – да се оправдаят:
- „Е, все пак, ние не сме богове! Направихме каквото можахме!”
Този е стандартният отговор след тази тяхна намеса – която е не само ненужна,
но - даже смъртоносна за болния.
3. Третата причина.
Има ли още някой, който да не се е досетил – коя е тя?
Отговор:
- ПАРИ! а) Доминиращата днес медицина има предназначение да обслужва нуждите на
фармацевтичния бизнес
б) Само класическата Медицина (Холистичната) – за разлика от доминиращата има предназначението да се грижи за здравето на хората.
Всичките тези рязания и титанови прешлени струват ПАРИ!
Същото е и с продажбата на хапчета.
4. Четвъртата причина: безсъвестност.

Холистичният подход към организма
като към едно неделимо цяло
служи на здравето –
обаче противоречи на интересите на фармако-бизнеса = намалява продажбите
на хапчета, продажбите на услуги и др продажби.
Ето защо един мъдър лекар казва:
„Лекарственната индустрия е най-успешната глобална индустрия в целия свят!
Единственното, което те НЕ ИСКАТ да стане с вас, това е – да се подобрите, да
оздравеете. Защото ако оздравеете – техният пазар пропада!”
По същата причина – всеки път, когато някой спомене за Универсално Лекаство –
и доминиращата медицина започва истерично да крещи: „Изгорете я тая вещица!”
В своята цветна слепота (далтонизъм), доминиращата медицина не може да види
обща точка за всяка болест! Тя отрича, и то фанатично отрича, че е възможно да
съществува такава обща точка, която да се отнася до всяка без изключение
болест и съответно да позволява съществуването на Универсално Лекарство –
против всяка болест.

Дали действително пропагандаторите на доминиращата медицина не могат да
видят обща точка? В това аз много се съмнявам! По-скоро мисля, че те го виждат
(то е очевидно) но просто - те
умишлено ослепяват човечеството = умишлено промиват ума на хората
за да не могат хората да видят обща точка – та по този начин
да бъдат хората държани в зависимост от фармакобизнеса.
(и с толкова масова пропагадна действително успяха да ги ослепят!)
Това – да не може да се види такава обща точка, е наистина голяма слепота!
Това е слепота, която поразява!
Колко пъти ще трябва да ме горят по тяхната медико-аритметика не знам, но - в
моята Wellness Стратегия, в раздела „Общите точки”, аз посочвам НЕ ЕДНА а
цели ЧЕТИРИ (4) такива общи точки (или центрове). Ще започна с най-важната и
централна от тях за да покажа по-ясно кое е най-важното специално за
излекуването на рака – КОЙТО И ДА Е вид рак:

Най-важната, централната обща точка
в която се концентрират ВСИЧКИ без изключение болести
които атакуват човешкият организъм, това е
САМИЯТ ОРГАНИЗЪМ!
Не знам, недоумявам, понятие нямам – ЗАЩО това толкова просто нещо се оказва
толкова трудно за разбиране?...
Организмът - този ПЪРВИ УНИВЕРСАЛЕН ЦЕНТЪР, първо и централно ОБЩО
а) за ВСИЧКИ без изключение части от тялото и
б) за ВСИЧКИ без изключение болести, които нападат и това тяло в неговата
цялост и неговите части - ЧОВЕШКИЯТ ОРГАНИЗЪМ е най-ефективният, най-успешният, най-универсалният борец против
ВСИЧКИТЕ тези болести – без изключение!
- С могъществото на този борец не могат да се сравнят даже и най-могъщите,
учени и мъдри Лекари за цялата история на човечеството.
- Не само това, но още повече: Ако тези най-могъщи и мъдри Лекари не съюзят
своите усилия с този най-могъщ борец против всяка болест – организмът – те,
без неговата активна помощ, оставени само на собствените си усилия и мъдрост,
ще останат безсилни против всяка, дори и най-простата болест.
Във всички случаи трябва организмът да „се съгласи” с лечението им – и
само при това условие те ще успеят да го излекуват!
Толкова могъщ е този най-ефективен, най-успешен, най-универсален борец
против ВСИЧКИ болести без изключение – човешкият организъм!

А по-правилно казано: Най-могъщ и извикващ възхищение е Самият Създател
на този изумителен организъм – Господ Бог!
Ето защо най-мъдрото което ние бихме могли да направим, това е:
1. Преди всичко да прославим Самия Създател – Господ Бог! И да се възхитим от
Неговото творение – изумително, неописуемо, непостижимо в своето
съвършенство и неподражаемо като начин и ефективност да се справя с
болестите които го нападат: Универсален борец – против ВСЯКА болест!
2. Второто най-мъдро, което бихме могли да направим в стремежа ни да победим
всяка болест без изключение, това е:
- да отчетем тази способност на организма! Да отчетем нейната универсалност!
- Да се съобразим с нея – като се насочим към методи, които действат в
подчинение на нея! Методи които са в пълно съзвучие с тази универсална
способност на организма – да поведе смело и безстрашно война против ВСЯКА
болест без изключение! Нека ние да подпомогнем организма в тази негова война!
Нека да концентрираме вниманието и целия свой умствен потенциал преди всичко
върху такива методи, които го подпомагат в тази негова война!
Ако направим така
– нашият успех ще бъде максимален
– и ще бъде постигнат с минимални средства и усилия от наша страна
Това ще бъдат минимални средства и усилия, но – най-мъдро насочени!
Профилактиката с терапевтичния чай VelociTea е доказано мощна предпазна
мярка, също както и Профилактичният вариант на Терапията на Шевченко. А
освен това, когато двете се комбинират – те не си пречат взаимно, а точно
обратното, работят в синергия и постигат още по-мощен ефект в превенцията на
рака и на много други тежки заболявания.
Също и като Терапевтични средства: В Wellness Стратегията не случайно са
включени тези две Терапии. Терапията с Veloci Tea действа в зашеметяваща
синергия с Терпията на Шевченко и увеличава ефективността й в пъти, да не
кажем че при особено трудни случаи на рак, в които Терпията на Шевченко вече
не се справя сама – двете Терапии заедно се справят. Последното е доказано и
от моя личен опит.

ВТОРИЯТ УНИВЕРСАЛЕН ЦЕНТЪР
– това е ОКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА
1. Човекът в неговата цялост.
В предидущите глави беше изяснено в подробности, че - за да имаме правилен
здравословен подход към човека, трябва да го разглеждаме като
едно завършено ЦЯЛО, а не като съставност от части
– и че този подход се нарича
ХОЛИСТИЧЕН подход.

Изяснихме също така, че трябва да подхождаме
не само ограничено-холистично,
при което да възприемаме човека само като тяло, а трябва да го разглеждаме
всеобхватно – като триединство на
дух = личност
душа = био-реалност (съвкупност от инстинкти, рефлекси, характерни също и за
животните)
и тяло = материя (и енергия – в нейната лъчева, полева и всяка друга форма)
Изяснихме, че само когато разглеждаме човека в тази негова пълнота като ЕДНО
завършено цяло (а не само като организъм или тяло), ние можем да получим
правилна картина за неговото здравословно състояние, при което в картината се
включват и пристрастията на човека (които принадлежат към духа = личността) и
много често са причина за различни увреждания на организма които иначе не се
разкриват – и само при такъв цялостен поглед (холистичен в пълнота) ние можем
да поставим
ВЕРНА И ТОЧНА ДИАГНОЗА
- което е първото задължително условие за излекуването на ВСЯКА болест.
2. Окръжаващата среда.
Така разглеждан човекът в неговата цялост дава пълна картина
НО!
Това което още не й достига за окончателна пълнота и което още остава тук, е да
отбележим че:
- Дори и в такава пълнота, човекът не бива да бъде разглеждан изолиран! Той
и не може да бъде изолиран! Където и да се намира, човекът винаги е в
окръжаващата го среда
- И окръжаващата среда винаги оказва мощно влияние върху здравословното му
състояние. Ето защо това влияние никога не бива да се пренебрегва и човекът
винаги трябва да бъде разглеждан В ЕДИНСТВО с окръжаващата среда – в
каквото той и без друго и винаги се намира! Единственно тогава нашата картина за
неговото здравословно състояние ще бъде пълна и правилна.
Ето защо ОКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА се явява ВТОРИЯТ УНИВЕРСАЛЕН
ЦЕНТЪР, в който се концентрират всички без изключение болести, които атакуват
организма. Това е ВТОРАТА обща точка, в която се фокусират те всичките.
Днес ние, хората, сме променили окръжаващата среда до огромна степен.
Например токсините с които сме напълнили окръжаващата среда, причиняват рак
и много други сериозни заболявания
1. директно - чрез предизвикване на мутации в гените и пораждане ракови клетки
2. косвено - чрез нарушаване
а) вътрешния баланс на хормоните
б) клетъчните процеси
в) здравословното изразяване на гените чрез изключване на гените поддържащи

здравето и включване на гените спомагащи за развитието на болести
(Епигенетика)
Съответно, детоксикацията на организма постигната чрез Veloci Tea и чрез
терапията на Шевченко е ключов момент във връщането на организма от
генератор на рак към нормалното.

ТРЕТИЯТ УНИВЕРСАЛЕН ЦЕНТЪР
– това е ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА – чрез която
организмът влиза в контакт с окръжаващата среда.
1. Някои хора живеят с убеждението че уж в Светата Библия пишело било, че Бог
създал човека от кал, от глина. Една такава представа, че Бог сложил една топка
глина на грънчарското колело и направил човек, е много глупава, профанна,
неграмотна – и няма нищо общо със Светата Библия. Никъде в Библията не пише
такава глупост!
Това което действително четем в Свещенната Библия, в книгата Битие, глава 2
стих 7, е: „И създаде Господ Бог човека от праха земен.”
Какво е това прах земен?
Нека да се възприема правилно:
- Прахът земен, със всичките негови хранителни вещества, хумус и прочее, бива
усвояван от растенията и така съставя тяхното материално тяло.
- Растителноядните животни го усвояват от растенията и той съставя тяхното
материално тяло
- Човекът приема растителна и животинска храна и така прахът земен от
окръжаващата среда преминава в неговия организъм и го изгражда – става част от
него.
А ако някой иска да нарича това не „прах земен”, а „глина” – няма никакъв
проблем! – стига само да има правилна представа за това
от КАКВО се състои неговото собственно тяло
и да не говори глупости за това – какво било пишело и какво не било пишело в
Светата Библия – защото там всичко е написано правилно, независимо че не е
написано на съвременен език и не днес, а е писано на езика на който са говорили
онези хора, чрез които е писал Сам Бог. Достатъчно е за целта човек да напрегне
това, което Бог му е дарувал за мислене – и се получава.
Така става ясно колко важно значение има храносмилателната система, защото тя
е, чрез която се осъществява този контакт на човека с окръжаващата среда и, чрез
която прахът земен
- бъдейки част от окръжаващата среда,
- преминава и става част от човешкия организъм.
Червата, чрез които основно става усвояването на прахът земен (а не основно

чрез стомаха!), не са просто някакви „тръбички” през които преминава прахът
земен и ненужното се изхвърля, а те са цял „завод” който усвоява праха земен,
поставя началото на неговата обработка и превръщането му
- от част от окръжаващата среда
- в част от човешкия организъм.
- Ето защо оптимизацията на дейността на червата (и на цялата
храносмилателна система) е от толкова решаващо значение за здравето на
човека – и се явява една профилактична дейност, която предпазва организма и се
явява поредната централна и обща точка за едва ли не всички болести!
- Ето защо Хипократ – бащата на Медицината – заявява: „Смъртта започва от
дебелото черво.” (Това е било казано преди 24 века –
и никакво развитие на науката не е в състояние да отмени неговата верност –
както и никакво развитие на науката не е в състояние да измени състава на
човека).

ЧЕТВЪРТИЯТ УНИВЕРСАЛЕН ЦЕНТЪР
Четвъртото и централно ОБЩО
а) за ВСИЧКИ без изключение части от тялото и
б) за ВСИЧКИ без изключение болести, които нападат и това
тяло в неговата цялост и неговите части, това е
КИСЛОРОДЪТ
Именно КИСЛОРОДЪТ и способите на неговата доставка във ВСЯКА клетка
извикват отклонения в организма в две противоположни направления:
а) или недостатък на кислород,
б) или излишък на кислород.
а) Преди много десетилетия науката вече е разкрила, че в основата на
възникването на почти всички недъзи, стои хроническия
недостиг на кислород
в различните тъкани.
б) А в последните години научния поглед се концентрира върху факта, че
излишекът на кислород
излишната активност на свободните радикали в клетките на организма довежда
до ускорени бурни реакции, при което става увреждане на особено важни
елементи на клетките на организма. Умишлено избягваме детайлите!
Същественото - резултатът е:
- Преждевременно СТАРЕЕНЕ на организма в неговата цялост
- и възникване в него на огромно множество различни болести.
Лечебната Методика на Шевченко успешно решава този
- Четвърти Централен Въпрос -

разкрива кой е
ЧЕТВЪРТИЯТ УНИВЕРСАЛЕН ЦЕНТЪР
Четвъртото и централно ОБЩО
а) за ВСИЧКИ без изключение части от тялото и
б) за ВСИЧКИ без изключение болести, които нападат и това тяло в неговата
цялост и неговите части
Тук няма да се впускаме в детайли, защото нашата тема е свързана с тази, но не е
една и съща. Ето защо
Детайлите – КАК прави това? КАК Лечебната Методика на Шевченко успешно
решава този Четвърти Централен Въпрос – могат да се узнаят в самата лечебна
Методика, глава „Извлечение зловредного корня.”
Нека по-добре да се концентрираме върху нещо, което не е казано в Лечебната
Методика на Шевченко, нека да го кажем тук:
- Какво означава самият този факт че лечебната смес на Шевченко
оптимизира доставката на кислород
до всяка клетка, привежда я в оптималните норми за живот на клетката
(респективно - и на организма в неговата цялост)
– нито недостиг, нито излишек, а - норма
Какво означава това?
Означава че оптимизира ВРЪЗКАТА:
а) на организма с окръжаващата среда МОСТ: организъм + окръжаваща среда
б) на всяка клетка от организма с окръжаващата среда
в) а щом – на всяка клетка от организма с окръжаващата среда, следователно и на всеки жив организъм с окръжаващата среда в която живеем:
като се започне от амебата и се стигне до човека.
- Ето ЗАЩО това е: Четвърти Централен Въпрос - Ето ЗАЩО това е: Четвъртото и централно ОБЩО
- Ето ЗАЩО това е: Четвъртият УНИВЕРСАЛЕН Център

САМО ТЕЗИ ЛИ СА ОБЩИТЕ ТОЧКИ
в които се фокусират всички болести които атакуват организма?
- Изредих тук общо четири общи точки. Това не са единствените – има и други. Но
в това изследване споменавам само 4.
От тези четирите само първата обща точка е ПЪРВА и по степен на значимост!
Последователността в която номерирам останалите три като „втора” „трета” итн –
въобще не е задължителна. Поставям ги в тази последователност не по степен на
значимост а просто за да върви изложението на текста. Ако на някой му харесва
друга последователност – нека да заповяда. Стига само първата – организмът на
човека – да остане и първа по степен на значимост.

Това са само четири основни точки, които се отнасят за всички без изключение
болести, които атакуват човешкия организъм – и на тяхната основа може да се
постигнат много универсални лекарства, а не само Терапията на Шевченко!
Тези четири централни важни точки, които изброих и още много други които не
съм изброил, са пред очите на всеки човек всеки ден. Обаче доминиращата
медицина не обръща внимание на нито една от тях. Тя „не ги вижда” – те са за
нея като несъществуващи!
Защо?
- Защото те не се продават!
А доминиращата медицина
- няма предназначението да се грижи за здравето на човека!
- тя има предназначението да обслужва просперитета на фармакобизнеса!
Нещо повече – доминиращата медицина, именно защото е предназначена да
обслужва не здравето на човека а просперитета на фармакобизнеса – иска също и
хората да престанат да виждат тези централни точки,
въпреки че те са пред очите им всеки ден!
Защо така иска?
Защото – ако човек оздравее, той престава да бъде клиент – и тогава
техният пазар пропада!
Интересът на фармакобизнеса е:
- всеки жител на планетата
а) да бъде постоянно болен - но
б) да бъде способен да работи.
Ето затова е нужна тази масова пропаганда – че
уж „универсални лекарства не съществуват”
– за да може хората да престанат да виждат даже и това което е пред очите
им всеки ден
и така да продължат да бъдат под постоянна зависимост от фармакобизнеса
и продажбата на хапчета да расте и се увеличава всеки ден!
Ето защо – въпрос на проява на разум от страна на всеки човек е:
а) Да разбере капана и зависимостта, в които го тласка пропагандата на
фармакобизнеса – и
б) Да разбере, че доминиращата медицина няма да се погрижи за него и децата
му, а ще се погрижи за собствения си интерес
Затова:
Да разбере, че въпросът за неговото здраве и това на децата му е грижа, която
лежи на собствения му гръб, отговорността е негова и на никого друг – и затова
да прояви инициатива = самият той да се погрижи за своето здраве и здравето
на своите близки.
Той може да търси и намира множество универсални лекарства. Но обект на това

мое изследване е
Лечебната Методика на Шевченко – и нейната Универсалност.
- Лечебната Методика на Шевченко е УНИВЕРСАЛНА!
- В това не може да има никакво съмнение!
1. Този ФАКТ е потвърден от самата практика. Просто вземете и прочетете
множеството писма от множеството излекувани от множество болести.
Какви болести са излекувани?
Това е много трудоемък и затова неправилен въпрос. По-лесно е да се направи
опит да се пречисли:
какви болести НЕ СА излекувани с този метод.
Не считайте това изказване за преувеличено. И не се удивлявайте от този ФАКТ.
Просто това е реалността.
2. А простото и достъпно научно обяснение – ЗАЩО реалността е такава – го
получихте малко по-горе:
- Самият човешки организъм е универсалният борец против всяка болест! А
материалната смес, подавана на този организъм а) по определен начин, б) по
определен режим, в) в определена дозировка, г) при спазване на определена
диета, д) със съпътстващи допълнителни определени условия - всичко това в
комплекс укрепва универсалния борец против всяка болест - организма - и
увеличава неговите жизненни сили и му помага
да се справи практически с всяка болест!
- И самата материална смес е универсално лекарство против всяка болест –
поради факта че разрешава успешно изброените Универсални Въпроси, които се
отнасят без изключение:
За централната връзка на - всяка клетка на организма – с окръжаващата среда,
За централната връзка на - организма като цяло – с окръжаващата среда,
За централната връзка на - всеки организъм – с окръжаващата среда,
За КИСЛОРОДА – и оптимизирането на неговото подаване до всяка клетка.

И така - простото усилване на организма - универсалния борец против всяка
болест – с едно или друго средство – се явява
УНИВЕРСАЛНА борба против ВСИЧКИ болести едновременно!
И именно такова изключително успешно УНИВЕРСАЛНО средство се явява
Терапията на Шевченко. В детайли – КАК и ЗАЩО – ще разгледам допълнително,
а тук посочвам само този факт, за да не прекъсна или отклоня основната мисъл.
ВСИЧКИ без изключение болести са насочени именно срещу него (организма),
всичките върху него се концентрират – и НИТО ЕДНА болест не може да избегне
„огненното внимание” и съпротива на този универсален борец против всички тях,

ОСВЕН само ЕДНА болест:
- Това е болестта РАК.
ПРИ БОЛЕСТТА РАК
организмът се обръща и става наш предател
Само тази болест (РАК - в многото нейни разновидности) не среща огненната
съпротива на организма - този универсален борец против ВСЯКА болест!
Нещо повече – в случая с болестта рак (във всичките нейни разновидности)
организмът се проявява като истински предател спрямо нас във войната за здраве
– и се обръща
ПРОТИВ САМИЯ СЕБЕ СИ!
Така че тук този универсален борец против всяка болест НЕ Е НАШ
ПОМОЩНИК!
И ние на него не можем да разчитаме.
Нещо повеме – защитната система на организма става враг на самия организъм в
случая с болестта рак. Това звучи странно, но това е самата истина
НО!
Въпреки това Терапията на Шевченко – и тук не ни подвежда – и довежда до
излекуване на рак във всичките негови разновидности.
ЗАЩО и КАК става това?
В това изследване ще отговоря само с няколко изречения.
А с повече детайли ще узнаете в следващото мое изследване –
наречено
Генетически Биомеханизъм На Суицид
И така – с няколко изречения:
Ако напишете в YouTube само две (2) „магически” думи "cancer cure" – вие ще
„откриете” хиляди „методи” за лечение на рак, които обещават много но дават
НИЩО!
Защо? – Защото (с две думи) те всичките се концентрират на това:
- да убиват ракови клетки с некроза!
(смърт на клетката от външна намеса)
1) Всеки метод, който убива ракови клетки с некроза - не може да излекува
рак даже теоретически, а само ускорява смъртта на организма – защото той
активира защитната система на организма = провокира организма да започне да
възстановява тези (убити с некроза) ракови клетки и да ги размножава – и така
организмът убива самия себе си с рак.
2) Само Методът на Шевченко не убива ракови клетки с некроза, а активира
сигналната апоптоза (смърт, програмирана в самия ген на клетката и естествена
за нея) – и така защитната система на организма не се активира и той се излекува.

Това е общата точка – и тя важи за всеки вид рак.
За повече детайли – посетете уеб сайта
www.cancercureclinic.info
и изтеглете от там (безплатно) следващото мое изследване, което дава обща
представа именно за това: КАК организмът започва да извършва истинско
самоубийство и активира това, което аз нарекох
Генетически Биомеханизъм На Суицид
В това изследване вие ще намерите също и точно обяснение на въпросите:
- ЗАЩО е невъзможно да се излекува рак с тези методи даже теоретически?
- и ЗАЩО Методът на Шевченко лекува – и има такъв голям успех!
- Генетическият Биомеханизъм На Суицид е КЛЮЧЪТ, който ни позволява да
отворим вратата на УСПЕШНОТО и ОКОНЧАТЕЛНО излекуване на болестта рак –
във всичките нейни разновидности.
- И без познаването на този КЛЮЧ и без неговото прилагане НЕ Е ВЪЗМОЖНО да
постигнем излекуване на рак, в нито една от неговите разновидности – нито дори и
теоретично! – това е невъзможно!

Някой ден също и доминиращата медицина (вероятно) ще стигне до същия този
извод и също ще създаде противораково средство което ще убива раковите
клетки
- с апоптоза
- а не с некроза
както това е засега.
И тогава това ще бъде ПЪРВОТО тяхно противораково средство, което ще
носи резултат – излекуване от рак!
Пожелавам им да създадат не едно, а стотици такива средства! Но засега те
нямат НИТО ЕДНО!
Засега такъв резултат постига единственно Терапията на Шевченко!
А до тогава докато ВСИЧКИТЕ техни „противоракови” средства убиват раковите
клетки с некроза (както това става сега) в безплоден опит да излекуват организма
от рак – организмът, този универсален борец против всяка болест:
- ще „възприема” ВСИЧКИТЕ тези техни средства като пряка заплаха против
самия себе си и ще се бори
а) против тези средства, б) а НЕ против болестта (както това става сега)
- и ще се самоубива с рак (както това става до сега)
- и ще прави ВСИЧКИТЕ тези техни „противоракови” средства напълно
безсмисленни и безполезни (както това става до сега)
А КАК точно става това
- самоубийство на организма с рак - и самото това

- обезсмисляне на всичките „противоракови” средства на доминиращата медицина
с които самият организъм не се „съгласява”, прочетете в следващата глава:
„Генетическият Биомеханизъм На Суицид”. Свещенник Иоан (Василевски)

Примери на прилагане на Лечебната Методика на Шевченко
- и излекуване на рак и на болести, признати за неизлечими
ЗАБЕЛЕЖКА: За всички тези примери – за всеки случай по отделно - могат
да се получат подробности, стига някой да пожелае. Но не е възможно
всичките те заедно да се приведат тук в този текст поради огромния
обем. Още по-немислим за изпълнение труд е да се превеждат на който и
да било език. Затова:
а) Тук привеждам само първия случай Общ пореден номер 216. Привеждам
го – просто защото е първи пореден случай от от този раздел на архива.
б) За всички останали случаи оставям тук само заглавията и при това –
както са в оригинал на Руски език.
--------------------а) Първи случай. Общ пореден номер 216.
7 примеров лечения: опухоли гортани, аденомы предстательной железы, астмы,
межпозвоночных грыж, сахарного диабета, гастрита, энтероколита, артрита,
больной печени. Сравнение «метода Шевченко», лечения голоданием и методов
врачей
Меня зовут Людмила, 57-и лет. Мне не ставили диагноз "рак", но на протяжении
долгих лет у меня в области гортани застревала пища. Ни туда, ни сюда –
спасалась рвотой. Очень скоро я заметила, что даже четвертинку таблетки
анальгина проглотить невозможно. Весной прошлого года под подбородком на
шее появилась крупная "шишка", примерно в то же время мне попали в руки Ваши
книги.
Живым примером для меня был и есть 73-хлетний мужчина, который вылечил у
себя аденому предстательной железы Вашей смесью, отказавшись от операции.
Сейчас этот бравый старичок может легко бегать с мотоблоком по огороду и
заниматься своей любимой работой (он паркетчик). По его примеру второй год
успешно лечатся по Вашему методу его жена (она медик) и 36-летний сын.
Почему я не обращалась к врачам? У меня к ним особое отношение.
С 20-летнего возраста до 40-лет я страдала хроническим бронхитом с
астматическим компонентом. Была постоянно под наблюдением участкового врача
или на стационарном лечении. Моя участковая врач меня "утешала" тем, что через
несколько лет мне обеспечена инвалидная группа с бронхиальной астмой. Увы, не

сбылось. Но в то время я принимала множество таблеток и внутривенных уколов.
Не расставалась с астмопентом и еще с какими-то купирующими приступы
ингаляторами.
Не знаю, чем бы всё закончилось, если бы мой старший сын не принёс домой
книгу Пола Брэгга "Чудо голодания". Я изучила книгу и поверила, что моё удушье
можно вылечить. Теперь я знаю, что это правда. Проводила сначала короткие
голодания по 3-4 дня на воде. Потом по 7 дней, и позже по 12 и 15 дней, проходя
через первый ацидотический криз, который обычно наступает на 7–10-й день
голодания. Научилась правильно выходить из голодания, мягко запуская
пищеварительный процес.
Не переставала удивляться, почему никто из врачей, видя мои долгие мучения, не
подсказал мне такого эффективного метода.
Так что, мне не хочется сейчас обращаться к врачам в больницу, хотя, возможно,
придётся – для уточнения диагноза с горлом. Итак, на протяжении 15 лет мой
организм мне сам подсказывал – когда и сколько нужно проголодать, чтобы
избежать приступов удушья. Но на пищевод и позвоночник (межпозвонковую
грыжу) голодания не действовали.
Весной 2011 года мне нужно было заходить в очередное длительное голодание.
Надо было выбирать, что применить сначала – голодание, или смесь по Н.
Шевченко. В вашей книге прочитала: "Голодать не желательно", и решила с
голоданием повременить. И, не долго думая, с 12 апреля пью смесь 30+30 мл три
раза в день, строго по методике. После третьего цикла и до настоящего времени
принимаю дозу 35+35, тоже 3 раза в день, но с немного ослабленной диетой.
Очень люблю сладкое, хотя в глубине души корю себя за это.
Улучшения с глотанием пищи заметила сразу. Кроме этого, у меня была грыжа 4–
5-го шейного позвонка. Лечение у невропатолога и вертебролога не давало
облегчения. И тут, на втором цикле лечения я обнаружила, что могу без боли
поднимать левую руку высоко вверх, что раньше было невозможно.
В это же время очень страдала от позвоночных болей моя 25-летняя невестка
Иринка. Ей сделали МРТ, результат: грыжи в поясничном отделе позвоночника.
Боли были ОЧЕНЬ сильными, не могла вставать на ноги. Лечили мануальной
терапией; ничто не помогало. В Ваших книгах мы примеров лечения
межпозвонковых грыж не нашли, но всё же Иринка решила пить смесь. (Шевченко
Н.В.: на этом сайте есть ещё пример лечения грыжи межпозвоночного диска, вот в
этом письме.)
В июне исполнится год этого лечения. Помогло! Боли прошли. Строгой диеты
придерживалась 8 месяцев. Сейчас понемногу позволяет себе всё.
Лечение продолжим до 3-х лет. Мы очень благодарны Богу и Вам, и людям,
которые рассказали нам про это лечение.
И ещё у нас одна беда. Заболела Иринкина мама, ей 48 лет. В хмельницком
областном онкодиспансере ей поставили онкологический диагноз. Она очень
верила врачам. Ей назначили и провели химиотерапию, потом лучевую. После
лучевой терапии она получила ожоги мочевого пузыря, и облучение прекратили.
Теперь она согласна на операцию. А вот в смесь не верит. Ваши книги оставили ей
в больнице, но она не горит желанием их читать. Убедить её не можем, очень
обидно. Ведь дочка лечилась Вашим методом у неё на глазах, и успешно!

Теперь о ходе моего лечения. В конце первого цикла появился сильнейший
кашель с отходом множества мокроты, с носа слизь текла ручьем. Это длилось 3
дня. И на этом всё. Мне не понадобилось ни голодание, ни ингаляторы. Удушья
(приступов астмы) больше не было.
С проглатыванием пищи сейчас особых проблем нет. Шишка на шее немного
уменьшилась, но ещё заметна на глаз. К врачам я не обращалась, УЗИ не
проходила. Надо всё-таки мне обследовать свою шею. Обязательно сделаю это.
Николай Викторович, Ваша методика эффективнее, легче и безопаснее в 100 раз,
чем та, которой я занималась прежде (голодание). (Шевченко Н.В.: На этом сайте
есть ещё одно похожее письмо (читайте его здесь) от очень больного человека,
который лечился сначала по известной системе оздоровления японского инженера
Кацудзо Ниши, а затем – моим методом. Советую прочитать, что этот человек
пишет о методе К. Ниши и "методе Шевченко".) Большое спасибо и Богу нашему и
Вам за то, что она есть на свете и помогает людям.
Теперь о дяде Мише – это тот мужчина 73-х лет, о котором я писала выше. Перед
тем, как Вам ответить, я с ним встретилась и уточнила всё, о чём сейчас напишу.
У него действительно была большая аденома простаты, я упустила, каких
размеров. До начала лечения Вашей смесью 2 раза проходил УЗИ. Результаты у
него на руках.
Ему предложили операцию в бесцеремонной форме, чем оскорбили человека. От
операции он отказался. Некоторое время принимал вытяжку из чистотела. Очень
плохо себя чувствовал. Был лежачим. Кроме всего, была обнаружена ещё и
закупорка мочевых протоков, 4 дня был с катетером.
Принимал гентос, кардуру, канефрон. Потом вспомнил о Вашей книге, которую 2
года назад отдал соседке, страдавшей от сахарного диабета.
Между прочим, эта соседка принимает Вашу смесь уже 5 лет. Избавилась от
многих болячек, а от сахарного диабета не принимает никаких уколов.
Дядя Миша купил себе новую Вашу книгу. Дозу 35+35 принимал 2 года. С третьего
года перешёл на двухразовый приём, тоже 35+35 мл. Диету соблюдал.
ЧЕГО ОН ДОБИЛСЯ: После 1-го цикла мочевые позывы были 3 раза за ночь, а
после 3-го цикла – уже только 1 раз. Боли прошли. После лечения он УЗИ не
проходил. Сейчас чувствует себя хорошо, живёт полноценной жизнью. В прошлом
году, на Успение Матери Божьей, ходил с паломниками пешим крестным ходом в
Почаевскую Лавру. (Шевченко Н.В.: От Хмельницкого до Почаева – 100
километров по прямой). Дядя Миша выдержал поход хорошо, даже сам удивился.
(Он верующий, поёт в церковном хоре).
Его жена, Нина Кондратьевна, тоже принимает смесь уже 3-й год, дозу 35+35 мл
три раза в день, не нарушая методики.
ОНА МЕДИК. Испробовала на себе всё медикаментозное лечение. Много лет
страдала от хронического гастрита и энтероколита, не могла ничего есть. Ещё у
неё сильно болели суставы (артрит). Сама делала уколы себе в суставы, и всё же
боли в ногах сильно мучили.
Улучшение её состояния наступило очень скоро. Сейчас может кушать всё.
Появились силы, может свободно работать в своём хозяйстве вместе с мужем. Ей
65 лет. Её слова: "Мы испробовали это лечение на себе, и можем смело
предлагать его своим детям и внукам". Она умница.

Их сын Александр, ему 36 лет, пьёт смесь 35+35 мл три раза в день 1 год.
Появились силы, стал работать; а был тоже весь больной.
Непросто было дяде Мише убедить свою родную сестру Полину с онкологическим
диагнозом принимать Вашу смесь. Она сначала выбрала официальную медицину,
и прошла весь ад лечения в онкодиспансере. Перенесла две операции по
удалению правой груди и подмышечного лимфоузла. После химио- и лучевой
терапии обострился сахарный диабет, сильно увеличилась и разболелась печень.
А обратилась она к врачам в первый раз с небольшой кистой в правой груди.
На лечение в онкологии ушли все деньги, какие только можно было добыть. Когда
оставалось продать ещё только дом, она наконец прислушалась к своему брату.
Она поняла, что медицина её только угробит. Исповедала Господу грехи, и
приступила к лечению смесью 3 раза в день, дозой 40+40 мл, соблюдая все
предписания методики.
Через 1 год лечения Вашим методом печень пришла в норму, сахар – почти
норма, состояние улучшилось.
4 июня 2012 г. Ди–енко Л.И., г. Хмельницкий, Украина.
След всичко прочетено в този случай ми идва на ум да запитам:
- Странно, защо не си е продала още и къщата тая тетка? Какво ли се е
случило, та така й е дошъл умът в „мислилката”, че се е спряла така навреме преди този съдбовен акт?
(((-:
Ами така де – като си тръгнала с такъв размах, мари тетке, да си продаваш и
прахосваш всичко за лекарства които не помагат с нищо а даже ти
увреждат и здравето – карай наред тогава! – за какво ти е тая къща?
Продавай я и нея – и оставай на улицата... Само ми отговори: ЗАЩО? ...
---------------------б) Следват останалите случаи (от този раздел на архива) – само заглавията:
Врач - терапевт о «методе Шевченко». Лечение рака желчного пузыря с
метастазами в печень и лимфоузлы, канцероматоза (ракового обсеменения)
брюшины, асцита; саркомы матки с метастазами в яичники, малый таз и прямую
кишку
Доктор фармацевтических наук о «методе Шевченко». Лечение рака мочевого
пузыря, рака кишечника с метастазами в печень
Лечение 18-летней полной глухоты, лимфомы, рака пищевода и желудка, запоров,
гипертонии
Лечение аденомы предстательной железы, гипертонии
Лечение аллергии на водку, лекарства, пищу; туберкулеза сустава;
неоперабельного рака матки, когда больная уже не могла сама пить «смесь
Шевченко». Как помогают яблоки зелёных сортов
Лечение аллергии на пищу и лекарства, алкоголизма, язвы желудка
Лечение аллергии на спиртное, подагры, сильных болей, гипертонии,
остеохондроза, запоров, панкреатита
Лечение аллергии, экземы, панкреатита

Лечение аутоиммунного тиреоидита, гипотиреоза, женского бесплодия,
мастопатиии, узла и кист в молочной железе
Лечение базалиомы (дважды) в возрасте за 90 лет, гипертонии, варикозного
расширения вен
Лечение бокового атрофического синдрома (БАС)
Лечение бронхиальной астмы смешанного типа, зависимости от гормонов,
туберкулезной каверны легкого
Лечение быстро растущей папилломы без точного диагноза
Лечение врожденного цирроза печени у грудного ребенка
Лечение гастрита, колита, изжоги, гипертонии, кисты в селезенке, камней в почках,
лишнего веса
Лечение гепатитов В и С, рака легких с метастазами в позвоночник. О том, что
некоторые биохимики - лауреаты Нобелевской премии доказали, что СПИД как
набор симптомов есть, а «вируса ВИЧ» нет
Лечение гипертонии, последствий инсульта
Лечение гипертонии, сахарного диабета, гельминтоза (от паразитов), трофических
язв, почечной недостаточности, фурункулеза, варикоза
Лечение гипертонии, стенокардии, аритмии сердца; почек от песка; геморроя,
сахарного диабета
Лечение гипертонии, язвы желудка и 12-перстной кишки, «бородавки», склероза
сосудов при удаленном желчном пузыре
Лечение гломерулонефрита и хронической почечной недостаточности
Лечение демпинг-синдрома, гипотонии, сильнейших хронических запоров и
головных болей, межпозвонковой грыжи
Лечение детского церебрального паралича (ДЦП), и миомы матки 10-12 недель,
гнойников на лице, гайморита при единственной почке
Лечение женского бесплодия и при беременности
Лечение злокачественной гистиоцитомы мягких тканей с язвой
Лечение инфекционного полиартрита
Лечение ишемической болезни сердца (стенокардии), аритмии
Лечение кист в щитовидной железе
Лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза легких, плеврита, каверны в
легком, гастрита. О диете без соли.
Лечение лимфогранулематоза средостения, лимфосаркомы, опухоли головного
мозга (астроцитомы)
Лечение лимфомы (лимфосаркомы)
Лечение лимфомы головного мозга, симптомов инсульта и сильной интоксикации,
почки от камня
Лечение лимфосаркомы при длительном ухудшении. О силе молитвы
Лечение липосаркомы, судорог, онемения ноги, цистита, бронхита
Лечение меланомы с метастазами в молочную железу, матку, почку, печень,
последствий инсульта; сильной одышки в возрасте 95 лет. Сравнение системы
оздоровления Кацудзо Ниши и «метода Шевченко»
Лечение меланомы, наркомании, трофических язв, алкоголизма, эпилепсии
Лечение менингиомы (опухоли головного мозга), тромбофлебита, хронического
гнойного гайморита, аритмии сердца
Лечение метастаза меланомы в легком и лимфоузлах средостения

Лечение метастазов базалиомы (рака кожи) в легких
Лечение метастазов злокачественной параганглиомы в легких. К чему приводят
сомнения в диагнозе врачей
Лечение метастазов злокачественной параганглиомы после частичной операции и
тяжелейшего инсульта в течение 8 лет. Как изменение дозы смеси влияет на
лечение
Лечение метастазов лимфосаркомы в лимфоузлах
Лечение метастазов меланомы в лимфоузлах и её рецидива после
преждевременного прекращения лечения «методом Шевченко»
Лечение метастазов меланомы в печени
Лечение метастазов рака в ложе удаленной почки, в печени, поджелудочной
железе, селезенке
Лечение метастазов рака кишечника в костях при удаленном желчном пузыре,
после инсультов; гипертонии, эрозий в желудке, колита
Лечение метастазов рака легких в головном мозге, костях головы, легком; артрита,
гипертонии
Лечение метастазов рака легкого в костях, панкреатита, больного сердца,
дистрофии
Лечение метастазов рака молочной железы в костях в течение 10 лет, рака матки
с кровотечениями, лимфосаркомы после попытки операции
Лечение метастазов рака молочной железы и матки в костях при очень сильных
болях
Лечение метастазов рака пищевода, гипертонии при работающей на 8% почке,
геморроя, пигментных пятен по всему телу, бородавок на руках
Лечение метастазов рака почки в костях при единственной почке и гемоглобине 37
(тридцать семь) г/л
Лечение метастазов рака почки в легких при единственной почке
Лечение метастазов рака толстой кишки в печени и брюшной полости при полной
непроходимости кишечника
Лечение метастазов рака толстой кишки в печень и почки
Лечение миеломной болезни (миеломы, плазмоцитомы), остеопороза
Лечение миеломной болезни после инсульта при очень плохих анализах крови
Лечение наркомании, экземы всего тела, дисбактериоза, женского бесплодия
Лечение наследственной гипертонии после инсультов, атеросклероза,
стенокардии, тромбоза артерий, системной красной волчанки
Лечение неоперабельного рака головного мозга с метастазами в нём же
Лечение неоперабельного рака желудка с метастазами в поджелудочную железу и
кишечник, после попытки операции; огромной язвы желудка; лимфомы с асцитом и
плевритом; рака прямой кишки
Лечение неоперабельного рака легких 4-й стадии, гепатита С, эпилепсии у ребенка
Лечение неоперабельного рака легкого 4-й стадии с распадом опухоли. Что будет,
если бросить это лечение до исцеления
Лечение неоперабельного рака легкого после попытки операции
Лечение неоперабельного рака легкого, плеврита
Лечение неоперабельного рака легкого, плеврита, туберкулеза
Лечение неоперабельного рака мочевого пузыря. Прошло 7 лет...

Лечение неоперабельного центрального рака легкого с метастазами в
позвоночник, плеврита, кровохарканья
Лечение неоперабельной опухоли (рака) головного мозга
Лечение неоперабельной раковой опухоли головки поджелудочной железы после
наложения анастомоза в обход опухоли
Лечение неходжкинской лимфомы (лимфосаркомы), туберкулезной каверны в
легких
Лечение неходжкинской лимфомы 4-В стадии, гепатита С
Лечение неходжкинской лимфомы 4-й стадии, цирроза печени, асцита, варикоза
при пороке сердца и низком артериальном давлении
Лечение неходжкинской лимфомы, болезни Бехтерева, алопеции (облысения)
Лечение огромной миомы или рака матки. Ещё раз о том, что «методом Шевченко»
могут лечиться все
Лечение огромных метастазов рака матки в шейных лимфоузлах в течение 7 лет с
повторным началом лечения после рецидива, аритмии, тахикардии, гипертонии,
панкреатита
Лечение опухолей почки и кожи, причём в обоих случаях было временное
увеличение опухолей; 30-летней аллергии на пыльцу, «шума в ушах», гипертонии;
о сафлоровом масле и масле виноградных косточек; о пользе чайной ложки
рисового масла
Лечение опухоли Вильмса (рака почки) у маленького ребенка, тиреоидита, болей в
желудке, хронического гайморита
Лечение опухоли головного мозга (метастаза рака молочной железы)
Лечение опухоли головного мозга, эпилепсии
Лечение опухоли молочной железы, рака матки, кисты на матке, кровотечений,
опухоли почки, рака в костях, астмы, камней в почках, больших жировиков и
родинок, геморроя. Что бывает при бросании лечения до полного исцеления
Лечение опухоли почки, миомы матки, артрита, язвы 12-перстной кишки, аллергии,
бронхиальной астмы, остеохондроза, сильных головных болей
Лечение опухоли прямой кишки, болезни Крона (язв кишечника), геморроя,
гипертонии
Лечение опухоли толстой кишки, анемии, ишемической болезни сердца,
остеохондроза, головных болей и застарелой аллергии на многие продукты,
запахи и лекарства
Лечение опухоли хвоста поджелудочной железы, панкреатита
Лечение остатков единственной почки среди огромной опухоли в ней
Лечение остеопороза, сильных болей в костях, тахикардии, полипов желудка
Лечение остеохондроза, сильнейшего склероза, потери памяти
Лечение панкреанекроза (острого панкреатита), запоров, бронхиальной астмы,
зависимости от гормонов, щитовидной железы, язвы желудка, артрита
Лечение панкреатита (тяжелой формы), гастрита, холецистита, бронхита, язвы 12перстной кишки
Лечение папиллом на теле, от паразитов, сильной общей слабости, рака прямой
кишки 4-й стадии. Что показывает при этом лечении компьютерная диагностика
органов
Лечение первичного рака печени с метастазами в обе доли печени, цирроза
печени, асцита

Лечение перелома шейки бедра и рака молочной железы
Лечение перстневидноклеточного рака желудка с большой язвой
Лечение плоскоклеточного рака легких после попытки операции, рака слепой
кишки
Лечение подострого диффузного гломерулонефрита у ребенка
Лечение поликистоза печени и желчного пузыря, гайморита, бронхита,
остеохондроза, стенокардии, аденомы простаты
Лечение почек и желчного пузыря от камней
Лечение почки от камня
Лечение прогрессирующего врожденного порока сердца у ребенка, рака пищевода
и желудка, гипертонии, гайморита, геморроя, остеохондроза, мастопатии
Лечение псориаза всего тела, хронического холецистита
Лечение пятидесятилетних хронических запоров, болей в голове и сердце,
хронического цистита при питье смеси по «методу Шевченко» один раз в день
Лечение рабдомиосаркомы у ребенка
Лечение рака бронха (легких) с метастазами, рака мочевого пузыря, рака
предстательной железы с метастазами в легкие, печень, позвоночник
Лечение рака верхней челюсти 4-й стадии с метастазами в шейные лимфоузлы
Лечение рака внепеченочных желчных протоков после попытки операции
Лечение рака головки поджелудочной железы 4-й стадии в течение 10 лет
Лечение рака головного мозга – рецидива глиобластомы, эпилепсии
Лечение рака головного мозга, последствий инсульта
Лечение рака горла
Лечение рака горла 4-й стадии; рака легких; гипертонии, стенокардии,
остеохондроза, холецистита, эрозивно-язвенного колита, гастрита при
хронической почечной и сердечной недостаточности; очень сильных судорог
конечностей, зависимости от приёма гормонов
Лечение рака горла 4-й степени с метастазами в кости, рака матки, рака легких,
сильных головных болей
Лечение рака горла в 88 лет. Долго были ухудшения
Лечение рака горла и корня языка с язвами и метастазами в печени и легких;
гипертонии; камня в желчном пузыре
Лечение рака горла, рака сигмовидной кишки
Лечение рака гортани
Лечение рака гортани без операции
Лечение рака гортани, горла и корня языка с метастазами в лимфоузлы
Лечение рака гортани, горла, метастаза в шейном лимфоузле с язвой на нем
Лечение рака единственной почки, анемии (низкого гемоглобина крови)
Лечение рака желудка 4-й стадии
Лечение рака желудка при удаленном желчном пузыре
Лечение рака желудка с многочисленными метастазами
Лечение рака желудка, рвоты
Лечение рака желудка, сильных болей, рвоты при гемоглобине 35 (тридцать пять)
г/л
Лечение рака и аденомы предстательной железы, гипертонии, аритмии сердца
Лечение рака и папиллом мочевого пузыря, геморроя, камней в желчном пузыре,
варикозного расширения вен

Лечение рака и язв желудка при удаленном желчном пузыре и болезни сердца
Лечение рака и язв оперированного желудка
Лечение рака легких после инсульта при парализации всего тела и почти
отключенном сознании, гипотонии
Лечение рака легких при сильнейшей одышке, рака кишечника
Лечение рака легких, одышки, гипертонии, аритмии сердца при единственной
почке в 91 год
Лечение рака легкого в 78 лет. Прошло 11 лет...
Лечение рака легкого с метастазами в костях, плеврита, рака матки, хронического
тонзиллита (ангины)
Лечение рака легкого, глаукомы, катаракты, болезни Паркинсона
Лечение рака легкого, рака молочной железы с метастазами в лимфоузлы, рака
прямой кишки с метастазами в печень
Лечение рака легкого, рака мочевого пузыря
Лечение рака легкого, туберкулеза
Лечение рака матки
Лечение рака матки 3-й стадии с прорастанием в кишечник, кровотечений,
хронического гайморита и воспаления легких, камней в почках, мочевом и
желчном пузыре, катаракты, экземы, туберкулеза, пьянства. О тех, кто бросал это
лечение. Почему я никогда никому не даю ничьих адресов и телефонов и не
публикую адреса и фамилии больных
Лечение рака молочной железы с метастазами в легкое, печень, ребра и другую
грудь; плеврита, раковых язв; метастазов рака кишечника в легких; рака печени,
лимфогранулематоза или лимфосаркомы. Что бывает с теми, кто бросает это
лечение до исцеления
Лечение рака молочной железы с язвой, аденомы предстательной железы
Лечение рака молочной железы, двукратное
Лечение рака молочной железы, узлов в щитовидной железе, ишемии сердца,
аденомы предстательной железы, излишнего веса тела (150 кг минус 65 кг)
Лечение рака мочевого пузыря после трёх инфарктов при сильном постоянном
кровотечении и низком гемоглобине, паховой и пупочной грыжи
Лечение рака мочевого пузыря, кровотечений в течение 7 лет. Врачи не понимают,
почему нигде нет метастазов
Лечение рака мочевого пузыря, кровотечений, тошноты, изжоги, поноса
Лечение рака мочевого пузыря, прораставшего в соседние органы, аневризмы
аорты, псориаза, хронического насморка и бронхита
Лечение рака печени
Лечение рака пищевода 4-й стадии с метастазами
Лечение рака пищевода 4-й степени с метастазами в печень при полной
непроходимости пищевода
Лечение рака пищевода, многолетней изжоги при удаленном желчном пузыре,
гипертонии
Лечение рака поджелудочной железы с метастазами в печени, рака головного
мозга
Лечение рака поджелудочной железы с метастазами в печень, желтизны тела
Лечение рака поджелудочной железы, панкреатита, болезней печени и сердца,
остеохондроза

Лечение рака почки (гипернефромы), камней в желчном пузыре, многолетней
изжоги, гипертонии
Лечение рака почки и кист в почках
Лечение рака почки при гипертонии (давлении 300/160), холецистите и
панкреатите
Лечение рака почки с метастазами в селезенку и печень
Лечение рака предстательной железы (метастазов в костях), опухоли головного
мозга, полипов кишечника, бронхиальной астмы, сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного тракта
Лечение рака предстательной железы 4-й стадии с метастазами в легких и костях
Лечение рака предстательной железы 4-й стадии с прорастанием в мочевой
пузырь и метастазами в костях
Лечение рака предстательной железы при ПСА 100 и выведенной из мочевого
пузыря трубке
Лечение рака предстательной железы при ПСА 158 и метастазов рака молочной
железы в легкие и головной мозг
Лечение рака предстательной железы при ПСА 243, после аорто-коронарного
шунтирования
Лечение рака предстательной железы при ПСА 340 в возрасте 80 лет
Лечение рака предстательной железы, прораставшего в прямую кишку,
кровотечений, стенокардии, аритмии сердца, дивертикула пищевода
Лечение рака предстательной железы, рака мочевого пузыря, камня в почке,
гипертонии, себореи, хронического бронхита, кист на печени, почках, селезенке,
«шишек» на теле. О питье смеси без перерывов. Почему иногда временно растет
ПСА
Лечение рака предстательной железы. Что делать, если при этом лечении вдруг
вырос ПСА
Лечение рака прямой кишки
Лечение рака прямой кишки, кровотечений, рака поджелудочной железы
Лечение рака слепой кишки 4-й стадии с метастазами в печени, кровотечений
Лечение рака тела и шейки матки
Лечение рака толстой кишки, кровотечений, геморроя, варикоза, камней в почках,
стенокардии, кальциноза сердечного клапана, язвы 12-перстной кишки, подагры,
аденомы предстательной железы, атеросклероза головного мозга
Лечение рака уха с метастазами в лимфоузлы и рака легких 4-й стадии
Лечение рака шейки матки 3-й стадии, рвоты, кровотечений, нагноений, большой
потери веса и тяжелого алкоголизма у больных, не говорящих по-русски
Лечение рака шейки матки и кишечника, запоров, кровотечений, гипертонии,
стенокардии, излишнего веса тела (120 кг минус 44 кг)
Лечение рака шейки матки с метастазами в матку, влагалище, мочевой пузырь;
кровотечений; язвы желудка; полиостеоартроза; гломерулонефрита у ребенка
Лечение рака шейки матки с прорастанием в яичник, рака прямой кишки с
метастазами в лимфоузлы
Лечение рака щитовидной железы 4-й стадии, язвы желудка, рака желудка, печени
и поджелудочной железы, варикоза, кровотечений, камней в почках, гипертонии,
туберкулеза
Лечение рака щитовидной железы с метастазами в лимфоузлы

Лечение рака языка. Почему нельзя принимать «от давления» клофелин
Лечение рака яичников с метастазами в брюшной полости и печени, трофических
язв
Лечение реактивного полиартрита, коксартроза, остеопороза и некроза кости
Лечение ревматоидного артрита, остеопороза, остеохондроза, гипертонии
Лечение ревматоидного полиартрита
Лечение ревматоидного полиартрита в тяжелой форме, камней в почках и
желчном пузыре, гипертонии, зависимости от гормонов
Лечение ревматоидного полиартрита, бронхиальной астмы, цистита, гайморита,
геморроя, отеков, выпадения волос на голове
Лечение рецидива лимфогранулематоза, камней в почках
Лечение рецидива лимфогранулематоза. Были временные ухудшения
Лечение рецидива рака в единственной почке, сахарного диабета, гипертонии
Лечение рецидива рака мочевого пузыря
Лечение рецидива рака шейки матки с метастазами в брюшной полости,
сердечной одышки, грибка
Лечение рожистого воспаления, двукратное
Лечение саркомы яичника 4-й стадии после попытки операции, последствий
инсульта
Лечение сахарного диабета 2-го типа, полипоза внутренних органов, гипертонии,
артроза, глаукомы
Лечение сахарного диабета, гипертонии, последствий инсульта
Лечение сахарного диабета, гипертонии, цирроза печени, трофических язв,
ишемической болезни сердца и последствий инсульта
Лечение сахарного диабета, зависимости от приема инсулина
Лечение сахарного диабета, опухоли пищевода, гипертонии, гайморита, гепатита,
почек от камней
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности, отеков, аллергии, кораллового
камня в почке
Лечение системной красной волчанки (СКВ), камней в почках, патологических
переломов, трофических язв, зависимости от приема гормонов
Лечение системной красной волчанки (СКВ), остеопороза, полиартрита,
зависимости от преднизолона
Лечение системной склеродермии, трофических язв, остеопороза. О том, что и у
глубоко верующих людей болезни могут вскоре вернуться, если они перестают
лечиться
Лечение стенокардии покоя в течение 8 лет
Лечение стенокардии, атеросклероза, пароксизмальной тахикардии, гипертонии,
остеохондроза и остеоартроза
Лечение туберкулеза, плеврита, гипертонии, суставов
Лечение узлов в оперированной щитовидной железе. Что происходит с уровнем
гормонов щитовидной железы при этом лечении
Лечение хронического лимфолейкоза в течение 10 лет (с перерывом на 1 год)
Лечение хронического лимфолейкоза, зависимости от приема гормонов
Лечение хронического тонзиллита (ангины). О питье смеси в перерывах в крайних
случаях

Лечение центрального рака легкого с метастазами в плевру после попытки
операции, в течение 10 лет
Лечение цирроза печени, асцита
Лечение цирроза печени, асцита, геморроя
Лечение цирроза печени, сильных болей
Лечение экземы всего тела смешанного типа (сухой и мокрой одновременно)
Лечение экземы, гриппа, тяги к спиртному. О критиках метода и их цене
Лечение эндометриоза, гастрита, холецистита, энтероколита, дисбактериоза,
сильных повсеместных болей, бронхита, ангины, суставов, дисменореи,
уродливых шрамов
Лечение эндометриоза, распространенного в отдаленные органы и ткани, рака
матки, кровотечений из разных органов, сильнейших постоянных болей повсюду
Лечение энтероколита, панкреатита, запоров, гипертонии, мерцательной аритмии
сердца
Лечение эпилепсии. Отчего бывают при этом лечении сильные боли в костях,
примеры
Имате право да даунлоудвате този документ и да го използувате за себе си или за
други хора.
Нямате право да продавате - Разпространявайте БЕЗПЛАТНО!
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www.zdravoslov.info
www.cancercureclinic.info
http://cancer-en.blogspot.com/
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