Népiesen rákfene ellen
Ég

Tűz

Föld

Ismerni az okot; Ápolni Füstölni kenderleveket Gabona-/búzacsíra?
a lelket; mondani a
az alvásért; Méhgyanta, (főleg tönkölyé);
mély alvás igéit.
Méhfullánkméreg.
Madárberkenye
(Sorbus aucuparia L.);
Kender, Méhgyanta;
Méhpempő (nőknek).

Víz
Segíteni mély alvást
teával és hideg vizes
lepedőbe csavarással.

Az okok
Sok fertőzés és állandó bú.
Ne fogyassz olyan dolgot, ami bánatot okoz, még ha orvos adja is, habár a tudomány fejlett.

A mély alvás igéi
Ne gyötörjön gond, se félsz,
Meggyógyulsz, sokáig élsz!
Kenderből most tüzet rakok,
Rossz szellemek, távozzatok,
Jó szellemek, őrizzetek,
Mélyen aludjék a beteg!

Néhány dolog (bizonyos?) rákfenék ellen
Gabonacsíra: őrölni, aztán keverni vízzel/kancatejjel/kancatejsavóval.
Madárberkenye (Sorbus aucuparia L.): lekvár, ami ital, aztán ecet a lekvárból. Ama ecet
gabona-/búza-(?)csírával, húgy-utak gyógyítására.
Kender: sok betegségre jó. Allergia (csollányverés) és bőrrák ellen jó a kender-alsónemű.
Kenderfüst a légúti betegségek ellen. Asztma ellen kenderfüst és kendertea.
Méhgyanta: őrölni teába/szeszes italba, vagy csinálni kenőcsöt/pépet.
Méhfullánkméreggel és méhpempővel női betegségek ellen. Méhnyakrák ellen gyógy-ételként és
„bezörgetve a kiskapun”. Ez utóbbi úton (is) kombinálják más összetevőkkel: 10% méhgyanta, 20%
kenderfőzet, 20% orvosi székfű (Matricaria recutita),10% mezei zsurló (Equisetum arvense), 10%
szederlevél (Rubus), 10% macskagyökér (Valeriana officinialis), 10% (orvosi) körömvirág
(Calendula officinalis). Vérzés esetén szükséges: csersav, fehér fagyöngy (viscum album)
(antidepresszáns-szedőkre, várandós anyákra, gyerekekre veszélyes!), tölgykéreg. Tölgykéreg jó
gyulladás ellen. A lé legyen langyos. Orgazmus is kell. A mosás másik típusa ugyanezen úton a
kancatej/anyatej bejuttatása.
Ne együnk/igyunk olyan tojást/húst/tejet, amely örömtelen állatól származik.
Ne legyenek negatív érzések, hangulatok. Akarjunk élni (de ezt ne tévesszük össze a gyávasággal).
Füstölés: cserépedény alá száraz kenderlevelek. Gabona-/búza-(?)csírát péppé törni és megsütni;
vagy Holddal csíráztatni deszkán: Teliholdkor szárítani és őrölni; És hetekig adni vízben oldva.

Rákmegelőző ételek, italok (lehetnek): hagyma, paradicsom, aszparágusz, bors, vörösbor, pollen,
méz, hal, puha állatok. A puha állatok hangulatjavítók. Például egy hernyó.

5 elemes rendszer:
Fa, Tűz, Föld, Fém, Víz; vagy:
Nap, Tűz, Föld, Hold, Víz
Túl erős Föld vagy Tűz az oka a modern betegségeknek. Antioxidánsok igen fontosak a túl erős
Föld/Tűz ellen. És fontos az Omega 3. A növények Omega 6 anyaga gyulladáskeltéssel gyógyít
sebet, és a halak Omega 3 anyaga gyulladáscsökkentő hatású.
Elem

Tűz

Föld

Teremtmény

Állatok

Növények

Anyag

Hús, Zsír

Cukor

Betegség

Túlsúly, Cukorbaj, Néhány rák

Rák

Betegség oka

Az ok a Tűz a Föld által.

Az ok a Föld.

Túl sok cukor zöldség és gyümölcs nélkül túlsúlyt okoz és cukorbetegséget.
Energia: cukor által, és főleg zsír által
5 elemes módszer Kínából: elemek ciklusaira támaszkodik, kissé merev rendszer, számos kínai
gyógymódban nem is használható analógia. Az ősmagyar módszer tán ez lehetett: Látszik, hogy
más a 4 elem és az 5 elem rendszere, mert az 5 elemes rendszerben ugyanúgy a föld elem része a fa,
mint a 4 elemes rendszerben, tehát a módszer a következő lehetett: a kínai ciklusos módszert csupán
közvetett módszernek használták, a saját ősi rendszert pedig közvetlen módszerként. A közvetlen
módszer szerint a kimondottan táltos végzettségű gyógyászok csak az Ég elemet használták számos
esetben.
NE LÉGY HÍVŐ. UTÁNAJÁRÁS FONTOS.

