
  و األمراض األخرى بشكل عام القواعد العامة بالنسبة لمرض السرطان

 

أوال من المهم جدا معرفة أن المسبب الرئٌسً لمرض السرطان هو تناول المنتجات 

الحٌوانٌة المتكرر بشكل ٌومً و بشكل خاص الحلٌب و مشتقاته من أجبان و ألبان 

خصوصا التجاري منها، باإلضافة إلى تناول السكر المكرر بشكل ٌومً و النشوٌات 

فبالنسبة لمرٌض السرطان البد من . (مثل الخبز األبٌض و األرز األبٌض)المقشورة 

التوقف بشكل شبه تام عن تناول السكرٌات و النشوٌات حٌث أن كالها ٌتحّول إلى 

جلوكوز بشكل سرٌع و بسٌط و هو الغذاء األساسً للخالٌا السرطانٌة و الذي ٌسمح لها 

أٌضا من الواضح أن المنتجات الحٌوانٌة هً أسرع شًء فً التعفن . بالتكاثر و االنتشار

 .مما ٌدل على أن البروتٌنات و الدهون الحٌوانٌة هً مصدر غذاء رئٌسً للطفٌلٌات

هنا البد لمرٌض السرطان و المرٌض بشكل عام أن ٌعود للغذاء الطبٌعً الحً الذي 

تعٌش علٌه الكائنات الشبٌهة باإلنسان بشكل طبٌعً فً البرٌة، و هذا بشكل رئٌسً 

مثل الخبٌزة و البقلة و البقدونس و الكرفس و الخس و : ٌتكّون من الورقٌات الخضراء

من الطعام ورقٌات % 80)أي أن تدخل الجسم األمور الخضراء بشكل كبٌر . الشبت إلخ

طبعا أٌضا ٌتم . من أجل دفع الحٌاة داخل الجسم و تنظٌفه و تزوٌده بالمعادن (خضراء

التركٌز على الخضار بشتى أنواعها باستثناء البطاطس و السبانخ و البندورة و الباذنجان 

 .(ألسباب ٌمكن توضٌحها بالتفصٌل لمن ٌرغب)

أٌضا من المهم جدا أكل المنّبتات، أي أن ٌتم تنبٌت مختلف البذور مثل العدس و الماش و 

و ٌتم التنبٌت بسهولة شدٌدة من خالل نقع البذور لٌلة . الحمص و القمح و الشعٌر إلخ

كاملة فً الماء و ثم تصفٌتها، و بعدها غسلها و تصفٌتها و تقلٌبها مرة ٌومٌا حٌث خالل 

 ساعة تخرج البراعم منها و هنا ٌتم أكلها مباشرة، أو مع السلطة، أو من خالل 48

عند الخلط بالخالط البد من شربها فورا حتى )خلطها بالخالط مع ماء و شربها كل صباح 

 .(ال تتأكسد



ٌمكن أٌضا تنمٌة حشٌش القمح و الشعٌر و شربه مع الوجبة فً الخالط ٌومٌا حٌث 

 .ٌحصل من خاللهما الشخص على تغذٌة مرّكزة جدا

د أٌضا تحضٌر شوربة  ٌّ هنا حٌث قد تم التركٌز على أكل الطعام الحً كما سبق، فمن الج

طبعا دون ماجً و دون بهارات و بالقلٌل جدا فقط من )خضار و بقولٌات طازجة ٌومٌا 

ٌّة غٌر المطبوخة كما سبق . (الملح البحري و لٌس المكرر حٌث ٌمكن اعتماد الوجبة الح

فً الصباح مثل السلطات و العصائر الخضراء و المكسرات النٌة المنقوعة بالماء إلخ، و 

و ٌمكن عمل وجبة خفٌفة فً الظهر من . شرب الشوربة الطازجة كوجبة بعد الظهر

إذا أحس المرٌض بالجوع  (و لٌس األبٌض)الخضار و القلٌل من األرز البنً الكامل 

نتٌجة عدم التعّود، و لكن من األفضل أن ٌكون كل األكل تقرٌبا مبنً على الورقٌات 

 .(لوز، جوز ،إلخ)الخضراء و المنبتات و المكسرات النٌة بعد نقعها بالماء 

إذا، حٌن ٌقوم الشخص المرٌض باستثناء جمٌع المواد الحٌوانٌة و السكرٌات و 

النشوٌات و المواد الكٌمٌائٌة و المصنعة و الحافظة، و بدل ذلك ٌقوم بالتركٌز على الغذاء 

الحً و النباتً فإن الجسم ٌتمكن من الدخول فً طور التنظٌف و تقوى المناعة و ٌتحول 

الدم إلى القلوٌة الطبٌعٌة إلى درجة تبدأ من خاللها بحرق الخالٌا السرطانٌة و 

فالجسم قادر على بناء نفسه و ٌلزمه فقط الوسط . المٌكروبات و بناء الجسم بشكل سلٌم

الحظوا كٌف أن مخرجات الجسم حٌن ٌتم تناول المنتجات الحٌوانٌة و الخبز )السلٌم 

األبٌض و ما شابه تكون رائحتها سٌئة جدا، مما ٌدل على وجود درجة تعّفن و سمٌة 

كبٌرة جدا بسببها فً الجسم، بغض النظر عن األقاوٌل و التفسٌرات التً ٌطرحها األطباء 

 .(و منظمات الصحة و التً باتت لألسف سببا فً مرض الناس و لٌس صحتهم

من المهم أٌضا التوقف عن تناول الشاي و القهوة و استبدالهما بالشاي األخضر بدون 

سكر، حٌث ٌساهم الشاي األخضر على استرجاع قلوٌة الدم و تنظٌف الكبد و الكلى من 

 .الفضالت التً تتكون من شرب القهوة و الشاي األسود

الكلى و الكبد هما بمثابة فلتر تنقٌة فً الجسم، و إذا لم ٌكونا نظٌفٌن فال ٌمكن للجسم أن 

و ٌمكن تنظٌف الكلى و الكبد بشكل . ٌقوم بتنظٌف نفسه و بناء الخالٌا فٌه بشكل سلٌم



تدرٌجً من خالل شرب كأس ماء على الرٌق و قبل تناول أي شًء بنصف ساعة صباح 

 .كل ٌوم به ملعقتٌن زٌت زٌتون و ملعقتٌن لٌمون 

و البد من التركٌز الشدٌد على شرب ماء نقً جدا، حٌث تتم فلترة الماء بأفضل الطرق و 

الماء حً و هنالك  ) ساعة قبل شربه إلعادة  الحٌاة إلٌه 24بعدها وضعه فً فخارة لمدة 

أرّكز مجددا على أهمٌة أن ٌكون  . (الكثٌر من الدراسات التً توّضح هذا العلم لمن ٌرغب

 .الماء نقً جدا و موضوع  فً الفخار

و دون الحاجة للتفسٌر، فمن الواضح أن أهمٌة الدعاء و النفس الطٌبة و إزالة الغضب و 

نشر الحب فً القلب و وجود هدف فً الحٌاة هً مقّومات أساسٌة للصّحة و البد من 

أٌضا ممارسة التمارٌن . وجودها فورا عند كل إنسان بل إن تأثٌرها فوق كل شًء

 .الرٌاضٌة بشكل ممتع هو شًء هام جدا السترجاع الحٌوٌة

فً حالة لوحظ حاجة المرٌض الشدٌدة ألكل شًء طعمه حلو فٌمكن طهً القلٌل من األرز 

و لكن مع االنتباه بعدم . البنً و وضع القلٌل من دبس التمر أو العنب علٌه كوجبة خفٌفة

حتى الفاكهة البد من تقلٌلها لدرجة كبٌرة جدا أو إلغائها فً حالة االصابة . اإلكثار منه 

و عند األكل فقط التوجه للموسمً و المحلًّ الطازج غٌر المهرمن قدر . بالسرطان

 .اإلمكان

لكن البد أن ٌتم عمله فً . (مثل المخلل و الزٌتون)األكل المتخّمر جٌد و ٌمكن أكله ٌومٌا 

 .(و لٌس الكثٌر من الملح كما هو متعارف علٌه)المنزل و بكمٌة قلٌلة من الملح البحري 

أٌضا األمور المّرة، مثل اللوز المر و الترمس المر تحتوي على مادة قاتلة لخالٌا 

لكن من الهام عدم تناول ما ٌفوق عن . (17اسم المادة اللٌاترل، أو فٌتامٌن ب )السرطان 

 . حبة ٌومٌا ألن المادة حٌنها تبدأ بالضغط على الجسم بشكل عام20

أٌضا من الهام جدا و خصوصا فً الحاالت المتقدمة أن ٌتم الفحص المتكرر لنسبة 

البوتاسٌوم فً الجسم، فالعدٌد من الحاالت تدخل فً طور خطر بسبب الهبوط المفاجئ 

الداللة هً )للبوتاسٌوم و البد أن ٌكون هنالك مصدر فوري فً البٌت فً حالة حصل ذلك 



، حٌث أن الجسم ٌفقده بسبب بعض األدوٌة المعطاة، و (الوهن العام و عدم انتظام القلب

 .أٌضا بسبب تناول الملح المتكرر

و كذلك فإنه من الهام جدا تخلٌص الجسم من الفضالت أوال بأول حٌث أن الجسم و بشكل 

ٌطرح الكثٌر من  (و فً حالة التخلص من الوزن المفرط)خاص فً حالة السرطان 

الفضالت و السموم فً الدم خالل عملٌة التنظٌف، لهذا فإنه البد من عمل حقنة شرجٌة 

مرتٌن ٌومٌا على األقل تكون واحدة منها أو االثنتٌن معمولة من القهوة كما فً الفٌدٌو 

التالً حتى تقوم بفتح مسارات الكبد و المرارة و تخلٌص الجسم من السموم المطروحة 

: بشكل فوري دون أن تؤثر سلبٌا على الجسم و نشاط جهاز المناعة

http://www.youtube.com/watch?v=j9x_eJS9s7c 

 :إذا

 .أكل األكل الحً مثل الورقٌات الخضراء و الخضار .1

فقط القلٌل من )عمل شوربة طازجة ٌومٌا دون أي منتجات حٌوانٌة أو بهارات  .2

 .(الملح البحري

 .التوقف التام عن المنتجات الحٌوانٌة و المواد الكٌمٌائٌة الحافظة و ما شابه .3

 .التوقف التام عن السكر و النشوٌات المقشورة .4

 .ٌمكن أكل األرز البنً أو القمح الكامل بٌن فترة و فترة .5

مثال الحً فً . ال ٌتم خلط الخضار النٌئة بالمطبوخة، ٌتم المباعدة بٌنهما .6

 .الصباح، و المطبوخ شوربة بعد الظهر

 .فقط شاي أخضر بدون سكر. ال ٌتم شرب الشاي األسود و القهوة .7

 .نشر الحٌوٌة و الجمال فً البٌت و العمل لهدف فً الحٌاة .8

لٌس أكثر من )أكل شًء مر بمقدار قلٌل ٌومٌا، مثل اللوز المر أو الترمس المر  .9

 .( حبة ٌومٌا20

 . ساعة24أن تكون الماء المشروبة نقٌة جدا و بعد وضعها فً الفخار  .10

 .عدم التصّرف كضحٌة، أن تكون الشخصٌة قوٌة و لها هدف .11

 تنظٌف الكبد و الكلى التدرٌجً بالطرٌقة التً تم ذكرها .12

http://www.youtube.com/watch?v=j9x_eJS9s7c


تناول المنّبتات ٌومٌا سواء أكل أو شرب بعد الخلط بالخالط، و شرب  .13

 .حشٌش القمح و الشعٌر بعد الخلط بالخالط

محاولة إٌجاد نبتة األرقطٌون من عند العطارٌن و عملها شاي بمقدار  .14

 .مرتٌن ٌومٌا

و تناولها ٌومٌا  (Milk Thistle)محاولة إٌجاد أٌضا عشبة الخرفٌش  .15

ٌّة موجودة فً كل مكان)  .(هً نبتة بر

االبتعاد عن مضادات األكسدة و بشكل خاص فٌتامٌن سً حٌث ٌوقف  .16

 .عمل المناعة فً الجسم و بشكل خاص فً حالة السرطان

االبتعاد قدر اإلمكان عن تناول كل األدوٌة بسبب كونها تقرٌبا كلها تسبب  .17

 .أعراض جانبٌة فً الجسم و تثقل على الكبد و الكلى

االبتعاد عن جمٌع المواد الكٌمٌائٌة و بشكل خاص المنكهات و المواد  .18

 .(السكرلوز)الحافظة و المحلٌات الصناعٌة مثل األسبرتام و السبلندا 

تقلٌل القلً بالزٌت قدر اإلمكان، و إذا حصل من وقت لوقت فٌمكن  .19

 .استعمال زٌت عباد الشمس فقط فهو أقل الزٌوت تأكسدا من ما هو متوّفر

 

بعد العمل بكل هذه األساسٌات، ٌمكن التوجه إلى تنظٌف الجسم من المٌكروبات و 

ٌمكن إعطائها ألي أحد بالمّجان دون مقابل . الفضالت من خالل المواد التً تم ذكرها

 .بشرط العمل باألساسٌات أعاله و تعلٌم الناس

 :للقراءة عن المواد بالعربً ٌمكن اللجوء للصفحات التالٌة

http://baytallaah.com/articles_reader.php?id=159 

http://baytallaah.com/articles_reader.php?id=162 

http://baytallaah.com/articles_reader.php?id=163 

http://baytallaah.com/articles_reader.php?id=159
http://baytallaah.com/articles_reader.php?id=162
http://baytallaah.com/articles_reader.php?id=163


 

المادة التً تم التحدث عنها بشكل رئٌسً لتنظٌف الجسم هً مادة هاٌبوكلوراٌت 

الكالسٌوم، و هذه المادة مٌزتها أنها متوفرة و رخٌصة و فعالة جدا، كما أنها تعمل من 

و الذي هو مادة ٌصنعها جهاز  (HOCl)خالل التحول إلى مادة أسٌد الهٌبوكلوروس 

المناعة فً الجسم، و بالتالً ال تؤثر فٌما هو غٌر ضار بالجسم، و تقتل كل ما هو ضار 

 30بناء على العالم و على التجربة خالل )كما أنها . و بالتالً تعمل كمضاد حٌوي طبٌعً

ال تترك ترسبات تذكر فً الجسم بسبب بساطتها الشدٌدة بعكس األدوٌة الموجودة و  (سنة

التً تعمل على تلوٌث الكبد و الكلى بشكل كبٌر جدا بسبب تعقٌد تركٌبها و عدم وجودها 

 .(مواد دخلٌة تتدخل فً نمط عمل الجسم)فً الجسم 

 سنة من قبل عالم أمرٌكً اسمه جٌم همبل، و قد تم 30المادة هً نتٌجة أبحاث مدتها 

استعمالها باإلضافة لمواد أخرى اكتشفها نفس المكتشف من قبل المالٌٌن من األشخاص 

، و لم تكن هنالك أٌة ( ألف حالة من المالرٌا200بدأت بعالج )عبر هذه المدة الزمنٌة 

أعراض جانبٌة مذكورة طوال هذه المدة بل أنه قد تم تسجٌل حاالت شفاء كبٌرة جدا بأدلة 

 .موثقة موجودة لمن ٌرغب

 من الغرام للبالغ، و دائما تأخذ مع 0.4 بكمٌة حوالً دائما فً داخل كبسولةٌتم أخذها 

 .ربع معدة ممتلئة و على (كأسٌن على األقل)شرب كمٌة ماء كبٌرة 

أي شخص ٌمكنه أخذها و بالنسبة لألطفال فٌتم إعطائها نسبة و تناسب مع الوزن، أي 

 كٌلو 30 كٌلو ٌأخذ كبسولة كاملة فإن الطفل الذي وزنه 70مثال إذا كان البالغ الذي وزنه 

 .و هكذا. ٌأخذ أقل من نصف كبسولة

 .(بناء على المكتشف جٌم همبل)هً أٌضا ال تتعارض مع أي من األدوٌة 

فً حالة الشخص الطبٌعً أو األمراض الخفٌفة فإنه عادة ٌتم أخذ كبسولة واحدة  -

 .ٌومٌا لمدة أسبوعٌن و بعدها فقط عند الحاجة

فً حالة األمراض المعدٌة مثل االنفلونزا و ما شابه ٌمكن أخذ كبسولتٌن ٌومٌا  -

 .لعدة أٌام لحٌن أن ٌتم الشفاء



 كبسوالت ٌومٌة، 4فً حالة األمراض القوٌة مثل السرطان فعادة ٌتم التدّرج إلى  -

أي مثال األسبوع األول ٌتم أخذ كبسولة واحدة فقط، و األسبوع الثانً ٌتم أخذ 

أي واحدة ) كبسوالت ٌومٌة 4 أو 3كبسولتٌن، ثم األسبوع الثالث ٌتم أخذ 

 أسابٌع، مع 3و ٌستمر علٌها إلى  (صباحا، واحدة ظهرا، و واحدة مساء و هكذا

 . كبسوالت أو أكثر3 أٌام بعد الوصول إلى 3أخذ راحة ٌومٌن كل 

 و بشكل خاص من خالل الحقن فإنه من فً حالة األشخاص الذٌن أخذوا كورتٌزون

الهام جدا عدم أخذ كبسولة كاملة مرة واحدة، حٌث أن المادة ستقوم بتنظٌف 

الكورتٌزون من الجسم و إن حدث التنظٌف فجأة فقد تكون العملٌة صعبة على 

المرٌض، و هنا ٌتم أخذ ربع كبسولة معبأة فً المرة األولى و التدرج برفع الكمٌة 

المعبأة داخل الكبسولة قلٌال قلٌال كل ٌوم، مع مالحظة أي شعور بالدوخة، فإذا شعر 

حٌن ٌصل . الشخص بالدوخة ٌقلل الكمٌة و إذا لم ٌشعر بالدوخة فإنه ٌزٌدها و هكذا

الشخص إلى أخذ كبسولة كاملة دون أن ٌشعر بالدوخة فحٌنها ٌعرف الشخص أن 

 .الكورتٌزون خرج من جسمه و ٌمكنه االستمرار بشكل طبٌعً

 ال ٌجب أن  التفّولأٌضا و للحٌطة فإن األشخاص ممن لدٌهم مرض جٌنً اسمه

حٌث أن جسمهم ال  (على األقل أسبوعٌن)ٌأخذوا الكبسولة إال على فترات متباعدة 

 .ٌتحمل األمور المؤكسدة

 

لمشاهدة الحلقات مع قناة رؤٌا و غٌرها حٌث تم شرح المواد بالتفصٌل أٌضا ٌمكن 

 :اللجوء للروابط التالٌة

https://www.youtube.com/watch?v=5x2IY8KcL68 

https://www.youtube.com/watch?v=LA0jMr8-rSE 

https://www.youtube.com/watch?v=cLl4jz9WcFA 

http://www.youtube.com/watch?v=5gLfIe85jvw 

https://www.youtube.com/watch?v=5x2IY8KcL68
https://www.youtube.com/watch?v=LA0jMr8-rSE
https://www.youtube.com/watch?v=cLl4jz9WcFA
http://www.youtube.com/watch?v=5gLfIe85jvw


 

 :لقراءة المزٌد من التفصٌل بخصوص هذه المواد ٌمكن اللجوء للملّخص التالً

http://baytallaah.com/books/bookreader.php?bookno=178&pagen

o=1 

 

 :و لقراءة المزٌد عن نمط الغذاء المتوازن الخاص لحاالت األمراض المتعددة

http://baytallaah.com/books/bookreader.php?bookno=153&pagen

o=1 

 

أتمنى التنوٌه أٌضا أن المادة إلى االن و إلى أن تتم دراستها و السماح بها بشكل رسمً 

هً للبحث العلمً فقط و ٌتم البحث فٌها و استعمالها إذا رغب األشخاص بذلك على 

و أن المعلومات مذكورة أعاله مبنٌة على البحث و التجربة . المسؤولٌة الشخصٌة

 .الشخصٌة و التواصل مع العالم المكتشف

 

 مع الحب،

 محمد كٌالنً

http://baytallaah.com/books/bookreader.php?bookno=178&pageno=1
http://baytallaah.com/books/bookreader.php?bookno=178&pageno=1
http://baytallaah.com/books/bookreader.php?bookno=153&pageno=1
http://baytallaah.com/books/bookreader.php?bookno=153&pageno=1

