
Tratarea cancerului prin metoda Rudolf Breuss 

Principii de tratament

n Tumoarea canceroasa trebuie sa fie consumata chiar de corpul 
pacientului în timpul curei de post.

n Se procedeaza la  autoînfometare în timpul curei; prin privarea 
corpului de unele elemente (mai ales proteine), corpul consuma sau 
elimina tot ce nu-i apartine, inclusiv tumoarea canceroasa si orice 
depozite de reziduuri.

n Tumoarea este o formatiune de celule denaturate, care de obicei 
apare prin presiune îndelungata sau iritare îndelungata.

n Cancerul este mai greu vindecabil prin consumarea alimentelor 
solide si în special prin consumarea proteinelor animale.

Tratamente prin consumul unor amestecul de sucuri:

n 3/5 sfecla rosie,

n 1/5 morcovi,

n 1/5 bulb de telina,

n putina ridiche neagra, mai ales coaja

n un cartof mic

Exemplu: 300 g sfecla rosie, 100 g morcov, 100 g bulb de telina, 50 g 
ridiche neagra, un cartof mic cit un ou sau, daca nu este suportat, un 
ceai de coaja de cartofi baut rece.

Ceaiuri de consumat in timpul postului

n Ceai de salvie – pentru gargara se prepara cu apa calda, nu se 
fierbe (infuzie), pentru ca contine uleiurile eterice necesare gargarei. 
Pentru baut se fierbe 3 minute, nici mai mult nici mai putin, pentru ca 
la 3 minute se elibereaza enzima necesara ganglionilor si maduvei 
spinarii (se poate combina cu sunatoare, menta si roinita).

n Ceai pentru rinichi - infuzie (nu se fierbe) - amestec: 40 la suta 
coada calului, 30 la suta urzici, 20 la suta troscot, 10 la suta 
sunatoare. Nu se fierbe (infuzie), se lasa 10 minute în apa calda, se 
strecoara, apoi peste zat se mai pune apa si se fierbe. Apoi se 
strecoara si se amesteca cu cealalta tura. Se consuma numai 3 



saptamini.

n Ceai de napraznic (infuzie) – obligatoriu în orice forma de cancer, 
mai ales dupa iradieri.

Cura totala in caz de cancer

n În timpul curei nu este permis sa se manince nimic timp de 42 de 
zile decit sucurile de legume cu ceaiurile respective.

n Numai cu sucuri perfect naturale, de preferat preparate în casa.

n Se consuma numai sucul, fara pulpa (zat), pentru ca aceasta este 
hrana solida.

n Daca ceaiul de coaja de cartofi nu are gust bun, se renunta, 
înseamna ca ficatul nu are nevoie de el.

n De preferat sa nu se consume mai mult de o jumatate de litru de 
suc pe zi.

n Se bea încet, cite o lingurita, si se insaliveaza bine si apoi se 
înghite.

n Toate ceaiurile se beau fara zahar.

n Nu este voie numai sucul fara ceai.

n Nu se trece brusc numai la cura, este nevoie de citeva zile pentru 
obisnuire.

n Dupa cura nu se revine brusc la alimentatie.

Cum se urmeaza cura

n dimineata se bea întii, încet, jumatate de ceasca de ceai rece 
pentru rinichi

n peste 30-60 minute se beau 1-2 cesti de ceai de salvie cu 
sunatoare, menta si roinita

n dupa 30-60 minute se ia o înghititura de suc bine însalivat, apoi se 
mai repeta la o jumatate de ora cite o gura de suc, sau numai cind se 
simte nevoia

n ceaiul pentru rinichi se mai bea o data la prinz si o data seara, iar 
celelalte ceaiuri de cite ori se doreste

n sucurile nu se beau mai mult de o înghititura bine însalivata si este 
recomandabil sa nu se depaseasca o jumatate de litru pe zi

Particularitati ale tratamentelor



n Cancer mamar, ovarian sau uterin - o ceasca de ceai pe zi de 
alchamilla alpina + cretisoara + urzica moarta alba.

n Cancerul gurii, laringelui, buzelor - gargara cu ceai de radacini de 
anason si buxus.

n Cancerul pielii - se tamponeaza cu suc proaspat de rostopasca (nu 
se aplica pe plagi deschise).

n Cancer osos sau pulmonar - ceai de amestec: patlagina + muschi 
de piatra + plaminarica + silnic + luminarica.

n Cancer de ficat - ceai de coji de cartofi.

n Cancer de rect sau colon - bai de sezut sau clisma cu Marul 
Lupului (metoda Pop Nicolae) (atentie, a nu se consuma, poate fi toxic 
!)

n Cancer de stomac - ceai de pelin sau fierea pamintului.

n Cancer de splina sau pancreas - cel putin un litru de ceai de salvie.

Alte indicatii

n în cancerul gurii se ia ceai de patrunjel de cimp (radacini de 
anason), astfel: se face gargara cu primele doua guri de ceai si numai 
a treia se înghite

n în timpul curei nu sint indicate operatiile, injectiile si iradierile

n nu se face cura dupa operatie decit dupa ce trec doua saptamini

n eventual suc de lamiie, dar niciodata suc de mere

n nici o mincare nu se consuma fierbinte, ci numai rece sau calduta

n nu stomacul trebuie sa fie stapinul tau

n nu te teme de cancer!
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