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Przypadek Davida – rak chłoniak 
 

  

Dave Przed Dave Po 

 "Jesteś Terminal..." Nie ma nic innego może 

 

„Jesteś w stanie terminalnym... Nic już nie możemy zrobić , 
aby pomóc Ci się wyleczyć”  

 

                   Co byś zrobił, gdybyś usłyszał te słowa ? 

 

Dave:  „W czerwcu 1999, lekarze nie dawali mi  żadnej nadziei na wyzdrowienie      

z choroby nowotworowej chłoniaka. Przeżyłem szok , gdy usłyszałem, że  po 3 latach 

stosowania najlepszych metod leczenia tego raka nie pozostało już nic co zna 

współczesna medycyna , aby  wyleczyć moją chorobę . Śledziłem porady 

moich lekarzy i przeszedłem  przez różne tortury  podczas  prób leczenia tego 

nowotworu,  który zagrażał mojemu  życiu. Oto  krótka lista moich doświadczeń        

w czasie walki  z rakiem: 

 Objawy niewydolności serca,  nerek i wątroby 

 Rak znajdował się  w moich kościach  oraz wszystkich moich narządach  

(Był  to  etap 4 , a  są  tylko cztery  etapy) 

 Gorączka aż  40,5 stopni C 

 Usunięto mi śledzionę 

 Miałem  nocne poty i pocenie w czasie dnia  

 Otrzymałem "galony" chemioterapii i ogromne ilości sterydów 

 Miałem ekstremalne  nudności podczas  "leczenia" mojego ciała 

 Problemy szpiku kostnego po przeszczepie komórek macierzystych 

 Wypadanie włosów, osłabienie wzroku, mięśni,  utrata masy ciała                 

i  czucia w palcach, bolesne rany w ustach oraz gardle. 
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"Mój system immunologiczny działał w bardzo ograniczony 
sposób i nie dawał według lekarzy nadziei na wygranie   
wojny z rakiem”   

„Chemioterapia  mnie zabijała  podczas  prób  leczenia choroby 

nowotworowej”. 

 W tym momencie wiedziałem, że muszę znaleźć sposób, by odzyskać 

zdrowie. Zacząłem poszukiwania alternatywnych metod powrotu do  

zdrowia, studiując wszystko , co mogłem znaleźć na temat naturalnych 

metod leczenia raka. 

 Czytałem  książki i rozmawiałem z różnymi osobami , a zwłaszcza z  tymi ,   

które przeżyły raka. Ponieważ rak zniszczył  mnie finansowo, moje 

pierwsze pytanie  u  ekspertów w dziedzinie zdrowia, to jak wykorzystać 

moje ograniczone środki pieniężne w  maksymalny sposób. 

 "Podczas rozmów  z tymi  ekspertami zdrowia odkryłem        
5 prostych kroków,  aby zmaksymalizować ZDROWIE                  
i osiągnąć zwycięstwo nad chorobą" 

 Detoksykacja  ciała, aby  usunąć  łańcuch  kwaśnych odpadów 

gromadzonych  każdego  dnia  oraz  usunąć  toksyny  nagromadzone    

w  organizmie  ze  środowiska,  leków  na  receptę,  żywności 

nienaturalnej  i  od  "normalnego"  procesu  starzenia  

 Nawilżenie  ciała, co jest  podstawą  do  zachowania  lub odzyskania 

optymalnego  zdrowia. 

 Dotlenienie  organizmu.  Rak  i większość  innych  chorób  nie  może 

przetrwać  w  środowisku  z  tlenem. 

 Alkalizowanie  ciała – zmiana  pH  organizmu  z  kwaśnego  na 

zasadowy,  bo  rak  i wielu  innych  chorób  nie  może  żyć  w 

warunkach  alkalicznych.  Stan  alkaliczny  ( pH 7,2)   jest  

"normalnym"  stanem  u osób zdrowych. 

 Wzmocnienie  układ odpornościowego ,  aby  zmaksymalizować 

zdolność  organizmu  do  zwalczania  chorób  i  samoleczenia. 

”W  moich  poszukiwaniach  niskich  kosztów i  jednocześnie 

skutecznych  metod  leczenia  raka chłoniaka  oraz  przywrócenia   

mi  zdrowia  odkryłem  korzyści  z  picia  wody  alkalicznej”        

 



     Jak  woda  alkaliczna  spełnia  te 5 prostych  kroków  do  
pomocy  w  poprawie  i  odzyskaniu  zdrowia  oraz  witalności  ?  

 Detoksykacja  - woda  alkaliczna  pomaga  w  naturalny  sposób 

pozbyć  się  toksyn  oraz  kwaśnych  odpadów  z ciała  i  jest silnym 

przeciwutleniaczem. Taka  woda  jest  jednym  z najlepszych  źródeł  

detoksykacji  organizmu. 

 Nawilżenie – podczas  procesu  jonizacji  specjalne  urządzenie 

tworzy  w  wodzie  mikroklastry,  dzięki  temu  woda ta  jest  łatwiej  

wchłaniana  na poziomie komórkowym   co znakomicie  nawadnia    

ciało  człowieka   

 Dotlenienie  –  woda  alkaliczna  sprawia, że  więcej  tlenu  jest 

dostarczane  do  komórek  w  porównaniu  z  wodą  destylowaną,  z 

odwróconej  osmozy, tylko filtrowanej ,  butelkowanej  lub  wody  z 

kranu. Rak  nie  rozwijają  się  w  natlenionych  komórkach !!! 

 Alkalizowanie   -  woda  zasadowa  pomoże  zoptymalizować  pH    

w organizmie. Możesz  spróbować  osiągnąć  stan  alkaliczny  jedząc 

odpowiednią  żywność, ale woda  alkaliczna  znakomicie  zwiększy 

i  przyśpieszy  twoje  wysiłki.  W rezultacie  pozwala to organizmowi 

lepiej  przyswajać  składniki  odżywcze,  minerały  i  suplementy. 

 Wzmocnienie  układu  odpornościowego  - wszystkie powyższe 

czynniki  pozwalają  wzmocnić  układ  odpornościowy,  aby  mógł  on 

szybko i skutecznie  reagować  na  wiele  codziennych  wyzwań. 

 
Dave:  .."Pije codziennie ok. 2,5 litra  wody  alkalicznej             

o  wartości  od  pH 8,5  do pH  9,0  .  Jeśli jesteś jak większość 

Amerykanów, to twój organizm potrzebuje więcej wody. Dlaczego nie pić 

najlepszej w smaku  wody alkalicznej, która jest także najlepszą wodą dla 

organizmu ?  Udało mi się  pokonać wyrok śmierci orzeczony przez 

środowisko medyczne i przeszedłem ze stanu  osoby śmiertelnie 

chorej na rentę chorobową”.   

„Moje ciało nie wykazuje żadnych oznak raka chłoniaka.  

Moje zdrowie i witalność powróciły” 

„Wierzę, że  woda  alkaliczna  stała się głównym  czynnikiem,  który  

przyczynił  się do pokonania  raka  i odzyskania zdrowia”.   

Dave Perkins  
Cancer Survivor Terminal – przypadek nowotwora terminalnego 


