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Oto kilka fragmentów z książki, które nawet jeśli nie zmobilizują do natychmiastowego przeczytania, to na pewno zachęcą
do umieszczenia jej we własnej biblioteczce.
Mając do czynienia z tysiącami ludzi cierpiącymi na poważny
chroniczny ból, mogę na palcach jednej ręki policzyć tych, którym nie byłem w stanie przynieść wyraźniej ulgi. Takie samo
doświadczenie ma wielu specjalistów leczenia bólu, którzy łączą rozmaite procedury leczenia. Wielu specjalistów stosuje leki
dostępne bez recepty oraz te przepisywane, które mają dużo
różnych, poważnych efektów ubocznych, i które powodują ponad 40 000 niepotrzebnych zejść śmiertelnych rocznie. Zamiast
skutków ubocznych i dziesiątek tysięcy zgonów, których można
było uniknąć, my, stosując kurkuminę, mamy ZERO przypadków śmierci, a zamiast negatywnych skutków ubocznych, dostajemy „uboczne korzyści”.
***
Kurkumina jest doskonałym środkiem profilaktycznym, a także jednym
z najskuteczniejszych narzędzi jakie obecnie posiadamy, żeby zapobiegać i leczyć nowotwory. Potwierdza to ponad 8 000 opublikowanych
i zrecenzowanych artykułów naukowych.

***
Kurkumina dosłownie zeskrobuje utleniającą „rdzę” z naszych komórek, zapobiegając poważnym chorobom i cofając te, które już mamy.
Pomaga powstrzymać degenerację komórek i przywraca genetycznym
kodom komórkowym młodzieńczy poziom, powodując, że komórki te
będą się rozmnażały podobnie jak wtedy, gdy byłeś młody.
***
Kurkumina zawiera najskuteczniejsze składniki epigentyczne znane
nauce. Pomaga uaktywnić uśpione geny antyrakowe i wyłączyć geny
wywołujące nowotwór, które powinny pozostać nieaktywne.
						
***
Kurkumina ma unikalny sposób mówienia genom wywołującym apoptozę, żeby się obudziły i zakończyły życie tych ignorujących śmierć
komórek rakowych, albo przekazania szaleńczo imprezującym genom,
które powstrzymują apoptozę, żeby wróciły do swojego naturalnego
stanu uśpienia i przestały tworzyć guzy.
***
Kurkumina podsuwa wspaniałe rozwiązania dla nierównowagi chemii
mózgu. Zmniejsza stan zapalny i stymuluje tworzenie nowych komórek mózgu poprzez neurogenezę. To powoduje lepszą równowagę neurotransmiterów. Podnosi również poziomy noradrenaliny i tryptofanu
oraz zwiększa produkcję dopaminy, kolejnego neurotransmitera, który
odpowiada za reakcje emocjonalne, a także zdolność odczuwania przyjemności i bólu.
***
Działanie kurkuminy różni się od działania NLPZ (niestereoidowych
leków przeciwzapalnych), ponieważ kurkumina reguluje ścieżki sygna-

lizacyjne stanu zapalnego w ciele bez poważnego blokowania żadnej
z nich. W rezultacie stan zapalny zostaje zredukowany – co pokazały
badania kliniczne – w każdym calu tak samo dobrze, a nawet lepiej, niż
przez NLPZ, a co więcej bez żadnego ryzyka i niepożądanych skutków!
***
Zapalenie powoduje ból, tak więc jeśli zlikwidujesz stan zapalny, zlikwidujesz i ból. Kurkumina nie tylko uwalnia od zapalenia i bólu, ale
w rzeczywistości może pomóc odbudować zniszczoną tkankę chrzęstną,
przywracając stawom młodzieńczą elastyczność. Kurkumina jest również tak doskonałym antyoksydantem, że faktycznie może pomóc w naprawieniu oksydacyjnych szkód spowodowanych stanem zapalnym.
***
Zadziwiające właściwości przeciwzapalne kurkuminy czynią z niej
skuteczny środek dla równoważenia chemii mózgu i zwalczania depresji, choroby Alzheimera oraz demencji.
***
W przełomowym badaniu z 2006 roku na Uniwersytecie Arizona naukowy posunęli pogląd dotyczący stanu zapalnego o krok dalej, wykazując, że kurkumina może zapobiegać reumatoidalnemu zapaleniu
stawów – chorobie autoimmunologicznej. Inne badanie wykazało, że
kurkumina była co najmniej tak skuteczna jak dwa powszechnie zapisywane na receptę leki przeciwbólowe stosowane u osób z RZS.
***
Kurkumina pomaga unormować regulujący wagę poziom adiponektyny, kontroluje poziom cukru we krwi i wydzielanie insuliny, zmniejsza
produkcję glikogenu (zmagazynowana postać glukozy) w wątrobie, nie
wpuszcza glukozy do czerwonych krwinek, poprawia zdolność goje-

nia się ran, chroni nerki i może zapobiec rozwojowi cukrzycy typu 2,
a w niektórych przypadkach potrafi cofnąć tę chorobę.
***
Obecności kurkuminy sprzyja szybkiemu wzrostowi poziomu cholesterolu HDL - badania przeprowadzone w Indiach pokazały, że u ochotników, którzy brali 500 mg kurkuminy dziennie przez zaledwie tydzień
poziom dobrego cholesterolu (HDL) podniósł się o 29%.
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Specjalna wiadomość
dla lekarzy i pracowników
służby zdrowia
Większość autorów bardzo chroni swoje prace i zabrania kopiowania oraz rozprowadzania zawartości książki, chyba że zostanie uzyskana licencja lub za specjalną opłatą.
Ta część książki jest zupełnie inna. Informacja tu zawarta jest
tak ważna, że chcę, żeby była rozpowszechniana na wszelkie
możliwe sposoby. Przynajmniej jeśli chodzi o ten rozdział, nie
dbam o prawa autorskie.
Wiem również, że lekarze i inni pracownicy służby zdrowia
są bardzo zajęci. Mało prawdopodobne, żeby mieli dużo czasu
na czytanie książek, jednak, jeśli chodzi o tę, zawiera ona pewne
informacje, które mogłyby uratować, albo poprawić jakość życia
ich pacjentów. Rozumiem, że lekarze często są sceptyczni wobec
naturalnych preparatów i, jeżeli nie przeprowadzili swoich
własnych badań na dany temat, skłonni są trzymać swoich pacjentów z dala od takich środków, nawet jeśli te preparaty mogłyby uratować im życie.
Stworzyłem więc ten bardzo krótki rozdział – podsumowanie najważniejszych informacji z tej książki. Zachęcam, abyś kopiował go do woli. Wręcz go swojemu lekarzowi lub innemu pracownikowi służby zdrowia i zachęć go, żeby poświęcił 10 minut
na zapoznanie się z tym krótkim materiałem.

Drogi lekarzu,
twój pacjent dał ci kopię tego rozdziału z moim błogosławieństwem i za moim pozwoleniem. Razem z moim wydawcą
udostępniamy go jako własność publiczną po to, żeby ważne
informacje, które zawiera ten tekst na temat zalet kurkuminy
w zapobieganiu i leczeniu wielu odmian nowotworów mogły być
szeroko rozpowszechniane.
Od ponad dwudziestu lat badam chemio-ochronne i leczące
właściwości kurkuminy. Opublikowałem ponad 200 badań naukowych na temat różnych aspektów zdrowia i nowotworów, w tym
także o zdrowotnych korzyściach komplementarnej i alternatywnej
medycyny. Jestem przekonany, że kurkumina oferuje szeroki wachlarz korzyści w celu zapobiegania, leczenia, a może nawet wyleczenia nowotworów, bez dosłownie żadnych efektów ubocznych.
Oczywiście nie jestem jedynym naukowcem badającym
kurkuminę. Opublikowano ponad 8 200 badań na temat medycznych zalet kurkuminy, większość z nich w ciągu ostatnich
15 lat. W elektronicznej bazie danych Narodowego Instytutu
Zdrowia (NIH) zwanej PubMed (dostępne na pubmed.gov )
znaleźć można – w chwili pisania tej książki – 3 132 (na dzień
20.10.2016r – 3 581 wyników, przyp. tłum) wyniki po wprowadzeniu frazy „kurkumina, nowotwór”. Wiele z tych badań jest
dobrze skonstruowanych i podkreślają naukową wartość tego
naturalnego lekarstwa.
Oto pokrótce czego dowiedzieliśmy się o kurkuminie
i jej oddziaływaniu na komórki rakowe oraz geny, które nimi
zarządzają:
WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWZAPALNE
Kurkumina jest jedną z najsilniejszych występujących
w naturze roślinnych substancji przeciwzapalnych jakie poznała

nauka. Nie ma dosłownie żadnych efektów ubocznych ani toksyczności, nawet gdy zażywana jest w dużych ilościach. Uwaga na marginesie – wskaźnik zachorowań na raka w Indiach,
skąd pochodzę, jest bardzo niski, co może być w dużej mierze
powiązane z powszechnym spożywaniem kurkuminy (jako kurkumy) oraz innych przypraw mających lecznicze właściwości.
Kurkumina:
XX Blokuje COX–2 i prozapalne ścieżki sygnałowe NF–
Kappa B, zapobiegając chronicznemu stanowi zapalnemu.
XX Unieszkodliwia wolne rodniki tlenu, zapobiegając
w ten sposób produkcji kwasu arachidonowego uczestniczącego w procesie zapalnym.
XX Kontroluje produkcję cytokin.
XX Spowalnia lub zatrzymuje wytwarzanie innych enzymów, w tym kinaz białkowych.
EPIGENETYKA
Ten stosunkowo nowy dział nauki bada ekspresję genów1
w rozwoju nowotworów i potwierdza, że styl życia oraz zmiany środowiskowe mogą przywrócić zdrowszą i bardziej zrównoważoną ekspresję genów, zapobiegając i lecząc choroby onkologiczne.
Kurkumina:
XX Pomaga kontrolować ekspresję ważnych genów, które
powodują rozprzestrzenianie się nowotworu.
Ekspresja genu (ang. gene expression) – proces, w którym informacja genetyczna zawarta w genie zostaje odczytana i przepisana na jego produkty, które
są białkami lub różnymi formami RNA. (za Wikipedią, w dn.12.08.2016 – https://
pl.wikipedia.org/wiki/Ekspresja_genu )
1

XX Reaktywuje bierne geny hamujące rozrost guza i odwraca pracę genów powodujących wzrost guza.
XX Kontroluje ekspresję wielu miRNA, które kontrolują
wzrost i zachowanie genów wywołujących raka.

APOPTOZA, ANGIOGENEZA I METASTAZA
Zaprogramowana śmierć komórki, prewencja angiogenezy
(odżywiania komórek rakowych) i zapobieganie metastazie są dzisiaj niezwykle istotne dla wszystkich form leczenia nowotworów.
Kurkumina:
XX Wywołuje apoptozę na wiele różnych sposobów.
XX Skuteczniej blokuje angiogenetyczne ścieżki sygnałowe
niż inhibitory angiogenetyczne.
XX Blokuje szlaki sygnałowe EGFR oraz VEGF, które kontrolują rozrost nowotworu.
XX Jest naturalnym lekarstwem anty metastatycznym
(przeciw–przerzutowym).
XX Blokuje procesy zapalne, łącznie z przerzutami nowotworów w zaawansowanym stadium, w tym raka trzustki, wątroby i jelita grubego.

NOWOTWOROWE KOMÓRKI MACIERZYSTE
Komórki macierzyste raka są w dużej mierze odpowiedzialne za jego nawrót po miesiącach lub latach po terapii.
Kurkumina:
XX Zakłóca szlaki sygnałowe, zapobiega komunikacji z innymi komórkami nowotworowymi i zapobiega nawrotom.

XX Zwiększa skuteczność chemioterapii w uśmiercaniu
nowotworowych komórek macierzystych.

CHEMIO-OPORNOŚĆ
Według mojego doświadczenia, niemal u każdego pacjenta
na którymś etapie cyklu leczenia rozwija się chemiooporność.
Kurkumina:
XX Pomaga pokonać chemiooporność, poprawiając skuteczność leków chemoterapeutycznych.
XX Neutralizuje mechanizmy przeżycia komórek rakowych.

CHEMIO-WRAŻLIWOŚĆ
Druga strona tej samej monety – wykazano, że kurkumina
„otwiera” komórki rakowe na chemioterapię.
XX Uwrażliwia komórki nowotworowe i macierzyste komórki rakowe na wiele chemoterapeutyków.
XX Poprawia efektywność powszechnie stosowanych
w chemioterapii leków, w tym 5–FU.
XX Zwiększa skuteczność kilku leków stosowanych w leczeniu zaawansowanego nowotworu jelita grubego, min.
Irinotecanu, FOLFOXu, Gemcytabiny, Celecoxibu oraz
Paclitaxelu stosowanego przy nowotworze piersi.
XX Poprawia skuteczność chemioterapeutyków stosowanych w różnych rodzajach nowotworów: piersi,
jelita, trzustki, żołądka, wątroby, krwi, płuc, prostaty, pęcherza, szyjki macicy, jajników, głowy i szyi.
Dotyczy to również zaawansowanych nowotworów
uznawanych za nieoperacyjne.

XX Aktywuje miRNA do pokonania chemioopornych
komórek macierzystych raka.
XX Chroni zdrowe narządy, szczególnie wątrobę, nerki,
serce i śluzówkę jamy ustnej przed toksycznymi skutkami chemioterapii i naświetlań.
XX Podnosi jakość i czas życia.
LECZENIE INTEGRACYJNE
Kurkumina działa synergicznie w połączeniu z wieloma innymi naturalnymi preparatami.
XX Poprawia efekty chemioterapii i ochrania sąsiednie
tkanki przez uszkodzeniami spowodowanymi naświetlaniami i/lub chemioterapią.
XX Ma jeszcze większą skuteczność, gdy stosowana jest
w połączeniu z wieloma różnymi naturalnymi substancjami, min. boswellią, kwasami tłuszczowymi Omega–3,
witaminą D, resweratrolem i zieloną herbatą.
Badania przeprowadzone na Harwardzie i w Massachusetts General Hospital potwierdzają, że koktajl zawierający kurkuminę
może mieć „silne antynowotworowe” działanie, wzmacniając
efekty wszystkich rodzajów terapii i jednocześnie zmniejszając
toksyczność chemioterapii oraz leczenia naświetlaniami. Składniki koktajlu – kurkumina, kwas oleinowy (znajduje się w oliwie
z oliwek), sylibiny (z ostropestu plamistego), EGCG –galusan
epigallokatechiny – (z zielonej herbaty), kemferol (znajduje się
w wielu produktach spożywczych, np. w cebuli i zielonej herbacie), melatonina, enterolakton (lignany znajdujące się min. w nasionach, pełnych ziarnach, siemieniu lnianym, roślinach strączkowych), Withania somnifera czyli Ashwaganda (Ajurwedyjskie
zioło), oraz resweratrol (z czerwonych winogron, śliwek i jagód).

Przebadano i wykazano skuteczność kurkuminy w następujących rodzajach nowotworów:
XX jelita grubego
XX piersi
XX trzustki
XX wątroby
XX płuc
XX czerniaka
XX kości
XX szpiczaka mnogiego
XX prostaty
XX nowotworów głowy i szyi
XX przewlekłej białaczki szpikowej
XX mózgu (glejak)
XX pęcherzyka żółciowego
XX chłoniaka
XX i wielu innych rodzajów raka
INNE CHOROBY ZAPALNE
Kurkumina została uznana za skuteczny środek w leczeniu
wielu różnych chorób, w dużej mierze ze względu na swoje
przeciwzapalne działanie.
Oprócz raka, kurkumina ma pozytywne działanie min. na:
XX otyłość
XX choroby serca
XX cukrzycę
XX artretyzm i chroniczne bóle
XX depresję
XX demencję i chorobę Alzheimera
XX zaburzenia trawienia, w tym choroba Crohna, wrzo-

dziejące zapalenie jelita grubego, zespół jelita drażliwego, rodzinna polipowatość gruczolakowata czy uszkodzenia wątroby wywołane nadużywaniem alkoholu.
NIE KAŻDA KURKUMINA JEST TAKA SAMA
Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy kurkumą a kurkuminą, oraz różnice pomiędzy różnymi rodzajami kurkuminy.
Kurkuma jest przyprawą kulinarną zdecydowanie korzystną
dla zdrowia, jeśli używana jest codziennie w dużych ilościach. Kurkumina, jeśli jest właściwie wyekstrahowana z kłącza kurkumy, jest
wysoko biodostępna i wysoce terapeutyczna. Krótko mówiąc kurkuma jest przyprawą, kurkumina naturalnym lekarstwem, obecnym
w tej przyprawie.
Często jestem pytany czy wszystkie ekstrakty kurkuminy
są takie same. Odpowiedź jest prosta – nie. Ważne, aby zwrócić
uwagę na jakość ekstraktu, czy ma wysoką przyswajalność,
czy nie zawiera szkodliwych, toksycznych chemikaliów używanych podczas ekstrahowania jej z kłącza kurkumy. Formuła
BCM–95™, której wyłącznie używam w moich badaniach, jest
otrzymywana przy stosowaniu nietoksycznych metod i została
dobrze przebadana jako najbardziej biodostępna ze wszystkich preparatów kurkuminy dostępnych obecnie na rynku. Jest
zarówno doskonale przyswajalna jak i terapeutyczna, oraz przygotowywana z zachowaniem tradycyjnych zasad medycyny
ajurwedyjskiej.
Gorąco polecam, abyś nie tylko zachęcił swojego pacjenta to
stosowania kurkuminy, ale znalazł taki preparat, który będzie
miał najwięcej efektów terapeutycznych w leczeniu nowotworów oraz szerokiej gamy innych chorób zapalnych.

WNIOSKI NA KONIEC
W moim przekonaniu kurkumina jest jedną z najbardziej
fascynujących substancji jakie odkryliśmy do zapobiegania, leczenia i potencjalnie nawet wyleczenia nowotworów. Nie tylko
wpływa na ponad 700 genów, ale oddziałuje także na ponad 100
różnych szlaków komórkowych. Wielokrotne badania wykazały, że jest ona bezpieczna w leczeniu wszystkich nowotworów
bez żadnej toksyczności, nawet w wysokich dawkach.
Ten krótki zarys być może zaostrzył twój apetyt, aby dowiedzieć się więcej. Jeśli tak, zachęcam do przeczytania całej książki
i samodzielnego prześledzenia niektórych badań.
Mam nadzieję, że dołączysz kurkuminę do swojego arsenału
leków dla pacjentów, szczególnie tych chorych onkologicznie.
Dziękuję za wysłuchanie mnie i przeczytanie tej wiadomości.
Ajay Goel. Ph.D.
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Pierwsze na polskim rynku tak obszerne opracowanie
na temat prozdrowotnych właściwości kurkuminy!
Kurkumina, składnik popularnej przyprawy, okazuje się być niezwykle
pomocnym sprzymierzeńcem w wielu problemach zdrowotnych
i chorobach przewlekłych. Jej lecznicze działanie wykazano w przypadku
wszelkiego rodzaju stanów zapalnych, które jak odkrywa medycyna są
odpowiedzialne za większość schorzeń, z którymi boryka się współczesny
człowiek. Jak dowodzi Autor książki, kurkumina wykazuje pozytywne
oddziaływanie w leczeniu praktycznie każdej choroby, dla której była
badana, a więc między innymi – nowotworów, cukrzycy, depresji, chorób
serca i naczyń, artretyzmu, otyłości, nadwrażliwości jelit, zaparć, chorobie
Crohna, biegunek nieznanego pochodzenia, chorób degeneracyjnych
mózgu i wielu innych.
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Dr Ajay Goel, jest profesorem i szefem Center
for Gastrointestinal Research oraz Center for Epigenetics, Cancer Prevention and Cancer Genomics w instytucie badań Baylor Research Institute,
Baylor University Medical Center w Dallas w stanie Teksas, USA.
Od ponad 20 lat prowadzi badania nad nowotworami i jest samodzielnym autorem albo
współtwórcą ponad 200 artykułów naukowych
publikowanych w wiodących międzynarodowych
czasopismach naukowych. Aktualnie prowadzi
badania dotyczące podstawowych i translacyjnych (zw. z genetyką) aspektów zapobiegania nowotworom przewodu pokarmowego poprzez rozmaite podejścia, łącznie z komplementarnym oraz integracyjnym zastosowaniem produktów roślinnych. W swojej pracy szczególnie skupia się nad
badaniem dwóch składników roślinnych – kurkuminy oraz boswellii.
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