
1983-BAN DR. DÁVID TAMÁS ORTOPÉDUS 
SZAKTEKINTÉLY DÉL- AMERIKÁBAN MEGGYÓGYÍTOTT 
EGY CSÍPŐFICAMOS INDIÁN KISFIÚT. NEM IS SEJTETTE, 
HOGY A GYÓGYULÁSÉRT CSERÉBE A FIÚCSKA 
NAGYAPJÁTÓL KAPOTT MAROKNYI GYÓGYNÖVÉNY 
HÁNY EZER SÚLYOS, RÁKOS BETEGEN SEGÍT MAJD.

Dávid professzor évtize-
deket szentelt annak, 
hogy a yanomami indiá-
nok kincséből olyan tea-
keveréket állítson össze és 
szabadalmaztasson, ame-
lyik képes akár az előre-
haladott állapotban lévő 
daganatos betegségek 
gyógyítására is.

Korunk rettegett betegsé-
géről, a rákról és a teáról 
ezúttal egyik követőjével, Dr. Csóka 
Tibor klinikai onkológussal, az em-
berközpontú-holisztikus gyógyítás el-
kötelezett hívével beszélgettünk.

Doktor úr,
hogyan alakul ki a rák?
Életünk során állandóan mérgező-
dünk. Max Gerson, a holisztikus rák-
terápia atyja szerint külső anyagcse-
rénkből egy év alatt kb. 2-4 kilo-
gramm szilárd szennyeződés a lég-
utakon, 8 kiló a szájon, 4-5 kiló 
adalékanyag az élelmiszereken ke-
resztül jut be szervezetünkbe, nem is 
beszélve a több kiló nitrátról, hor-
monról és antibiotikumról. Az eszki-
mó nők teje mára olyan mértékben 

szennyezett a nehézfémek 
által, hogy ha palackoz-
nák és kiraknák a boltok 
polcaira, be kellene őket 
vonni, mert nehézfém-tar-
talmuk messze túlhaladja 
az amerikai normák által 
megengedett mértéket. 
Az eszkimó nőknek a nő-
gyógyászok ezért kimon-
dottan tiltják a szoptatást!
A betegségek alapvető 

oka egyértelműen az elmérgeződés. 
Ez fokozatos, és ahogy rakódik le a 
sok méreg, a szenny, egyre mélyebb-
re kerülnek a szövetekben, a sejtek-
ben, s ennek egyenes következmé-
nyeként kialakulnak a krónikus szív- 
és érrendszeri betegségek, a cukor-
betegség, a csontritkulás, 
a rosszindulatú daganatok stb. A 
WHO 2007-es előrejelzése szerint 
évente 3 százalékkal növekszik a da-
ganatos betegségek száma. 20 év 
múlva 60 százalékkal lesz több a rá-
kos beteg. Jelenleg 100 elhalálozás-
ból 53-an szív- és érrendszeri beteg-
ség, 26-27-en rák és a többiek egyéb 
betegség miatt veszítik életüket. Húsz 
év múlva ez az arány a vezető halál-
okok között minimum kiegyenlítődik.

Mi a lényege a biológiai-
holisztikus rákkezelésnek
és milyen szerepet
játszik benne a CoD™ tea?
A módszer alapja mindenképpen a 
méregtelenítés, a salaktalanítás és a 
savtalanítás. A terápia lényege tehát 
az immunrendszer helyreállítása, 
a szabadgyökök és az antioxidánsok 
közti egyensúly visszaállítása, a daga-
natos tömeg terjedésének a gátlása, 
továbbá a mikrobák, paraziták, 
candida és egyéb gombatörzsek kiik-
tatása. Meg kell keresni a lelki okokat 
is, hiszen az egész embert, nem pe-
dig csak az adott betegséget kezel-
jük. A biológiai-holisztikus rákkezelés 
egyik építőköve a CoD™ rendszer. Ez 
egy protokoll, hiszen nemcsak a 
CoD™ tea és a Vital Plus fogyasztásá-
ból áll, hanem teljes életmódváltás-
ból. Más mennyiségű és minőségű 
folyadékot (frissen préselt zöldség- 
és gyümölcslevek) viszünk be a szer-
vezetbe, megtoldva többfajta étrend-
kiegészítővel, antioxidánssal. S ennek 
részeként a betegek napi háromszor 
2,5 deciliter CoD™ teát, valamint a 
nyomelem- és ásványianyag-kiegészí-
tő Vital Plust fogyasztják. 
(Egészségmegőrzésként a tea napi 
egyszeri fogyasztása elegendő.)

Miben rejlik
a tea gyógyító ereje?
Gyakorlatilag 8 gyógynövénynek 
a nagyon jól kitalált és alaposan át-
gondolt arányú keveréke. Három kö-
zülük kiemelkedő fontossággal bír – 

AZ ŐSERDŐ erejével

az uncaria törzsbe tartozó két gyógy-
növény (köztük az egyik a macskaka-
rom) és a la pacho, amelyet talán 
már többen ismernek. Hozzájuk 
„csatlakozik” még a nálunk is élő fo-
dormenta, a csalán, a máriatövis, 
a gyermekláncfű gyökere és az or-
báncfű. Ezek a hazai gyógynövények 
bizonyítottan szintén pozitív hatással 
bírnak a daganatos betegségben 
szenvedőkre, hiszen emésztésjavítók, 
epehajtók, májserkentők. A teát apró 
nyeletekben, a nyállal alaposan eldol-
gozva ajánlott fogyasztani. Mivel 
nem éppen kellemes ízű, némi cit-
rommal és mézzel ízesíthető. Aki 
a teát issza, lelkileg-szellemileg is sok-
kal jobb állapotba kerül, magyarán 
sokkal jobb lesz a közérzete, a han-
gulata, növekszik az élni akarása. 
A tea hatásait kiegészítő Vital Plus az 
antioxidánsok közül a zöld tea kivo-
natát, luteint és koenzim Q10-et tar-

talmaz. Mindemellett vannak benne 
még ásványok és nyomelemek is. 
A tea fogyasztása több elismert, 
nemzetközi hírű intézmény eredmé-
nyei alapján bizonyítottan 10 ráktí-
pus esetén hatásos, de kiváló ered-
ményeket mutat hepatitis C, fekélyes 
vastagbélgyulladás és más betegsé-
gek esetén is. Az egyik ilyen hatéves 
megfigyelés során 2000 végstádium-
ban lévő betegnél azt vizsgálták, 
hogy milyen hatással volt egészségi 
állapotukra a tea fogyasztása. Az 
eredmények magukért beszélnek, hi-
szen közel 72 százalékuknál volt ki-
mutatható stabilizálódás vagy javu-
lás. Kilenc százalékuknál, azaz 180 
embernél pedig teljesen eltűnt a be-
tegség. Még egyszer hangsúlyozom, 
ezek már olyan állapotú betegek vol-
tak mind, akiket menthetetlennek 
tartottak. 

ÚJDONSÁG

CoDTM tea, CoDTM kapszula, CoDTM Vital – Plus
megvásárolható és előrendelhető Dunaszerdahelyen

LEMOVO s.r.o.,
Ružová 277, 929 01

Dunajská Streda
Tel./Fax: 031-5506827,

Mobil: 0917 580 636
(munkanapokon 8:00 – 16:00)

e-mail:
lemov2@gmail.com

www.cod-sk.com

DR. CSÓKA TIBOR

ORVOSI SZAKTANÁCSADÁS ÉS KONZULTÁCIÓ
I. telefon - 0911 571 415 (magyar és szlovák nyelven)

* minden csütörtökön: 15.00 – 17.00 óráig
II. személyes konzultáció (találkozó) szakorvossal

* részletesebb tájékoztató telefonon 0917 580 636 – Mgr. Boráros Sylvia


