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NATURALNE KURACJE ANTYNOWOTWOROWE 
 
 
Witam Państwa serdecznie! Proszę poświęcić kilka minut na lekturę tej ulotki, ponieważ naprawdę warto! 
Życie i zdrowie mamy tylko jedno i aż jedno... Aktualne wiadomości znajdą zawsze Państwo na naszej stronie 
WWW a te najważniejsze w dziale Kompedium, który znajduje się pod adresem 
www.kapsaicyna.eu/kompedium Dział ten jest uzupełniany w miarę możliwości i pojawiania się ciekawych 
oraz godnych uwagi nowości, które mogą pomóc Państwu w walce z chorobą nowotworową. 
 
Zestawienie zalecanych kuracji (w oparciu o 4-letnie doświadczenie w walce z różnymi nowotworami z grupą 
ponad już 500 chorych), z których uważamy, że powinni skorzystać Państwo w walce z nowotworem znajdą 
Państwo w dodatkowej ulotce, ale po kolei: 
 
Zapraszam do odwiedzenia naszej strony www.kapsaicyna.eu Jeżeli są Państwo chorzy, to na Państwa 
miejscu rozpocząłbym (tak jak inni) niezwłocznie kurację Kapsaicyną i Amigdaliną (witaminą B17) wraz z 
witaminą C, całość dodatkowo wspomagana ziołami O. Klimuszko  i dr Zielińskej lub RSO (Roślinny System 
Obronny – nie mylić z marihuaną) oraz kuracją dr. Simoncini'ego (soda oczyszczona). Dobrze jest zastanowić 
się nad wprowadzeniem pozostałych suplementów, których wykaz znajdą Państwo w tej publikacji. 
 
Oczywiście decyzja należy do Państwa, ale nie ma sensu zwlekać i odkładać decyzji „na później”. Zdrowie 
mamy jedno, tylko jedno. W tej chwili (a jest ich naprawdę dużo) przedstawione tutaj Państwu kuracje to 
najlepsze połączenie, jakie można wprowadzić do walki z chorobami nowotworowymi. W niektórych znanych 
nam przypadkach już po 1-wszym a u niektórych już po 3-6 miesiącu trwania Kuracji choroby ustępują, 
zatrzymują się w rozwoju lub stopniowo znikają. Nie jest to "czcza" gadanina, lecz fakty, które są poparte 
relacjami osób, które stosują te kuracje. W Internecie jest dużo takich relacji, a my, jako jedyni popieramy je 
dowodami w postaci bezpośrednich telefonicznych kontaktów do tychże chorych stosujących te kuracje 
ludzi. 
 
I tu w tym miejscu mogę podać kontakty (nr telefonów) do chorych, którzy piją Kapsaicynę i gryzą pestki oraz 
stosują dodatkowe kuracje i mają się dobrze a nawet bardzo dobrze! Nie wszyscy (a jest ich kilkuset na 
przestrzeni kilku lat) wyrazili na to zgodę, ale kilka - kilkanaście nr telefonów mogę udostępnić i nie robię z 
tego problemu – tajemnicy. 
 
Mam nadzieję, że dla Państwa nie jest jeszcze za późno i że jest to jeszcze w miarę łagodne stadium choroby. 
Trzeba mieć świadomość, że są przypadki, w których już nic nie pomoże niestety... Dzieje się tak, ponieważ 
leczenie szpitalne (chemia, operacje, naświetlanie) to tylko i aż tylko 2-4% szans (wg. oficjalnych statystyk) 
na przeżycie do  5 lat po w/w zabiegach a czas niestety "leci" nieubłaganie obniżając nasze szanse na wyjście 
z choroby. Dodatkowo chorzy zwlekają z podjęciem jakiegokolwiek leczenia; u niektórych stawia się nietrafną 
diagnozę. Proszę nie czekać – zwlekać, lecz rozpocząć kurację najszybciej jak to możliwe zarówno już w 
chorobie, jak i nawet profilaktycznie. 
Robią to Państwo dla siebie i swoich bliskich. W zasadzie nie ma innej alternatywy do leczenia szpitalnego 
jak spróbować tego, co dała nam Matka Natura. Czas tak jak pisałem nie gra na naszą korzyść. Kurację 
(prawidłowo) należy prowadzić co najmniej 3-6 miesięcy i jej nie przerywać po kilku dniach czy też 
tygodniach; później po poprawie stanu zdrowia stosować ją w zasadzie do końca życia ale profilaktycznie w 
obniżonej o połowę dawce. 
 
Po pierwszym miesiącu (i kolejnych) kuracji wystarczy wykonać badania kontrolne krwi (markery 
nowotworowe i inne badania) a sami się Państwo przekonają czy kuracja jest skuteczna  i jak zareagował na 
nią nasz organizm. 
 

http://www.kapsaicyna.eu/kompedium
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Kuracje można łączyć z leczeniem szpitalnym, lecz należy poinformować o tym lekarza prowadzącego. Jest 
to sama natura (papryka, olej, witamina C oraz pozostałe) ale należy o tym porozmawiać z lekarzem. Lekarze 
i tak mają swoje zdanie na ten temat... Ale to już inna historia... 
 
Aby nie drażnić układu pokarmowego (żołądek, wątroba, jelita) stosować należy równolegle wraz z 
Kapsaicyną Ostropest Plamisty. 
 
Dodatkowo można (a nawet trzeba) pić zioła wg. receptur Ojca Klimuszki i dr. Zielińskiej - działają 
rewelacyjnie. Dla każdego chorego zalecane a wręcz obowiązkowe zestawy to 1-2-3-4 (działają ogólnie na 
nowotwory) + ewentualnie inne dodatkowe ukierunkowane zioła lub zestawy po zlokalizowaniu nowotworu 
(w jakiej części ciała się znajduje). Coraz więcej chorych, z którymi jestem w kontakcie melduje o 
dobroczynnym działaniu ziół. Dla osób, które nie chcą pić dużej ilości parzonych ziół przygotowaliśmy 
macerat RSO (Roślinny System Obronny) nie mający nic wspólnego    z marihuaną. O RSO można poczytać 
poniżej i w załączonej ulotce nt. dawkowania kuracji. 
 
Wszystkie te kuracje te mogą Państwo przygotować we własnym zakresie lub aby nie tracić czasu 
(przygotowanie we własnym zakresie kuracji to czas ok. 2-3 tygodni i wcale nie jest tańsze) i rozpocząć 
kurację od zaraz kupić je po prostu gotowe. Pozwoliłem sobie na dole listu przygotować stosowne 
zestawienie w przypadku zakupu całej - pełnej gotowej kuracji. Nie każdy masz czas i głowę do działania oraz 
sklepy w pobliżu, gdzie można wszystko kupić. Dodatkowo proszę pamiętać, że przygotowanie Kapsaicyny 
to czas od 2-3 tygodni... 
 
Naszą Kapsaicynę i Amigdalinę można kupić na Allegro (zapraszam do skorzystania z tej formy zakupu i 
płatności). Nasza nazwa użytkownika na Allegro to „nazdrowko”  
 
Inne - dodatkowe kuracje można kupić poprzez złożenie zamówienia przez e-mail'a. Po złożeniu zamówienia 
otrzymają Państwo kosztorys zamówienia i dane do przelewu. Po pojawieniu się zapłaty niezwłocznie 
wysyłamy przesyłkę. 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
 
Odnośnie zakupu Amigdaliny w płynie (zastrzyku). Zakupu tylko i wyłącznie dokonają Państwo u producenta 
w Meksyku. Koszt dość duży (kilkaset zł) i mnóstwo problemów jak paczka dojdzie do Polski (Urząd Celny). 
Amigdalina w płynie nie znajduje się na liście leków dopuszczonych do obrotu i sprowadzenie jej to 
przestępstwo. Co do witaminy C dożylnie - kolejny problem, pielęgniarki muszą mieć zlecenie na zastrzyk od 
lekarza rodzinnego... A i tak kilkudniowa terapia to czasami kilka tys. zł. Co do oleju konopnego z THC - nie 
znam tematu, lecz jak słychać z TV i Radio - niestety w Polsce za to grodzi kilkuletnie więzienie... Dodatkowo 
ciężko jest z kimkolwiek na ten temat porozmawiać a cena nawet i 20tys zł za 60ml (kuracja na 3m-ce!) jest 
nie do zaakceptowania przez wielu chorych... Tym bardziej, że nie można jej ot tak przerywać! Znam ludzi, 
którzy brali kredyt na ten olej… 
 
UWAGA: proszę uważać na krążące po Internecie podróbki Kapsaicyny, Amigdaliny i Oleju RSO (z 
Marihuany)! Dodatkowo służę informacjami i przepisami na kuracje dr. Simoncini'ego (soda oczyszczona) i 
Gersona (dieta warzywno - owocowa). Opis diety znajdą Państwo w naszym kompendium. 
 
Gdyby byli zainteresowani Państwo zakupem gotowej Kapsaicyny wraz z Amigdaliną i ziołami lub innymi 
suplementami lub mieli jakiekolwiek pytania to proszę o kontakt. 
 
Informacje nt. witaminy C dożylnie: 
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https://hipokrates2012.wordpress.com/2015/06/06/10-najpotezniejszych-protokolow-witaminowych-cz-
8-protokol-dozylnej-witaminy-c-dr-e-cameron-i-h-riordan/ 
 
Link do klinki wykonujące wlewy witaminy C: 
http://bicomedica.pl/ 
 
Kuracje ziołowe O. Klimuszko i dr. Zielińskiej: 
http://kapsaicyna.eu/zio%C5%82a_47.pdf 
 
Amigdalina dożylnie: http://www.cytopharmaonline.com/en/ 

 
Na temat RSO oraz dawkowania pozostałych kuracji można poczytać w dołączonej do e-maila ulotce 
„DAWKOWANIE”. 
 
Tak, jak pisałem, wszystko można przygotować we własnym zakresie, ale gdybyście jednak Państwo 
zdecydowali się na zakup gotowej kuracji to podaję dane do przelewu. W paczce będzie ulotka z dozowaniem 
i stosowaniem w/w kuracji (dołączam ją już teraz). Paczkę możemy przygotować w ciągu 1-3 dni (w 
zależności, czy wszystko mamy na miejscu). 
 
Po podjęciu decyzji o zakupie i przelewie proszę podać dokładny adres do wysyłki wraz z nr tel. dla kuriera. 
 
Dariusz Piasecki 
Karczewo 65 
64-061 Kamieniec 
mBank, nr konta: 90 1140 2004 0000 3702 5666 1370 
 
W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić lub pisać. 
 
Zgodnie z informacją powyżej podaję kilka nr telefonów do ludzi pijących Kapsaicynę i gryzących pestki wraz 
z wit. C i innymi dodatkami: 600801664, 601973743, 515149865, 512409583, 511185408, 606790591, 
601628676, 698932664, 601505630, 502103457, 603930481, 506927182, 729280996, 668731227 (P. Jacek) 
oraz Irlandia: +35 3851120355 (P. Janusz) itp... 
W razie pytań proszę zadzwonić do tych ludzi i porozmawiać bezpośrednio. W szczególności polecam 2 
ostatnie nr tel. Są to ludzie z największym (tak sądzę) bagażem doświadczeń. Bardzo mili i pomocni. Proszę 
się nie przejmować, że to Irlandia, to Polak. Myślę, że pozostali chorzy nie będą mieli za złe jak się do nich 
zadzwoni  i poprosi o rozmowę nt. Kapsaicyny i innych kuracji. W końcu im też ktoś kiedyś pomógł. Mam 
ponad 300 kontaktów do ludzi, z którymi zetknąłem się na przestrzeni ostatnich lat, ale nie każdy życzy sobie, 
aby udostępniać jego numer. Jestem jedyną osobą, od którego takie kontakty Państwo otrzymają, cała reszta 
ludzi z Internetu tylko pisze i się przechwala wklejając bezsensowne linki do artykułów, z których nic nie 
wynika... 
 
Pzdr. 
Dariusz. 
www.kapsaicyna.eu 
tel. 734 439 487 


