
        ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΟ∆Α ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: 
 
      Ο δρ Simoncini, ο οποίος είναι ογκολόγος (ειδικός στον καρκίνο), απομακρύνθηκε από την 
ιατρική κοινότητα, όταν αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει συμβατικές μεθόδους θεραπείας του 
καρκίνου αντί του όξινου ανθρακικού νατρίου (σόδας). Αυτό, παρά το γεγονός ότι είναι σε θέση 
να αποδείξει ότι το 99 τοις εκατό του καρκίνου του μαστού και της ουροδόχου κύστης μπορεί να 
θεραπευθεί σε μόλις έξι ημέρες, χωρίς την χρήση χειρουργικής επέμβασης, χημειοθεραπείας ή 
ακτινοβολίας, χρησιμοποιώντας απλά μια τοπική συσκευή διείσδυσης (όπως καθετήρα) για να 
βάλει το διττανθρακικό νάτριο άμεσα με την μολυσμένη περιοχή στον ιστό του μαστού ή στην 
ουροδόχο κύστη σας! 
 
Η μαγειρική σόδα βοηθάει να διατηρηθεί η αλκαλικότητα του σώματος σε κανονικά επίπεδα. 
 
       Στο βιβλίο του «Κερδίζοντας τον πόλεμο με τον Καρκίνο», ο δρ Sircus γράφει: «Το όξινο 
ανθρακικό νάτριο είναι η γρηγορότερη μέθοδος για να την επιστροφή της αλκαλικότητας του 
σώματος σε κανονικά επίπεδα. Το όξινο ανθρακικό είναι ανόργανο, πολύ αλκαλικό και όπως και 
άλλες ορυκτές ουσίες, στηρίζει έναν μεγάλο αριθμό βιολογικών λειτουργιών. Το όξινο ανθρακικό 
νάτριο συμβαίνει να είναι ένα από τα πιο χρήσιμα φάρμακά μας επειδή η αλκαλική φυσιολογία 
είναι θεμελιώδους σημασίας για την ζωή και την υγεία». 
      Πολλές χημειοθεραπείες πράγματι περιλαμβάνουν σόδα για την προστασία των νεφρών του 
ασθενούς, την καρδιά και του νευρικού συστήματος. Έχει ειπωθεί ότι η χημειοθεραπεία χωρίς 
την ταυτόχρονη χορήγηση σόδας θα μπορούσε ενδεχομένως να σας σκοτώσει επί τόπου. 
      Σε ένα φυλλάδιο του 1924 που δημοσιεύθηκε από την Arm & Hammer Soda Company, η 
εταιρία ξεκινά λέγοντας: «Η αποδεδειγμένη αξία της Arm & Hammer ∆ιττανθρακικής Σόδας ως 
θεραπευτικού παράγοντα φαίνεται από τα ακόλουθα στοιχεία μιας εξέχουσας προσωπικότητας 
της ιατρικής που ονομάζεται ∆ρ Volney S. Cheney, σε επιστολή του προς την Εταιρία Church & 
Dwight: «Το 1918 και 1919, ενώ καταπολεμούσα την γρίπη με τις Αμερικανικές Υπηρεσίες 
∆ημόσιας Υγείας, περιήλθε σε γνώση μου ότι σπανίως κάποιος που είχε αλκαλοποιηθεί με 
ανθρακικό νάτριο κολλούσε την νόσο,  καθώς και ότι όσοι κολλούσαν αλλά έκαναν γρήγορα 
αλκαλοποίηση είχαν ήπια συμπτώματα». 
      Το 1925 οι συνιστώμενες δόσεις από την Εταιρεία Arm and Hammer για τα κρυολογήματα 
και την γρίπη ήταν: 
-Κατά την διάρκεια της πρώτης ημέρας έξι φορές από μισό κουταλάκι σόδας με ένα 
ποτήρι δροσερό νερό, κάθε περίπου δύο ώρες. 
-Κατά την διάρκεια της δεύτερης ημέρας τέσσερις φορές από μισό κουταλάκι σόδας με 
ένα ποτήρι δροσερό νερό, με την ίδια συχνότητα 
-Κατά την τρίτη ημέρα από μισό κουταλάκι σόδας με ένα ποτήρι δροσερό νερό πρωί και 
βράδυ. 
-Στην συνέχεια μισό κουταλάκι σόδα με ένα ποτήρι δροσερό νερό κάθε πρωί μέχρι την 
αποθεραπεία. Η μαγειρική σόδα προέρχεται από ένα φυσικό ορυκτό και είναι ένα από τα 
ασφαλέστερα και πιο χρήσιμα προϊόντα.  
 
       Σημείωση: Πάντα σε σοβαρά θέματα υγείας πρέπει να συμβουλευόμαστε ιατρούς. Σόδα 
(Sodium Bicarbonate) σε καθαρότερη σύσταση, χωρίς αλουμίνιο και γλουτένη, μπορείτε να 
βρείτε στα φαρμακεία. 
 


