
Rastlina, ki je 100-krat močnejša od 
kemoterapije 

Zgodba 72-letnega Kanadčana je dobesedno prisilila biologe, da 
so postali pozorni na regratove korenine ... 

Zgodba se je začela leta 2012, ko so zdravniki obupali nad 72-letnim Johnom 

DiCarlom. Poskusili so vse, kar uradna medicina lahko, DiCarla pa so dobesedno 

poslali domov, da se poslovi od žene in štirih otrok. 

 

Danes se DiCarlo spominja pogovora s svojo zdravnico dr. Caroline Hamm, ki mu 

je svetovala, da je čaj iz regratovih korenin njegovo zadnje upanje. DiCarlu seveda ni 

preostalo drugega, kot da se drži zdravničinega nasveta. Še naprej je jemal zdravila 

proti levkemiji, vsak dan pa je popil tudi do 4 litre čaja iz posušenih regratovih 

korenin. 

 

3 mesece kasneje je dr. Hammova poklicala biokemika na raziskovalni inštitut 

univerze v Windsor v Kanadi in sporočila, da imajo pacienta, ki je imel neozdravljivo 

obliko levkemije, po treh mesecih pitja regratovega čaja pa je povsem ozdravel. 

 

dr. Hammova pa je naredila še nekaj. O zgodbi je obvestila medije in različne sklade, 

ki podpirajo raziskovalne projekte iskanja zdravil. V samo nekaj dneh so zbrali za 

217.000 dolarjev donacij, skupina biokemikov pa je že po enem mesecu potrdila 

zdravilne učinke regrata. 

 

Čudežno zdravilo, ki so ga poznale že naše babice 

 

Potrdili so, da ima regrat 100-krat večjo moč pri uničevanju rakastih celic, pri tem pa 

zdrave celice ne obremenjuje. poleg tega se regenerirajo jetra, zniža holesterol v krvi, 

v litru regratovega čaja je 535 % dnevne količine vitamina K in 110 % potrebne 

dnevne količine vitamina A. ima še veliko vitamina B6, tiamina, riboflavina, vitamina 

C ter ogromno mineralov (kalcija, kalija, folno kislino, magnezija, železa ...). 

 

Ko sta bila približno leto dni po teh dogodkih DiCarlo in dr. Hammova gosta na neki 

televiziji, se je dr. Hammova spomnila, da je svojim pacientom, ki so hodili na 

kemoterapije vedno znova govorila, da naj ne poskušajo ničesar alternativnega, ker s 

tem samo motijo in zmanjšujejo učinke kemoterapije. Še na misel ji ni prišlo, da se v 

regratu skriva takšna zdravilna moč. DiCarolu je svetovala regrat, ker je bila pomlad, 

lepo vreme, nekaj gibanja v naravi pa mu ne bo škodilo. 



 

Kako pripraviti domač regratov čaj? 

 

Ključne snovi regrata se skrivajo v koreninah. Poiščite velike in čvrste rastline, ki jih z 

lopatico previdno izkopljite iz zemlje. Pazljivo očistite korenine, da jih ne 

poškodujete, potem pa očiščene korenine narežite na drobne kose, dajte na suho in 

zračno mesto ter jih pustite sušiti 3 do 14 dni. Ko se začno korenine drobiti pod prsti, 

potem so dovolj suhe. 
 

Zakaj alternativa?   

ZDRAVILNI PRAŠEK, PROTI ODVRATNEMU 
RAKU - Z REGRATOVIMI KORENINAMI V 
BOJ PROTI RAKU 
(Navodila za pripravo praška) 

KAKO NAREDIMO ZDRAVILNI PRAH: 
Izkopljite več korenin regrata. Odrežite liste 
približno 1cm nad korenino. Korenino na grobo 
očistite od zemlje, vendar je ne operite. Malo 
prsti nič ne škodi, ampak samo pomaga 
imunskemu sistemu. Korenine nato posušite v 
pečici pri temperaturi 40 C. Poleti jih lahko 

sušite tudi na soncu. Ko so korenine posušene, jih zdrobite v prah v leseni posodi. 
Nikoli ne uporabite električnega mlinčka. Tako zdrobljene korenine shranite na 
suhem v temni stekleni posodi. 

Vsak dan zmešajte malo več kot polovico čajne žličke zdrobljene korenine v kozarec 
z mlačno vodo, priporočamo da spijete cel kozarec naenkrat. Po nekaj dnevih se 
boste že bolje počutili in vaš imunski sistem se bo začel krepiti. Rakaste celice se ne 
bodo več razmnoževale. Po nekako treh tednih jemanja bo tudi bolečina, ki jo 
povzroča rak, izginila. Vse vrste raka naj bi pozdravili v roku treh mesecev, vendar je 
za popolno ozdravitev potrebno nadaljevati pitje tega praška še vsaj pol leta. Telo pa 
itak že samo pove, kdaj je dovolj in kako se počutimo. Nekateri ljudje občutijo 
bolečine v trebuhu, če ga popijemo preveč. V tem primeru je potrebno zmanjšati 
dnevno količino. To tudi pomeni, da je rak pod kontrolo in da lahko zmanjšate dnevni 
vnos. 

Kot stranski učinek jemanja boste opazili, da se je vaša telesna odpornost povečala 
in da v času jemanja niste zboleli za prehladom. Največji sovražnik te metode je 
seveda kemoterapija. Kemoterapija namreč ubija imunski sistem in apetit. Poizkusite 
sami, nič vas ne stane, lahko vam samo koristi. 

Če bi vsaka oseba, ki prebere to sporočilo delila naprej, bi bilo zagotovo vsaj eno 
življenje rešeno! 
Mi smo objavili to informacijo. Kaj je s teboj? Si tudi ti že delil naprej to informacijo, ki 
lahko nekomu reši življenje? Deli jo še enkrat, nič ne škodi. 
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