האנונה – תרופה קוטלת סרטן  10000חזקה יותר מכימוטרפיה
פרי האנונה הוא המענה של הטבע למחלת הסרטן.
מדוע איננו יודעים זאת? בגלל שחברות גדולות רוצות להחזיר לעצמן את הכסף שהשקיעו
במשך שנים של מחקר בניסיון לייצר את הגרסה הסינטטית למכירה.
טבעי לחלוטין ,טעים וללא כל תופעות לוואי .אם יש לך קצת מרחב ,שתול אחד כזה בגינה ותן
לכל המעוניין.
אפשר להשתמש גם בבשר הפרי ליצירת קינוחים וסורבה.
מעבר להיותה תרופה לסרטן ,יש לאנונה מרכיבים הפועלים כנגד הן בקטריה והן פטריות,
יעילה נגד טפילים פנימיים ותולעים ,עוזרת במקרה של לחץ דם נמוך ומקלה על תופעות של
דכאון ,מתח והפרעות נפשיות.
המחקר הוכיח שתמצית האנונה יכולה בקלות:
לתקוף תאים סרטניים בצורה בטוחה ויעילה ,ללא תופעות לוואי המוכרות בתהליכיםכימוטרפיים.
האנונה מגינה על המערכת החיסונית ומונעת דלקות חמורות.ממריצה אנרגטית ומשפרת את תוחלת החיים.מתוך מחקרים שנערכו מאז  !!!1970בלמעלה מ 20 -מעבדות! עולה ש:
האנונה יעילה כנגד  12סוגים של סרטן כולל סרטן המעי הגס ,השד ,הפרוסטטה ,ריאותולבלב.
תרכובת העץ הוכחה כ 10000 -פעמים חזקה יותר בהקטנת גידול תאים סרטניים מהתרופההמוכרת אדריאמיצין המשמשת כתרופה כימוטרפית.
מה שמדהים יותר מכך ,התרכובת קוטלת תאים סרטניים אך אינה פוגעת בתאים בריאים,להבדיל מהכימוטרפיה.
ילידים באמזונס משתמשים בחלקים השונים של עץ האנונה בטיפול במחלות לב ,אסטמה,
כבד וארטריטיס .חברת התרופות שעלתה על מידע זה לא יכולה להוציא מכך נתח כספי היות
וטוב הפרי מתקבל מהיותו טבעי ,כפי שהוא ,ולא ניתן להוציא פטנט על הטבע לפי חוק! ממה
יעשו רווח? מכאן שבמשך  7שנים ,החברה ניסתה לייצר שנים מהמרכיבים החזקים שבפרי.
הרעיון היה לבודד ולייצר שיבוט של המרכיבים כך שיוכלו להוציא על כך פטנט ולהרוויח .אך
לא הצליחו בכך .מאז שחלום הרווחים התפוגג ,המחקר בנושא האנונה נעצר .החברה בחרה
שלא לפרסם את ממצאיה!
אחד המדענים שהיה שותף למחקר יצר קשר עם אחת החברות שאוספת צמחי מרפא ביערות
האמזונס ויידע אותם בעניין האנונה .במוסד למדעי הבריאות Health Sciences Institute
בדקו את העניין וב ,1976 -המוסד הלאומי לחקר הסרטן ביצע את המחקר הראשון.
הממצאים פורסמו במזכר פנימי אך לא לקהל הרחב!
לאחרונה ,האוניברסיטה הקתולית בדרום קוריאה ערכה מחקר שהתפרסם במגזין למוצרים
טבעיים  Journal of Natural Productsובו נמצא שהטיפול במרכיבי האנונה הביאו
לקטילה סלקטיבית של תאים סרטניים מסוג סרטן המעי הגס בהצלחה הגדולה פי 10000
מעוצמת האדריאמיצין.
מחקר נוסף שנערך לאחרונה באוניברסיטת פורדאו  Purdue Universityנמצא שעלי
האנונה הצליחו לחסל תאים סרטניים מסוג סרטן הלבלב והריאות.
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