
 
At gøre sig selv fri for kræft:  

Det levende og frie  
menneske 

 DU ER ELSKET! 
 
Kræft kan ikke overleve i basisk miljø - 
ligesom mørket kan ikke overleve i 
lyset. 
 
Det hele fås i landets 
helsekostbutikker. 
 
Med ”Natriumbikarbonat” mm. 
 
Den videnskabelige forklaring på 
”natriumbicarbonat” (eller blot 
”natron”) findes her:  
 
http://da.wikipedia.org/wiki/Natron 

 

Natriumbicarbonat er sikkert, 
meget billigt og ustoppeligt 
effektivt, når det drejer sig om 
transformation af kræftramt væv. 
Det er et uimodståeligt cyanid 
imod kræftceller, idet det rammer 
kræftcellerne med en trykbølge af 
alkalinitet, som giver meget mere 
ilt ind i kræftcellerne end de kan 
tåle. Kræftcellerne kan ikke 
overleve i forekomsten af høje 
niveauer af ilt – måske du har hørt 
det før fra andre vinkler. 
Natriumbicarnonat er for alle 
hensigter og formål, en 
øjeblikkelig transformator af 
tumorer. Hele behandlingen tager 
kun nogle dage. 
 
Selvom natriumbicarbonat 
transformerer kræftvævet, er det 
altid godt at gå ind og kigge på 
ens sundhed – fra kost til følelser 
til motion osv – så kræften ikke 
kommer tilbage, idet årsagen – 
som det allervigtigste – er blevet 
forløst. 
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Natriumbicarnonat er for alle 
hensigter og formål, en øjeblikkelig 
transformator af tumorer. Hele 
behandlingen tager kun nogle dage. 
 
Selvom natriumbicarbonat 
transformerer kræftvævet, er det altid 
godt at gå ind og kigge på ens 
sundhed – fra kost til følelser til 
motion osv – så kræften ikke kommer 
tilbage, idet årsagen – som det 
allervigtigste – er blevet forløst. 
 
Natriumbicarbonat illuminerer 
symptomet og så er det ens ansvar 
samtidigt eller efterfølgende at forløse 
årsagen, hvilket kan gøres på utallige 
kreative måder, hvor man vælger den 
eller de måder, som føles rigtigt for en. 
Natriumbicarbonat helbreder altså 
ikke årsagen, fordi årsagen i langt 
hovedparten af tilfælde ikke er fysisk. 
 



 
 

Han fik en dødsdom af lægerne: 
Du er uhelbredelig syg af prostatakræft, og den har 
spredt sig til knoglerne. Men Peter Købke takkede 
nej til kemo, og gik i stedet i gang med den tyske 
forsker Johanna Budwigs kræftkur. 

Han ændrede sin livsstil voldsomt. Han spiste 
hytteost og hørfrøolie to gange dagligt, og drak 
grøn te. 

Da prostatakræften var på sit højeste, havde Peter 
Køpke et PSA-tal over 600. PSA tallet giver 
lægerne et fingerpeg om, hvor aktiv kræften er i 
prostata. Ved et PSA over 10 har man kræft i 
Prostata - Peter Købkes tal var altså 60 gange 
højere. 

Men nu har Peder Købke overlevet i seks år med en 
kur, hvor grundstofferne er hytteost og hørfrøolie. 

På den måde har han tilsyneladende lagt låg 
prostatakræften. I hvert fald har han det i dag så 
godt som aldrig før. 

 

Årsagen: 

Det kan være et usundt følelsesliv med gamle 
uforløste følelser fra barndommen eller syrlig 
vrede mod andre eller sig selv. Kroppen kan i 
mange år holde til et usund følelsesliv, men til 
sidst kan den ikke længere og en sygdom 
springer ud af det følelsesmæssige uforløste. 
Der hvor sygdommen ”springer ud” i kroppen, 
siger noget om, hvor det uforløste ligger – i 
følelseslivet. Det er et vink med en vognstang 
fra sjælens side efter mange års ignorering af 
ens egen indre stemme. 
 
Ligeledes kan kosten, hvis ikke den allerede er 
det, bringes op på et niveau, hvor man 
giver kroppen præcist det, som den skal bruge 
og ikke ”dopende mad”. Væk med sukker, 
alkohol og kød (specielt det røde kød) og ind 
med grønsager, frugt og nødder og andre 
sager. Spørg i helsekost. Gå f.eks. i gang med 
rawfood og superfood, fordi så får kroppen lige 
præcist det, som den skal bruge. Meget af det 
mad, som vi godt kan lide at spise, er ikke godt 
for kroppen. Det er vores følelser, som ønsker 

at vi skal spise det – ikke kroppen. 
 

 

 

Budwig diæt 
Hørfrø olie, oliven olie, hytteost, kvark. Tilsæt evt. druer, bær, æbler og lav en lækker smoothies. 

Væske: Dine kropsvæsker er pH basisk. En pH værdi på lidt over 7. Vi består af 70% vand, eller mere og 
kræftceller kan ikke leve i et basisk miljø. Kræftceller skal have en pH værdi på 5,5-6,5 at leve i.  
Kog vandet og tilsæt frisk citron eller lime. 
Kog vandet og tilsæt sirup med natriumbicabonat 

Salt: Selentin og Himalaya salt 
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Årsagen: 
 
Det kan være et usundt følelsesliv med gamle uforløste følelser fra barndommen eller syrlig vrede mod 
andre eller sig selv. Kroppen kan i mange år holde til et usund følelsesliv, men til sidst kan den ikke 
længere og en sygdom springer ud af det følelsesmæssige uforløste. Der hvor sygdommen ”springer 
ud” i kroppen, siger noget om, hvor det uforløste ligger – i følelseslivet. Det er et vink med en 
vognstang fra sjælens side efter mange års ignorering af ens egen indre stemme. 
 
Ligeledes kan kosten, hvis ikke den allerede er det, bringes op på et niveau, hvor man giver kroppen 
præcist det, som den skal bruge og ikke ”doppende mad”. Væk med sukker, alkohol og kød (specielt 
det røde kød) og ind med grønsager, frugt og nødder og andre sager. Spørg i helsekost. Gå f.eks. i gang 
med rawfood og superfood, fordi så får kroppen lige præcist det, som den skal bruge. Meget af det 
mad, som vi godt kan lide at spise, er ikke godt for kroppen. Det er vores følelser, som ønsker at vi skal 
spise det – ikke kroppen. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Yl8Y8I_TsjI 
 

How to Make Bakeing Soda Molasses 
Cancer Protocol Solutions: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yl8Y8I
_TsjI 

http://www.tvsyd.dk/artikel/217922:Han-overlevede-dOedsdom 
http://www.tidslerne.dk/show_event.php?id=655 

http://www.helse.dk/peters-opskrift-pa-behandling-af-prostatakraeft/ 
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