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WAAROM SAMENTO MET SUCCES MEER DAN 100 ZIEKTEN BEHANDELT
Atanas Tzonkov
Kruidkundige en genezer, hoofdredacteur van het weekblad
'Lechitel' en directeur van het 'Lechitel' gezondheidscentrum
Ondanks het wijdverspreide geloof dat geen geneesmiddel meer
dan een stuk of wat ziekten kan behandelen, is de waarheid
volkomen verschillend. Zelfs in de conventionele
medicamenteuze geneeskunde zijn er geneesmiddelen bijvoorbeeld corticosteroïden of niet-steroïde antiinflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) - die wel degelijk een
groot aantal 'ziekten' of klinische symptomen behandelen of
positief beïnvloeden. Bovendien behandelen veel antibiotica,
ondanks hun klaarblijkelijke of relatieve specificiteit, met
succes een heel groot aantal verschillende bacteriële
infecties.
Net zoals het behandelingsscala van antibiotica relatief
groot is, is dit ook waar voor veel van de zogenaamde
natuurlijke geneesmiddelen: kruiden, bijenprodukten, fruit en
plantaardige extracten, evenals vis en andere dierlijke
extracten. Zo'n 'cure-all' aard gaat ook gepaard met
authentieke natuurlijke mumio, propolis en koninginnegelei.
Volgens veel Japanse auteurs kunnen deze middelen worden
gebruikt om 82 verschillende aandoeningen te behandelen. Er
worden veel andere alternatieve behandelingen genoemd vanwege
hun onbetwistbaar breedwerkende therapeutische invloed:
Psychotherapie, muziek therapie, hydrotherapie, cryotherapie,
yoga, acupunctuur, acupressuur, etc.
Door het noemen van de krachtigste medicinale en natuurlijke
middelen, tracht ik te benadrukken dat geen ervan Samento kan
evenaren. Samento overtreft alles wat bekend is in therapie op
tenminste verschillende criteria: veiligheid, kracht en
werkingssnelheid, of werkzaamheid. Het heeft een
genezingsrange die tot nu toe niet gezien is. Deze claims en
conclusies berusten niet op bestaande publicaties omtrent
Samento maar op mijn eigen toepassing als genezer. Mijn
dossiers [archieven] omvatten duizenden patiënten:
Longkankergevallen overschrijden de 100, de Helicobacter
pylori infecties - 400, lijders aan verhoogde bloeddruk - 700,
MS patiënten - 50, en tientallen patiënten met diabetes, lupus
erythematosus, bronchiale astma, polycysteuze nierziekte, etc.
Mijn dossiers omvatten meer dan 100 verschillende ziekten die
zijn omschreven volgens de algemeen geaccepteerde

classificaties in de conventionele, academische geneeskunde,
maar we zullen later op deze kwestie terugkomen.
Hier zijn slechts enkele specifieke illustraties die
bewijzen dat Samento zowel de symptomen gunstig kan
beïnvloeden als de oorzaken kan verwijderen voor een enorm
aantal ziekten, waarvan sommigen zelfs tot op heden in de
officiële geneeskunde als ongeneeslijk bekend staan.
1. S.B., 68, lerares. Lijdend aan bronchiale astma - gedurende
36 jaar nu. De diagnose werd vastgesteld aan het
Universiteit’s Ziekenhuis in Pleven en bevestigd door het
Nationale Laboratorium aan het Instituut van Infectieuze en
parasitaire Ziekten in Sofia. Behandeling bestond uit
nophilin, clemastine, antibiotica, siropen, salbutamol.
Bewezen allergie tegen stofmijten, vogeldons en -veren,
diverse parfums en pollen van een groot aantal kruiden en
bloemen. De patiënte werd van 1969 tot 1980 onderworpen aan
desensibilisatie. De ernstige hoest nam af maar het moeilijke
ademen duurde voort, evenals de snelle vermoeibaarheid. Het
gebruik van Becloforte en Ventolin inhalers veroorzaakten
dermatitis (uitslagen en jeuken).
Na 3 maanden gebruik van Samento 600 mg in een dosering van
2 maal daags 1 capsule met een kop Rooibosthee een half uur
voor de maaltijd verdwenen het moeilijke inademen en
uitademen. Evenals de uitslagen en het jeuken. De inhaler en
al de eerder gebruikte medicijnen werden onnodig en hun
gebruik werd gestopt. Dit blijvende effect heeft reeds 9
maanden aangehouden. De patiënte reageerde op de resultaten
van haar behandeling met Samento met te zeggen: "Ik ben
opnieuw geboren!"
2. P.T., 80, voormalig hoofd van een school. Diagnose:
Prostaatkanker, bevestigd bij het Alexandrovska Ziekenhuis in
sofia. Symptomen: pijn in de lies en genitaliën, bemoeilijkt
urineren, spierspasmen in het been, rumoerig ademen (fluitend,
piepend), zweer, colitis, gastritis, gastrointestinale
klachten (pijn, zuurbranden, flatulentie, rommelen in de
darmen, opboeren, obstipatie). Na diverse vruchteloze
conventionele behandelingen werd de patiënt op de 16de
december2002 onderzocht in het Lechitel Gezondheids
laboratorium met diagnostische tests van Hoffman-LaRoche. De
resultaten:
a) PSA - 8,6, met referentie waarden tot 4;
b) Chlamydia trachomatis - 1:32.
Na het nemen van Samento en Rooibosthee met een speciaal
schema voor één maand, lieten op de 17de februari 2003 de
controle laboratoriumtesten de volgende resultaten zien:
a) PSA - 2,73;
b) Chlamydia trachomatis - negatief
De patiënt meldde dat de gastrointestinale klachten bijna
volledig zijn verdwenen, evenals de spierspasmen in de benen,

het rumoerige ademen, pijnen en bemoeilijkt urineren. Hij
blijft een onderhoudsdosering gebruiken van Samento en
Rooibosthee.
3. P.R., 53, ingenieur. Papillair carcinoom van de
schildkllier, met lymfeklier metastases. In 1997 histologisch
gediagnoseerd bij het Nationale Specialisme Ziekenhuis voor
Actieve Oncologische Behandeling in Sofia. Volledige operatie
en radiotherapie in 1997 en 1998. Voortdurend toenemende
waarden van het thyroglobuline (TG); in maart 2002 was haar
waarde 81,39. Op de 3de september 2001 laten de röntgenscans
multipele metastasen in beide longen zien. De testen zijn
positief voor Helicobacter pylori en Chlamydia trachomatis
(1:512). De complexe behandeling met Samanto 600 mg met een
flexibel schema en chemotherapie gedurende anderhalf jaar
behaalde de volgende resultaten: Chlamydia infectie
verwijderd, thyroglobuline verminderd van 81,39 (maart 2002)
tot 51,46 (27 juni 2002), terwijl de referentiewaarden 1,414,78 zijn. Helicobacter pylori gedeactiveerd. De patiënt doet
het zeer goed.
4. _.V., 56, journalist. Blaascarcinoom. Gediagnoseerd bij
vijf van de toonaangevende ziekenhuizen in het land, waaronder
het Nationale Specialisme Ziekenhuis van Oncologie, sofia.
Begeleidende aandoeningen en symptomen: hydronefrose,
calculous holecystitis, colitis, bloed in de urine,
bloedspuwen, permanente temperatuur van 38°C, hemoglobine - 50,
BSE (bloedbezinkingssnelheid) - 55, vermoeidheid, albuminurie,
decubitis... Datum: 22 juni 2002.
Na een therapie van verschillende maanden met antibiotica,
alcozin en kruiden slaagde de conditie van de patiënt er niet
alleen in te verbeteren maar bleef achteruit gaan. De
oncologen weerhielden van operatie en radiotherapie; sommigen
van hen geloofden dat de patiënt zonder oponthoud diende te
worden geöpereerd.
Na opneming van Samento en 3 verdere producten in de
therapie, was op de zesde dag:
1) De patiënt sterk genoeg om een volledige dag rond te maken
met laboratoriumtests en doktersbezoeken.
2) De pijn overwonnen.
3) De lichaamstemperatuur teruggekeerd naar normaal.
4) De BSE teruggezakt van 55 naar 27,5 en bleven slechts
sporen over van de eiwit in de urine.
5) Steeg de haemoglobine van 50 naar 70.
6) Stopte de bloeding.
Na 4 maanden niet helemaal consequente behandeling met
Samento slonk de tumor met meer dan 60%. Ongelukkigerwijs, als
gevolg van oorzaken onafhankelijk van ons, waren we niet in
staat om de behandeling van de patiënt voort te zetten en te
vervolgen.

5. C.T., 55. De patiënte klaagt van afkeer van alle soorten
voedsel, maagpijnen, misselijkheid, braken. Gastroscopie en
biopsie bij drie verschillende ziekenhuizen hebben de
aanwezigheid bevestigd van Helicobacter pylori in het
maagslijmvlies. De patiënte heeft twee kuren antibiotica
ondergaan, waaronder Helicocin, zonder het gewenste medische
effect te verkrijgen. Ze leed aan ernstig gewichtsverlies en
werd intraveneus gevoed. Helicobacter pylori werd niet
verwijderd.
De patiënte kwam me drie maanden na deze onsuccesvolle
therapieën bezoeken. De serologische test van perifeer bloed
bevestigde de aanwezigheid van Helicobacter pylori. Haar
bloeddruk was 170/110. Na een behandeling van 1 maand en
slechts Samento 120 mg gebruikend, (1 capsule 's ochtends een
half uur voor het ontbijt met een kop Rooibosthee), bemerkte
de patiënte een toename van zowel haar eetlust als haar
kracht, de pijnen namen af en de misselijkheid en braken waren
gestopt. De follow-up test voor Helicobacter pylori verkreeg
een negatief resultaat. De bloeddruk van patiënte was 120/80.
6. J.I., 80, lerares. De patiënte had 15 jaar geleden een
borstkanker operatie ondergaan. Ze nam contakt met me op in
het voorjaar van 2001 toen ze de volgende aandoeningen en
symptomen had: bilaterale chronische pyelonefritis, chronische
gastroduodenitis, hypertensie, slapeloosheid, conjunctivitis,
draaierigheid, allergieën, rinitis, tracheïtis, reumatische
pijnen, parodontitis, jeuken over het hele lichaam, vettige
infiltratie van de lever. De patiënte was zonder succes
behandeld met niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen,
antibiotica, etc.
De bloedsuikerspiegel was licht verhoogd, evenals het totale
cholesterol en triglyceriden. De tumormarkers (CA 15-3)
variëerden van 19 (4 november 2000) tot 52 (28 juni 2001). De
bloedbezinkingssnelheid (BSE) was boven de norm - van 20 tot
60 (tussen januari en oktober 2002).
Ik schreef tests voor ter detectie van Chlamydia en
Helicobacter pylori. De uitslagen waren: Helicobacter pylori positief (240), Chlamydia trachomatis - positief (1:512).
Na langdurige behandeling, hoofdzakelijk met Samento 600 mg
met een complex schema en verschillende andere natuurlijke
producten, werden de volgende resultaten behaald:
Eerste, namen alle ziektesymptomen af.
Tweede, sommige van de paraklinische uitslagen bewegen in de
bovenste range maar zijn meestal binnen de norm (glucose,
lipiden, leverenzymen).
Derde, sommige andere uitslagen zijn nog steeds niet volledig
naar normaal teruggekeerd (de tumormarker CA 15-3 en de BSE).
Vierde, de reumamarker AST werd naar beneden gebracht van
1:264 (28 maart 2002) naar 1:16 (30 oktober 2002).

Vijfde, Chlamydia trachomatis waarden werden verminderd van
1:512 (9 mei 2001) naar nul (22 april 2002). De patiënte was
niet in staat de test vroeger te doen...
Zesde, Helicobacter pylori (positief) werd verminderd van 240
(op 9 mei 2001) naar 90 (positief) op 22 april 2002.
Zevende, de patiënte voelt zich erg levendig, energiek en
heeft geen klachten.
Maar laten we teruggaan naar de vraag: Waarom is Samento in
staat om met succes meer dan 100 ziekten te behandelen?
Om die vraag te beantwoorden is het nodig dat we ons
realiseren en toegeven dat de tijd is gekomen om radicaal de
orthodoxe geneeskunde te hervormen. Het is meer en meer
duidelijk dat haar theoretische principes, evenals haar
praktijk niet alleen onproductief en inefficiënt is geworden
maar schadelijk voor patiënten.
Allereerst behandelt de hoofdzakelijk medicamenteuze
geneeskunde van tegenwoordig miljoenen mensen maar kan geen
enkele hypertensie patiënt, iemand met astma of een patiënt
die lijdt aan reumatoïde polyarthritis, multipele sclerosis
(MS), polycysteuze ziekte of huidaandoeningen als vitiligo,
psoriasis, lupus erythematosus, etc., etc. Wat betekent dat dat de medische wetenschap en praktijk op het verkeerde pad
zijn, de verkeerde richting hebben genomen en niet de essentie
van het probleem begrijpen dat ze nastreven om te overwinnen.
Ten tweede tracht de conventionele geneeskunde tegenwoordig
hoofdzakelijk om de symptomen te behandelen; het is een
symptomatisch soort geneeskunde en daarom vruchteloos,
onproductief en inefficiënt. En het is onmogelijk voor haar om
anders te zijn daar medische wetenschap niet in staat is om te
identificeren wat of welke de factoren zijn die kanker ,
astma, diabetes, MS, artritis, etc. veroorzaken. De
meerderheid der pathologische mechanismen zijn nog steeds niet
ontraadseld en om die reden een kan een succesvol
behandelingsprogramma zelden worden toegepast.
Ten derde, wanneer ik zeg dat Samento succesvol meer dan 100
ziekten kan behandelen, voel ik me in grote mate in
verlegenheid gebracht en ongemakkelijk - niet omdat het niet
waar is maar omdat het niet waar is dat wat de geneeskunde nog
steeds behandelt als nosologische eenheden, diagnoses of
ziekten werkelijk zo zijn. Voorbeelden? Naar mijn mening
aandoeningen als gastritis, colitis, zweer, ziekte van Crohn,
colitis ulcerosa, IBS en dergelijke zijn theoretische fictie,
terminologische krukken voor de hulpeloze conventionele
therapieën. Meer dan 95 procent van de gastrointestinale
stoornissen en ziekten worden in feite veroorzaakt door twee
soorten infecties - Helicobacter pylori en Chlamydea
trachomatis. Wanneer we eenmaal deze elimineren, natuurlijk
met de hulp van Samento, verdwijnen de bovengenoemde
'diagnoses' ook. Identieke voorbeelden zijn de aandoeningen
van het bewegings en steunapparaat: artritis, artrose, de

ziekte van Bechterev, cervicale artrose, gonarthrose,
omarthrose, coxartrose, radiculitis, etc.
Ten vierde, geeft Samento de onbevooroordeelde mensen met
vrije wil de kans om de drukkende noodzaak te begrijpen voor
een nieuwe benadering tot de ziekte en de patiënt, een nieuwe
benadering tot gezondheid. Allereerst dient de patiënt in
diepte en breedte te worden gediagnoseerd volgens alle
verworvenheden van de moderne geneeskunde. De diagnostische
methoden dienen systematisch te worden toegepast om het
behandelingsproces te regelen. De behandeling behoort complex
te zijn, niet-invasief, aangenaam, efficiënt en met geen
bijwerkingen. Dit kan slechts worden tot stand gebracht door
Samento.
Ten vijfde, Samento is niet slechts in staat om vele soorten
ziekten te genezen die nog steeds door de conventionele
geneeskunde worden beschouwd als onbehandelbaar, maar ook een
heel boeket aan andere aandoeningen of symptomen in een
patiënt. Deze aandoeningen zijn met name onder de ouderen in
toenemende mate algemeen voorkomend. In zulke gevallen worden
dokters gedwongen om meer en meer synthetische geneesmiddelen
voor te schrijven om de negatieve gevolgen op te heffen van
bepaalde naar men beweert levensreddende of onvervangbare
middelen (zoals de niet-steroïde anti-inflammatoire
geneesmiddelen, corticosteroïden, antibiotica of cytostatica).
De patiënt kan slechts uit deze viscieuze cirkel van
geneesmiddelen breken met Samento. Het vervangt, substitueert,
maakt alle algemeen gebruikte antireumatische, antiinflammatoire, antikanker, anti-virale geneesmiddelen onnodig.
Samento heeft al deze kenmerken en veel meer die geen
synthetisch geneesmiddel bezit.
Ten zesde, behandelt Samento het hele lichaam van de patiënt
en niet slechts de specifieke ziekte of symptomen.
Wetenschappelijke geneeskunde en andere middelen van de
zogenaamde natuurlijke, zachte, populaire, alternatieve
geneeskunde spreekt over radicale, patho-etiologische,
definitieve behandeling. Samento spreekt er niet over - het
doet het. Indien ik iets nieuws bied, is het het optimale
medicijn. Dat betekent redelijk, optimaal, effectief
gecombineerd gebruik van alle efficiënte gereedschappen voor
diagnoseren, behandeling en preventie, ongeacht van of ze
komen van de gecertificeerde of populaire geneeskunde. Fit is
niet in het belang van de farmaceutische giganten maar het is
in het belang van iedere gewone man, iedere eerlijke burger
en belastingbetaler.
Zevende, Samento is meesterstuk van geneeskunde. Het is de
sleutel voor de toekomst van geneeskunde - waarlijk menselijk,
waardig van Homo sapiens, compatibel met rede en geweten.
Samento opent de deur voor nieuwe, nog onbekende of niet
voldoende naar waarde geschatte kruiden en andere
gezondheidsgaven van de Natuur. Zolang als de geneeskunde niet
de navelstreng doorsnijdt die haar verbindt met de Natuur, zal

ze doorgaan om succesvol voor de menselijke gezondheid te
zorgen en deze te versterken.
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