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Tullio Simoncini till Sverige – bakgrund

Introduktion
Dags att skriva medicinhistoria. Det börjar närma sig tidpunkten för Simoncinis påskresa
till Sverige - Giro di Svezia. Varför tar då Föreningen SARA och företag som Ion-Silver,
Holistic och Alpha-Plus risken eller chansen att bjuda in en avlegitimiserad italiensk läkare
som dessutom dömts till tre års fängelse för att inte ha följt ”vetenskap och beprövad erfarenhet” i sin läkargärning?
För undertecknad är det en självklarhet – och ännu
självklarare blev det efter att ha läst Tullio Simoncinis bok
”Cancer is a Fungus” (Cancer är en svampväxt).
I andra artiklar i nr 1/2014 av 2000-Talets Vetenskap kan
ni läsa om bikarbonatets roll, en färsk intervju av
Simoncini och så en parallell till Simoncini i en bokrecension, där vår svenska motsvarighet Erik Enby
jämförs. I denna artikel tas bara med de kompletterande
delar som läsningen av boken ”Cancer is a Fungus” gav.
För de som är intresserade av nya rön måste man gå direkt
till källan och se vad pionjären själv säger: Det går inte att
ta andrahandsuppgifter. Det finns de av våra läsare som
ser skeptiskt på Tullio Simoncinis arbeten.
Simoncini har ju faktiskt dömts av italiensk domstol till
tre års fängelse och blivit av med sin legitimation. Och är
man då auktoritetstroende så måste ju karln ändå ha haft något fuffens för sig?
För mig betydde det något helt annat.
Har han kommit på en metod att behandla cancer som leder till genomgripande möjligheter,
och detta med ett medel som är hur billigt som helst – ja då är han ett hot mot hela den
industri som bygger hela sin vinstgivande existens på varenda en av oss som diagnostiseras
med cancer. Håller metoden måste dess banerförare destrueras – annars rasar industrin ihop.
Hade den inte hållit kunde man fortsatt ignorera den, då den inte har bärkraft.
Attackerna mot Simoncini som person, hans arbete och den teoribildning bakom är för
mig ett tydligt bevis på att det är hållbart. Det finns ett bra talesätt: ”Ju mer baktalad
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någon är, på så långt avstånd från sin hembygd, som möjligt – desto större pionjär är vederbörande.” Exempelvis finns det en dansk hemsida vars enda syfte är säga; Simoncini har fel.
Den egna anledningens till att jag själv också avvaktat ett antal år med att lyfta fram Simoncini är därför att man kan tro att Simoncini ensidigt slår fast att den svamp som förekommer i
tumören och utgör huvuddelen av den är Candida albicans. I boken är han mer nyanserad och
diskuterar också andra möjligheter till cancermikrosvampar bland de 300 kända ascomyceter
som orsakar sjukdom hos oss.
Boken är helt fenomenal för de som verkligen vill ha en djupgående diskussion om hur en
candida svamp långsamt , men ändå obönhörligen kan bana sin väg till en livshotande sjukdom.
Ännu ovärderligare är boken när Simoncini utifrån sin egen kliniska verksamhet, där
han har hjälpt dryga 80 % av de 5 000 patienter han kommit i kontakt med att befria
sig från cancer. Själva tumören löser man upp på sex dagar. Efterbehandlingen för att
komma åt osynliga metastaser kan variera från månader till flera år.
Här beskriver han hur man ska komma åt tumören; ytliga tumörer som melanom kan behandlas utifrån och då med ännu kraftigare medel som jodlösning, inklusive psoriasis som
också den är en svampväxt fastän den inte leder till tumörbildning.
Tumörer i matsmältningskanalen kan man nå genom orala lösningar med bikarbonat, och här
anger också Simoncini de doseringar som är kraftfullast mot svampen, samtidigt som de minimerar biverkningarna. Svårare blir det att nå djupt liggande tumörer. Då måste man basa
blodet med bikarbonat, ettdera intravenöst eller gå in direkt i venerna eller artärerna för att
uppnå en tillräcklig hög halt av bikarbonatkoncentration runt tumören.
Men det finns ett stort aber med boken: Den är översatt och skriven på en engelska som är
svårgenomtränglig. Den är så långt ifrån ytlig kiosklitteratur man kan tänka sig, utan här får
man förse sig med ordlista för att vaska ut alla godbitar.
En sådan godbit är inledningskapitlen (som man lämpligen läser sist). Här gör Simoncini en
filosofisk betraktelse över läkaren och patientens roller och trycker på begreppet läkekonst.
Men varför en sådan jätteutvidgning i en bok om cancer och svamp?
Jo, här får recensenten gissa lite. När Simoncini lite av en slump som nyutexaminerad läkare
började behandla sina patienter på en cancerklinik för andra åkommor än just cancer så
noterade att han hos de med hudproblem tillsammans med cancer, så blev de inte bara kvitt
sina hudåkommor när han tvättade skinnet på dem med bikarbonatlösningar.
Också cancern reagerade genom att recessera. Simoncini fick blodad tand och började se
sambandet – samtidigt som han redan tidigt förstod att den officiella teorin om att det är den
genförändrade cellen som är orsak till cancer bara var en kuliss för ett verkligt samband.
I sin verksamhet fick han fler och fler fullträffar och han ville ha med sig sina kollegor på
tåget.
Här blev det tvärstopp: De saknade helt intresse och snarare vände de helt ryggen
åt Simoncini som kollega. Detta tog Simoncini mycket hårt. Ett tag tänkte han helt
lägga av med allt. Han hamnade i en djup livskris.
Lösningen blev att ta tjänstledigt från läkaryrket och istället sätta sig på skolbänken och läsa
in universitetskurser i filosofi, bland annat för att kunna förstå sina kollegors reaktion.
Parallellen till vår svenske Erik Enby är uppenbar, som istället skrev av sig sin bitterhet i sin
”Blod, mod och envishet” för att kunna gå vidare.
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Efter studierna i filosofi orkade Simoncini återvända till läkaryrket, nu medveten om att yrket
han utövade var läkekonst – att i samspel med patienten i varje enskilt fall sätta in rätt doser
och rätt naturliga medel i rätt följd. Det är precis som att slå an de svarta och vita tangenterna
på pianot i en harmonisk följd för att göra mästerstycke i musik – precis som Simoncini hade
gjort i sin ungdom då han turnerade med orkestrar runtom i Italien.
Väl mött i Malmö, Ronneby, Göteborg, Falköping, Örebro och Stockholm runt påsk.

Doktor Erik Enby
Tillsammans med Simoncini och Erik Enby m.fl. kan vi hjälpas åt att skriva medicinhistoria,
och till dig som är terapeut och i lönndom, för att inte drabbas av kvacksalverilagens bannbullor, behandlat cancerpatienter kan nu öppet träda fram och basunera ut: Du som är cancerpatient: Välkommen till mig för att behandla din svamp.
Först när vi tvingat ”vetenskapen” erkänna sambandet cancer – svamp blir det återigen
olagligt – men då kanske redan en större skara av legitimerade läkare redan anammat tekniken
och ger bikarbonat i droppform till sina patienter. Vi, Simoncini, Holistic, Alpha-Plus, IonSilver och Föreningen SARA har visat färdriktningen.
Vill du veta mer så finns tidningen 2000-Talets Vetenskap nr 4-12 respektive nr 1-13 med
stora temainslag om svamp och cancer. Dessa återfinns på Internet på webbadresserna:
□ Nr 4 - 2012 … http://2000tv.se/tidning/slutsalda_tidningar/2000taletsvetenskap_nr4_2012.pdf
□ Nr 1 - 2013 … http://www.kostdemokrati.se/scoop/files/2014/03/2000V1.13BZhela-nr-1-2013-utllagt-i-Italien.pdf
Boken Cancer is a Fungus får du beställa hos exempelvis www.amazon.com …
http://www.amazon.com/Cancer-Fungus-Revolution-Tumor-Therapy/dp/8887241082/ref=sr_1_1

Boken Blod, mod och envishet : på spaning efter sjukdomarnas väsen kan beställas här:
□ Adlibris … https://www.adlibris.com/se/bok/blod-mod-och-envishet-pa-spaning-efter-sjukdomarnas-vasen-9789186581404
□ Bokus … http://www.bokus.com/bok/9789186581404/blod-mod-och-envishet-pa-spaning-efter-sjukdomarnas-vasen/
En bok skriven i romanform, fast på riktigt, där verkligheten överträffar dikten (i Sverige).
.

Ingemar Ljungqvist
Chefredaktör 2000-Talets Vetenskap
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