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xxxCredo Mutwa je africký lidový léčitel, celosvětově známý svými knihami, a spoluprací s
lékaři na řešení různých zdravotních a společenských problémů. Jeho web, kde je spousta
zajímavých až šokujících článků je: http://www.healsa.co.za
xxxCredo: rád bych nyní apeloval na celý svět. Především, nejsem mastičkář, šarlatán ani
nestojím o senzace. Jsem starý muž, který toho mnoho viděl. Chci aby svět věděl o
paprsku naděje, který přichází z jižní Afriky. Je jím rostlina téměř na hranici vyhynutí,
zvaná Sutherlandia Fructosate. Tato rostlina koná doslova zázraky na lidech majících
hroznou nemoc AIDS. A je to tak zázračné, že tyto zázraky jsou patrné v rozmezí týdnů,
ale i přes noc. Osoby, čekající již pouze na smrt, poté, co začnou přijímat léčbu touto
rostlinou, vstávají a mají mnoho energie, jsou zbaveny deprese a mají chuť k jídlu. A já to
cítím jako záležitost našeho národa, i jako záležitost pro záchranu světa, protože vědci
zatím nevyvinuli žádnou bezpečnou léčbu této nemoci. Tvrdím, že tato rostlina by měla být
pěstována ve všech zemích a organizacích zdravotní péče a měla by být dávána lidem
zdarma.
xxxNemusíte se s ní příliš zabývat. Budete se tomu smát. Prostě to pěstujete, pak
vezmete malé lístky a rudé květy, dáte to do šálku na čaj a zalijete vroucí vodou. A pak to
necháte chvíli louhovat, jako čaj, a pak jen pijete, pacient jen pije. Můžete to vzít přímo ze
zahrady. Není to nutné předtím sušit, tím by to mohlo ztratit část léčebných účinků. A to je
všechno. O co jde, je, že nemohu léčit afričany, aniž by se neléčili i lidé z Karibiku, protože
AIDS je celosvětový problém. Pokud budu léčit lidi tady, a bude se mi to dařit, přijde další
AIDS zvenčí, a stráví je. Takže musí být léčen celý svět. Musíte vzít jemný šmirglpapír a
obrousit každé malé semínko. Jsou velmi drobná; drobnější, než hroznové pecičky. Každé
z nich tedy obrousíte, a zasadíte do malého květináče. Necháte to růst, asi do výšky 8 až
10 cm. Pak to vezmete, a přesadíte na trávník. Můžete si pořídit větší zahradu, cca 20
akrů (8 ha), a tam to pěstovat. Tam pak rostou. Je už mnoho farmářů, kteří ji pěstují, ale je
to pořád málo.
xxxJde o nouzovou situaci na celém světě, a my nesmíme být sobečtí. V posledních
několika letech bylo mnoho různých prohlášení od lidí, kteří o různých rostlinách tvrdili, že
jsou účinné v boji proti AIDS. Některé se ukázaly být nepravdivé, v nejlepším případě pak
jako nadsazené. Ale v jižní Africe je rostlina, která je na pokraji vyhynutí. Bílí lidé v Anglii ji
nazývají Sutherlandia Frustosate. Afričané ji také nazývají Kankerbos - rakovinový keř.
Nebo Kalkoenbos - turecký keř. Nyní je tato rostlina známa v Jižní Africe a v dalších
částech sub-saharské Afriky mezi tisíci lidí, a stále je považována za dramatický posilovač
lidského imunitního systému.
xxxMnoho let Afričané a lid kmene Xhoi-xhoi a Xhoi-san, stejně jako lid Bantu používali
tuto rostlinu v boji proti rakovině, a v boji proti chorobám, jako je tuberkulóza, dřív než měli
streptomycin a další jiná léčiva. V době, kdy řádily nemoci jako kapavka, syfilis a podobné
v té době neléčitelné choroby, jako je dnes AIDS, naši lidé tuto rostlinu používali v léčbě.
Kdyby ji tenkrát neměly, národy Afriky by vymřely tak, jako vymřeli australští Aborigini a
další rasy domorodých obyvatel v jiných částech světa, kde byli lidé konfrontováni s
nemocemi přivlečenými z Evropy. Nyní jsme zjistili... já a skupina lékařů, že tato rostlina
má dramatický dopad na kvalitu života lidí. Lidé s plně rozbujelou AIDS, lidé, které poslali
domů, aby zemřeli v rodinném kruhu, nalézají lepší kvalitu života, a to v rozmezí měsíce,
ale i takříkajíc přes noc. Netvrdím, že tato rostlina, jakkoliv je její léčebný efekt dramatický,

je lékem na AIDS. Říkám ale, že je to brzda, která musí být lidstvem použita, aby se
zastavila nákaza AIDS.
xxxDo té doby, než farmaceuti přijdou se skutečným lékem. Netoxickým lékem. Říkám, že
Sutherlandia není vůbec toxická. Jedna rostlina je schopna pomoci deseti lidem, a my
potřebujeme plantáže takových rostlin. Je tu naděje, malý paprsek naděje, zelený paprsek
naděje, vyzařující z Jižní Afriky, a já volám všechny lidi, všechny následovníky, aby
pomohli tuto naději rozšířit a rozprostřít po celém světě. Vyzývám vás, abyste vytvořili
bezpečnější, zdravější svět.

