V.

Ce puteţi face pentru ca
Victoria Asupra Cancerului
să fie ireversibilă şi pentru
a crea o lume mai sănătoasă
pentru voi şi copiii voştri

Victorie asupra cancerului

Partea a 2-a: Înţelegerea istoriei Construirea viitorului

Imaginaţi-vă: O lume fără cancer
Această carte a fost scrisă pentru bolnavi de cancer, profesionişti
din domeniul sănătăţii, factori de decizie la nivel politic – şi pentru
publicul larg.
Mai presus de toate, este scrisă pentru tinerii acestei lumi, care au
acum oportunitatea istorică de a deveni prima generaţie care îşi
poate trăi viaţa fără să se teamă de cancer.
Transformarea sau nu în realitate a acestei perspective uluitoare
depinde de un singur factor: dacă veţi rămâne indiferenţi, sau veţi
răspândi această informaţie salvatoare printre prieteni, colegi şi în
comunitatea în care trăiţi.
Vă încurajăm să citiţi această carte nu doar o dată, pentru că informaţia de pe fiecare pagină este foarte densă. În unele cazuri a trebuit să condensăm mai multe experimente de cercetare într-un singur grafic sau să rezumăm jumătate de secol de istorie pe o singură
pagină.
Vă încurajăm să cercetaţi informaţiile din această carte, din punct
de vedere analitic şi logic. Fiţi critici şi faceţi-vă propriile cercetări în
legătură cu ceea ce aţi citit aici.
Aşa cum am discutat în capitolul precedent, când căutaţi pe internet veţi găsi informaţii negative despre aceste cercetări, despre
autorii acestei cărţi etc. Când găsiţi astfel de informaţii întrebaţi-vă
cine le-a scris şi cine beneficiază din răspândirea unor informaţii
înşelătoare.
Cu cât privilegiile economice pe care susţinătorii situaţiei existente
trebuie să le apere sunt mai mari, cu atât mai vehemente sunt atacurile la adresa celor care ameninţă aceste privilegii. Afacerea de
investiţii farmaceutice a adunat o avere de zeci de trilioane (!) de
dolari. Este de departe cea mai mare putere economică din istorie.
Deci, nu există motive să fiţi surprinşi de ceea ce citiţi.
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Afacerea cu boala –
sau asistenţa medicală non-profit
Timp de aproape două decenii, organizaţia noastră de cercetare a
studiat transformarea ştiinţifică a medicinei conduse de medicamente sintetice brevetate şi adesea toxice, într-o abordare eficientă, naturală şi sigură.
Însă ne-am asumat şi un rol conducător în transformarea etică a
”epocii afacerii de investiţii în boli” în ”epoca prevenirii eficiente şi
eradicării bolilor”.
Scopul facilitării unei transformări etice a medicinei a presupus conducerea prin puterea exemplului. Conştienţi de acest lucru, am
creat o organizaţie internaţională de cercetare care este deţinută
în proporţie de 100% de către o fundaţie non-profit.
Aşa cum se arată pe pagina alăturată, toate profiturile rezultate
din cercetare sunt reinvestite în cercetare şi educaţie în domeniul
sănătăţii naturale. Întrucât nu există sume de bani direcţionate
către acţionari şi către profit personal în general, modelul nostru
de afaceri propulsează spirala unei sănătăţi din ce în ce mai bune.
Mai mult, absenţa absolută a oricărei motivaţii de profit privat a
devenit un principiu conducător pentru direcţiile de cercetare.
Spre deosebire de ”afacerea cu boala” a industriei farmaceutice
unde dezvoltarea de noi medicamente este determinată de profituri mari, organizaţia noastră non-profit îşi conduce cercetările
conform celor mai acute nevoi de sănătate ale milioanelor de
oameni şi societăţii în general.
Pentru susţinătorii situaţiei existente, această transformare etică
este o provocare deosebită – pentru că ei nu sunt capabili să o
urmeze fără să trădeze natura de investiţii a afacerii lor.
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Organizaţia noastră non-profit – un model
pentru asistenţa medicală a viitorului

Cercetare

100% din profituri
pentru mai multă
cercetare şi educaţie

Sănătate
mai bună

Soluţii pentru
sănătate naturală

Venituri

Acest cerc descrie nu doar modul în care funcţionează organizaţia noastră astăzi. Este şi un model pentru un sistem de asistenţă medicală a viitorului, care să nu mai fie controlat de interese speciale de investiţii.
Într-o încercare disperată de a întârzia această tranziţie inevitabilă a asistenţei medicale, promotorii susţinătorilor situaţiei
existente folosesc tactici vechi de înşelăciune: ne acuză pe noi,
pionierii progresului, că profităm de ”afacerea cu boala”.
Demascarea acestor tactici evidente ajută oamenii lumii să tragă propriile lor concluzii. Doar puneţi-vă întrebarea: cine beneficiază?
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Acum avem cu toţii o opţiune
Opţiune

A
Pentru pacienţi, diagnosticul
”cancer” este echivalent cu o
condamnare la moarte

În final,

moarte

Medicamentele ”chimio” cu
înaltă toxicitate deteriorează
organismul pacientului

Pacientul se
confruntă cu frica
de moarte

Pacientul acceptă
chimioterapia cu înaltă
toxicitate, ca singura soluţie

De îndată ce tu, cititorule, te-ai vaccinat împotriva demagogiei
predictibile a susţinătorilor situaţiei existente împotriva acestei
cărţi, nimic nu ne mai reţine să inaugurăm Noua Epocă a Sănătăţii Moderne.
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Opţiune

Sănătate
continuă

B

Cancerul devine o
boală gestionabilă
ca oricare alta

Utilizarea sănătăţii
naturale eficiente,
bio-compatibile

Speranţă justificată
prin educarea
pacienţilor

Pacientul face o
alegere informată a
tratamentului

În primul şi în primul rând, această Nouă Epocă va fi caracterizată de transformarea cancerului dintr-o ”condamnare la moarte”
într-o boală gestionabilă. Omenirea are acum ocazia de a transforma Frica în Speranţă.
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Scopurile acestei cărţi: demistificarea
medicinei şi democratizarea sănătăţii
La o scară mai mare, această carte este o contribuţie importantă
la tranziţia urgent necesară a medicinei:
1. Originea cancerului şi a multor altor boli a fost ţinută secretă
până acum. ”Analfabetismul” publicului în ceea ce priveşte
natura cancerului şi a altor boli şi sănătatea în general a fost o
condiţie preliminară pentru ca afacerea farmaceutică să folosească medicamente periculoase şi ineficiente cum sunt cele
pentru chimioterapie.
Prin educaţie publică, această carte demistifică natura cancerului, deschizând astfel calea către o gestionare eficientă din
punct de vedere biologic a acestei boli. Desigur, acesta este
doar începutul, iar înţelegerea noastră asupra naturii multor
altor boli va urma în curând.
2. Până acum, furnizarea de medicamente brevetate a fost controlată îndeaproape şi a constituit un privilegiu al profesiunii
medicale bazate pe prescripţii. Acum, mulţi profesionişti din
domeniul sănătăţii realizează că au fost la rândul lor înşelaţi şi
principiile eticii lor profesionale au fost degradate de interesele
de investiţii care i-au transformat în ”agenţi de vânzări” pentru
produse de calitate îndoielnică ale celor ce fac ”afaceri cu boala” în industria farmaceutică.
Prin oferirea de soluţii de asistenţă medicală uşor de înţeles de
către oricine, această carte face încă un pas spre democratizarea sănătăţii, astfel încât oamenilor să le fie permis să beneficieze de soluţii de sănătate sigure, eficiente şi accesibile, sub
forma micronutrienţilor şi a altor abordări naturale cu baze ştiinţifice ale sănătăţii.
Demistificarea medicinei de astăzi şi democratizarea sănătăţii
sunt condiţii preliminare ale unei asistenţe medicale moderne,
orientate pe profilaxie, în întreaga lume.
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Rolul
acestei
cărţi

”Afacerea cu boala” – investiţia
industriei farmaceutice

STOP
Ignoranţa în domeniul sănătăţii este
o condiţie preliminară strategică
pentru perpetuarea pieţei
multimiliardare de medicamente
toxice pentru chimioterapie

STOP
Milioane de
Pacienţii şi guvernele
oameni mor de
plătesc miliarde
boli care ar putea pentru medicamente
fi prevenite
periculoase

STOP
Hrănirea milioanelor
de oameni cu frică şi sărăcie
Secătuirea economică a
unor întregi naţiuni
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Eliberarea sănătăţii umane
Omenirea a sărbătorit mulţi paşi pe calea progresului: dezvoltarea motorului cu aburi, electricitatea, telefonul şi recent internetul sunt doar câteva dintre ele. Dar există doar două progrese în
decursul istoriei care au afectat semnificativ viaţa generaţiilor de
astăzi şi a celor viitoare.
Primul dintre aceste progrese universale a fost eliberarea minţii
umane. După inventarea tiparului în Europa secolului al XVI-lea
mii de cărţi au fost traduse în limbile vorbite şi au devenit disponibile pentru milioane de oameni obişnuiţi. Au apărut şcoli în fiecare sat şi în fiecare ţară au fost întemeiate universităţi. Pe scurt,
Europa secolului al XVI-lea a devenit leagănul eliberării minţii
umane. În secolele ce au urmat, toate sectoarele societăţii, ştiinţa, comerţul, meşteşugurile, arta şi chiar viaţa politică au prosperat, înlocuind un mileniu de Epocă a Întunericului sub guvernatori
autocraţi, cu Timpurile Moderne şi democraţia.
Al doilea dintre aceste progrese universale este eliberarea corpului uman şi a sănătăţii umane de secole de ignoranţă şi falsă
dependenţă. Acest pas este încă în faţa noastră. Odată cu publicarea acestei cărţi şi răspândirea pe scară largă a informaţiei
conţinute în ea, s-au deschis porţile eliberării globale a sănătăţii
umane.
Scopul acestei eliberări globale este prevenirea celor mai comune boli ale zilelor noastre şi în cele din urmă eradicarea lor pentru binele generaţiilor viitoare, cu ajutorul resurselor eliberate
prin lichidarea sufocantei ”afaceri cu boala”. Sute de trilioane de
dolari vor fi eliberate pentru a fi direcţionate spre cele mai
urgente nevoi ale omenirii, inclusiv foametea, şomajul şi problemele de mediu. Acesta este următorul scop important care
uneşte întreaga omenire.
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Imaginaţi-vă ...
Secolul XVI:
‘Eliberarea minţii umane’ a pus capăt
Epocii Întunecate şi a dus omenirea
spre Timpurile Moderne.
La lumina lumânărilor din colibele lor,
milioane de ţărani au profitat de
oportunitatea de a citi cărţi tipărite.

Imaginaţi-vă ...
... că a fost nevoie de patru decenii pentru ca descoperirea lui James Lind că
sucul de citrice vindecă scorbutul, să
fie implementată –
... câţi oameni au murit în timpul acelor
”ani de tranziţie” –
James Lind (1716 - 1794)

... dacă aţi fi trăit în acele vremuri,
nu l-aţi fi ajutat?
... că a fost nevoie de 25 de ani pentru
ca descoperirea lui Louis Pasteur că
microorganismele sunt cauza bolilor
infecţioase, să fie acceptată –
... câţi oameni au murit în timpul
acelor ”ani de tranziţie” –

Louis Pasteur (1822 - 1895)

... dacă aţi fi trăit în acele vremuri, nu
l-aţi fi ajutat?

Imaginaţi-vă ...
cât de mult beneficiu şi progres i-ar aduce azi
omenirii eliberarea sănătăţii, în secolul XXI şi
mai departe!
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Educaţia publică, baza asistenţei
medicale moderne
Asistenţa medicală modernă nu va mai fi exclusivă, delegată doar
câtorva grupuri profesionale – ci va fi inclusivă, integrativă şi participativă prin natura sa. Nu doar pacienţii, ci şi comunitatea ca
întreg – de la copiii de şcoală până la vârstnici – va participa activ
la educaţia în domeniul sănătăţii şi asistenţa medicală primară,
sub forma consultaţiilor în ce priveşte stilul de viaţă şi recomandările nutriţionale.
Avem convingerea că informaţia conţinută în această carte se va
răspândi rapid în rândul comunităţii bolnavilor de cancer din
întreaga lume. Ştim că atacurile la adresa acestei cărţi din partea
promotorilor industriei farmaceutice în medicină şi media vor
accelera şi mai mult răspândirea ei. Dar numai atât nu este destul.
Am creat o oportunitate pentru fiecare cititor care vrea să contribuie activ pentru a obţine în final ”victoria asupra cancerului” şi a
reorienta asistenţa medicală către profilaxie şi eradicarea bolilor.
Instruirea Lumii în Domeniul Sănătăţii este un curs online despre sănătate, cu acces liber pentru oricine. Puteţi să vă conectaţi
la www.wha-www.org şi:
• să studiaţi progresele sănătăţii naturale, nu numai în ceea ce priveşte cancerul, ci şi bolile cardiovasculare şi alte probleme de
sănătate;
• să parcurgeţi un test şi să obţineţi un certificat de ”Educator
Comunitar de Sănătate”;
• cu un singur click să recomandaţi acest curs gratuit de educaţie
în domeniul sănătăţii, prietenilor, colegilor şi cunoscuţilor.
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Lupta împotriva ignoranţei
Prin Instruirea Lumii în Domeniul Sănătăţii

La www.wha-www.org puteţi afla mai multe despre sănătatea
voastră şi puteţi primi un certificat de ”Educator Comunitar de
Sănătate”.

Site-uri pe care ar mai trebui să le vizitaţi:
• www.drrathresearch.org – Institutul nostru de cercetare
• www.dr-rath-health-foundation.org – Fundaţia noastră
• www.hpcm.org – Contact pentru profesionişti din sănătate,
interesaţi de medicina celulară
• www.profit-over-life.org – Istoria ”afacerii cu boala”
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Ce puteţi face – dacă sunteţi ...
Aţi ajuns la sfârşitul acestei cărţi. Unii dintre cititorii noştri ar
putea să o pună deoparte şi să-şi îngăduie un timp pentru a reflecta asupra implicaţiilor de mare anvergură ale acestor informaţii.
Alţi cititori ar putea încerca să treacă la acţiune cât mai curând
posibil pentru a pune capăt cât mai repede ”afacerii cu epidemia
de cancer”. Mai jos sunt câteva acţiuni pe care le puteţi întreprinde dacă sunteţi ...
• un bolnav de cancer: împărtășiţi și altor bolnavi de cancer
informaţia din această carte şi experienţele dumneavoastră
pozitive legate de terapiile naturale.
• un medic: familiarizaţi-vă cu dovezile ştiinţifice în ascensiune
rapidă, în ce priveşte abordarea cancerului din perspectiva sănătăţii naturale, introduceţi micronutrienţii în practica dumneavoastră medicală, în special în îngrijirea pacienţilor cu cancer.
• un profesionist în domeniul sănătăţii naturale: alăturaţi-vă
organizaţiilor noastre profesionale, naţionale sau internaţionale, dedicate promovării sănătăţii naturale cu bază ştiinţifică,
cum ar fi Profesionişti din Sănătate pentru Medicina Celulară.
• proprietarul unui magazin de hrană sănătoasă: recomandaţi
această carte clienţilor, invitaţi profesionişti din sănătate din
comunitatea în care trăiţi la prelegeri despre beneficiile documentate ale terapiilor naturale, găzduite în magazinul dumneavoastră.
• un profesor: introduceţi informaţii despre sănătatea şi educaţia nutriţională în cursurile pe care le susţineţi la şcoală, liceu
sau în orice instituţie de educaţie, organizaţi activităţi extracuriculare în vederea promovării sănătăţii preventive şi nutriţionale în comunitatea dumneavoastră.
• un factor de decizie la nivel politic: acţionaţi fără întârziere, asigurându-vă că fiecare persoană din oraşul, judeţul sau ţara
dumneavoastră va afla despre descoperirea revoluţionară în
domeniul cancerului şi consecinţele dramatice ale acesteia în salvarea de vieţi şi economisirea costurilor de asistenţă medicală.
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Mişcarea Vieţii
Gradul în care informaţia din această carte afectează vieţile
umane depăşeşte cu mult alte mişcări sociale şi cauze promovate în prezent online şi offline prin intermediul aşa-ziselor
reţele sociale.
Luând în considerare această anvergură – şi ţinând seama de
faptele subliniate în capitolul precedent, pe care susţinătorii
situaţiei existente le ascund în spatele reţelelor sociale online
pentru a se opune progresului uman – există o nevoie obiectivă pentru o mişcare socială globală dedicată scopurilor prezentate în această carte.
Aceste scopuri sunt de la sine înţelese: apărarea dreptului
nostru fundamental la sănătate, la viaţă, la hrană sănătoasă
şi nemodificată genetic şi altor drepturi umane fundamentale. Nu este nevoie să explicăm în detaliu cum trebuie apărate
aceste drepturi umane. Puteţi judeca cel mai bine ce este de
făcut în comunitatea şi în ţara în care locuiţi.
Noi, autorii acestei cărţi, susţinem această ”Mişcare a Vieţii”.
Considerăm că este rolul nostru să oferim un cadru şi o platformă online pentru a conecta multitudinea de activităţi care
vor începe pretutindeni. Exact aceasta este natura apelului
nostru la ”Mişcarea Vieţii” (v.capitolul ”Anexa”)

www.movement-of-life.org
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