Co dělat po diagnóze rakoviny: zásadní otázky, které je potřeba
zvažovat s ohledem na chemoterapii vs. přírodní léčbu
Mike Adams
Už začalo být široce známo, že k alternativní léčbě se obrací stále více pacientů, aby jim pomáhala i při
takových nemocech, jako je rakovina, deprese, diabetes, srdeční choroby apod. Co ale nebývá
všeobecně známo, jsou okolnosti, za kterých mnoho lidí činí tento odklon od konvenční k alternativní
medicíně.
Pravda o tom je poněkud překvapující a možná i trochu frustrující, protože mnoho lidí se obrací k
alternativní medicíně poté, co u nich selhala konvenční medicína. Až pak mnozí lidé začínají vyhledávat
léčivé byliny, akupunkturu nebo chiropraktickou léčbu. Bývá to potom, co už vyzkoušeli všechno, co jim
mohla nabídnout konvenční medicína: léky, operaci, ozařování nebo chemoterapii. Nakonec ale zjistili,
že se jejich zdraví nijak nezlepšilo a že potřebují udělat něco jiného.
Je zajímavé, jak konvenční medicína dokáže tak silně motivovat lidi, aby se ohlíželi po alternativách,
protože většina terapií v konvenční medicíně prostě neúčinkuje, a co je ještě horší, ve skutečnosti
způsobují pacientům obrovské újmy, přestože jim byl slibován opak.
V průběhu konvenční léčby rakoviny s pomocí toxických chemoterapických léků například pacientům
sdělují, že je jim pomáháno. Tvrdí jim, že se jim daří lépe. Americká lékařská asociace, federální
agentura pro schvalování léků (FDA) a všechny ostatní autority v medicíně jim říkají, že se jim dostává
vědecky potvrzené metody léčby.
Co jim však nikdo neříká, je to, že chemoterapie ničí normální zdravé fungování životních orgánů, jako
jsou játra, srdce, mozek a ledviny. Ano, může se podařit zmenšit nádor, ale cílem zde nemůže prostě
být rakovina se zmenšenými nádory. Cílem je přece vyjít jako zdravý člověk se silným imunitním
systémem a s buněčnou rovnováhou, která úplně ochraňuje před zhoubnými nádory nebo je eliminuje.
Takový druh výsledků nebývá ale u konvenční medicíny vůbec nabízen.
Poté, co je konvenční způsoby léčby rakoviny téměř usmrtily, sahají po alternativách
Když pacienti s rakovinou nakonec dochází k rozhodnutí přejít k alternativní medicíně, často tak činí až
ve stavu blízkém smrti, protože už byli totálně poškozeni léčbami, které obhajuje konvenční západní
medicína. Pak se ve stavu ještě větší frustrace začínají uchylovat k bylinám nebo k některé alternativní
léčbě, aby mnozí zemřeli na selhání orgánů, způsobené toxickou chemoterapií, kterou jim naordinovali
jejich lékaři konvenční medicíny. Právě proto říkávám lidem, že musí své rozhodnutí učinit dříve.
Nečekejte až na dobu, kdy vám smrt bude klepat na dveře, ale probuďte se a vyberte si alternativní
medicínu. Tehdy snad ještě nebude příliš pozdě.
Jestliže však zůstanete vězněm konvenčního systému medicíny a dopustíte, aby všechny ty toxické
léky, chemikálie a škodlivé procedury zmrzačily vaše tělo a způsobily trvalé poškození vašim životně
důležitým orgánům (nejčastěji jater), pak znevýhodňujete celý podpůrný systém vašeho těla, který
využívá právě alternativní medicína, aby navodila léčivý proces.
Víte, ona totiž alternativní medicína spoléhá na podporu přirozených léčivých procesů, které jsou tělu
vlastní. To znamená pomáhat játrům, aby fungovala lépe a nikoliv jejich ničení, jak to umí právě
farmaka. Znamená to také umožnit tělu, aby si regulovalo svůj cholesterol, krevní tlak a mozkové
chemické procesy zdravým a podpůrným způsobem. Nejde tu o násilná zasahování do krevního tlaku,
hladiny cholesterolu nebo poměrů v mozku s pomocí toxických chemikálií, kterým se říkává „medikace“
Vyberte si od prvého dne přírodní medicínu
Je potřeba činit tato rozhodnutí brzy. Není možné si vybrat konvenční medicínu, šest měsíců si ji
nechat aplikovat a pak doufat, že lze úspěšně přejít k přírodní nebo alternativní medicíně poté, co jste
byli zmrzačeni, poškozeni nebo otráveni vaším lékařem nebo onkologem.
Je důležité učinit zásadní rozhodnutí ještě před tím, než budete otráveni. Uchylte se k přírodní medicíně
už od prvého dne a nikdy nebudete muset trpět trvalým poškozením z chemoterapie, extrémně

škodlivými vedlejšími účinky farmak nebo celoživotním zmrzačením a jizvami, souvisejícími s operací.
Pokud si zvolíte přírodní nebo alternativní medicínu (tyto termíny zde používám jako zaměnitelné),
vždy vám zůstává možnost návratu ke stavu dokonalého zdraví, protože v procesu léčby u vás nedošlo
k žádnému poškození důležitých orgánů.
V prvé řadě nepoškozovat
Je zajímavé, že konvenční medicína tvrdí, že se řídí konceptem „v prvé řadě nepoškozovat“, avšak
otevřeně odporuje tomuto tvrzení prakticky vším, co dělá. Většina běžných lékařů a onkologů ve
skutečnosti poškozuje pacienty. Dělají to tím, že jim předepisují léky, operují i tehdy, když to není
nezbytné, děsí pacienty strachem z autorit. Už jen setkání s konvenčním onkologem, abyste
prodiskutovali vaše výsledky vyšetření na rakovinu, mívá za následek extrémní psychické vypětí,
protože vám vymývají mozek tvrzením, že nebudete žít déle než 6 měsíců (například), pokud
nepodstoupíte jejich extrémně toxickou a občas i smrtelnou léčbu.
Proto tedy silně doporučuji lidem, aby se vyhýbali každému druhu ovlivňování ze strany konvenčních
lékařů, protože tito mohou ve skutečnosti zhoršovat váš stav třeba už jen tím, že vám řeknou,
že vám zbývají už pouhé tři měsíce života. Mysl ovládá tělo. Abyste pomohli mysli i tělu, navštivte
naturopata, který je schopen vám nabídnout podpůrné a léčivé terapie, které jsou skutečným řešením
a neničí vaše zdraví v tomto procesu.
Mysl vytváří realitu
Vyskytlo se již velmi mnoho zdokumentovaných případů, kdy lékař nebo onkolog sdělil pacientovi, že
má určitou konkrétní nemoc, načež se u pacienta spontánně rozvinuly odpovídající pozorovatelné
příznaky tohoto onemocnění, jako například kožní léze, bradavice nebo tumory. A později, když se
prokázalo, že se lékař mýlil v původní diagnóze a chyba byla pacientovi vysvětlena, tyto symptomy ze
vytratily třeba i v průběhu jediné noci!
Vypadá to, jakoby příznaky „nemoci“ byly vytvářeny myslí pacientů, protože ti uvěřili příliš silně
autoritě a důvěryhodnosti jejich praktického lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče. Taková síla
autority, schopná řídit stav pacienta není ještě zdaleka chápána konvenčními lékaři. Ve skutečnosti ji
tito odmítají jako naprostý nesmysl.
To je zajímavé i s přihlédnutím ke skutečnosti, že klinické pokusy prokázaly účinnost placeba.
Takto lze dojít k tomu, že prakticky každý experiment, který byl s placebem prováděn, vykazuje
všeobecně vyšší účinnost, než jakákoliv jiná terapie, známá moderní vědou. Když je pacientovi
podáván inertní přípravek a potvrzováno, že tento mu pomůže, vyvolává to pozitivní změny až u jedné
třetiny ze všech medicínských případů, mezi které patří deprese, vysoký krevní tlak, vysoký
cholesterol, srdeční choroby, diabetes a jiné. Placebo efekt účinkuje prakticky u všech těchto chorob.
Ano, konvenční lékaři toto všechno zpravidla vylučují. Nerozumí tomu a ve skutečnosti to i zneužívají.
A to bývá stav, kdy v prvé řadě poškozují pacienty. Ta chvíle, kdy jdete navštívit lékaře a dostane se
vám označení, které náleží nějaké nemoci, příznaku nebo potíži a zařadí vás tak mezi pacienty, bývá už
sama o sobě nesmírně poškozující. Nutí vás to uvěřit, že MÁTE něco, co musí být skutečná nemoc - a
je to od té chvíle, kdy dostala své jméno.
A tento druh poškozování pacienta se děje jako naprosto nepoznaný konvenční medicínou. A to je
právě jeden z mnoha důvodů, proč naléhám na lidi, aby odešli od svého lékaře. Běžte raději k
naturopatovi nebo přinejmenším ke klasickému lékaři, který prosazuje filozofii naturopatie, zaměřující
se na vaše zdraví a nepokouší se zvládat problémy s pomocí léků a chemikálií.
Nevěřte svému lékaři automaticky
Nemám však v úmyslu tvrdit, že všichni lékaři jsou automaticky špatní, ale valná většina z nich
skutečně je. Jen někteří proráží mantinely a chápou, co znamená skutečné léčení. A jen tak
mimochodem absolvovali lékařskou univerzitu. Je potřeba si tyto lidi prověřovat. Nevěřte proto
jakémukoliv lékaři, jenž pohlédne na rentgenový snímek nebo výsledek vašeho laboratorního testu a
pak vám sdělí, že před sebou máte už jen 6 měsíců života. To je jako rozsudek smrti. Pokud tomu
uvěříte, vaše mysl to uskuteční. Tak velkou nadvládu má mysl nad tělem.

Jakmile se jednou ve svém strachu podrobíte nějaké autoritě, mají vás v pasti. Zpravidla vám sdělí
něco ve smyslu že máte už jen 6 měsíců života, protože máte rakovinu a pak se zmíní, že pokud jim
dovolíte, aby vám poskytli léčbu chemoterapií, budete možná žít ještě další dva roky. A od toho
okamžiku už vás chytili do sítě utkané ze strachu. Oni přesně vědí, jak to funguje. Používají totiž strach
k tomu, aby prodávali své služby.
Snad všechny organizace využívají strach k tomu, aby ovládaly lidi. Některé z nich jsou vlády států a
další zase lékařské asociace. Velmi mnoho z nich působí v průmyslu zdravotní péče. Strach je vhodný,
jestliže je přiměřený. Například bychom se měli starat o důsledky zamořování našeho životního
prostředí. V takovém případě zpravidla jde o rozumnou míru strachu, který může pomáhat k našemu
podněcování k akcím, kterými se chceme chránit. Strach má svůj účel ve správném kontextu, ale
pokud je vhozen do vašeho klína lékařem - specialistou na rakovinu a využíván jako nástroj k
rekrutování, pak jde o jeho zneužívání - a to velmi neetickým způsobem.
Je skutečností, že v takovýchto případech je tento přístup naprosto nevhodný, protože i kdybyste před
sebou skutečně měli pouhých 6 měsíců života, založených na zkušenostech Západní medicíny, lékař
vám nemá sdělovat, jak dlouho byste mohli žít při nasazení jakéhokoliv systému léčby.
Možná byste totiž mohli žít i dalších deset let nebo i běžnou délku života, pokud byste opustili jeho
ordinaci a přešli k jinému systému medicíny, jehož výsledky jsou naprosto odlišné a všeobecně
mnohem pozitivnější.
Neznamená to ovšem, že onkologové vám vždy jen lžou. Oni vám možná opravdu říkají pravdu - avšak
z pohledu, který mají k dispozici na své vlastní klinice. Ano, vy možná budete mít už jen pouhých 6
měsíců, pokud nebudete dělat nic, a možná byste mohli žít dva roky při jejich péči, kdy směřujete k
úpadku a strádání v důsledku toxických, vysilujících a bolestných účinků chemoterapie. Co když ale
řeknete své rozhodné NE tomu všemu? Co když si zvolíte nenechat si vpichovat do svých žil
chemikálie, které následně způsobují jen další rakovinu? Co když si vyberete jinou cestu, která opravdu
posílí vaše zdraví s pomocí léčebné stravy, bylin, cvičení, slunění a pokročilých naturopatických terapií?
Jak možná zjistíte - a jak se s tím už mnozí setkali v oblasti naturopatie a alternativní medicíny,
můžete se opravdu zbavit rakoviny. Vy se můžete vyléčit - nesčetnému množství lidí se to už podařilo!
Jak se léčit z rakoviny
Pokud se léčíte z rakoviny, není dobré se zabývat otázkou, zda budete žít 6 měsíců, 2 roky nebo 5 let.
Váš život má být bez rakoviny. To je stav, který vám konvenční medicína nedokáže nabídnout. Ve
skutečnosti konvenční medicína nedokáže tuto možnost ani připustit, protože něco takového by
kompromitovalo celé její marketingové schéma. To bývá postaveno na přesvědčování, že není žádná
spolehlivá léčba a že jedinou věcí, kterou lze pro nemocné udělat, je celoživotní léčba pro zvládnutí
nemoci. Neříká se nic o eliminaci choroby a návratu zdraví. Lékaři otevřeně a pevně prohlašují, že
neexistuje taková věc, jako je léčba rakoviny a kdokoliv, kdo vykazuje známky vyléčení bývá pouze
kategorizován jako „v trvalém zmírnění (remisi)“.
Přemýšlejte velmi důkladně ještě předtím, než učiníte své rozhodnutí o způsobu léčby rakoviny. Pokud
jste momentálně v situaci, kdy zvažujete mezi konvenční léčbou a alternativní léčbou, uvědomte si, že
konvenční lékaři často chytají pacienty do pasti prostřednictvím využívání falešné autority. A mají k
tomu k dispozici své symboly: diplom z lékařské univerzity, FDA (Americkou vládní agenturu pro
schvalování potravin a léků) a farmaceutické firmy se všemi možnými a zveličovanými reklamami,
které si nárokují, že vám umožní žít lepší život tak dlouho, dokud jim budete dávat peníze a cpát do
svého těla jejich syntetické chemikálie.
Měli byste to poměřovat vůči poctivé realitě a podle základního společného smyslu, které říkají, že
způsob, jak skutečně léčit lidské tělo nemůže být založen na jeho otravování. Je to skutečně tak prosté.
Jakmile to jednou akceptujete, pak začnete chápat, proč můžete léčit rakovinu jedině tím, že
budete léčit sama sebe. Nemůžete přece útočit proti rakovině s pomocí prostředků, které ji ve
skutečnosti samy způsobují, jako jsou chemoterapie a ozařování. Nemůžete být zdravější, pokud
budete ničit fungování životně důležitých orgánů ve vašem těle - konvenční léčba rakoviny doslova ničí
tkáně mozku, jater, srdce a ledvin. Pokud se rozhodnete podstoupit chemoterapii, vyjdete z toho s
trvalým podlomením svého zdraví, které vám velmi znesnadní možnost přežít při jakémkoliv návratu
rakoviny.
Poškození, které způsobuje konvenční léčba

Jistě, chemoterapie vytváří iluzi zlepšení v krátkém čase. Dokáže zmenšovat zhoubné nádory (avšak to
nemá nic společného s ničením „rakovinných kmenových buněk“, které mají schopnost později znovu
vytvářet nádory). A to je přesně základem, na kterém vše staví průmysl rakoviny. Všimli jste si už
někdy, že oni vůbec nemají zájem provádět testování léků z ohledem na dlouhodobé účinky? To je
proto, že chtějí mít brzké výsledky, které maskují příznaky, aniž by čelili pravdě o tom, co se stane,
když budete užívat jejich léky po dobu mnoha let nebo i desetiletí.
Výrobci léků vědí, že většina jejich produkce je toxická a čím déle jejich přípravky užíváte, tím horší
pak jsou kumulativní účinky. Proto jsou nyní prováděny především kratší testy léků. Pokouší se zachytit
všechny statistické výsledky v tomto časovém rámci, ve kterém vykazují redukci některých měřitelných
příznaků, aniž by vykazovaly kumulativní toxicitu v důsledku užívání léku po dlouhou dobu.
A to je základ, na kterém bývají tyto léky schvalovány a doporučovány. Jakmile jsou jednou
předepsány pacientovi, často to bývá až do konce života. A stáváte se pokusným králíkem. A celý
národ se tak stává populací pokusných králíků. A jen touto cestou pravda nakonec vyjde najevo a my
zjistíme, jak toxické některé z těchto léků ve skutečnosti jsou.
Nedovolte, aby z vás udělali pokusné králíky. Uvědomte si, že skrývání příznaků nemůže nikdy být
zaměňováno s léčením pacienta. Léčení se může uskutečňovat zevnitř. Může probíhat jen když je
podporováno výživou, bylinami a energiemi. Nikdy neproběhne s pomocí vyhlašování války některé
části těla, jejím bombardováním chemikáliemi nebo ozařováním a označováním takových věcí za
medicínu.
Nenechte se zblbnout k tomu, abyste přijímali systém medicíny, který má jen jediný účel: změnit vás
na zdroj generující příjmy. Přemýšlejte dlouho a usilovně o těchto rozhodnutích a já vás vyzývám,
abyste nedovolili žádnému lékaři (bez ohledu na jeho kredit) vpichovat jed do vašeho těla. Každý
člověk, který podstupuje chemoterapii, podstupuje to, co já nazývám „euthanázie schvalovaná FDA“.
Chemoterapie nemá nic společného s léčením. Nepleťte si ji s legitimní léčbou rakoviny.

Na následujících odkazech můžete nalézt další informace o rakovině, chemoterapii a léčivé stravě:
Rakovina: http://www.NaturalNews.com/cancer.html
Chemotherapie: http://www.NaturalNews.com/chemotherapy.html
Prevence rakoviny:http://www.NaturalNews.com/cancer_prevention.html
Léčivá strava: http://www.NaturalNews.com/anti-cancer_foods.html
Rakovina prsu: http://www.NaturalNews.com/breast_cancer.html
Rakovina prostaty: http://www.NaturalNews.com/prostate_cancer.html

Doporučení produktů proti rakovině
Nejmocnějším protirakovinným prostředkem, se kterým jsem se setkal v průběhu čtyř posledních let,
kdy jsem psal o stovkách výživových produktů, se nazývá Blood Support a jeho prodejcem je the
Baseline of Health Foundation: http://www.BaselineNutritionals.com/
Chutná ovšem příšerně, avšak obsahuje tu nejúčinnější kombinaci vysoce účinných protirakovinných
bylin, které znám. Podle mého osobního názoru, podloženého více než 5000 hodinami studia výživy a
prevence onemocnění, já věřím, že tento produkt je opravdovou léčbou mnoha druhů rakoviny a
každého, kdo bojuje s rakovinou, vyzývám k ověření tohoto prostředku a ke spolupráci s
naturopatickým lékařem, který zahrne tento přípravek do své přírodní terapie. Já osobně ovšem
nemám žádné finanční vazby na výrobce a na prodeji přípravku nic nevydělám. S mými názory by jistě
zásadně nesouhlasily takové americké instituce, jako je FDA nebo AMA.
Skvělou potravinou s protirakovinnými účinky je Juvo, které naleznete na http://www.GoJuvo.com/
Juvo obsahuje množství protirakovinných ingrediencí a je mezi alternativními léčiteli známo jako léčivá
potravina. Je to výborná náhražka ovesných vloček a dalších snídaňových cereálií. (Já sám jej také
používám, byť nemám rakovinu. Obsahuje totiž velmi dobré výživové složky.)
Více o tom, co doporučuji pro přírodní léčbu rakoviny, se můžete dozvědět z mé poslední knížky
„Přírodní léčby a konspirace, které vám brání, abyste se o nich dozvěděli“ (Natural Health Solutions
and the Conspiracy to Keep You From Knowing About Them
http://www.truthpublishing.com/naturalhealthsolutions.html). V této knížce jsou zdokumentovány

způsoby, jak bývá potlačována přírodní terapie rakoviny těmi, kteří prosazují medicínu založenou na
lécích a operacích.
Poslední varování spotřebitelům!
Nic nedokáže vyléčit vaši rakovinu, pokud budete i nadále pokračovat v konzumaci
průmyslově zpracovaného masa, polykat léky, používat konvenční kosmetiku a přípravky
osobní hygieny, které obsahují toxické chemikálie, na zahradě rozprašovat pesticidy po
trávníku a používat opalovací krémy. Na světě není k dispozici taková terapie, která by dokázala
kompenzovat účinky všech věcí, které podporují vznik rakoviny a lidé je přesto stále používají.
Konzumovat maso nasycené dusitanem sodným je pro vaše zdraví stejně škodlivé, jako kouření.
Nevěřte pošetile, že si můžete zničit své zdraví farmaky, jedovatými roztoky pro péči o tělo,
zpracovanými potravinami a vyhýbáním se cvičení a pak se jednoho dne magicky zjevit v ordinaci
naturopata a žádat od něj, aby „vás vyléčil“ s pomocí jednoduchého ošetření nebo kouzelné byliny.
Takto to nefunguje. Léčení rakoviny vyžaduje důkladné pročištění jater, střev a ledvin. Vyžaduje to od
vás všeobecnou proměnu životního stylu, do které patří syrová strava, superpotraviny, příprava
zeleninových šťáv, vystavování se slunci a po zbytek života již nejíst jídla způsobující rakovinu,
neužívat nebezpečné medikamenty a produkty osobní hygieny.
Řeknu to co nejprostěji, jak jsem schopen: pokud v sobě nenaleznete vůli k radikální změně svého
stravování, ke cvičení a k eliminaci všech jedů, které máte ve svém domě, pak je výsledek již
předurčený. Setkal jsem se i s lidmi, kteří mi doslova říkali: „Raději zemřu, než abych se vzdal svých
steaků.“ A tak se i stalo - už nejsou mezi námi.
(Přeloženo z http://www.naturalnews.com/021813.html)

