
Σο άρθρο όπωσ ζχει δημοςιευτεί ςτον δικτυακό τόπο «Σι λεσ τώρα;»: 

Η θανατηφόρα απάτη τησ χημειοθεραπείασ.  

 

Γράφει η Αριάδνη Γεροφκη  

Από τον Φόβο του «Θανατθφόρου» Καρκίνου και τον Μφκο τθσ Χθμειο- «κεραπείασ» ςτθν 

Πραγματικότθτα τθσ Εναλλακτικισ Αντιμετϊπιςθσ  

«Η Χημειοθεραπεία Θεραπεφει και… η Γη Είναι Επίπεδη»*  

Μερικζσ δεκαετίεσ από τθ δθμοςίευςθ του περίφθμου βιβλίου του Δρ. Χάμερ Καρκίνοσ, 

Αςκζνεια τθσ Ψυχισ, και τθν επακόλουκθ οργανωμζνθ καταδίωξι του, μζχρι τον τελικό 

εγκλειςμό του ςτισ γαλλικζσ φυλακζσ και παρά το γεγονόσ ότι οι φωνζσ, που προζρχονται τόςο 

από τουσ ίδιουσ τουσ αςκενείσ και τουσ ςυγγενείσ τουσ, όςο και από τον ιατρικό χϊρο, κατά τθσ 

πλθκαίνουν, τα πράγματα ςτο τοπίο τθσ «κεραπείασ» του καρκίνου δεν φαίνεται να ζχουν 

προχωριςει…  

Εκτόσ από τθν Εκκλθςία και θ Ιατρικι καταςκευάηει τουσ δικοφσ τθσ «αιρετικοφσ» και 

«αφοριςμζνουσ»: Ο Αυςτριακόσ μαιευτιρασ Semmelweiss εξοςτρακίςτθκε από το ιατρικό 

επάγγελμα, γιατί τόλμθςε να αςκιςει κριτικι ςε ακζμιτεσ ιατρικζσ πρακτικζσ. Οι Wilbur και 

OrvilleWright εκδιϊχτθκαν ωσ «τςαρλατάνοι» από το ScientificAmerican, τον Αμερικανικό 

τρατό και τουσ ςυναδζλφουσ τουσ. Η ανακάλυψθ, από τονWillhemRontgen των ακτινϊν Χ, 

περιγράφτθκε ςαν «επιδζξια απάτθ» από επιφανείσ επιςτιμονεσ. ΟJohnWoodall ανακάλυψε το 

1636 (!) ότι θ ζλλειψθ βιταμίνθσC ευκφνεται για τθν εμφάνιςθ ςκορβοφτου, αλλά το Βρετανικό 

Ναυτικό μόλισ το 1795 ςυμπεριζλαβε χυμό λεμονιοφ ςτο διαιτολόγιο των ναυτικϊν. Σα βιβλία 

του επαναςτάτθ ψυχίατρου Βίλχελμ Ράιχ καίγονταν όχι μόνο από τουσ Ναηί ςτα 1930, αλλά και 

από τθν αμερικανικι κυβζρνθςθ τισ δεκαετίεσ του 1950 και του 1960. Πρόςφατα, ο 

Δρ.DeanOrnish, υπεφκυνοσ για τθν ανακάλυψθ αςφαλοφσ και αποτελεςματικισ κεραπείασ για 

τθν καρδιοπάκεια, βαςιςμζνθσ ςτθ διατροφι, άςκθςθ και χαλάρωςθ, αποπζμφκθκε από τθν 

Αμερικανικι Καρδιολογικι Εταιρία…  



Η ιατρικι επιςτιμθ, που κατ’ ευφθμιςμό κζλει να είναι θ ζρευνα για νζεσ κεραπείεσ, 

καταδυναςτεφεται από «αυκεντίεσ», μζλθ επιςτθμονικϊν ιδρυμάτων οι οποίοι αντιτίκενται 

ςτθν αλθκινι πρόοδο, καταπιζηοντασ κάκε πρωτότυπθ ιδζα.  

Γιατί εκτόσ από τα πρωτεία του λιγότερο ανεκτικοφ ιατρικοφ κλάδου, θ ςφγχρονθ βιομθχανία 

του καρκίνου κατζχει και τα πρωτεία του λιγότερο επιτυχθμζνου κλάδου που υπιρξε ποτζ!  

Η Επικερδήσ Βιομηχανία του Καρκίνου  

Οι λόγοι είναι προφανείσ: πρόκειται για διαπλοκι ςυμφερόντων, εξαιτίασ του υπζρογκου τηίρου 

τθσ διεκνοφσ φαρμακοβιομθχανίασ. Ενδιαφζρει να ςυνεχίςει θ παραγωγι φαρμακολογικϊν 

«λφςεων», ανεξάρτθτα από τθν πλατιά αμφιςβθτοφμενθ αποτελεςματικότθτά τουσ.  

Σο τραγικό δε είναι, ότι ακόμθ και αν, κατά τφχθ, βρεκεί κάποτε πραγματικά αποτελεςματικι 

κεραπεία, πολφ αμφιβάλλω αν κα το μάκουμε καν! Κάκε ανακάλυψθ και δθμοςίευςθ πικανισ 

κεραπείασ, κα κινδφνευε να ςτείλει ςτθν ανεργία πολλοφσ «ειδικοφσ»…  

Διςεκατομμφρια επενδφονται ςτθν ζρευνα αλλά οι «λφςεισ» του προβλιματοσ επίςθμα μασ 

διαφεφγουν ςυςτθματικά. Αντίκετα, τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, το ποςοςτό κανάτων από τθν 

αςκζνεια αυξάνει ςτακερά. Η ψεφτικθ λφςθ τθσ χθμειοκεραπείασ δεν «δουλεφει» και ποτζ δεν 

«δοφλεψε» για τουσ καρκίνουσ, που ςκοτϊνουν 9 ςτουσ 10 αςκενείσ. Ακόμθ και όςοι 

χαρακτθρίηονται «κεραπευμζνοι» μετά από χθμειοκεραπεία, πεκαίνουν αργότερα από άλλο 

καρκίνο που αναπτφςςουν αλλοφ. Σο ιατρικό κατεςτθμζνο ζχει «κολλιςει» ςτθν εφαρμογι 

ακτινοβολίασ και τοξικϊν χθμικϊν ςκευαςμάτων, παρά το γεγονόσ ότι είναι πλζον γενικά 

αντιλθπτό ότι αυτζσ οι προςεγγίςεισ «δεν πιάνουν». Όλο και περιςςότεροι αςκενείσ επιλζγουν 

να πεκάνουν ςτο ςπίτι, ιςυχα και με αξιοπρζπεια, παρά να διαλυκοφν μζχρι κανάτου ς’ ζνα 

νοςοκομείο, από τθν ταλαιπωρία και τον πόνο που επιφζρουν αυτζσ οι ψευτοκεραπείεσ…  

Οι μόνοι που ωφελοφνται είναι οι γιατροί, οι φαρμακευτικζσ εταιρίεσ και αυτζσ που 

καταςκευάηουν τα ακτινοκεραπευτικά μθχανιματα. Η φαρμακοβιομθχανία δεν κα πλοφτιηε με 

τθν εφαρμογι προγραμμάτων κεραπείασ που κα περιελάμβαναν απλά «διαλογιςμό και αλλαγι 

διατροφισ»!  

Σο πιο τραγικό είναι πωσ θ βιομθχανία του καρκίνου, που αρνείται επίμονα να διερευνιςει τισ 

πολλά υποςχόμενεσ εναλλακτικζσ κεραπείεσ, προςτατεφεται από τον νόμο. τισ περιςςότερεσ 

χϊρεσ είναι «παράνομο» να προςφζρεισ μια ενδεχόμενθ κεραπεία για τον καρκίνο. Οι γιατροί 

επιτρζπεται να ςυνταγογραφιςουν μόνον τθ ςυμβατικι χθμειοκεραπεία και ακτινοκεραπεία ι 

να ςτείλουν τουσ αςκενείσ για εγχείριςθ. Οι αρχζσ διϊκουν με ιδιαίτερθ ςυνζπεια όποιον τολμά 

να προτείνει κάποια νζα, μθ τοξικι και πικανά αποτελεςματικι κεραπεία, ακόμθ και αν ο 

αςκενισ επικυμεί να το δοκιμάςει…  

Οι «Αφοριςμζνοι» τησ Ιατρικήσ  

Οι γιατροί που τολμοφν να δϊςουν μια πνοι ελπίδασ και νζεσ κεραπείεσ απειλοφνται, 

εξοςτρακίηονται, και διϊκονται ςαν κοινοί εγκλθματίεσ… Οι εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ 

καταςυκοφαντοφνται ωσ «τςαρλατανιςμοί» από τθν επίςθμθ ιατρικι, με τθν φποπτθ 

υποςτιριξθ τθσ μεγαλφτερθσ μερίδασ του Σφπου και των ΜΜΕ.  

Η λίςτα των γιατρϊν που ζχουν καταδιωχτεί για εφαρμογζσ «ανορκόδοξων» κεραπειϊν κατά 

του καρκίνου –οι οποίεσ, παρεμπιπτόντωσ, φαίνεται βάςιμα να λειτουργοφν πολφ 



αποτελεςματικότερα από αυτζσ που ζχει να προςφζρει το επίςθμο αντικαρκινικό οπλοςτάςιο– 

είναι τόςο μεγάλθ, όςο ςχεδόν θ λίςτα εκείνων των επιτιδειων ερευνθτϊν τθσ ιατρικισ 

βιομθχανίασ, που χρθματοδοτικθκαν από οργανιςμοφσ και κυβερνιςεισ για τθν εκπόνθςθ 

(καυματουργϊν και πολλά υποςχόμενων) ερευνϊν, οι οποίεσ, το ίδιο… καυματουργά 

«ξεχάςτθκαν», μετά τθν ζγκριςθ των επιδιωκόμενων κονδυλίων.  

Εξζχοντεσ επιςτιμονεσ αναγκάςτθκαν να εκπατριςτοφν και να ανοίξουν ςτο εξωτερικό κλινικζσ, 

γιατί αςκοφςαν εναλλακτικι ιατρικι κατά του καρκίνου.  

Σι κάνουν όμωσ οι ίδιοι οι άνκρωποι του κατεςτθμζνου, αν τφχει να αρρωςτιςουν οι ίδιοι, ι οι 

ςυγγενείσ τουσ; Χαρακτθριςτικι είναι θ πρόςφατθ περίπτωςθ ενόσ Αμερικανοφ ειςαγγελζα, που 

είχε ςυλλάβει τον εναλλακτικό γιατρόHarryHoxsey καμιά εκατοςτι φορζσ μζςα ςε δυο χρόνια, 

μζχρι που αρρϊςτθςε ο αδερφόσ του. Σότε, ο ειςαγγελζασ άλλαξε απότομα ςτρατόπεδο και 

προςζτρεξε μετά δακρφων να αναηθτιςει τισ ςυμβουλζσ και τθ φροντίδα του πρϊθν 

«απατεϊνα»Hoxsey.  

Η ςοβαροφάνεια και θ προςκόλλθςθ ςε δόγματα είναι ο χειρότεροσ εχκρόσ τθσ ανκρωπότθτασ. 

ΟHoxsey ζχει καταφφγει ςτο Μεξικό, όπου αςκεί τθν ιατρικι του μαηί με τον Δρ.MaxGerson, 

εξαιρετικό Γερμανό γιατρό που εκδιϊχτθκε από τισ ΗΠΑ επειδι επινόθςε μια κεραπεία 

βαςιςμζνθ ςτον χυμό φροφτων και λαχανικϊν.  

τισ ΗΠΑ ο Δρ. Stanislaw Burzynski χρθςιμοποιεί μθ τοξικά αντινεοπλαςματικά ςκευάςματα για 

τθ κεραπεία εγκεφαλικϊν όγκων, Non Hodgkins λεμφωμάτων και πολλϊν κοινϊν όγκων. Οι 

δικθγόροι του Αμερικανικοφ Οργανιςμοφ Φαρμάκων και Σροφίμων (FDA), ζχουν ξοδζψει εδϊ 

και 15 χρόνια εκατομμφρια δολάρια προςπακϊντασ να χϊςουν τον Burzynski ςτθ φυλακι. 

Ωςτόςο ο ίδιοσ οργανιςμόσ ενζκρινε εξιντα οκτϊ πειραματικά προγράμματα του ερευνθτικοφ 

ινςτιτοφτου του Burzynski…  

Από τθ Γερμανία γνωρίηουμε ιδθ (βλζπε ςχετικό άρκρο μου ςτο ΖΕΝΙΘ Νο 3) τθν υπόκεςθ του 

Δρ. Χάμερ, υποψιφιου για Νόμπελ Ιατρικισ και δθμιουργοφ τθσ Νζασ Ιατρικισ, βαςιςμζνθσ 

ςτθν εκ βακζων ανατροπι των κατεςτθμζνων ιδεϊν γφρω από το καρκίνο, που ςτάλκθκε –με τισ 

ευλογίεσ του γαλλικοφ Σφπου και των ΜΜΕ– ςτθ φυλακι δυο φορζσ, μια το 1997, για ενάμιςι 

χρόνο, και μια πρόςφατα, το 2004. Κρατείται ακόμθ, για το απίκανο αδίκθμα τθσ «παρότρυνςθσ 

ςε άςκθςθ ιατρικισ αντίκετθσ από τθν ιατρικι τθσ ςχολισ»…  

τθν Ιταλία, ο κακθγθτισ LuigiDiBella, χρθςιμοποιεί μείγμα ορμονϊν και βιταμινϊν 

(χαρακτθριςτικά, μια αςκενισ που ακολουκεί τθν εναλλακτικι του μζκοδο, λζει για τθν 

«επίςθμθ» χθμειοκεραπεία ότι «είναι ςαν να χρθςιμοποιείσ… υδραυλικά εργαλεία για να 

επιςκευάςεισ κοςμιματα»!). Σο ιταλικό κράτοσ δίωξε ποινικά τον κακθγθτι DiBella που τϊρα 

είναι υπόδικοσ.  

Ο Αυςτραλόσ Δρ. Sam Chachoua ζχει επινοιςει μια επαναςτατικι κεραπεία, που αποκαλεί 

«Θεραπεία Παρακινοφμενθσ Ανάρρωςθσ» (Induced Remission Therapy). Ο Chachoua 

παρατιρθςε προςεκτικά τα δεδομζνα ςτισ περιπτϊςεισ τθσ «αυκόρμθτθσ αυτοκεραπείασ», 

όπου «καταδικαςμζνοι» αςκενείσ «νεκραναςταίνονταν», και είδε ότι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, οι 

αςκενείσ αυτοί είχαν προςβλθκεί λίγο πριν τθ καυματουργι τουσ ανάρρωςθ, από κάποια 

μορφι ςοβαρισ λοίμωξθσ. Αυτό είχε διαπιςτωκεί και μερικοφσ αιϊνεσ πριν από ζναν Γάλλο 

γιατρό, ο οποίοσ παρατιρθςε ότι οι πόρνεσ με ςφφιλθ, δεν ανζπτυςςαν καρκίνο. Είχε μάλιςτα 

καταφζρει να κεραπεφςει δεκατζςςερισ από τουσ είκοςι καρκινοπακείσ που κοφραρε, 



μεταδίδοντασ τουσ τθ ςπειροχαίτθ τθσ ςφφιλθσ! (Εφόςον ο καρκίνοσ ςπανίηει ςτισ περιοχζσ του 

πλανιτθ που μαςτίηονται από τθν ελονοςία, θ καταπολζμθςι τθσ μπορεί ενδεχομζνωσ να 

ςθμάνει τθν εκεί αφξθςθ του καρκίνου). Ωςτόςο, μζχρι ςιμερα, κανείσ από τουσ κφκλουσ τθσ 

ςυμβατικισ ιατρικισ δεν καταδζχκθκε να ελζγξει τθ κεωρία του Δρ. Chachoua, παρόλο που ο 

ίδιοσ υπόςχεται αμοιβι 100.000 δολαρίων ςε όποιον ςοβαρό ιατρικό οργανιςμό αναλάβει να 

ελζγξει και να δθμοςιεφςει τθν αποτελεςματικότθτα των εμβολίων του για τον καρκίνο και το 

AIDS. Να ςθμειωκεί ότι ςε δείγμα 22 εμβολίων του Δρ. Chachoua που ελζγχκθκαν, τα 20 

αποδείχκθκε ότι εξουδετζρωςαν κατά 99% τον ιόHIV-1… 

Ο Βρετανόσ Δρ. Vernon Coleman, είδε τισ διαφθμίςεισ του βιβλίου του Foodfor Thought, να 

απαγορεφονται από τθν Βρετανικι Αρχι Διαφθμιςτικϊν Κανόνων (ASA, Advertising Standard 

Authority), επειδι παρζχει απλζσ ςυμβουλζσ (αποδεδειγμζνεσ κλινικά), για το είδοσ διατροφισ 

που προςτατεφει από τθν ανάπτυξθ καρκίνου, δθλαδι λίςτεσ τροφϊν που ευνοοφν τθν 

αςκζνεια και αντίςτοιχα που προςτατεφουν από καρκινογζνεςθ. Η δικαιολογία είναι ότι θ ASA 

κζλει να «προςτατζψει το καταναλωτικό κοινό»… από τι ακριβϊσ;  

Σα παραδείγματα μποροφν να ςυνεχιςτοφν επ’ άπειρον. Σο λυπθρό είναι, ότι ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ βλζπουμε ότι ζχουμε να κάνουμε με ζνα «μπλοκ» αντίςταςθσ απζναντι ςτθν 

ελεφκερθ πλθροφόρθςθ που κα μποροφςε να ςϊηει ηωζσ, που περιλαμβάνει εκτόσ από τθν 

ευθμεροφςα παγκόςμια φαρμακευτικι βιομθχανία, και (ςχεδόν) όλα τα επίςθμα ιατρικά και 

επιςτθμονικά ιδρφματα, τα οποία αυτι χρθματοδοτεί, κακϊσ και τουσ χειραγωγθμζνουσ 

πολιτικοφσ και τα ΜΜΕ, που ακζμιτα ςτθρίηουν το «άνωκεν» κατευκυνόμενο κυνιγι των 

εναλλακτικϊν γιατρϊν και των μεκόδων τουσ.  

Η Αποτυχία τησ υμβατικήσ Ιατρικήσ  

Ποτζ, ςτον αιϊνα τον άπαντα δεν πρόκειται να βρει θ κατεςτθμζνθ βιομθχανία και ζρευνα τθ 

λφςθ για τον καρκίνο. Γιατί θ κατεςτθμζνθ ιατρικι κεωρία διζπεται από μια οιονεί 

«ςτρατοκρατικι» νοοτροπία. Βλζπει το ανκρϊπινο ςϊμα ςαν πεδίο μάχθσ και τθν αςκζνεια ςαν 

εχκρό που ειςβάλλει. Νοοτροπία που υπιρχε ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, όταν οι αςκζνειεσ που 

ανθςυχοφςαν περιςςότερο τουσ γιατροφσ, προκαλοφνταν από τισ επίφοβεσ λοιμϊξεισ, όπωσ θ 

φυματίωςθ, ο τυφοειδισ πυρετόσ, θ γρίπθ, θ πνευμονία, θ χολζρα, θ ςφφιλθ κλπ. Η ιατρικι 

επιςτιμθ είχε, ςε μεγάλο βακμό καταφζρει να ελζγξει αυτζσ τισ αρρϊςτιεσ, από τα τζλθ του 

19ου αιϊνα, ζχοντασ, παρόλα αυτά πζςει ςε δυο κεμελιϊδθ λάκθ, που ζκτοτε τθν ακολουκοφν. 

Σο πρϊτο λάκοσ ιταν το ςυμπζραςμα ότι θ μείωςθ τθσ κνθςιμότθτασ από τισ μολυςματικζσ 

αςκζνειεσ υπιρξε το αποτζλεςμα των προςπακειϊν των γιατρϊν. Η αλικεια είναι ότι θ μείωςθ 

ιταν περιςςότερο αποτζλεςμα καλφτερθσ υδροδότθςθσ, διατροφισ και καλφτερθσ γενικά 

διαβίωςθσ μεγάλου ποςοςτοφ του πλθκυςμοφ. Όποιοσ κζλει να αςχολθκεί με τθν ιςτορία τθσ 

ιατρικισ, μπορεί να παρακολουκιςει τα αρχειακά εκείνα δεδομζνα που δείχνουν ότι το 

ποςοςτό κνθςιμότθτασ από τισ μολυςματικζσ αςκζνειεσ, είχε κατζβει ιδθ πολφ καιρό πριν να 

αρχίςει θ χριςθ αντιβιοτικϊν και εμβολίων…  

Σο δεφτερο κεμελιϊδεσ λάκοσ ιταν θ «ςτρατοκρατικι» ιατρικι αντίλθψθ, που προςδοκοφςε 

τθν «ανακάλυψθ» του μαγικοφ χαπιοφ, που ςαν ζνα είδοσ βιολογικοφ όπλου, κα διζλυε τον 

πακογόνο ςτρατό τθσ αςκζνειασ, που είχε «επιτεκεί», ςτον οργανιςμό του πάςχοντοσ. Η 

κατεςτθμζνθ ιατρικι επιμζνει και ςιμερα να ακολουκεί το μοντζλο που φαίνεται ότι 

λειτοφργθςε ζναν αιϊνα πριν και να το εφαρμόςει ςτον πόλεμο κατά του καρκίνου. Σραγικό 

λάκοσ, κακότι οι ςφγχρονεσ κανατθφόρεσ αςκζνειεσ λειτουργοφν με διαφορετικό τρόπο από ό, 



τι οι παλιζσ μολυςματικζσ. Ο λόγοσ ςιμερα ανάπτυξθσ καρδιακϊν νοςθμάτων, είναι θ 

κατανάλωςθ υπερβολικισ ποςότθτασ ακατάλλθλθσ τροφισ και θ ζλλειψθ άςκθςθσ. Και θ κφρια 

αιτία καρκίνου (εκτόσ περιπτϊςεων ζντονου ψυχικοφ ςοκ απϊλειασ) είναι οι υπερβολικζσ 

ποςότθτεσ ακατάλλθλθσ –και οι ελάχιςτεσ ποςότθτεσ κατάλλθλθσ– τροφισ, ϊςτε το ςϊμα 

γεμίηει τοξικζσ, καρκινογόνεσ χθμικζσ ουςίεσ.  

Κι επειδι οι γιατροί δεν είναι αφελείσ, για να μθν κατανοοφν αυτι τθν απλι αλικεια, το μόνο 

που μζνει να υποκζςουμε είναι ότι ςυνεχίηουν να παραβλζπουν το γεγονόσ ότι θ χθμειο-

«κεραπεία» αποτυγχάνει ςυςτθματικά να κεραπεφςει τον καρκίνο, επειδι «βολεφονται» με τα 

κονδφλια που αφειδϊσ παρζχονται από τισ φαρμακοβιομθχανίεσ για να πειραματίηονται με 

ολοζνα πιο τοξικά χθμειο-«κεραπευτικά» παραςκευάςματα.  

Η χθμειο-«κεραπεία» αποτυγχάνει παταγωδϊσ και οι γιατροί ζχουν φτάςει ςτο ςθμείο να 

δθλϊνουν «ικανοποιθμζνοι» όταν τα ποςοςτά επιβίωςθσ μετά από χθμειοκεραπεία φτάςουν 

να είναι ίςα με τα ποςοςτά βιωςιμότθτασ των αςκενϊν που… δεν ζχουν υποςτεί κακόλου 

παρόμοια αγωγι!  

Σα βαςικά προβλιματα ςε ςχζςθ με τθ χθμειο-«κεραπεία, είναι, πρϊτον, ότι για να «ςκοτϊςει» 

τα καρκινικά κφτταρα (που είναι απλϊσ ανκρϊπινα κφτταρα ςε κατάςταςθ εκτόσ ελζγχου) το 

δθλθτιριο είναι τόςο ιςχυρό, ϊςτε αναπόφευκτα προκαλεί ηθμιά και ςτα υγιι κφτταρα. Με 

χθμειο-«κεραπεία» από το ςτόμα ι ενδοφλζβια, ολόκλθρο το ςϊμα προςβάλλεται. Όταν 

ςφντομα θ χθμειο-«κεραπεία» «αποτφχει» (ςτο 95% των περιπτϊςεων), οι γιατροί ςυνικωσ 

αυξάνουν τθ δόςθ ι τθν τοξικότθτα. Σο τελικό αποτζλεςμα είναι ότι ςτθν προςπάκεια να 

«ςκοτωκοφν» οι εχκροί (τα καρκινικά κφτταρα), ςκοτϊνεται παρεμπιπτόντωσ ο ίδιοσ ο 

αςκενισ…  

Δεφτερον, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που θ χθμειο-«κεραπεία» ι θ ακτινοκεραπεία «πετφχει», 

«ςκοτϊνοντασ» κατά τα φαινόμενα, ζναν καρκινικό όγκο, ο κίνδυνοσ επανεμφάνιςθσ είναι 

μεγάλοσ. Εφόςον οι εξωτερικζσ και εςωτερικζσ ςυνκικεσ που δθμιοφργθςαν αρχικά τον καρκίνο 

δεν ζχουν αλλάξει, θ οποιαδιποτε «κεραπεία» (χθμικά, ακτινοβολία, εγχείρθςθ), δεν ζχει 

κανζνα απολφτωσ νόθμα. Αργά ι γριγορα, οι ίδιεσ ςυνκικεσ κα παράξουν το ίδιο αποτζλεςμα, 

δθλαδι τθν τρομερι «μετάςταςθ». Φταίει άραγε ο καρκίνοσ που επανεμφανίηεται ι απλά ο 

οργανιςμόσ είναι τρωτόσ και επιρρεπισ ςτθν ανάπτυξθ καρκίνου;  

Με άλλα λόγια, όταν επανεμφανίηεται ζνασ καρκίνοσ, δεν ςθμαίνει θ όποια ςυμβατικι 

παρεμβατικι «κεραπεία» απζτυχε να ςκοτϊςει όλα τα καρκινικά κφτταρα. θμαίνει ότι δεν ζχει 

αλλάξει τίποτα ςτο ςϊμα.  

Σο Δυναμικό τησ Αυτοθεραπείασ  

Σο αλθκινό πρόβλθμα δεν είναι ο αόρατοσ «εχκρόσ» που κυνθγάει θ ςυμβατικι κεραπεία, οφτε 

μια ςυμμορία κακϊν κυττάρων. Είναι το ίδιο το αποδυναμωμζνο, «τοξινωμζνο» ςϊμα.  

Ο καρκίνοσ αναπτφςςεται όταν ο οργανιςμόσ είναι αδφναμοσ και άρρωςτοσ και είναι προφανζσ 

ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάηεται, είναι να τον βομβαρδίςουμε επιβαρφνοντάσ τον με 

επιπλζον τοξικά χθμικά. Σο να οδθγείσ ζναν καρκινοπακι ςτθ χθμειο-«κεραπεία», είναι ςαν να 

προτείνεισ ςαν λφςθ για τον πονοκζφαλο, να πάει να βαρζςει δυνατά το κεφάλι του ςτον τοίχο! 

Προσ ςτιγμιν, εξαιτίασ του πόνου από το χτφπθμα, δεν κα νοιϊκει πια τον πονοκζφαλο…  



Είναι απλι ςφμπτωςθ, το ότι οι πολυεκνικζσ που καταςκευάηουν τα τοξικά χθμικά που 

δθμιουργοφν τον καρκίνο, είναι οι ίδιεσ που καταςκευάηουν και τα τοξικά χθμικά που 

ςυνταγογραφοφνται ωσ «κεραπείεσ» για τον καρκίνο;… Σο ςφςτθμα του πλουτοπαραγωγικοφ 

φαρμακευτικοφ μθχανιςμοφ είναι αφταρκεσ και επανατροφοδοτοφμενο.  

Τπάρχει όμωσ ευτυχϊσ και ο παράγοντασ Χ: το απρόβλεπτο, τρομερό δυναμικό αυτοκεραπείασ 

που διακζτει ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ. Σο ςϊμα είναι ικανό να φροντίςει μόνο του τον εαυτό 

του, κάτι που οι φαρμακοβιομθχανίεσ κζλουν να ξεχάςουμε. Λίγοι άνκρωποι βρίςκουν το 

κουράγιο να πιςτζψουν ςε αυτό, παρακάμπτοντασ ι άμεςα αμφιςβθτϊντασ τουσ «ειδικοφσ». 

Λίγοι αποφαςίηουν να πάρουν ςτα χζρια τουσ τθν ευκφνθ για τθ ηωι και τθν υγεία τουσ, παρά 

να τθν αφιςουν ςτα χζρια κάποιων που βλζπουν τθ ηωι και τα ςϊματά μασ ςτο μικροςκόπιο.  

O Καρκίνοσ δεν Είναι Πρόβλημα, Αλλά Μια Λφςη.  

Σο ςϊμα μασ διακζτει δφναμθ πζρα από ό, τι πιςτεφουμε. τισ εννιά από τισ δζκα περιπτϊςεισ 

προςβολισ από αςκζνεια, το ςϊμα αυτοκεραπεφεται, χωρίσ να μασ απαςχολιςει εξωτερικά με 

ιδιαίτερα ενοχλθτικά ςυμπτϊματα, χωρίσ ουδεμία εξωτερικι παρζμβαςθ. Η ςωςτι φροντίδα 

ςϊματοσ και ψυχικοφ κόςμου ελαχιςτοποιεί τισ πικανότθτεσ προςβολισ από καρδιά, καρκίνο ι 

άλλθ «κανατθφόρα» αςκζνεια. 

Επιπλζον, μποροφμε πάντοτε να βοθκιςουμε τον οργανιςμό να αναρρϊςει, αξιοποιϊντασ τισ 

εςωτερικζσ κεραπευτικζσ του δυνάμεισ. θμαντικό είναι να αλλάξουν οι εςωτερικζσ και 

εξωτερικζσ ςυνκικεσ που είχαν εξαςκενιςει τον οργανιςμό (κακι διατροφι, ζλλειψθ άςκθςθσ, 

κλπ). Από τθ ςτιγμι που αλλάηουν οι ηθμιογόνεσ ςυνκικεσ, ο καρκίνοσ παφει να εξαπλϊνεται 

και το ςϊμα αποκτά ςταδιακά τθ δφναμθ να τον εξαφανίςει.  

Αυτό είναι το κλειδί τθσ επιτυχίασ κατά του καρκίνου: να μθν προςπακεί κανείσ να τον 

«νικιςει» με εξωτερικά μζςα, αλλά να βοθκιςει το ςϊμα να ξεπεράςει τον καρκίνο από μζςα.  

Τπάρχουν ςιμερα πολυάρικμεσ επιλογζσ εναλλακτικϊν κεραπειϊν για τον καρκίνο, άλλεσ 

απλζσ και προςιτζσ οικονομικά, άλλεσ πολφπλοκεσ και πανάκριβεσ. υχνά, ζχουν κεαματικά 

αποτελζςματα όταν εφαρμοςτοφν με ςυνζπεια, ακόμθ και ςτισ πιο ςοβαρζσ περιπτϊςεισ. Αλλά 

όλεσ ζχουν δφο κοινά χαρακτθριςτικά: βοθκοφν το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα να δυναμϊςει και 

αποτοξινϊνουν τον οργανιςμό. υνικωσ περιλαμβάνουν δίαιτα πλοφςια ςε βιταμίνεσ, 

βιολογικά λαχανικά και φροφτα και αποφυγι κατανάλωςθσ χθμικϊν τοξικϊν. Επίςθσ οι 

αςκενείσ ενκαρρφνονται να μάκουν να χαλαρϊνουν και να βρίςκουν εςωτερικι γαλινθ, δεν 

ζχει ςθμαςία με ποιο τρόπο: με προςευχι, βακιά χαλάρωςθ, διαλογιςμό, επαφι με τθ Φφςθ, 

αγάπθ και παρθγοριά από τουσ αγαπθμζνουσ τουσ… θμαςία ζχει ότι αυτζσ οι ποιότθτεσ, τθσ 

υγιεινισ διατροφισ και τθσ γαλινιασ ςυναιςκθματικισ ηωισ, ςυνιςτοφν τισ ςτακερζσ τθσ 

εναλλακτικισ αντιμετϊπιςθσ του καρκίνου.  

ε τελικι ανάλυςθ, ο καρκίνοσ εμφανίηεται όταν ο άνκρωποσ ζχει γίνει ςωματικό και ψυχικό 

ράκοσ. Ακόμθ και όταν –ςε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ– κάποιοσ δεν το αντιλαμβάνεται αυτό. Πολλοί 

άνκρωποι, εκτικζμενοι ςε ζντονο ςτρεσ και ςε τοξικό περιβάλλον για μεγάλο διάςτθμα, 

καταφζρνουν να απομονϊςουν τα μθνφματα που ςτζλνει το ςϊμα τουσ πιςτεφοντασ ότι είναι 

«καλά». Μζχρι κάποια μζρα, να βρεκεί ζνα καρκινικό ςφμπτωμα. Σο κακό είχε ιδθ γίνει, το 

ςτρεσ και τα τοξικά χθμικά είχαν ςυςςωρευτεί ςτον οργανιςμό και το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα 

υπολειτουργοφςε, εδϊ και καιρό. Μερικοί γιατροί πιςτεφουν ότι και το AIDS αναπτφςςεται για 

παρόμοιουσ λόγουσ.  



Ο καπνόσ και οι γεμάτεσ τοξίνεσ τροφζσ κεωροφνται από τισ πιο καρκινογόνεσ ουςίεσ. Οι 

υπζρβαροι αναπτφςςουν ςυχνότερα καρκίνο, επειδι ακριβϊσ καταναλϊνουν περιςςότερεσ 

τροφζσ με περιςςότερα λιπαρά γεμάτα τοξίνεσ. Άλλεσ πικανζσ αιτίεσ καρκινογζνεςθσ 

κεωροφνται θ ακτινοβολία, ο μολυςμζνοσ αζρασ, το μολυςμζνο νερό, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, 

οι «οικιακζσ τοξίνεσ», τα βιομθχανικά χθμικά και τα θλεκτρομαγνθτικά πεδία.  

Αν δεν κζλετε να εμφανίςετε καρκίνο, ι κζλετε να απαλλαγείτε από αυτόν, τα πράγματα, από 

πλευράσ εναλλακτικισ αντιμετϊπιςθσ, είναι ςυγκεκριμζνα: πρζπει να μειωκεί δραςτικά θ 

πρόςλθψθ τοξικϊν ουςιϊν και να τονωκεί το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα με φυςικζσ μεκόδουσ.  

Φυςικι διατροφι και άςκθςθ, με εξάςκθςθ ςτθ δφναμθ του νου. Η πίςτθ και μόνο του αςκενι 

ότι κα κεραπευτεί, βοθκά ςθμαντικά τθν αποκεραπεία. Ο πανικόσ και θ απαιςιοδοξία μποροφν 

αντίκετα να αποβοφν μοιραίεσ.  

Εκτόσ από τα πρωτεία του λιγότερο ανεκτικοφ ιατρικοφ κλάδου, θ ςφγχρονθ βιομθχανία του 

καρκίνου κατζχει και τα πρωτεία του λιγότερο επιτυχθμζνου κλάδου που υπιρξε ποτζ!  

Σισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, το ποςοςτό κανάτων από τθν αςκζνεια αυξάνει ςτακερά. Η ψεφτικθ 

λφςθ τθσ χθμειοκεραπείασ δεν «δουλεφει» και ποτζ δεν «δοφλεψε» για τουσ καρκίνουσ, που 

ςκοτϊνουν 9 ςτουσ 10 αςκενείσ.  

Η βιομθχανία του καρκίνου, που αρνείται επίμονα να διερευνιςει τισ πολλά υποςχόμενεσ 

εναλλακτικζσ κεραπείεσ, προςτατεφεται από τον νόμο. τισ περιςςότερεσ χϊρεσ είναι 

«παράνομο» να προςφζρεισ μια ενδεχόμενθ κεραπεία για τον καρκίνο.  

Η χθμειο-«κεραπεία» αποτυγχάνει παταγωδϊσ και οι γιατροί ζχουν φτάςει ςτο ςθμείο να 

δθλϊνουν «ικανοποιθμζνοι» όταν τα ποςοςτά επιβίωςθσ μετά από χθμειοκεραπεία φτάςουν 

να είναι ίςα με τα ποςοςτά βιωςιμότθτασ των αςκενϊν που… δεν ζχουν υποςτεί κακόλου 

παρόμοια αγωγι!  

Είναι απλι ςφμπτωςθ, το ότι οι πολυεκνικζσ που καταςκευάηουν τα τοξικά χθμικά που 

δθμιουργοφν τον καρκίνο, είναι οι ίδιεσ που καταςκευάηουν και τα τοξικά χθμικά που 

ςυνταγογραφοφνται ωσ «κεραπείεσ» για τον καρκίνο;…  
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