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ZAJÍMAVOSTI  
 
 
 
V roce 1976 stávkovali lékaři v Bogotě v Kolumbii po dobu 52 
dnů. Počet úmrtí tehdy klesl o 35 %. V roce 1976 v Los 
Angeles stávkovali lékaři kvůli pojišťovacím  poplatkům. Počet 
úmrtí poklesl o 18 %. Hned po ukončení stávky se procento 
úmrtnosti vrátilo na původní hodnoty. V Izraeli v roce 1973 
lékaři stávkovali jeden měsíc, přičemž úmrtnost klesla 
o neuvěřitelných 50 %. Předtím se tak stalo po dobu stávky 
před 20 lety.  

Confessions of a Medical Heretic, Robert S. Mendelsohn, 
M.D. 

 
Viděl jsem hloupost léčby moudrostí konvenční medicíny. 
Viděl jsem pacienty s rakovinou tlustého střeva, jak byli krmeni 
bílým chlebem. Viděl jsem děti s leukémií, kterým bylo 
podáváno mléko a sladkosti. Viděl jsem, jako jsou děti ve 
školách krmeny čipsy a coca-colou, a potom jsem viděl jejich 
zvratky na školní  lavici. Potom jsem viděl ty samé děti, jak  
jsou dávkovány léky proti hyperaktivitě. 
Viděl jsem pacienty, které lékáři nechali dva týdny na 
nemocničním lůžku bez toho, aby měli stolici. Viděl jsem 

pacienty, kterým bylo řečeno, že mají 6 měsíců života a žili 60 
měsíců. Viděl jsem pacienty, kteří díky přírodním metodám 
překonali ty nejtěžší nemoci, na kterých se nakonec vlastní 
lékař rozčílil, že odmítli jeho léčbu a použili přírodní. 
Viděl jsem batolata vyplivovat uměle připravené mléko, 
zatímco jejich matkám bylo lékařem řečeno, aby více nekojily. 
Viděl jsem lepší ingredience v potravě psa, než v potravě 
pacienta v nemocnici, anebo v potravě dětí na školách. Viděl 
jsem dost. 

Dr. Andrew Saul, www.doctoryourself.com 
 

 
Centrum pro rakovinu McGill v USA rozeslalo dotazníky 
lékařům a onkologům předepisujícím chemoterapie. Jednou 
z otázek byla: “Kterou z následujících protokolů chemoterapie 
byste využil, kdyby vám byla diagnostikována rakovina?” 
Namísto zaškrtnutí jedné anebo vícero možností, 64 ze 79 
lékařů by chemoterapii absolutně odmítlo, a to hlavně kvůli její 
neefektivnosti a toxicitě.  

Zdroj: www.canceractive.com 
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Časopis Lancet (srpen 2005) přinesl výsledky průzkumů, které 
ukázaly, že děti s leukémií mají větší naději na přežití při 
použití transplantace kmenových buněk (56,7 %), než při 
použití samostatné chemoterapie (40,6 %).  
Poznámka Kampaně: Je záhadou, proč některé dětské 
onkologické kliniky propagují 70%-ní úspěšnost při léčbě dětí 
s leukémií.  
 
 
Kdybych onemocněl rakovinou, nikdy bych nevstoupil do 
konvenčního centra pro léčbu rakoviny. Lidé, kteří se vyhýbají 
těmto centrům, mají větší naději.  

Profesor Georges Mathé, francouzský onkolog 
  

 
Dr. James R. Shannon, ex-ředitel Národního Institutu Zdraví 
prohlásil, že jediná bezpečná vakcína je ta, která se nikdy 
nepoužije.  
 

 
Dr. Allan Greenberg, prosinec 2002  

Jako lékař v důchodu mohu s čistým svědomím prohlásit, že 
když neutrpíte úraz, vaše největší naděje dožít se 
dlouhověkosti, je vyhýbat se lékařům a nemocnicím a zaměřit 
se na výživu, bylinkovou medicínu a jiné formy přirozené 
medicíny. Takřka všechny léky jsou toxické, jen zakrývají 
symptomy, ale neléčí. Většina operací není potřebná. 
V krátkosti, medicína je beznadějně zkorumpovaná. Léčba 
nádorů a jiných degenerativních onemocnění je národním 
skandálem. Čím dříve toto pochopíte, tím lépe.  
 

 
Musíte pochopit, že víme tak málo o tom, jak funguje 
tělo.  

Sir David Weatherall, profesor medicíny v Oxfordu 
a hlava Institutu molekulární medicíny na univerzitě 

Stanford, jenž sám sebe vyléčil z velmi smrtelné 
rakoviny za použití přírodních prostředků 

  
 
Asi 90 % pacientů, navštěvujících lékaře, trpí 
problémy, které jsou schopny napravit se samy, anebo 
jsou mimo dosah moderní medicíny.  

New England J. of Medicine, Feb 7, 1991 
 

 
Iatrogenní nemoci (nemoci po zásahu lékařů či reakcí na 
léky), jsou hlavní příčinou úmrtnosti a zdravotních nákladů.  

AMERICKÁ LÉKÁŘSKÁ ASOCIACE, 1980 
  

 
Lék na rakovinu nenajdeme pod mikroskopem, neboť 
je na talíři.  

Biochemik Paul Stitt   
 
 

Dr. Neal Barnard, M.D. in Foods Can Save Your Life 
V roce 1982 Národní výzkumný ústav (USA) vydal 
zprávu „Dieta, výživa a nádor“, potvrzující, že výživa je 
pravděpodobně největším samostatným faktorem při 
epidemii rakoviny.    
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Růst nádorové buňky se začíná relativním nedostatkem 
kyslíku. Rakovina nemůže žít v prostředí bohatém na kyslík.  

Dr. Otto Warburg, dvojnásobný laureát Nobelovy ceny 
a nositel Nobelovy ceny za objevení příčin rakoviny. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

John W. Goffman, M.D., Ph.D., Committee for Nuclear 
Responsibility, in Preventing Breast Cancer: The Story of 

a Major, Proven, Preventable Cause of This Disease, 1995  
Nejnovější odhad je, že asi 75 procent nádorů prsů je 
způsobeno předešlou ionizovanou radiací hlavně ze 
zdravotnických zdrojů (mamografy a jiné). 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
Zdravotní ortodoxe bránila léčbě kurdějí vitamínem C po dobu 
200 let …  
 … nyní, ve světě, se nespočetné množství lidí zotavuje 
z rakoviny pomocí přírodní medicíny, ale jsou vysmíváni, 
neboť oficiální medicína lobuje za to, aby se zachovaly zájmy 
rakovinového megaprůmyslu.  

British Anti-Vivisection Association 
 
 
 
 


