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Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek

A médiában lépten-nyomon a gyógyszergyárak hirdetéseivel találkozunk. A hirdetések
egy-egy speciális gyógyszert mutatnak be – legtöbb esetben esztétikus, látszólag
tökéletes egészségnek örvendő emberek segítségével. Az üzenetük azonban általános.

Lényegében a következő: „Igen, a gyógyszerek drágák, de az ár-érték arány stimmel.
Hatalmas összegeket emészt fel a kutatás-fejlesztés, ezt az árainkban érvényesítenünk
kell. Kutatómunkát folytató vállalatként innovatív gyógyszerek egész sorát kínáljuk, melyek
hosszabb, jobb életet biztosítanak. Az általunk elért eredményeknek Ön is haszonélvezője,
ezt értékelnie kellene azzal, hogy nem panaszkodik az árak miatt, hanem egyszerűen
fizet.” Leegyszerűsítve: „Pontosan a fizetett összegnek megfelelő minőséget kapja.”

Mi igaz mindebből? Az árakkal kapcsolatos rész mindenképpen. Világszerte folyamatosan
emelkedik a gyógyszerek ára, és ennek ellenére növekszik a fogyasztásuk a betegsta-
tisztikákkal együtt, részben az okozott mellékhatásoknak köszönhetően. Az új gyógyszerek
ára általában jóval magasabb a régebbi változatok áránál, és azonos gyógyszerek ára
akár egy éven belül is többször változhat.

A „szükséges” gyógyszerek kifizetése nem csak a szegényebbek problémája, a mai
nehéz gazdasági helyzetben egyre többeket érint. Sokan egyáltalán nem tudják kifizetni
az orvos által felírt gyógyszereket, mert az élelmezés és télen a fűtés elsőbbséget élvez.
A betegek magukkal viszik a receptet, mert szégyellik megemlíteni anyagi nehézségeiket,
de nem váltják ki őket. A következmény: a páciens nem szedi be a „szükséges”
gyógyszert, az orvos pedig arra a téves következtetésre jut, hogy a felírt orvosság nem
használt, ezért felír egy másik gyógyszert. A probléma halmozódik. Az időseket érinti a
probléma a legérzékenyebben. Értelemszerűen általában sokkal több gyógyszerre van
szükségük, mint a fiataloknak, főleg az olyan krónikus betegségek miatt, mint az ízületi
gyulladás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a rossz koleszterinérték.

Nyugtalanítóak a tények, mindennek mégis vajmi kevés köze van a valósághoz.  A kuta-
tás-fejlesztés (K+F) a nagy gyógyszergyárak költségvetésének elhanyagolható részét
teszi ki, igazából eltörpül a marketingre és az általános üzletvitelre szánt költségek
mellett. És az általuk realizált haszonról még nem is tettünk említést.  A gyógyszergyártás
jövedelmező üzletág, az árak egyáltalán nincsenek arányban az előállítás költségével,
és drasztikusan csökkenthetők lennének a kutatás-fejlesztés veszélyeztetése nélkül is.

A gyógyszeripar mellesleg nem kimondottan innovatív. Az utóbbi években alig néhány
igazán fontos új gyógyszer jelent meg a piacon, melyek kutatás-fejlesztése nagyrészt az
adófizetők pénzéből valósult meg szakintézmények és kis biotechnológiai cégek segít-
ségével. Egyébként is miért van az, hogy a kutatás-fejlesztésre szánt állítólagos hatalmas



összegek és a rendelkezésre álló modern technológia ellenére még mindig vannak gyó-
gyíthatatlannak minősített betegségek?

Az állítólagos „új” gyógyszerek többsége nem új, csupán régebbi gyógyszerek tovább-
fejlesztett változata. Végül is jó üzleti fogás az ismert, jól eladható régi gyógyszer
meglévő, jövedelmező piaci részesedésére építve csekély eltérést felmutató drágább,
új gyógyszert eladni.

És legfőképpen: Vajon szükség van egyáltalán a rengeteg gyógyszerre? Hová tűntek az
elődeink által alkalmazott gyógymódok, és hogy alakult ki a modern orvosi gyakorlat?

Az alábbiakban összefoglaltuk a gyógyszergyárak, a modern egészségügyi rendszer
és az orvosi gyakorlat működésével kapcsolatos 16 legfontosabb, meglepő és ezért fel-
kavaró, jól eltitkolt tényt.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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1. Náci orvosi kísérletek 
ihlették a modern oltásokat.

Legtöbb ember lemondana a különböző oltásokról, ha
tudná, hogy természetes élelmiszerek, vitaminok, gyógy-
növények és étrend-kiegészítők rendszeres fogyasztásával
az immunrendszer képes legyőzni majdnem minden ismert
betegséget. A gyógyszeripar és különösen a legnagyobb
10 gyógyszergyár a tisztességtelen gyakorlatnak köszön-
hetően az elmúlt bő 70 évben igazi haszonágazattá nőtte
ki magát, és töretlenül fejlődik tovább, noha időközben
számos rettenetes tényre derült fény.

Világszerte alkalmazzák napjainkban a különböző oltásokat,
bizonyos típusaikat több országban kötelezővé tették. Az
Amerikai Egyesült Államokban például fertőző betegségeknél
a kötelező oltás beadása törvény erejével kikényszeríthető,
vagy a tiltakozó állampolgár börtönbüntetésre ítélhető.

A második világháború idején működő legnagyobb, ausch-
witzi koncentrációs tábor a veszélyes gyógyszerek és
oltások tesztelésének leghírhedtebb és egyben legkiválóbb
színtere volt. A gyógyszereket az IG Farben (német vegyipari
cégek nagyhatalmú kartellje, mely többek között olyan
gyártókat tömörített csoportba, mint a BASF, a Bayer és a
Hoechst) gyártotta.  

A zömében zsidó származású foglyoknak a demokratikus
jogállamok gyakorlatától eltérően nem volt lehetőségük be-
perelni az államot, ezért szabadon folytak a különböző em-
bertelen orvosi kísérletek. A zsidókat, homoszexuálisokat
és a náci rezsim ellenzőit gyilkos oltásokkal és ideggázzal
hallgattatták el. Az áldozatok között rengeteg gyermek
volt. Hitler ezzel a hatékony, de összességében titokban
folytatott kampánnyal biztosította az általa felsőbbrendűnek
ítélt német faj elkülönítését, melynek során a rendszer el-
lenségeit egyszerűen megbetegítették, meggyengítették
vagy megölték.

A náci Németország nem valamiféle összeesküvés-elmélet
volt, hanem valós gépezet, melynek veszélyeit az emberek

A második világháború
idején működő legna-
gyobb, auschwitzi kon-
centrációs tábor a ve-
szélyes gyógyszerek és
oltások tesztelésének leg-
hírhedtebb és egyben leg-
kiválóbb színtere volt.
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A háború előtt és alatt a
nácik állatok módjára kí-
sérleteztek a zsidó fog-
lyokon a koncentrációs
táborokban.



alábecsülték az ideológia térhódítása során, minden egyéb pedig történelmi tény. A
háború előtt és alatt a nácik állatok módjára kísérleteztek a zsidó foglyokon a koncentrációs
táborokban. Ezek a kényszeroltások gyakorlatilag semmiben nem különböznek a
manapság – a túlkínálat által – ránk kényszerített, növényvédő szerrel szennyezett élel-
miszerek fogyasztásától. A kísérleteket elszenvedő állatok életkörülményei és gyötrelmes
haláluk sem tér el a koncentrációs táborok áldozatainak szenvedéseitől.

Napjaink embere vegyszermentes élelmiszerekért, tiszta vízért és a kényszeroltások el-
kerüléséért folytat háborút. A második világháború 70 éve véget ért, az akkor munkálkodó
őrült orvosok és tudósok pedig a szennyezett élelmiszereket és veszélyes oltásokat
gyártó cégóriások szolgálatába álltak. Utódaik szeme előtt is csak a pénzszerzés
lehetősége lebeg, és ebben a tevékenységben egyáltalán nem játszik szerepet az
emberi élet szentsége és méltósága.

A mérgező ételekből és oltásokból származó profit fontossága mára túllépett a jó
erkölcs határain, semmibe véve az emberiség jólétét. A világ lakossága, különösen
például az USA állampolgárai, a gyógyszergyártó óriások kísérleti nyulaivá váltak,
szabadon tesztelhetők rajtuk a veszélyes oltások és gyógyszerek. Az oltások mérgező
anyagokat és karcinogéneket tartalmaznak, amelyek káros hatással vannak az emberi
szervezetre, sőt, halálosak is lehetnek.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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Néhány fontos információ:

Az oltások többségét egyáltalán nem tesztelik, hatásossá-
gukat legtöbb esetben csak laboratóriumi állatkísérletek
támasztják alá.

A legtöbb oltóanyag a központi idegrendszert súlyosan
károsító timerozált tartalmaz, amelynek a metil-higany a fő
összetevője.

Sok vakcina a fő hatóanyagot erősítő vegyi eredetű segéd-
anyagot, többek között szkvalént tartalmaz, amely gyulladást
okoz a központi idegrendszerben.

Az autizmus idegi eredetű rendellenesség. Az oltóanyagok
összetevői roncsolják a központi idegrendszert szabályozó
peptideket a szervezetben, ami súlyos zavart okoz a
kognitív funkciók működésében.

Az elmúlt tíz évben gyakoribbá vált az autizmus, az USA-
ban megduplázódott a megbetegedések száma. Magyar-
országon is hihetetlen mértékben megugrott az autista
gyermekek száma az elmúlt 10 évben, mellyel kapcsolatban
több „alternatív” gyógyászattal foglalkozó orvos hangot
adott aggodalmának, a védőoltásokkal összefüggésbe
hozva a jelenséget. Hazánkban összesen kb. 60.000
felnőttet és gyermeket érint a betegség.

Az USA-ban 100-ból egy gyermek autista, ez minden idők
legmagasabb aránya világszerte.

A H1N1-vírus elleni oltás fokozott egészségügyi kockázatot
jelent az idősek, gyermekek, szív- és cukorbetegségben
szenvedők és légzési problémákkal küzdők számára.

A tudósok fő csoportját, amely rábírta az Egészségügyi Vi-
lágszervezetet (WHO), hogy nyilvánítsa világméretű jár-
ványnak a H1N1-vírust, pénzügyi érdekek fűzték az oltó-
anyagot szállító és abból hasznot húzó gyógyszergyártó
cégekhez.

Az elmúlt tíz évben gya-
koribbá vált az autizmus,
az USA-ban megduplá-
zódott a megbetegedések
száma. Magyarországon
is hihetetlen mértékben
megugrott az autista gyer-
mekek száma az elmúlt
10 évben, mellyel kap-
csolatban több „alternatív”
gyógyászattal foglalkozó
orvos hangot adott ag-
godalmának, a védőoltá-
sokkal összefüggésbe
hozva a jelenséget.
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Az ausztrál hatóságok betiltották az influenza elleni oltások gyermekeknél történő al-
kalmazását, miután sok esetben görcsös rohamokról számoltak be, Finnország pedig
a H1N1 elleni oltóanyagot tiltotta be, miután kiderült, hogy narkolepsziát okoz gyer-
mekeknél.

A genetikailag kezelt baktériumok és vírusok szervezetbe juttatása az oltás által ún. cito-
kinrohamot idéz elő, ami azt jelenti, hogy a test önmagát pusztítja el, mert az
immunrendszert annyira elárasztják a mikroorganizmusok, hogy az túl sok antitestet
küld a fertőzött területekre. A citokinroham a tüdőben az immunsejtek és folyadékok fel-
gyülemléséhez vezet, ami eltorlaszolja a légutakat, és gyakran halált okoz.

Az emberiség képzeletében a modern orvostudomány patkányokon és egereken végzett
laboratóriumi kísérletek formájában él. A nyugati világ orvoslási gyakorlata azonban va-
lóságos pénzgyártó gépezetté vált, amely átveri a lakosságot, és az embereket használja
kísérleti alanyként.

Hitler orvosi gépezete a nagyhatalmak számára észrevétlenül működött, és valójában
ez jellemző ma is az allopatikus orvoslásra.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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2. A világ orvosainak több mint 75%-a
visszautasítaná a kemoterápiás 
kezelést.

A beteg vérének megcsapolása hosszú ideig bevett szokás
volt a gyógyításban, mert az orvosok abból indultak ki,
hogy ily módon minden „rossz”, akármilyen fertőzés vagy
betegség kiűzhető a szervezetből. Természetesen az eljárás
csak tovább gyengítette az áldozatot, aki nem volt képes
legyőzni semmilyen betegséget, viszont nőtt az elhalálozás
esélye, és általában rövidebb idő alatt be is következett,
mint egyébként. 

Felmérések szerint négyből három orvos vagy tudós saját
maga kezelésére nem választaná a kemoterápiát rendkívül
alacsony hatékonysága és az egész szervezetre, illetve az
immunrendszerre gyakorolt pusztító hatása miatt. A rákos
megbetegedések mindössze 2-4%-ánál hatásos a kemo-
terápia, vagy hosszabbítja meg a beteg életét valamelyest,
mégis széles körben, a rák szinte minden típusánál alkal-
mazzák.

A McGill Kutatóközpont (McGill Cancer Center) tudósai
118 szakorvost kérdeztek meg a felmérés során. Hat
kísérleti fázisban lévő terápia közül kellett választaniuk azt
feltételezve, hogy maguk is rákos megbetegedésben szen-
vednek. Nemcsak, hogy nem választották a kemoterápiát,
hanem állításuk szerint családtagjaiknak sem engednék
meg, hogy alávessék magukat a kezelésnek. Válaszuk
egyértelműen kifejezi az archaikus módszerről alkotott vé-
leményüket.

A felmérés eredményei nagymértékben befolyásolják a
nyugati világ, különösen az USA lakosságának kemoterápiáról
alkotott véleményét, ahol egyébként a legnagyobb arányban
alkalmazzák a kezelésnek ezt a fajtáját. Az orvosok kételyei
a betegeket is bizalmatlanná teszik, és folyamatosan nő a
természetes kezelési módszerek iránti igény, ami a XX.
század elején – a korrupt orvosi gyakorlat, a gyógyszerek
és a sugárkezelések térhódítása előtt – elterjedt volt.

Felmérések szerint négy-
ből három orvos vagy
tudós saját maga keze-
lésére nem választaná a
kemoterápiát rendkívül
alacsony hatékonysága
és az egész szervezetre,
illetve az immunrend-
szerre gyakorolt pusztító
hatása miatt.
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A kemoterápiás gyógy-
szerek, köztük a népszerű
Cisplatin, rettenetes mé-
reganyagokat juttat a
szervezetbe, és az orvo-
sok tisztában is vannak
ezzel.



Melyik páciens képes a fertőzést, tüdőbajt és bármely más betegséget legyőzni, ha a
kezelés hatására nő a szervezetében a mérgező anyagok aránya?

Az autoimmun megbetegedések többségét az ételekben, ivóvízben, oltóanyagokban és
mesterséges édesítőszerekben található vegyi anyagok szervezetbe kerülése és a kör-
nyezetszennyezés okozza. A kemoterápiás gyógyszerek, köztük a népszerű Cisplatin,
rettenetes méreganyagokat juttat a szervezetbe, és az orvosok tisztában is vannak
ezzel. A hatóságok azonban rákényszerítik az orvosokat a kemoterápia alkalmazására,
és nem ismerik el a különböző vitaminok, étrend-kiegészítők, gyógynövények és
természetes anyagok hatékonyságát.

A szervezet méregtelenítésével és az immunrendszer erősítésével győzhető le a rák.
Kemoterápiás kezelés esetén egy adott tumort vagy szervet elárasztanak vegyi anyaggal,
ami tönkreteszi az egész szervezetet. Ha egy idős ember sérült lábfeje hűtést igényel,
bárki is jéghideg vízbe mártaná napokig, hogy hátha meggyógyul?  Az orvosok tisztában
vannak a kemoterápia abszurd mivoltával, a modern társadalmakban a gyógyítás
azonban főként krónikus betegellátás formájában valósul meg, és az orvosoknak nem
marad más választásuk, mint alkalmazni a terápiát, vagy más szakma után nézni. 

Az elmúlt évtizedben folytatott megfigyelések szerint a kemoterápiás kezelés nagyon
csekély arányban eredményes vastagbél-, tüdő- és mellrák esetén, az orvosok mégis
ezzel a módszerrel kísérlik meg a rosszindulatú daganatok elpusztítását. Merő véletlen
vajon, hogy noha az orvosok 75%-a nem választaná maga és családja számára a kemo-
terápiás kezelést, a páciensek 75%-a mégis ebben részesül?  A kezelés drága mivolta
és a gyógyszergyárak részéről történő pénzbeli juttatások valószínűsége nemleges
választ sugall. 

Normális körülmények között a kemoterápia alternatív gyógymód lenne, az elmúlt 70
évben azonban az allopatikus orvoslás oly mértékben torzította a közvéleményt a valódi
gyógyítással kapcsolatban, hogy mindenkinek, aki rákos megbetegedésben szenved,
csak egyet javasolhatunk, mielőtt aláveti magát a kemoterápiás kezelésnek: kérdezze
meg orvosát, hogy saját maga vagy családtagjai kezelésére is választaná-e az Önnek
javasolt gyógymódot.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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3. A hatóságok eltitkolják a rák elleni 
természetes gyógymódokkal 
kapcsolatos felfedezéseket.

Az alábbi eset az USA-ban történt meg. A hetvenes években
Dr. Stanislaw Burzynski kifejlesztett egy génekre ható, mér-
gező anyagoktól mentes gyógymódot, amely a rák halálos
típusai esetén is hatásosnak bizonyult. Felfedezését a sza-
badon választott gyógymód választásának lehetőségéért
folytatott sokéves küzdelem követte, mely háborút a nyugati
orvoslás és az emberiség történetében ismert egyik leg-
drágább betegség és a leghatalmasabb pénzgyártó gépezet
ellen kellett folytatnia. Kész csoda, hogy az Amerikai Élel-
miszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelet, az FDA (Food
and Drug Administration) nem távolíttatta el a tudóst, bár
anyagi értelemben 30 éven át teljesen ellehetetlenítette.

Nincs tudós a világon, aki legyőzhetné a csaláson alapuló,
rákbetegségekkel kapcsolatos iparágat, amelynek több
mint 100 milliárd dollár éves bevétele van. Az FDA a világ
egyik legkorruptabb szervezete, jogászai ellen pedig peres
eljárásban esélytelen bárki, akinek a szülei, bácsikái vagy
nénikéi nem a Legfelsőbb Bíróság bírái. Amikor Burzynski
megnyerte az FDA ellen folytatott háború néhány csatáját
(nem a teljes háborút), a hatóság rajtaütésszerű ellenőrzést
tartott otthonában bizonyos Dr. David Kessler vezetésével,
és 8 évre lefoglalták 12.000 páciense aktáit.

Az FDA érdekei megkívánják, hogy az áldozat drága és
lassú halált haljon.

Ártatlan amerikaiakat fosztottak meg az egyébként halálos
kimenetelű betegségek ellen is hatékony anti-neoplaszton
gyógymódtól, amely fenilacetát és fenilacetil-glutamin,
vagyis fehérjék és aminosavak kombinációján alapult. Az
anti-neoplasztonok még a gliómák, a halálos rákos daganatok
ellen is hatékonynak bizonyultak, amelyek rendszerint a
gerincvelőt és az agyat támadják meg. Burzynski a rákos
megbetegedések 40 különböző típusát gyógyította, beleértve
a mell-, a húgyhólyag-, a tüdő- és a halálos agyrákot is.

Nincs tudós a világon,
aki legyőzhetné a csalá-
son alapuló, rákbeteg-
ségekkel kapcsolatos
iparágat, amelynek több
mint 100 milliárd dollár
éves bevétele van.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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Az esetről készült Burzynski: Cancer Is Serious Business (Burzynski: A rák komoly üzlet)
című dokumentumfilm elejétől végéig bemutatja a kezelés folyamatát, melynek során a
zseniális tudós bebizonyítja, hogy a kíméletlen amerikai rendszer által előírt kemoterápiás
kezelésben részesült betegeket is meggyógyítja saját módszerével.  Betegei, mind
gyermekek, mind felnőttek, vallották a bíróságon a természetes gyógymód hatékonyságát,
de az FDA kérlelhetetlen volt. A per során nem is azt firtatták, hogy a módszer hatékony-
e vagy sem, hanem azzal gyanúsították az orvost, hogy készítményeit az államhatárokon
túl és nemzetközi forgalomban is árusítja.  

Az amerikai kormány, a Texasi Orvosi Bizottság (Texas Medical Board), az FDA és a
PhRMA (Pharmeceutical Research and Manufacturers of America – Gyógyszergyártók
és -kutatók Amerikai Szövetsége) hamis vádakkal perelték a rákgyógyító orvost, majd
gyakorlatilag ellopták szabadalmát. Ezt követően az FDA hamis klinikai teszteknek
vetette alá az anti-neoplaszton formulát, szándékosan kihagyva belőle a legtöbb fő
összetevőt, majd hatalmas ámításnak titulálta a természetes gyógymódot.

A modern orvostudomány már 80 éve sarlatánnak nevez minden természetes gyógymódot
népszerűsítő orvost, és az FDA ugyanezt tette Burzynski doktorral.

Burzynski azonban valószínűleg a világtörténelem legkitartóbb és legrenitensebb orvosa,
így sikerült lelepleznie az FDA hamis kutatási eredményeit, melyben szándékosan
hígították formuláját, hogy az hatékonytalannak bizonyuljon. 

1993-ban végül Burzynski megnyerte a pert, mivel az orvosi bizottság sem hiteles
esetet, sem szakértő tanút nem tudott felmutatni ellene. Az FDA azonban ezt követően is
nyomást gyakorolt rá egészen 1995-ig, többször beidézték azonos vádakkal, adófizetők
dollármillióit vesztegetve az esetre. A korábbi pereket vezető bírákat is meglepte az
eset, ezért a bíróság épülete előtt nyilatkoztak a sajtónak az FDA abszurd eljárásával
kapcsolatban.

Ha hiszik, ha nem, az orvos ellen 1996-ban ismét vádat emeltek. A per az amerikai
adófizetők 60 millió dollárjába került. A rákkutatás leple alatt a kutatóintézetek és a
kormányok valójában a természetes gyógymódokat fojtják el. Jusson eszébe, ha
legközelebb meghívják a rózsaszín szalaggal fémjelzett jótékonysági eseményre.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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4. Pearl Harbor szolgáltatott okot 
a gyógyszergyártó óriásvállalatok 
kialakulásához.

Az eset kísértetiesen emlékeztet a 2001. szeptember 11-ei
eseményekre.

Franklin D. Roosevelt elnök 1938-ban léptette érvénybe
azt a törvényt, amely az Amerikai Élelmiszer- és Gyógy-
szerbiztonsági Felügyeletnek (FDA) teljes körű ellenőrzési
jogot biztosított a gyógyszerek felett, mivel kötelezővé tette
a forgalomba hozatal előtti hatósági vizsgálatot, és betiltotta
a gyógyhatás feltüntetését a „nem ellenőrzött” készítmények
címkéjén. A hatóság ily módon teljes mértékben ellenőrzése
alatt tartotta a költséges engedélyezési eljárást, ami soha
nem látott mértékben növelte a gyógyszeripar befolyását.

Három évvel később, 1941. december 7-én 21 amerikai hajó
robbant fel különös körülmények között Hawaii szigetén,
Pearl Harbor kikötőjében, melynek következtében 2.388 ame-
rikai állampolgár életét vesztette, és az USA azonnal belépett
a második világháborúba. A három legfontosabb repülő-
gép-anyahajó érdekes módon éppen nem horgonyzott a ki-
kötőben, mivel nem sokkal előtte más úti cél felé vett irányt, a
japán harci pilóták állítólagos rádiócsöndje, amelyről törté-
nelemórán tanultunk, pedig óriási hazugságnak bizonyult.

2000. január 20-án beiktatták tisztjébe az USA 43. elnökét,
George W. Busht, aki jobb kezét, Donald Rumsfeldet – a
Searle Pharmaceutical gyógyszergyártó cég korábbi ve-
zérigazgatóját – azonnal kinevezte védelmi miniszternek.
Rumsfeld a gyógyszergyártó óriások egyik legbefolyásosabb
és leginkább manipulatív tisztségviselője volt.

2001. szeptember 11-én, mindössze 20 hónappal később
úgy omlott össze a világ három legnépszerűbb épülete
New Yorkban maga alá temetve 3.000 amerikai polgárt,
mintha újjáépítés céljából szándékosan rombolták volna le
őket. Rumsfeld főszerepet játszott az USA válaszakciójának
megtervezésében, és rövid időn belül az ország „preventív”
hadjáratot indított Irak és Afganisztán ellen.

Pearl Harbor. Az eset kí-
sértetiesen emlékeztet a
2001. szeptember 11-ei
eseményekre.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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Háború a pénzért

Az ipari hadigépezet nem új fogalom. Mindenki hallott már arról, hogy a háború ösztönzi a
gazdasági fejlődést, valójában azonban csak a politikusoknak kedvez, akiket anyagi
érdekek fűznek a belőle közvetlenül profitáló vállalatokhoz. A statisztikák egyértelműen ki-
mutatják, hogy mind a második világháborút, mind az USA legutóbbi közel-keleti hadjáratait
követően ugrásszerűen megnövekedett a poszttraumásstressz-szindróma kezelésére vo-
natkozó igény, ami a vezető gyógyszergyártó cégeknek hihetetlen hasznot eredményezett.
Mindez tényleg merő véletlen lenne?

A két eset és az amerikai kormány reakcióinak kísérteties hasonlósága gyanút ébreszthet,
hogy a politika fő célja nem a törvényhozás és a demokrácia gyakorlása, hanem a
profitszerzés a háborúzás bombabiztos módszeréből, amely lehetővé teszi tömegek drága
gyógyszerekkel történő ellátását, és biztosítja a világot irányító kisszámú elit vagyonosodását.   

Tények és adatok:

Az amerikaiak több mint 70%-a élt abban a hitben, hogy Szaddám Huszein támadta meg
az országot szeptember 11-én. Mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem így volt, és Irak
tömegpusztító fegyverekkel sem rendelkezett.

Roosevelt had- és külügyminisztere, Marshall tábornok megnevezte a Pearl Harbor elleni
támadás napját egy héttel a megtörténte előtt.

George W. Bush érdektelen, rezzenéstelen arckifejezését filmfelvétel rögzítette, mikor a tit-
kosszolgálat a fülébe súgva értesítette a szeptember 11-ei „terrortámadásokról” egy iskolai
osztályteremben.

A második világháború előtt alapított gyógyszeripari óriások, a Merck, a Squibb, a Lilly és
a Pfizer szorgalmazták a penicillingyártás növelését, és ehhez az amerikai kormány
támogatását is megnyerték. Csupán 10 nappal Pearl Harbor után már konferenciát tartottak
a témának szentelve New Yorkban az Egészségügyi Kutató Bizottság, a CMR vezetésével.

Dick Cheney és Donald Rumsfeld több tízmillió dollár személyes vagyonra tettek szert az
iraki újjáépítési megbízások monopolizálásával és a katonai szolgálatot teljesítők kezelését
célzó gyógyszerek forgalmazásával. Előszeretettel alkalmaztak olyan civileket, akik
megsérültek a közel-keleti háborúkban és traumatikus stresszben szenvedtek.

A legnagyobb olajipari cégek és gázszolgáltatók negyedéves haszna 30 éves csúcsot ért
el az Afganisztán és Irak ellen indított amerikai hadjáratot követően. A legnagyobb profitra

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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az Exxon tett szert. A Bush-kormány idején elfogadott egyik törvény, amely az olajból
származó bevételek megosztását célozta a kurdokkal, jelentős haszonhoz juttatta az
USA-t, amely az iraki háborúból származott.

Robert Stinnett, a második világháború kitüntetett veteránja 1999-ben adta ki "Day of
Deceit: The Truth about FDR and Pearl Harbor" (A csalás napja: Az igazság FDR és Pearl
Harbor kapcsán) című könyvét. Ebből kiderült, hogy FDR (Franklin D. Roosevelt ) nemcsak
hogy tudott előzetesen a támadásról, hanem kormánya már a háború előtt gazdasági
nyomást gyakorolt Japánra, és szó szerint kiprovokálta a támadást a „nyitott hátsó ajtón”
keresztül.

9/11 előtt, 1999-ben a Monsanto egyesült a Pharmacia nevű gyógyszeripari óriással, mely
érdekes módon magában foglalta a hatalmas R. D. Searle nevű gyógyszergyártó részleget,
és így jött létre a Monsanto új agrokémiai és biotechnológiai leányvállalata, amely
génmanipulált termékeket gyárt.

1940. október 7-én Arthur H. McCollum vezérhadnagy memorandumban javasolta, hogy
az USA provokáljon támadást japán részről annak érdekében, hogy az amerikai nép meg-
változtassa a háborúval kapcsolatos véleményét, és támogassa a támadást követő
„megtorló akciót”.

Mind a Pearl Harbor ellen intézett, mind a szeptember 11-ei New York-i támadásokat
követően a legnagyobb sietséggel feltakarították a törmeléket az események helyszínén,
és hatósági ellenőrzésre soha nem került sor.

Rumsfeld a Gilead Sciences nevű cég igazgatótanácsának elnöke volt, mielőtt a Bush-ka-
binetben tisztséget kapott. Ez a cég szabadalmaztatta és forgalmazta a Tamiflu nevű „hi-
hetetlenül népszerű” influenza elleni gyógyszert, amely futótűzként terjedt el az USA-ban,
és több milliárd dollár hasznot eredményezett gyártójának. "Rummy" Rumsfeld természetesen
még mindig jelentős Gilead-részvénycsomag tulajdonosa.  

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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Gyógyszeripari terrorizmus?

A vényköteles gyógyszerek, a kemoterápia és a sugárkezelések alkotják a nyugati orvoslás
gerincét. Ezek kivétel nélkül drága, szabadalomköteles „gyógyszerek”, amelyeket a
kormányok, a hatóságok, a média és a gyógyszergyártó óriások manipulálnak. Az emberiség
több mint 70 éve arra kényszerül, hogy különböző mérgek közül válasszon, amelyeket
alapvető gyógyszereknek minősítenek, miközben a természetes gyógyászat minden
lehetséges formája alternatív (értsd: kockázatos) gyógymódnak számít, amit csak „sarlatánok”
űznek. Az oktatásban nem véletlenül fektetnek hangsúlyt a feleletválasztós tesztekre, és a
történelemkönyvben foglaltakat azért kell kívülről megtanulni, mert a kormányok nem
tartanak igényt tényeket vizsgáló, gondolkodó, kritikus szemléletű kutatók tömegeire.
Többek között a Google jóvoltából erre manapság mégis van lehetőség.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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5. A gyermekaszpirint gyártó 
Bayer korábbi elnöke 
elítélt náci háborús bűnös volt.

Az IG Farben a Bayer, a BASF, a Hoechst és más német
vegyipari cégek kartellje volt, amely Hitler parancsára kö-
nyörtelenül kísérletezett a zsidó foglyokon a második világ-
háború idején Auschwitzban működtetett koncentrációs
táborban. A veszélyes gyógyszereknek és oltóanyagoknak
ezrek estek áldozatul. Az auschwitzi tábor az emberiség
történetének legnagyobb halálgyára volt.

Csupán két héttel Németország feltétel nélküli kapitulációját
követően Herbert Wagner, az irányított lövedék náci tervezője
érdekes módon Washington D.C.-be érkezett. Ez volt az
„őrült tudósok” tömeges bevándorlásának első hulláma,
akik azért érkeztek az USA-ba, hogy a Roosevelt elnök
által vezetett „Iratkapocs Projekt” (Project Paperclip) kere-
tében, mely a náci tudósok ismereteinek kiaknázását tűzte
ki célul, a kormánynak dolgozzanak. 

Néhány évvel később a Nemzetközi Katonai Törvényszék
Nürnbergben tömeggyilkosság, rabszolgatartás és az em-
beriség ellen elkövetett egyéb bűntettekért elítélte az IG
Farben 24 vezető tisztségviselőjét, de kevesebb, mint 7
éven belül az összes gyilkos kiszabadult a börtönből, és
amerikai vállalatoknál kezdett dolgozni tanácsadóként. Az
1950 és 1980 között eltelt időszakban a Bayer, a BASF és
a Hoechst felügyelő bizottságának elnökei elítélt tömeg-
gyilkosok voltak.

Mára az IG Farben leányvállalatai befolyásosabbá váltak,
mint amilyen a Farben volt a második világháború idején.
Lobbistáik dollármilliókkal (ha nem milliárdokkal) járnak-
kelnek, melyek segítségével képesek befolyásolni a felügyeleti
szervek döntéseit. Fritz ter Meer tömeggyilkosságért elítélt
náci háborús bűnös mindössze 5 év letöltött börtönbüntetést
követően a BASF felügyelőbizottságának elnöke lett.

Carl Wurster, szintén a BASF tisztségviselője, részt vett a
Zyklon-B gáz, a rettenetes növényvédő szer gyártásában,

Fritz ter Meer tömeggyil-
kosságért elítélt náci há-
borús bűnös mindössze
5 év letöltött börtönbün-
tetést követően a BASF
felügyelőbizottságának
elnöke lett.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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mellyel zsidók millióit végezték ki. Wurster tisztában volt azzal, hogy a szert tömeggyilkosságra
használják, bűntársait kötél általi halálra ítélték, és 1946-ban ki is végezték. Arthur Rudolph,
az egyik náci koncentrációs tábor vezetője – kinek parancsára 20.000 zsidó és lengyel
kényszermunkást vertek és éheztettek halálra, vagy akasztottak fel – amerikai állampolgárságot
kapott, és részt vett a Saturn V rakéta (holdrakéta) kifejlesztésében, melyet az Apollo-prog-
ramban használtak.

Kurt Blome, aki bevallotta, hogy embertelen kísérleteket hajtott végre a zsidó foglyokon,
1951-ben az amerikai hadsereg szolgálatába állt, és vegyi fegyverek fejlesztésén dolgozott.
A második világháború vége jelentette a gyógyszeripari óriások fejlődésének kezdetét. A
holokauszt keretében ártatlan embereket halálra kínzó „őrült tudósok” többsége később az
amerikai kormányokat és az ún. nyugati orvoslást szolgálta, melynek lényege, hogy profit-
szerzés céljából először megteremti a betegséget, majd annak tüneteit kezeli.

Világszerte rohamosan növekszik a „krónikus betegellátás és betegségteremtés” mint
üzletág. Vegyük csak a gyógyszergyártó cégek televíziós reklámjait példaként. Szinte
kivétel nélkül szintetikus, nem megfelelően tesztelt gyógyszerek és alumíniummal teli oltó-
anyagok, melyeket cukorkaként tukmálnak a lakosságra annak ellenére, hogy a káros mel-
lékhatások általában messze felülmúlják az enyhíteni hivatott kellemetlen tüneteket.

Különféle mítoszok és a kényelem hajtja a nyugati orvoslás növekedését. A világ lakossága
egyszerűen alábecsüli a gyógyszergyártó cégek orvosi gyakorlatot befolyásoló, profitszerzést
célzó hatását. Az általuk kínált vényköteles gyógyszerek és influenzaoltások pedig a
betegség és a rossz egészségi állapot valódi okozói. Végül is a szándékosan az emberek
fejébe ültetett tévhit és a kényelmesség tette lehetővé, hogy tömegek választják a csaló
nagyvállalatok által kínált gyógyszereket és kezeléseket. Még mindig fontolgatja, hogy
„extra erős gyógyszerrel” enyhíti migrénes fejfájását? Legközelebb ne vegyen gyógyszert
olyan gyártótól, amelynek vezérigazgatói és tudósai tömeggyilkosok.

Változtasson étkezési szokásain! Előfordulhat, hogy a fejfájást az élelmiszerekben található
ízfokozó monoszódium-glutamát, vagy a diétás italok és a rágógumi aszpartámtartalma
okozza.

Adna a gyermekének aszpirint, ha a doboz címkéjén ez állna? „Figyelmeztetés! A Bayer
korábbi elnöke elítélt tömeggyilkos volt.”

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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6. 100 éve a tudomány felfedezte a vitaminok gyógyító hatását, 
a nyugati orvoslás azonban tudomást sem vesz róluk.

Még csak 100 éve, hogy a tudomány felfedezte a legalapvetőbb tápanyagokat, amelyekre
az emberi és az állati szervezetnek szüksége van az egészség megóvásához és a
betegségek megelőzéséhez, a legtöbb orvos mégsem ajánlja őket. Hogy lehetséges,
hogy a gyógyászat mindössze 5 generáció alatt ilyen szövevényessé vált? Miért nem hisz
a nyugati világ a természetes gyógymódokban annak ellenére, hogy hatékonyságukat tu-
dományos kutatások támasztják alá? A vitaminok kutatása terén elért eredményekért nem
mellesleg fél tucat Nobel-díjjal jutalmaztak tudósokat.

A XX. század elején a gyógyszeripar nem termelt hasznot. Az emberek többnyire
természetes élelmiszereket fogyasztottak, amelyeket maguk termesztettek és készítettek,
a földeket nem kezelték növényvédő szerrel, ezért a talaj még tápanyagban gazdag volt.
Ritka betegségnek számított a szívbetegség, a rák, a cukorbetegség, az Alzheimer-kór, az
ízületi gyulladás, és nem volt jellemző a gyógyszeres kezelés okozta elhalálozás. A
tudósok, köztük Dr. William Fletcher ekkor rájöttek, hogy a vitaminok és más tápanyagok
élelmiszerekből történő kivonásával betegség alakul ki. 1912-re már széles körben elterjedt
a hiánybetegség kifejezés, és a köznép is tudta, hogy a vitaminhiány betegséget okoz, sőt,
halálos is lehet.  

A B12-vitamint véletlenül fedezték fel a vészes vérszegénység gyógyításának kutatása
közben, mivel a tudósok rájöttek, hogy a betegség a vitaminhiány következménye. Az A-
vitamint Elmer McCollum fedezte fel 1912-ben. Ez idő tájt határozta meg a tudomány a
háziállatok egészségének fenntartásához szükséges tápanyagmennyiséget, és közben fel-
fedezte, hogy a vitaminhiány káros az egészségre. 1916-ra kísérleti eredmények kimutatták,
hogy a zsírban oldódó A-vitamin elengedhetetlenül szükséges a normális növekedéshez,
1919-re pedig az is nyilvánvalóvá vált Edward Mellanby munkásságának köszönhetően,
hogy az angolkór (rachitis) kialakulásának oka a D-vitamin és a kalcium hiánya.

Az 1920 és 1930 között eltelt időszak további vitaminok felfedezésének fontos időszaka
volt, a második világháború kezdetéig azonban a gyártók és a hatóságok rájöttek, milyen
veszélyt jelent ez a tudás a gyógyszeriparra, és hirtelen sarlatánnak tituláltak minden
orvost, aki vitaminokat és ásványi anyagokat használt a gyógyításhoz. A nyugati világ né-
pessége lassan hozzászokott, hogy minden betegségre van varázspirula és oltóanyag, a
szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat pedig az ún. „négy tápanyagtípus” (víz,
szénhidrát, fehérje, zsír) tartalmazza.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek

www.gyogyszernelkul.com 17.

A GYÓGYSZER NÉLKÜL MAGAZIN LELEPLEZŐ ÍRÁSA



Tápanyaghiány okozza a legtöbb halálos
áldozatot követelő négy betegséget.

Többek között Dr. Joel D. Wallach kutatásai mutatták ki leg -
inkább a vitaminhiány káros hatásait. A farmon, ahol Wallach
felnőtt, a család vitaminokat és nyomelemeket adott a jó-
szágnak a különböző betegségek megelőzésére és gyógyí-
tására. Wallach később állatorvosként 17.000 boncolást
hajtott végre a természetes halál okait kutatva. 500 fajt ta-
nulmányozott, majd 3.000 ember halálesetével vetette össze
kutatási eredményeit, és rájött, hogy minden emlős „termé-
szetes halálát” valójában tápanyaghiány okozza.

A gyógyszermentes életet népszerűsítő szakértők szerint
a hosszú és egészséges élet titka az alapvető tápanyagok,
60 különböző ásványi anyag, 16 vitamin, 12 aminosav és
3 esszenciális zsírsav fogyasztása napi rendszerességgel.
A szervezet nem képes az alapvető tápanyagok előállítására,
és ha nem találhatók meg a talajban, a zöldségek sem tar-
talmazzák őket. Amennyiben a szervezet hónapokig nélkülöz
az említett tápanyagok közül egyet is, hiánybetegség
alakul ki.

Az étrend-kiegészítők és a vitaminok fogyasztása csak
hasznos lehet, és nem kerül annyiba, mint a különböző be-
tegségek gyógyítása. A fájdalom olyan, mint a piros
fényjelzés a műszerfalon, vagy a benzin van kifogyóban,
vagy a hűtőfolyadék. Legjobb ezért a megelőzés, a fájda-
lomcsillapítók úgyis csak a tüneteket enyhítik. Az orvos
tudja, hogy visszatér a páciens valamilyen krónikus prob-
lémával vagy egyéb betegség miatt, ha a fő cél nem az
immunrendszer erősítése, az ízületek és a csontok épségének
megőrzése.

A B12-vitamin nélkülözhetetlen a vörösvérsejtek, az egész-
séges idegsejtek és a DNS kialakulásához, az A-vitamin
pedig az immunrendszert erősíti, ami megvédi a szervezetet
a rákos és másfajta betegségektől.

Az étrend-kiegészítők és
a vitaminok fogyasztása
csak hasznos lehet, és
nem kerül annyiba, mint
a különböző betegségek
gyógyítása.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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Vajon az allopatikus (tüneti kezelést alkalmazó) orvoslás gyakorlói miért nem ajánlják a
vitaminok és ásványi anyagok fogyasztását?

Mert a betegségmegelőzés nem jár anyagi juttatással, mellesleg legtöbb orvos kevés vagy
nulla táplálkozástudományi ismerettel rendelkezik. Ne fogyassza a gyógyszergyártó óriások
„Centrum” típusú szintetikus vitaminjait, amelyek a szervezetet károsító anyagokat
tartalmaznak, és úgy fejlesztették ki őket, hogy a gyógyulás garantáltan elmaradjon.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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7. A XX. század elején ritkaságnak 
számított a szívinfarktus, a cukor-
betegség, és ismeretlen volt 
az Alzheimer-kór is.

Az elmúlt 100 év kórtörténete nem meglepő, az okok és a
gyógymódok is nyilvánvalók. Öt generáció alatt az emberiség
egészségügyi statisztikája jelentős mértékben romlott, bi-
zonyos országokban, pl. az Amerikai Egyesült Államokban
különösen rossz a helyzet az egészségtelen életmódnak
köszönhetően. A nyugati világban a különböző szívproblémák
követelik manapság a legtöbb halálos áldozatot, holott
100 évnél régebben regisztrált eset erre nincsen. Hazánkban
a szív- és érrendszeri betegség számít a fő haláloknak
(54%). 1910-ben még ritkaságnak számított a cukorbetegség,
és ismeretlen volt az Alzheimer-kór. Az USA-ban ma 30
millió cukorbeteg és időskori betegségben szenvedő van,
és 80 millióra tehető azok száma, akik a cukorbetegség
„előszobájában” vannak.  Magyarországon mintegy 700.000
regisztrált cukorbeteg van, és nagyjából ennyire tehető a
veszélyeztetettek száma is, Alzheimer-kórban pedig kb.
200.000 ember szenved, bár erre vonatkozó pontos adat
nincs, és a diagnosztizáltak többsége sem részesül megfelelő
kezelésben.  

A kételkedők utánanézhetnek a hivatalos adatokban. Szív-
koszorúér-betegségre alig volt példa 1910-ben, csupán
egy generációval később, 1930-ra már évi 3.000 halálos
áldozatot követelt. 1950-re már az első számú halálok lett
az USA-ban, az összes haláleset 30%-a volt ennek tulajdo-
nítható. Ugyanakkor minden második férfi és minden har-
madik nő rákos megbetegedésben szenved. Vajon minek
köszönhető, hogy a statisztikák ennyit romlottak, mióta
nagyszüleink nagyszülei éltek?

Magyarországon mintegy
700.000 regisztrált cu-
korbeteg van, és nagy-
jából ennyire tehető a ve-
szélyeztetettek száma is.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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5 generáció óta tervszerűen romlik 
a talaj, az élelmiszer, az ivóvíz és a gyógyszerek minősége.

1910-ben még sokkal nagyobb volt a farmon élők aránya, akik táplálkozás szempontjából
önellátók voltak. Ma ez az arány elhanyagolható, és az emberek nagy része növényvédő
szerekkel szennyezett gyümölcsöket és zöldségeket fogyaszt. 

Milyen halálos összetevőket fogyaszt korunk embere, hogy a lakosság több mint 65%-a
betegségben szenved vagy meghal? Margarin, fluorid, növényvédő szer, magas
fruktóztartalmú kukoricaszirup? Élelmiszerekből és oltóanyagokból származó alumínium?
Ez mind együttvéve. Az Alzheimer-kór idegi eredetű megbetegedés, amely a páciens
értelmi képességeinek – beleértve az emlékező- és a beszélőképességet – fokozatos rom-
lásával jár. Az alumínium és a fluorid rombolják az agysejteket.   

A legtöbb ember naponta fogyaszt vegyi anyagot feldolgozott, génmanipulált vagy
növényvédő szerrel szennyezett élelmiszer és fluoriddal kezelt víz formájában. Tömegek
fogyasztják rendszeresen a különböző betegségeket rohamosan terjesztő szóját és
kukoricát. A 4 leggyakoribb betegséget (szív- és cukorbetegség, rák, Alzheimer-kór) táp-
anyagban gazdag talajban nevelt természetes alapú élelmiszerek és tiszta ásványvíz fo-
gyasztásával lehet megelőzni. Ezen kívül fontos a szervezet által nem előállítható alapvető
tápanyagok pótlása napi rendszerességgel: 60 különböző ásványi anyag, 16 vitamin, 12
esszenciális amino- és 3 zsírsav.  Az élelmiszerekben sincs tápanyag, ha nincs a talajban.

Harmadik világháború: 
organikus élelmiszerek háborúja a méregtartalmú ételek ellen.

Napi szinten folyik a küzdelem a helyes étel-, ital- és vitaminfogyasztásért. Évente, sőt
havonta történnek újabb és újabb kísérletek a tömegek szennyezett élelmiszerekkel történő
ellátására. A szívbetegség, a rák, az Alzheimer-kór és a cukorbetegség mára tömeggyilkosokká
váltak, és semmi nem fog változni, amíg tömegek fogyasztanak méreganyagokat tartalmazó
ételeket és gyógyszereket, és amíg magas a dohányzók, de alacsony a rendszeres
testmozgást végzők száma.

A könnyelmű, felelőtlen életmód folytatása abban a reményben, hogy a gyógyszerek és a
sebészeti beavatkozások majd valamelyest javítanak a helyzeten olyan, mint orosz rulettet
játszani. Soha nem tudhatjuk, mikor keletkezik vérömleny a szívünkben vagy az agyunkban.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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8. Az ókori Görögországban 
holt-tengeri ásványokkal 
gyógyították az izomsorvadást.

Képzelje magát az ókori Görögországba. Termálvízben für-
dőzik, miközben bőrén és a légutakon keresztül értékes ás-
ványi anyagokat vesz fel a szervezete. Izomfájdalomnak és
ízületi gyulladásnak nyoma sincs. Napozósátrából egészsége
teljében a Földközi-tengert szemléli. Nincsenek keringési
és bőrproblémái, nem szenved izomhúzódástól és allergiás
tünetektől, és ami a legfontosabb, kipihentnek érzi magát.

A gyógyító, izomlazító hatású fürdő még csak nem is drága
mulatság. Mivel a Holt-tenger Jeruzsálemtől keletre, mintegy
1.000 km-re helyezkedik el Athéntől, nem csoda, hogy az
ókori görögök rátaláltak erre az értékes természeti kincsre.
Az ókori rómaiakkal egyetemben tudták, hogy a legjobb
minőségű, ásványi anyagokban különösen gazdag tengeri
só a Holt-tenger déli részén található. 

Hippokratész, az orvoslás atyja a mítosz szerint izombántalmak
és egyéb betegségek gyógyítása céljából már kiaknázta az
ásványokban gazdag sós vízfürdő előnyeit. Kr. e. 2000-ben
már ismert volt ez a terápia, a görög és római fürdési rituálék
részét képezte a különféle masszázsokkal és testedzéssel
együtt. A Holt-tenger vize egyedülállóan gazdag különféle
sókban, a 27%-ot is eléri a sótartalom a megszokott 3%-hoz
képest. Ásványai javítják a vérkeringést, ezáltal csökkentik a
manapság oly gyakori gyulladásos betegségek kialakulásának
esélyét. Az ízületi gyulladás, annak pszoriázisos fajtája és a
hátfájás mind gyógyítható a holt-tengeri sók segítségével.

Most képzelje magát a modern nyugati világba. A kórház
várótermében ül a legújabb EKG- vagy EMG-(elektromiográf)
eredményekre várva, már tud róla, hogy izomsorvadásban
szenved. Legalább fél tucat orvos erősítette meg, hogy ez
a betegség nem gyógyítható, ezért a fő cél a tünetek eny-
hítése. Többségük kis javulást eredményező sebészeti be-
avatkozást javasol, de nyilván ennek nem dől be. Egyik
orvos talán génterápiát is ajánlott, amely a saját gének mó-
dosított vírusokkal történő vegyítését, majd a vírus izmokba

Mivel a Holt-tenger Jeru-
zsálemtől keletre, mintegy
1.000 km-re helyezkedik
el Athéntől, nem csoda,
hogy az ókori görögök rá-
találtak erre az értékes
természeti kincsre.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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fecskendezését jelenti. Lényege, hogy az adott testrész újra képes legyen fehérjét előállítani.
Csakhogy a vírussal fertőzött gént örökölhetik a gyermekek és az unokák is. 

A nyugati orvoslás hívei egy szót sem ejtettek helyes táplálkozásról, tengeri sókról,
vitaminokról és ásványi anyagokról, Ön viszont már biztos fontolóra vette, hogy természet-
gyógyásszal vagy gerincorvossal konzultál. Talán mindketten írtak már sikerkönyvet és
szakmai cikkeket erről a betegségről.

Az allopatikus orvoslás célja a pénzkeresés, nem a gyógyítás.

A disztrófia görög-latin eredetű szó, helytelen táplálkozást jelent, és az izmok betegség
hatására történő elváltozására utal. Génhiba esetén az izmokból hiányzik a disztrofin nevű
fehérje, a génhibák egy része pedig egyetlen kromoszómához köthető. Az izomsorvadás
lehet örökletes betegség, de a káros életmód is kiválthatja. A nyugati társadalmak
közkedvelt étrendje például túl sok kalciumot és túl kevés magnéziumot tartalmaz, ezért tö-
megek szenvednek csontritkulásban.

Mennyire abszurd az orvosi társadalom, hogy az ásványi anyagok gyógyhatását nem
ismeri el, ha egyszer bizonyított. Hagyjon fel a kalcium szedésével, és fogyasszon inkább
magnéziumot! A magnéziumhiány csontritkulást okoz. Az izomsorvadást sikeresen
gyógyították az ókori Görögországban, mert abban az időben a betegségmegelőzés volt a
fő cél, és nem a tünetek kezelése. A fürdősó (keserűsó) olcsó, és a benne lévő magnézium
és szulfát rendkívül jótékony hatással van az egészségre. Kutatások szerint a bőrön
keresztül könnyen felszívódnak az ásványi anyagok, amelyek a szervezetben 300 különböző
enzimet szabályoznak, gyulladáscsökkentő hatásúak, erősítik az izmokat és az idegeket,
megelőzik az érelmeszesedést.  

A HOLT-TENGERI SÓBAN TALÁLHATÓ ÁSVÁNYOK ÉS AZOK ELŐNYEI:
• Magnézium: elősegíti az alapvető tápanyagok felszívódását.
• Kén: szükséges az epe májból és a méreganyagok szervezetből történő kiválasztásához.
• Jód: nélkülözhetetlen a sejtek anyagcseréjéhez, és energiával tölt fel.
• Kálium: segíti a vízegyensúly fenntartását, a tápanyagok felszívódását és a salakanyagok

kiválasztását. Szükséges az izmok és a központi idegrendszer megfelelő működéséhez is.
• Bróm: természetes antibiotikum (az orvosok nem szeretik, ha ezt a beteg tudja), és

elősegíti a szervezet öngyógyítását.

Manapság olyan elfoglaltak az emberek, hogy nem keresik a természetes gyógymódokat,
hanem elmennek az orvoshoz, ha megbetegszenek vagy fáj valamijük. Alapvetően nincs is
szükség a természetes gyógymódok keresésére, hiszen elődeink felfedezték őket már
4.000 évvel ezelőtt.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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9. „Bűnszervezet” a rák gyógyításában 
hatékony kezelések visszaszorítása érdekében.

A nyugati társadalmakban valóságos bűnszervezet gondoskodik arról, hogy a lakosság
betegséget okozó ételeket fogyasszon, amelyek tüneteit mérgező vegyi anyagokkal kezelik.
Szándékosan kitervelt koncepcióról van szó, nem valami jótékony kezdeményezés került
tévútra. Kapzsi politikusok, tudósok és gyógyszergyárak szüleménye ez a politikai,
gazdasági és pénzügyi rémálom, amelyet közösen alkottak meg a tárgyalóasztalnál
mintegy 70 évvel ezelőtt.

A rákos megbetegedések kezelése több százmilliárd dollár bevételt eredményez évente.
Rákkutató intézetek, gyógyszergyárak, felügyeleti szerveik és tekintélyes szaklapok alkotják a
bűnszervezetet, amely hamis információkkal vezeti félre a lakosságot és az orvosi társadalmat,
a páciensekből pedig „életfogytig tartó ügyfeleket” csinál.  Kis történelmi kitekintés szükséges
ahhoz, hogy megértsük, hogyan is váltak az „alternatív gyógymódok” a nyugati orvoslás alap-
pillérévé, a bizonyítottan hatásos természetes gyógymódok pedig alternatív gyógymóddá.

A második világháború befejezését és átlag 4-7 év letöltött börtönbüntetést követően ki-
szabadultak a náci tudósok. Sokan közülük gyógyszergyártó cégek vezető tisztségviselői
vagy amerikai nagyvállalatok tanácsadói lettek. Feladatuk az volt, hogy kialakítsák a
veszélyes gyógyszerek, szennyezett élelmiszerek és a krónikus betegellátás lassú halált
okozó koncepcióját. 

Mi a bűnszervezet gyilkos küldetése? A tömegek génmanipulált, növényvédő szerekkel
szennyezett növényi, antibiotikumokkal és hormonokkal kezelt állati eredetű élelmiszerekkel
és fluoriddal kezelt ivóvízzel történő ellátása. Kiegészítésként magas fruktóztartalmú,
ízfokozóval (monoszódium-glutamát) és aszpartámmal (mesterséges édesítőszer) teli élel-
miszerek népszerűsítése. Mindez annak érdekében, hogy utána felkínálhassák a különböző
drága kezeléseket: sebészeti beavatkozásokat, kemoterápiát, gyógyszereket és sugárke-
zeléseket. Ne hagyja magát megtéveszteni, mindez előre kitervelt koncepció!

A „gyógyításra” szánt adományt 
az igazi gyógymód visszaszorítására fordítják.

A rákkutató intézetek elnöksége nagyrészt onkológusokból és radiológusokból áll, elsődleges
érdekük a 4 leggyakoribb betegség folyamatos kezelése. A fő tisztségviselők gyakran a
másik szervezet felügyelőbizottságának is tagjai, és kölcsönösen juttatásban részesítik
egymást. Feladatuk, hogy adományokat fordítsanak rákkutatásra, mégis fenntartsák a
beteg és haldokló társadalmat. Más szóval ez a bennfentesek szövetsége, melynek a
hatalmat gyakorló politikusok is tagjai.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek

www.gyogyszernelkul.com 24.

A GYÓGYSZER NÉLKÜL MAGAZIN LELEPLEZŐ ÍRÁSA



Az Amerikai Rákellenes Szövetséget (ACS) például a negyvenes években alapították, és
Nixon elnöksége alatt, az általa szentesített törvényeknek köszönhetően fékezhetetlenné
vált. Mi történik azzal a több százmillió dollár értékű adománnyal, amit az ACS évente
gyűjt? A „gyógyításra” szánt adományt az igazi gyógymód visszaszorítására fordítják. Az
ACS hat évtizede támogat egy olyan bizottságot, amely „alternatív, nem tesztelt gyógymódot”
(értsd: természetes gyógymódot) választó orvosok bírósági perekben történő meghurcolására
„szakosodott”. Természetesen a pereket vezető bírák többsége is korábban a „bűnszervezet”
valamelyik tagjának dolgozott, vagy egy-egy ilyen per lefolytatása után alkalmazzák
közvetlenül. 

Leszögezhetjük, hogy a „bűnszervezet” minden hatásos, olcsó és mellékhatásoktól mentes,
vagy nem szabadalmaztatható gyógymódot erőszakkal megszüntet.

Választás a 4 lassú halált okozó betegség közül

A rák leküzdése soha nem volt elsődleges cél. A „bűnszervezet” tudja, hogy a lassú halált
jelentő kezelések jövedelmezőek, ezért agymosásnak vetette alá a tömegeket, hogy azt
higgyék, ezeken kívül nem is létezik gyógymód. A természetes gyógymódok receptjét
ellopják a fejlesztőktől, majd hígítják a formulákat, hogy hatékonytalanságukat bizonyítsák.

Két háború folyik párhuzamosan a rák ellen 60 éve. Sajnos a hadjáratra sokkal nagyobb
összeget tudnak fordítani a kormányok és hatóságok, mellesleg a hatalom is a kezükben
van, melynek segítségével illegálisnak nyilvánítanak és megszüntetnek minden természetes
gyógymódot.

„A rák kezelésére irányuló gyógymód olyan mérgező és embertelen, hogy sokkal jobban
félek tőle, mint a rák okozta elhalálozástól.”
Dr. Ralph W. Moss

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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10. A véralvadásgátló gyógyszereket a 60-as évektől kezdve
patkányméregből és disznóbélből gyártják.

Vajon a szívinfarktust vagy agyvérzést túlélő páciens, akit egy-két évtizeden át kezelnek
drága gyógyszerekkel az esetet követően, teher a gyógyszergyárakra nézve? A krónikus
betegellátás révén hatalmas profitra tesznek szert a gyógyszergyárak. Tudta, hogy a vér-
alvadásgátló gyógyszerek többsége lassú halált okozó mérgező anyagokat tartalmaz? Ha
nem tudta, most nyilván fontolóra veszi, hogy inkább természetes készítményt keres. A
fertőzött disznóbélből vagy hormonnal dúsított marhaszívből gyártott gyógyszer befecs-
kendezése valószínűleg csak rontja a helyzetet. A mesterséges növekedési hormonokkal
és antibiotikumokkal kezelt, génmanipulált, növényvédő szerrel szennyezett takarmányon
nevelt állatok, amelyek legtöbb esetben szűkös életterüknek köszönhetően saját ürülékükben
fekszenek, és alig látnak napfényt, aligha szolgáltatnak minőségi alapanyagot a gyógy-
szergyártáshoz.     

Vagy ami még rosszabb, a véralvadásgátló gyógyszerek egy része patkánymérget
tartalmaz. Végül is, veseelégtelenségben meghalni sokkal jobb, mint szívinfarktusban
vagy agyvérzésben, nem? Az ún. véralvadásgátló gyógyszerek nem is váralvadást gátlók,
hova tűnt a józan ész? A gyógyszergyárak csak a különböző mérgekből való abszurd vá-
lasztásra kényszerítik a tömegeket, hogy aztán lassú, szánalmas halált haljanak tőlük.

Miért dőlnek be ártatlan emberek ennek a rémes csalásnak már bő ötven éve? Mert még
mindig abban a tévhitben élnek, hogy a gyógyszergyárak felügyeleti szervei a közérdeket
szolgálják.

Köztudott, hogy a dohányzás keringési problémákat és a központi idegrendszer működésének
zavarát okozza. Ez azért van, mert a dohány növényvédő szerrel szennyezett, ammóniát
és ezer egyéb vegyi anyagot tartalmaz, a cigaretta sodrásához használt papír pedig
fehérítőt és cellulóz-acetátot. Amint az ember rágyújt, a vegyi anyagok aktiválódnak, a
szervezetbe kerülve pedig rákot, cukorbetegséget, Alzheimer-kórt, szívinfarktust és
agyvérzést okoznak. Kutatási eredmények szerint a patkánymérget és fertőzött állati
szerveket is tartalmazó véralvadásgátló gyógyszerek is ezeket a betegségeket váltják ki.

Több mint ötven éve mossa a nyugati orvoslás a lakosság agyát az alábbi mérgező véral-
vadásgátlók népszerűsítésével:

Warfarin: szájon át alkalmazható. Megmérgezi a vérlemezeken található K-vitamin-
receptorokat, így azok nem tudnak összetapadni. Ugyanez az anyag a barkácsáruházakban
is megvásárolható patkányméreg formájában. A betegtájékoztatóban általában csak annyi
szerepel, hogy erős, adott esetben halálos vérzést okozhat.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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Heparin: általában befecskendezik. Allergiás tüneteket
okoz, fertőzött disznóbelet tartalmaz.

Enoxaparin: a heparin másik fajtája.

Pradaxa: szívritmuszavarokban szenvedőknek szokták
felírni. Agyvérzést, belső vérzést, gyomorfekélyt okozhat.

Plavix: gyomorfekélyt, bélvérzést és halált okozhat.

A Warfarin terhesség idején szedve áthatol a placentán,
és súlyos szülési rendellenességeket okozhat, többek
között agyi deformáltságot, csökkent szellemi képességet,
vakságot, szívhibákat és szívbetegséget. Az agyvérzés
kezelésére használt gyógyszernek köszönhetően szívhibával
születnek a csecsemők. Ez olyan, mintha a kezeléssel
meghosszabbítanánk a rákban szenvedő anya életét csak
azért, hogy leukémiás legyen a gyermeke.

A méreganyagokat tartalmazó véralvadásgátlók káros mel-
lékhatásainak listája hosszú, különösen, ha bizonyos
ételekkel és más gyógyszerekkel kombinálva alkalmazzuk
őket. Amennyiben mégis úgy döntene, hogy patkányméreg
vagy fertőzött disznóbél segítségével előzi meg a vérrögök
képződését, mindenképpen kerülje a következő ételeket,
vitaminokat és gyógyszereket: C- és K-vitamin, alkoholtar-
talmú italok, fokhagyma, hagyma, zeller, sárgarépa, brokkoli,
zöldségleves, marhahús (a növényvédő szerrel szennyezett
lucerna miatt), Aloe vera, antibiotikumok, antidepresszánsok,
antihisztaminok és pajzsmirigyre szedett gyógyszerek.  

Az orvosoktól és a médiában gyakran hangzik el a javaslat,
hogy érdemes naponta egy vagy két bébiaszpirint bevenni.
Az aszpirin kémiai megnevezése acetilszalicilsav. A bébi-
aszpirin szintetikus gyógyszer, a vérlemezek és a vesék
tartós károsodását, valamint vérző gyomorfekélyt okozhat.

Nem a természetes készítmény minősül „alternatív gyógy-
módnak”, ellenkezőleg, ez az egészséges megoldás.

A heparin allergiás tüne-
teket okoz, fertőzött disz-
nóbelet tartalmaz.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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Tudja, milyen természetes anyagokkal és vitaminokkal előz-
hető meg a vérrögök képződése? A természetes véralva-
dásgátlók közé tartoznak az omega-3 zsírsavak, az oregá-
nóolaj, az almaborecet, az E-vitamin, a ginszeng gyökér, a
metil-szulfonil-metán (szerves kén, sok gyümölcsben és
zöldségben megtalálható), a gyömbér, a Cayenne-bors, a
fokhagyma, a hagyma, az aszalt szilva, a cseresznye, a
vörös áfonya, a kék áfonya, a szőlő, a csipkebogyó és az
eper. Omega-3 zsírsavakban gazdag például a lazac, a
pisztráng, a makréla, de megoldás lehet a halolaj is. A ter-
mészetes bromelain-enzimterápia (ananászkivonat) meg-
akadályozza a vérrögök kialakulását és a sebszövet felhal-
mozódását. 

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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szítmény minősül „alter-
natív gyógymódnak”, el-
lenkezőleg, ez az egész-
séges megoldás.



11. A nagyvállalatok és az egészségügy házassága
A sebészeti beavatkozások, a sugárkezelések 
és a gyógyszerek birodalma

1910-ben az egészségügy nem volt haszontermelő ágazat. Közismertté vált, hogy a
vitaminok, az ásványi anyagok, az orvosi gombák és a különböző gyógynövényekből
készített tinktúrák segítségével megelőzhető és gyógyítható az alultápláltság, a vírusos,
bakteriális fertőzések és egyéb betegségek többsége. Különösen az A-, B12-, C- és D-
vitamin felfedezésével javult nagymértékben a betegségek gyógyíthatósága.

A XX. század elején az orvosok körében volt a legmagasabb az öngyilkosság aránya az
alacsony társadalmi státusznak és a szegénységnek köszönhetően. Ez még a növényvédő
szerek, feldolgozott és vegyi anyagokkal dúsított élelmiszerek korszaka előtt volt. Az
ivóvizet még nem kezelték fluoriddal, nem számított gyakori megbetegedésnek az ízületi
gyulladás, a rák, az Alzheimer-kór és a szívinfarktus.

Körülbelül a második világháború befejezésének idejére tehető a nagyvállalatok és az
egészségügy házasságkötése, amely a világtörténelem egyik legnagyobb és leginkább
korrupt pénzgyártó gépezetének kezdetét jelentette. Ettől kezdve szakmailag és anyagilag
ellehetetlenítettek és bírósági perekben meghurcoltak minden tudóst, aki felfedezte a rák
és más betegségek gyógymódját.  Csak az új rendszert elfogadó, együttműködő orvosok
és gyógyszergyárak tudtak érvényesülni. A többség lassan behódolt a nem hivatalos jutta-
tásokon alapuló, a praktizálást hosszú távon lehetővé tevő mechanizmusnak, a „kívülállókat”
pedig egyszerűen sarlatánnak titulálták.

A börtönből szabaduló náci tudósok gyógyszergyárak élére kerültek, vagy az amerikai kor-
mányok és a hadsereg szolgálatába álltak. Az alig tíz évvel korábban zsidó foglyokat kínzó
tudósok felelősségi körébe utalták az oltóanyagok és gyógyszerek fejlesztését, amelyeknek
köszönhetően a nyugati társadalmak lakossága rövid időn belül betegeskedővé vált, és
hatalmas költségekkel járó krónikus betegellátásra szorult. Az urbanizáció térhódításával
párhuzamosan csökkent a farmon élők száma, és növekedett a tápanyagban szegény, fel-
dolgozott ételek fogyasztása.  Mindez a politikusok által támogatott és a gyógyszergyárakkal,
egészségügyi szakemberekkel együtt kidolgozott krónikus betegellátás koncepciójának
megvalósulásához vezetett.

A sebészeti beavatkozások és a sugárkezelések kezdetben primitív és felesleges eljárásnak
minősültek, a szervezett egészségügy viszont idővel rájött, hogy a rákgyógyítás javuló sta-
tisztikáit a minőségi kórházi ellátás és nem a drága és veszélyes kezelések okozzák. A No-
bel-díjas James Watson hatalmas csalásnak nevezte a rák ellen folytatott állítólagos
háborút, amely valójában pénzszerzésre irányult.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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Választási lehetőség esetén a legtöbb ember sajnos nem mérlegeli a rendelkezésre álló
opciók indokoltságát, különösen, ha orvos javasolja őket, vagy ha más is egyetért a
választással. Az átlagember nem meri megkérdőjelezni az egyetemet végzett orvosok vé-
leményét és a több mint 70 éve működő korrupt rendszer legitimációját. A sugárkezelés
rákkeltő (karcinogén) hatású és genetikai károsodást okoz (mutagén). Elpusztítja a fehér-
vérsejteket, ezáltal gyengíti, és rákos vagy egyéb megbetegedésekre hajlamosabbá teszi
a szervezetet. A sebészeti beavatkozások gyakran okoznak belső vérzést, mely által a
rákos sejtek a test más részeibe is könnyen eljutnak. Az emberek többsége azonban nem
hajlandó elfogadni a tényt, hogy az orvosi gyakorlat nem a közérdeket szolgálja, hanem
profitot remél a betegek hosszú és költséges halálából. Ettől függetlenül pont ez valósult
meg az elmúlt 70 évben folyamatosan.

A rák kezelése milliárdos üzlet, és sajnos nem hatásos, csak lassú halált okoz. Még várat
magára a nem mérgező vagy más, természetes gyógymód hatósági jóváhagyása.

Most már Ön is kételkedik a nyugati orvoslás hitelességében, vagy vakon követi a
félrevezethető tömegeket?

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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12. A kemoterápiás gyógyszerek a nácik által használt 
mustárgázból származtathatók.

A mustárgáz, vagy más néven kén-mustár a történelem során bevetett legszörnyűbb vegyi
fegyver. Hitler 6.000.000 zsidó áldozatot – az akkori zsidó népesség felét – követelő
népirtása a gázkamrákban történelmi léptékben alig néhány éve történt. Vajon a sors
iróniája, hogy a mustárgáz egyik formája a politikai és gyógyszergyári hatalomnak
köszönhetően alapvető terápiás kezeléssé vált? A krónikus betegellátás rémisztő rendszere
évtizedek óta profitál a betegek kezelés okozta szenvedéseiből.

A mustárgázt, más néven bisz(2-klóretil)-szulfidot először Frederick Guthrie, a Londoni
Fizikai Intézet (London Institute of Physics) társalapítója szintetizálta 1860-ban. Toxikus
hatásait dokumentálta, miután saját bőrén tesztelte etilénből és kén-dikloridból álló
keverékét. Később a német Bayer Lost néven (a Lommel és Steinkopf nevek rövidítése)
forgalmazta, és a világhatalmak az anyag számos mutációját gyártatták és használták fel
emberek elpusztítására.  A náci birodalom bukását a lakosság méreganyagokat tartalmazó
élelmiszerekkel történő szisztematikus ellátása, majd a vegyi anyagok által okozott
betegségek kemoterápiás és sugárkezelése követte. Ez a rettenetes, de jól kidolgozott
terv tökéletes pénzgyártó gépezetnek bizonyult, amely a pozitív fordulat illúziójával
kecsegteti az áldozatokat, de valójában csak azt garantálja, hogy még több költséges és
pusztító kezelést kelljen végrehajtani rajtuk.  

A német tudósok tudták, hogy a kemoterápia csak ideiglenesen szünteti meg a tumort, a
méreganyagok táplálékból történő további felszívódása viszont a rák terjedését okozza.

A mustárgáz felhólyagosítja a bőrt, roncsolja a nyálkahártyát, nagyobb mennyiségben
émelygést, hányógörcsöt, légzési zavart okoz. Ez az illékony méreg megakadályozza a
normál DNS-képződést, károsítja a gyomor-bél traktust, és a csontvelő jelentős ritkulását
okozza. Egyszerűbb szóhasználattal élve a mustárgáz a tojás, amelyből a kemoterápia
kikelt. A második világháború idején Dwight D. Eisenhower 100 tonna mustárgázt tárolt az
Olaszországban állomásozó S. S. John Harvey nevű hadihajón, de a rakomány megsemmisült
a náci légi bombázások következtében. A bombatámadásokat túlélők rövid időn belül el-
haláloztak, és a boncolási eredmények az áldozatoknál limfopéniát (fehérvérsejtek számának
csökkenését) és a csontvelőben képződő myeloid sejtek pusztulását mutatták ki. Mindez
kísértetiesen hasonlít a kemoterápiás kezelés hatásaira.

A kemoterápia elpusztítja az immunrendszert fertőzésektől megvédő fehérvérsejteket. A
myeloma multiplex a plazmasejtek daganatos megbetegedése, melynek során nem
működik a normál vérképzés, és belülről roncsolódnak a csontok. 1975 óta az USA-ban
például 25%-kal nőtt a megbetegedések száma. A májrák gyakorisága azonos időszakban
280%-kal növekedett, és a leukémiával diagnosztizáltak 60%-a hal meg ebben a

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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betegségben. 2011-ben Magyarországon a rák volt a második legnagyobb halálok a szív-
és érrendszeri megbetegedések után. Leggyakoribb típusai a tüdőrák (1945 óta megtíz-
szereződött a gyakorisága), a vastagbélrák, a prosztatarák és a mellrák.

Klinikai tesztek eredményei szerint a mustárgáz ideiglenesen elpusztítja a tumorokat, de
hosszú távon nem alkalmazható, mert neutropéniát, azaz a bakteriális fertőzésekkel szembeni
védekezésért felelős fehérvérsejtek kóros csökkenését okozza. A gyógyszeres kezelés
megszüntetésével viszont a tumor azonnal kiújul. Az ideiglenes csoda tehát nem más, mint
orvosi szupernóva, a végeredmény pedig csak rosszabb a beteg szempontjából.

Röviden és tömören a politikusok és a gyógyszergyárak által bőven javadalmazott náci
tudósok dolgozták ki a rák „kezelésére” használt vegyi fegyverek koncepcióját, noha
tisztában voltak azzal, hogy nincs gyógyító hatása. A rosszakarók eme szövetsége
kiaknázta a német szakértők tudását, akik már korábban tesztelték és felismerték a méreg-
anyagokat tartalmazó élelmiszerek és gyógyszerek rákkeltő hatását, majd valóságos
birodalmat építettek erre alapozva. Nem véletlen, hogy járványszerűen terjednek a rákos
megbetegedések. Ez is a népirtás egyik formája, amely szervezett keretek között, de a
gyógyítás leple alatt történik. A kemoterápia kb. az esetek 5%-ában hatásos, és az is csak
a rákos megbetegedések néhány, viszonylag ritkán előforduló fajtájára vonatkozik. A
mellrák túlélési esélye egyáltalán nem nőtt az elmúlt évtizedben annak ellenére, hogy
többféle kemoterápiás gyógyszerrel kezelik, és az áttétes daganatok arányának csökkenésére
vonatkozóan sincs meggyőző statisztika. A jéghegy csúcsa, hogy a kemoterápiával kezelt
betegek egy részénél a halál is gyorsabban bekövetkezik.

Közvélemény-kutatás eredményei kimutatták, hogy rákos megbetegedés esetén az orvosok
nem szednék be, vagy nem adnák családtagjaiknak a pácienseknek felírt gyógyszereket.
A sebészek és onkológusok 75%-a nyilatkozta, hogy a gyógyító hatás elmaradása és a
káros mellékhatások miatt nem választaná a kemoterápiás kezelést.

Egyik kemoterápiás kezelést végző orvos mondta kollégáinak, amikor nála is előrehaladott
állapotú daganatos megbetegedést diagnosztizáltak: „Azt tesztek, amit akartok, csak kemo -
terápiát ne!”

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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13. A nem bioélelmiszerek többsége Zyklon-B gázt tartalmazó
növényvédő szerrel kezelt.

Ugyanezt az anyagot használták a nácik a zsidók elgázosítására.

Mindenki hallott már a 6 millió áldozatot követelő második világháborús tömegmészárlásról,
sokan talán holokausztmúzeumban is jártak, hogy tisztelegjenek a világ egyik legőrültebb
terroristájának, Adolf Hitlernek parancsára gázkamrákban kivégzett embertársaik emléke
előtt.  Mások egyszerűen csak elmennek egy étterembe, vagy egyszerűen bevásárolni,
hogy akaratukon és tudatukon kívül némi Zyklon-B gázt fogyasszanak, azt az ideggázt,
amelyet több mint 70 évvel ezelőtt a népirtáshoz is használtak. A következő 8 évben sokkal
több, mint 6 millió halálos áldozatot követel majd a rák világszerte, ami az élelmiszerekben
lévő vegyi anyagoknak köszönhető. Vajon a történelemkönyvek 50 év múlva említést
tesznek arról, hogy az elítélt náci háborús bűnösök börtönbüntetésük letöltése után gyógy-
szergyárak és más nagyvállalatok élére kerültek, hogy kemoterápiás gyógyszereket és nö-
vényvédő szereket fejlesszenek?

A politikát a pénz vezérli, nem a nép jóléte. A horrortörténet megértéséhez tudnunk kell,
milyen pusztító hatású a géntechnológia.

A nácik gázkamráitól az ebédlőasztalig vezető út

Fogadás keretében biztos, hogy senki sem inna meg egy korty növényvédő szert sem,
mert pusztán a szaga is sejteti, hogy az ember a kórházban végzi, és gyomormosásra
kényszerül vagy szívrohamot kap. A növényvédő szerrel szennyezett ételek fogyasztása
viszont rövid távon a központi idegrendszer zavarát, hosszú távon pedig rákot okoz.

A rákban szenvedők többsége nincs tisztában ezzel a ténnyel, ezért nem érti, mit tett, amiért
ezt kapta a sorstól. A látszólag egészséges ételekből álló kiegyensúlyozott étrend is
veszélyekkel teli, hiszen a legtöbb táplálék növényvédő szerrel szennyezett. Még a marha-,
csirke-, sertés- és pulykahús is tele van vegyszerrel, mivel az állatokat génmanipulált
lucernával, kukoricával és más takarmánnyal etetik. Minden emlős élőlénynél rákot okoz ez a
káros vegyszer.

Nagyon sok molekuláris bionikus mérnök dolgozik a legnagyobb biotechnikai cégek közé
tartozó Bayer és Monsanto laboratóriumaiban, ahol növényvédő szerekkel mérgezik a
zöldségek vetőmagjait. A nem biotermesztésű alapanyagokból előállított ételek többsége
Zyklon-B gázt (hidrogén-cianidot) tartalmaz, és kutatási eredmények szerint a szerrel
kezelt zöldségek fogyasztása a sejtek mutációjához, majd rosszindulatú daganatok kiala-
kulásához vezet különböző rákos megbetegedések formájában.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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Folytatódik a holokauszt

A mezőgazdaságban használt növényvédő szerek a leg-
veszélyesebb vegyi anyagok közé tartoznak. A felhasznált
alapanyagok száma eléri a négyezret, melyek nagy részét
élelmezésbiztonsági szempontból soha nem tesztelték. A
növényvédő szerek mindent elpusztítanak, ami „veszélyezteti”
a termesztett haszonnövényeket, beleértve a rovarokat, a
gyomnövényeket, a rágcsálókat, a halakat, a teknősöket, a
nyulakat stb. 

Legtöbb országban a termékek címkéjén nem jelölik meg,
hogy génmanipulált a készítmény. Több százmillió hektár
megművelt földet szennyeznek növényvédő szerrel világ-
szerte, a szója, a kukorica a vadrepce és a cukorrépa
tartozik többek között a jellemzően vegyszerrel kezelt ha-
szonnövények közé. A cukorrépát többek között monoszó-
dium-glutamát (ízfokozó) gyártására használják, amely mig-
rénes fejfájást, kóros elhízottságot okoz, és rákkeltő hatású.

A Zyklon-B legkárosabb hatása a szervezetben található
sejtek oxidációjáért felelős enzimek elpusztítása. A rák
azonban nem tud terjeszkedni oxigéndús sejtekben, ezért
a biozöldségek fogyasztása a rák megelőzésének legbiz-
tosabb módja.

1941-ben az auschwitzi haláltáborban a náci SS Zyklon-B
gázt használt a foglyok tömeges elpusztítására. Zuhanyzónak
álcázott alagsori termekbe tereltek egyszerre 2.000 embert,
ahol elgázosították a foglyokat. A halálos gáznak nem volt
jellegzetes szaga.

A Bayer, a BASF és a Hoechst az első és a második világ-
háborúban is gyártott vegyi fegyvereket (a BASF 1898-ban
gyermekeknek szánt köhögéscsillapítóként reklámozta a
heroint). A három gyártó érdekszövetségbe tömörült, a ha-
talmas konglomerátum IG Farben (Interessengemeinschaft
Farben) néven vonult be a világtörténelembe, és többek
között Hitler választási kampányát is szponzorálta. Ezek a
cégek emelték hatalomra Hitlert, a mai Bayer és Monsanto
pedig az IG Farben utódjának is tekinthető.

1941-ben az auschwitzi
haláltáborban a náci SS
Zyklon-B gázt használt a
foglyok tömeges elpusz-
títására.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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Alábbi márkaneveket vagy hatóanyagokat látva jusson eszébe, hogy a Hitler által parancsba
adott népirtást ugyanazok a cégek tették lehetővé, amelyek napjainkban rákkeltő növényvédő
szerekkel szennyezik az élelmiszereket, hogy aztán a betegséget is azonos mérgekkel
„kezeljék”: RoundUp, glufozinát, CropScience.

Kemoterápiás gyógyszerek (növényvédő szerek): Adriamycin, Carboplatin, Paraplatin,
Cisplatin, Platinol, Ciklofoszfamid, Cytoxan, Docetaxel, Taxotere, Doxorubicin, Docetaxel,
Tarceva, Etoposide, Vepesid, Fluorouracil, Gemcitabine, Gemzar, Glivec, Irinotecan, Met-
hotrexate, Folex, Amethopterin, Paclitaxel, Taxol, Abraxane, Nexavar, Sutent, Topotecan,
Hycamtin, Vincristine, PFS, Vinblastin.

A Bayer világelső a növényvédő szerek gyártásában, és a hetedik legnagyobb vetőmaggyártó.
Készítményük, a glufozináttartalmú gyomirtó szer (CropScience) a patkánykísérletek
eredménye szerint génhibát, koraszülést, méhen belüli elhalást és vetélést okoz.

És vajon mivel „kezelik” a növényvédő szerek okozta tumorokat? Még több növényvédő
szerrel. Őrült logika, nem csoda, hogy ép elméjű ember nem megy bele a kezelésbe. A ke-
moterápia egészséges sejtek trillióit pusztítja el egymilliárd tumoros sejt kiölése érdekében.
Egyetlen mérges pókot lelocsolna 100 liter rovarirtóval és bevetne hozzá még két kézigrá-
nátot?

A hagyományos rákterápia mit sem változott az elmúlt 50 évben, a betegstatisztika pedig
egyre nő. Tíz éves időszakon belül általában százból 94 beteg halálát okozza a kemoterápiás
kezelés. A holokauszt folytatódik.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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14. Állatkísérletek 
a tudomány szolgálatában

Nyilván hallotta már a kutatásra szánt adományok gyűjtésére
szervezett kampányok reklámszlogenjét. Ilyen például a „séta
a rák ellen”. A rák, a cukorbetegség és a szívinfarktus ellen-
szerét viszont már réges-régen feltalálták, ezért a jótékonysági
eseményt csak át kellene keresztelni, lehetne például „séta a
gyógymód engedélyezéséért” a neve. Sok ember nem talál
kivetnivalót védtelen állatok kínzásában, amely az orvosi
kutatás és az emberi élet megóvása érdekében sokszor él-
veboncolást és totális sugárkezelést jelent, kínok kínját okozva
a szerencsétlen áldozatoknak. De mi is történik valójában?

Nem véletlenül van manapság annyi megszállottja a bio-
ételeknek, akik követelik a génmanipulált élelmiszereken a
megfelelő jelölést, a víz fluoriddal történő kezelésének
megszüntetését, és népszerűsítik a vitaminokat és étrend-
kiegészítőket. Az eddig tájékozatlan tömegek – amelyeket
a nyugati orvoslás diktatúrája betegségbe kergetett – egyre
több információval rendelkeznek a betegségek terjesztésének
és kezelésének titkairól, és kevésbé hisznek azok örökle-
tességében és gyógyíthatatlanságában. A betegségmeg -
előzés egyre tudatosabbá válik, és megvan az előnye,
hogy feleslegessé teszi az állatkísérleteket, melyeket az
élelmiszerekben, ivóvízben, vényköteles gyógyszerekben
és a környezetben lévő szennyező anyagok okozta beteg-
ségek gyógymódjának kutatása érdekében végeznek.

A gyógymód folyamatos kutatása mítosz, amelyet a fejlett
országok orvosi gyakorlata éltet. Egyetlen okból végeznek
még mindig állatkísérleteket a tudományos intézmények.
Így tartják fent a mítoszt, mely szerint bizonyos betegségek
gyógymódját még mindig kutatják. A kutatásra szánt össze-
geket adomány formájában ki lehet csikarni a tömegekből,
a dollármilliók pedig valójában a politikusok és a nagyvál-
lalatok tisztségviselőinek a zsebébe vándorolnak. Ha meg-
szűnnének az állatkísérletek, a „birka emberiség” is elgon-
dolkodna azon, hogy ezek egyáltalán indokoltak-e, és nem
adományozna hatalmas összegeket „dúsgazdag” non-
profit szervezeteknek, amelyek csak rontanak a helyzeten.

Egyetlen okból végeznek
még mindig állatkísérle-
teket a tudományos in-
tézmények. Így tartják
fent a mítoszt, mely sze-
rint bizonyos betegségek
gyógymódját még mindig
kutatják.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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Nincs szülő, aki feláldozná gyermekét, hogy orvosi kutatások
álcája alatt új gyógyszerek, sugár- vagy kemoterápiás kezelés
hatásait vizsgálják rajta, esetleg élveboncolást végezve,
hogy a szervek reakcióit megfigyeljék. Köztudott, hogy az
állatok is éreznek fájdalmat, és a csecsemők pszichés prob-
lémákkal küzdenek, ha elválasztják őket édesanyjuktól.

Közelmúltban közzétett kutatási eredmények szerint az ál-
latkísérletekkel az intézmények csak pénzt és egyéb erő-
forrást pazarolnak. A patkányok genetikai felépítése 96%-
ban hasonlít az emberéhez, minden más állaton végzett kí-
sérlet ezért időpocsékolás. Olyan ez, mint a varázsfüst
vagy a varázstükör, a tömegek hitegetése az egyetlen cél,
bebeszélni az embereknek, hogy az orvostudomány ura a
helyzetnek, és a kezelőorvosok szavahihetőek. 

Nagy üzlet a betegség

Dollármilliókat költenek évente világszerte állatkísérletekre,
és az erre a célra szánt adományok összege folyamatosan
nő. Meglepő lehet, hogy a világ legfejlettebb országai
közé tartozó Amerikai Egyesült Államok csak 49. a világ-
ranglistán a várható életkor tekintetében, és a nem túl
előkelő második helyet foglalja el a csecsemőhalandóság
statisztikájában.

Nem sok előírás szabályozza az állatkísérletek során alkal-
mazott módszereket. Néhány tiltja az állatok megmérgezését,
izolálását, éheztetését, megégetését, agykárosodást okozó
kemoterápiás és sugárkezelését, és előírja, hogy nem szabad
sokkhatásnak kitenni a kísérleti állatot. Erkölcsi szempontból
egyik kísérlet sem tiltott. Manapság az orvosi társadalom és
a tudomány az elavult és kegyetlen állatkísérletek nélkül is
el tudja végezni a sejtek és rákos szövetminták szükséges
vizsgálatát, és sokkal gyorsabban pontosabb eredményekhez
jut. Az élveboncolás rettenetes, középkori módszer. Sok ál-
dozat menekülés közben pusztul el.

Mindennek ellenére évente több tízmillió állatot boncolnak
fel, fertőznek meg, gázosítanak vagy égetnek el a labora-
tóriumokban teljesen feleslegesen. Az orvostanhallgatók

Közelmúltban közzétett
kutatási eredmények sze-
rint az állatkísérletekkel
az intézmények csak
pénzt és egyéb erőforrást
pazarolnak.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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és az oktatók választhatnak emberséges módszereket is, a mai, digitalizált világban
különösen nagy mennyiségben állnak rendelkezésre az anatómiával, biokémiával, genetikával,
fiziológiával és környezettel kapcsolatos adatok és információk. Nem 1912-t írunk, hanem
2014-et. Ideje lenne minden élőlényt emberségesen, tisztelettel kezelni.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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15. Gaston Naessens zseniális találmányát, 
a szomatoszkópot ellehetetlenítette a tudomány.

Gaston Naessens, egy tehetséges francia tudós fényhullámokat, mágneses mezőket és
polarizációs szűrőket vizsgált, közben pedig kifejlesztette a 30.000-szeres felbontású
mikroszkópját. Gyakorlatilag megalkotta a rák megelőzését célzó Hubble-féle teleszkópot.
Naessens a rákot és más degenerációt okozó organizmusokat átalakító szomatidokról
(„apró részecskék” görögül) szomatoszkópnak nevezte el találmányát. A készüléknek kö-
szönhetően akkor először megfigyelhetővé vált a rákos megbetegedés alattomos terjedése
annak különböző szakaszaiban.

A rák alapvetően egyszerű betegség, egyértelmű, hogy mi okozza, és könnyű gyógyítani
is. A nyugati társadalmak orvosi gyakorlata mégis dollármilliárdokat keres azzal, hogy
vegyi anyagokon alapuló kezeléseket kényszerít a megfélemlített tömegekre, amelyek
csak rontanak a helyzeten.

Az ok: a rákot a sejtek oxigénhiánya okozza, melynek következtében a mutálódott sejtek
kontrollálhatatlanul elszaporodnak, megtámadják az egészséges sejteket, míg végül egy
fontos szervet vagy a teljes immunrendszert tönkreteszik, ami halált eredményez. A rákos
sejtek szaporodását viszont az élelmiszerekben, az ivóvízben és a környezetben lévő
vegyi anyagok segítik elő.  Megfelelő oxigénellátás esetén a sejtek nem mutálódnak, ezért
a kérdés az, hogyan lehet oxigénnel ellátni a sejteket a megelőzés érdekében.

A gyógymód: 40 év bakteriológiai és biológiai kutatást követően Gaston Naessens rájött,
hogy a rákos sejtek fejlődésének sok, legalább 16 különböző szakasza van, és szomatosz-
kópjának köszönhetően ezt az átalakulási folyamatot közelről meg is tudta figyelni. Kutató-
munkáját egy másik francia tudós, Antoine Bechamp munkásságára alapozta, aki már az
1870-es években megemlítette feltételezéseiben az átváltozásra képes mikroorganizmusokat,
melyeket mikrozymáknak nevezett. Naessens rájött, hogy lehet megakadályozni a sejtek
szaporodását az első néhány fázist követően és az egészséges sejtek megtámadását
megelőzően. Részletesen dokumentálta a szomatidsejt mutációs ciklusának 16 szakaszát.

Álláspontja szerint a rák kontrollálható, megelőzhető és gyógyítható betegség, és igaza
volt. A szomatoszkóp lehetővé tette a bakteriális képződmények megfigyelését, felismerését
és osztályozását fejlődésük közben. A szomatidok fejlődésének első 3 szakasza minden
ember vérében megfigyelhető, viszont a belső környezettől, vagyis a karcinogének
jelenlététől függ, hogy a bakteriális részecskék továbbfejlődnek-e. A szomatidok trefonok,
sejtaktiváló hormonszerű anyagok termelésével indítják meg a sejtosztódást.

Amikor a szervezet biokémiai egyensúlya felborul túlzott alkoholfogyasztás, dohányzás,
hiányos étrend, stressz vagy vegyi anyaggal történő mérgezés (például kemoterápia) kö-
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vetkeztében, a szomatidok mutációjának 13 extra szakasza figyelhető meg. Naessens
kísérletet tett a sejtek sugárzással történő elpusztítására, de nem járt sikerrel. Ezt követően
ugyanerre a célra kifejlesztette a 714X-nek nevezett anyagot. Rájött, hogy a káros sejtek a
nitrogénvegyületeket veszik el az egészséges sejtektől, ami megbénítja az immunrendszert.
A 714X kámfort, alumínium-kloridot, ammónium-nitrátot, szódium-kloridot, etanolt és vizet
tartalmazott. Naessens a szert a nyirokcsomóba fecskendezte, így biztosítva a lehető leg-
hatékonyabb eloszlást a szervezeten belül, és a módszer működött. A rákos sejtek nem
tudták megtámadni az egészséges sejteket, az immunrendszer megerősödött, és megszűnt
a betegség.

A sötétmezős mikroszkóp

Naessens rákkutatásban elért áttörő sikere a sötétmezős mikroszkóp szokatlan használatának
köszönhető, mely teljesen sötét környezetben megvilágítja az organizmusokat, általában a
kontúrjaikat. Olyan ez, mintha nappal néznénk a csillagokat, hogy éjjel lássuk őket. A
negyvenes években lovakon kísérletezve Naessens kifejlesztett egy rák elleni antitest
szérumot, amely az Anablast nevet kapta. Olyan sikeres volt Európában, hogy a francia
egészségügyi hatóságok lecsaptak a tudósra, bezáratták a laboratóriumát, könyörtelenül
megbírságolták, és elkobozták az eszközei nagy részét. Szerencsére szomatoszkópjával
sikerült Québecbe menekülnie, ahol az üldöztetéstől tartva évekig nagy csendben élt.
1971-ben aztán rámosolygott a szerencse. David Steward, a tekintélyes McDonald–Stewart
Foundation vezetője szerencsés véletlen folytán találkozott a tudóssal, és úgy döntött,
támogatja kutatómunkája folytatását, mely egy titkos laboratóriumban folyt vidéken, Montreal
közelében, de a hagyományos rákkutató intézetektől kellő távolságra. Halálos betegségükből
felgyógyult páciensek tanúskodtak különböző perekben Naessens és 714X nevű gyógymódja
mellett. Gyomor- és prosztatarákból felgyógyult betegek vallották, hogy Naessens
gyógymódja mentette meg az életüket. A tanúvallomások hihetőségét alátámasztotta
többek között a tény, hogy a bírósági tárgyalások mintegy 10 évvel a halálos betegség
megállapítását követően folytak.

Még 1981-ben is a gyógymód hatékonyságát vallotta egy Gary Diamond nevű kaliforniai
tanú, aki kemoterápiában és sugárkezelésben részesült, miután Hodgkin-kórt (főleg a nyi-
rokcsomókat érintő daganatos betegség) diagnosztizáltak nála. A kezelések hatására
állapota rosszabbodott, míg a 60 napos 714X injekciókúra teljes gyógyulást eredményezett.
A rák számos különböző, bizonyítottan hatékony gyógymódját szisztematikusan fojtják el a
rákkutató intézetek, onkológiai központok és a hatóságok. Túl sok érdekük fűződik az
aktuális status quo fenntartásához.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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16. A nyugati társadalmak 
egészségügyi rendszere évtizedek
óta próbálja ellehetetleníteni 
a természetes, ősi gyógymódokat.

A gyógynövényeket és ásványi anyagokat az emberiség
kezdete óta használják betegségmegelőzésre, kezelésre,
gyógyításra. A nyugati orvosi társadalom azonban meg-
próbálja elhitetni az emberekkel, hogy csak az allopatikus
(tüneti kezelést alkalmazó) orvoslás igazán hiteles, mióta
széles körben elterjedtek az oltóanyagok és a sebészeti
beavatkozások a XX. században. Pont az ellenkezője igaz.

A természetes gyógymód ősidők óta használatos világszerte,
mélyben gyökerező terápiás módszer, mely az anyatermészet
tápláló és gyógyító erejét hirdeti a szintetikus vegyi anya-
gokkal és barbár sebészeti eljárásokkal szemben, melyek
megmérgezik a szervezetet, és gyenge vagy rosszul
működő szervek eltávolítása útján hivatottak gyógyítani.

A vényköteles gyógyszerek emberek ezreit ölik meg naponta,
a modern orvoslás gyakorlói pedig nem rendelkeznek élel-
mezéstudományi ismeretekkel, ezért a betegeknek javasolt
készítmények között általában egyáltalán nincsenek ter-
mészetes anyagok. Ez nem más, mint több évezrednyi ha-
tékony gyógyítás meghazudtolása.  

Az ősi gyógymódok a természetből erednek és nem külön-
böző laboratóriumokból, ahol arcmaszkot és kesztyűt viselő
tudósok keverik a kezelésre szánt gyógyszereket, melyeket
ők maguk nem szednének be és nem adnának családtag-
jaiknak sem.

A teljes egészség ősi, járatlan útja

Képzelje magát egy pillanatra Ecuador esőerdeibe, ahol a
madárcsicsergés és több millió falevél távoli susogása a
fuvallatban nyugtató harmóniát alkot. Körülnézve látja a
rendelkezésre álló táplálékot, a gyógynövényeket, és hirtelen

A 15 méter magas sár -
kány vérfából (Croton
Lech leri) rákgyógyító
hatású fagyanta (pro-
anthocyanidin, a bio fla -
vonoidok egyik fajtája)
nyerhető.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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észreveszi, hogy egy 15 méter magas sárkányvérfa (Croton
Lechleri) mellett áll. Az idegenvezető enyhén megkarcolja
a fa kérgét, amelyből azonnal rákgyógyító hatású fagyanta
(proanthocyanidin, a bioflavonoidok egyik fajtája) nyerhető.
A shuar indiánok évszázadok óta fogyasztják nyers, vadon
termő formájában. Nyilván azt kívánja, bárcsak megtölthetne
vele ezer orvosságos üveget és magával vihetné, hogy
rákban szenvedő gyermekeket gyógyítson vele.

Most képzeletben mássza meg az Andok-hegység csúcsait
Peruban, ahol a maca (Lepidium Mayenii) nevű tormaszerű
gumós növény nő. Ez a perui ginszeng néven is ismert af-
rodiziákum a női és a férfi libidót is javítja. Férfiaknál növeli
a spermiumok mennyiségét és mozgékonyságát, nőknél
pedig enyhíti a menopauza (depresszió és félelemérzet)
tüneteit, és nem jár mellékhatásokkal.

Lakóhelye környékén is hozzájuthat különböző gyógynö-
vényekhez. A pitypangot (Taraxacum officinalis) több tucat
gyógyászati célra használják. A teljes növény felhasználható
virágzás előtt, virágzás idején viszont csak a levelek. Mind
a levelek, mind a gyökerek káliumban és kalciumban gaz-
dagok és vízhajtó hatásúak. A pitypang a gyógyszerekkel
ellentétben nem veszi el a szervezettől az ásványi anyagokat.
Friss levelei hatékonyak székrekedés, vese- és epekő ellen.
Cukorbetegség esetén is alkalmazható a benne lévő fruktóz
és inulin miatt. Tejszerű leve megszünteti a szemölcsöket.
Háziorvosa valószínűleg akkor sem ajánlaná ezeket a nö-
vényeket, ha ismerné jótékony hatásaikat.

Vonatkoztasson el egy picit a cigarettától, és gondolatban
térjen vissza a múltba, amikor a dohányt is több tucat gyó-
gyászati célra használták fel. Az aztékok idegnyugtatóként
és lázcsillapítóként használták. A leveleket vizes boroga-
tásként, orrdugulás ellen, gyulladásgátlóként (fogfájás) és
hánytatóként is használták. Húgyhólyaggyulladás, hasmenés
és görcsök esetén hatékony a leveléből főzött tea. Fertőtle-
nítőszerként és kígyómarás esetén ellenszérumként is
hatásos a méreg eltávolítását követően.

Ez a perui ginszeng néven
is ismert afrodiziákum a
női és a férfi libidót is ja-
vítja. Férfiaknál növeli a
spermiumok mennyiségét
és mozgékonyságát, nők-
nél pedig enyhíti a meno-
pauza (depresszió és fé-
lelemérzet) tüneteit, és
nem jár mellékhatásokkal.
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A pitypang a gyógysze-
rekkel ellentétben nem
veszi el a szervezettől az
ásványi anyagokat.

Vonatkoztasson el egy pi-
cit a cigarettától, és gon-
dolatban térjen vissza a
múltba, amikor a dohányt
is több tucat gyógyászati
célra használták fel.



Ősi gyógymódokkal gyógyítható a rák

Természetes élelmiszerek, gyógynövények, tinktúrák. Mindez
jól hangzik, de tényleg nem veheti fel a versenyt a modern
tudomány, a biológusok és vegyészek gyógyítást elősegítő,
genetikával és sejtfunkciókkal kapcsolatos felfedezéseivel?
Tévedés! A keleti gyógyászat évszázadok óta használja a
gyulladásgátló és daganatellenes mennydörgésisten indája
(Tripterygium wilfordii) nevű gyógynövényt, amely triptolidot
tartalmaz, és a sejtek génmechanizmusát szabályozza.

Molekuláris tudósok régóta kutatják a triptolid nevű termé-
szetes hatóanyagot, és rájöttek, hogy képes megakadályozni
több mint 60 rákos sejtsor terjedését, és meg is szünteti a
betegséget. Vigyázzon, nehogy kitudódjon, hogy természetes
készítményt használ a rák ellenszereként, mert a rák gyó-
gyítása nem mindenkinek érdeke!

A keleti gyógyászat év-
századok óta használja a
gyulladásgátló és daga-
natellenes mennydörgés-
isten indája (Tripterygium
wilfordii) nevű gyógynö-
vényt, amely triptolidot
tartalmaz, és a sejtek
génmechanizmusát sza-
bályozza.
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www.gyogyszernelkul.com 43.

A GYÓGYSZER NÉLKÜL MAGAZIN LELEPLEZŐ ÍRÁSA



Ismert gyógyszerek és gyógyszertípusok rendszeres, hosszan tartó szedése 
az alábbi tüneteket, betegségeket okozza:

Antidepresszánsok:
• demencia;
• csonttörés;
• spontán vetélés, koraszülés, születési rendellenességek;
• erőszakos viselkedésre, öngyilkosságra való hajlam;
• agyvérzés;
• súlynövekedés;
• cukorbetegség kialakulásának esélye bizonyos esetekben;
• alvászavarok rosszabbodása;
• hallucináció.

Aszpirin:
• látászavarok, vakság;
• rákos megbetegedések;
• szívbetegség ellen nem hatékony, míg szívproblémákkal nem küzdők esetén rendszeres

szedése 60%-kal növeli a szívbetegség kockázatát;
• gyomorfekély;
• 84%-kal növeli az agyvérzés kockázatát.

Fájdalomcsillapítók:
• fejfájás;
• szívroham;
• agyvérzés;
• magas vérnyomás;
• az USA-ban évente több ember halálát okozza fájdalomcsillapítók túladagolása, mint a

kokain és a heroin együttvéve.

Diabétesz elleni gyógyszerek:
• szívelégtelenség férfiaknál;
• májproblémák;
• hipoglikémia;
• emésztési problémák, émelygés, puffadás;
• súlynövekedés;
• kardiovaszkuláris megbetegedés;
• csontritkulás;
• hasnyálmirigy-gyulladás;
• remegés.

Amiről a gyógyszergyárak nem beszélnek
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Alábbiak szerint foglalható össze 
a gyógyszergyárakkal kapcsolatos 4 alapigazság:

• Veszélyes mellékhatások elhallgatása, elbagatellizálása.
• A kutatási eredmények és az orvosok tájékoztatásának teljes kontrollja.
• Nyomásgyakorlás az orvosokra, hogy anyagi juttatás ellenében szükségtelen gyógyszereket

írjanak fel a pácienseknek.
• A gyógyszerek a tünetekre hatnak, de az okot nem szüntetik meg, ugyanis a cél nem a

gyógyítás.

Néhány érdekes adat és információ

A legnagyobb árbevételt realizáló amerikai vállalatokat rangsorba rendező tekintélyes
Fortune 500-as listán 2002-ben a 10 legnagyobb gyógyszergyár együttes profitja meghaladta
a „maradék” 490 vállalat összesített nyereségét.

A 2013. évi Fortune 500-as listán 61 gyógyszergyár, egészségügyi szolgáltató, egészség-
biztosító, kis- és nagykereskedő található, melyek együttes árbevétele eléri az 1.824
milliárd dollárt. Az említett cégek közül 11 van a szűkebb TOP 50 listában. A legnagyobb
forgalmat bonyolító 7 gyógyszergyár összesített nyeresége 53%-kal nőtt 2013-ban 2002-
höz képest. Közülük is a Donald Rumsfeld – korábbi amerikai védelmi miniszter – nevéhez
köthető, a 2002-es listán még nem szereplő Gilead Sciences nevű cég érte el a legmagasabb
árbevétel-arányos nyereséget (27%). A gyógyszergyártás a fegyvergyártás után a második
legnagyobb nyereséget termelő üzletág a világon.

A globális gyógyszeripar kb. 1 trillió dollárt ér. A 2013. évi magyarországi gyógyszerforgalom
mintegy 446 milliárd forintra tehető nagykereskedelmi áron. A megelőző tíz év töretlen nö-
vekedése csak 2012-ben és 2013-ban esett vissza valamelyest a nehéz gazdasági
helyzetnek köszönhetően, 2030-ra azonban egyes becslések szerint megduplázódhat a
gyógyszerfogyasztás mind országos szinten, mind világviszonylatban.

Óriási üzlet a betegség

Gyógyszeripar = befektetési üzletág, nem gyógyítás

A világ legrettegettebb drogkereskedői nem az utcasarkon üzletelnek a nagyvárosokban,
hanem óriásvállalatok vezető tisztségviselőjeként modern irodaházak elegánsan bútorozott
helyiségeiben ülnek.

Gondolkodjon el Ön is, és keressen természetes készítményt betegsége gyógyítására!
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