Wellness Strategy
След като ефективно Лекарство от рак вече ИМА
- това означава че: Хората не умират от рак повече!
Хората умират вече:
- от липса на ИНФОРМАЦИЯ
- и от УБИЙСТВЕННИ РАЗРУШИТЕЛНИ СЪВЕТИ
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Доминиращата медицина е започнала развитието си от началото на миналия век и
е развивана не с цел грижа за здравето, а с цел обслужване интересите на
фармакобизнеса. Това е била основната цел на нейните основатели – Карнеги,
Рокeфелер и др., развили най-мощната в света фармакоиндустрия, известна с
общото название Биг Фарма (Big Pharma).
Затова доминиращата медицина се
опълчва против класическата
медицина - холистичната – която води
своето начало от Хипократ, бащата на
медицината и вече 24 века успешно се
грижи за здравето на хората.

"Тялото трябва да се
разглежда като цяло,
а не като
серии от части.”
- Хипократ

Доминиращата днес медицина се
опълчва даже и против самия
холистически възглед върху здравето
и организма на човека.
Не го разглежда като едно цяло,
а като съставност от части.

Бащата на Медицината)

(464-370 B.C. –

И при това положение се опитва да го лекува „по поръчка” и „на парче”:
- Хапче за глава = 100 долара
- Хапче за крака = 200 долара
И болните клиенти на медико-бизнеса купуват и купуват хапче след хапче, в
напразна и наивна надежда – един ден да чуят:
„Ето, до тук ти излекувахме главата. Хайде сега да се захванем с краката”

Подведени от лъскавата и крещяща реклама на фармакобизнеса, те не могат да
разберат, че не може да бъде окончателно излекувана само главата, ако не бъде
излекуван организмът като цяло. Не могат да разберат, че не може да се
разглежда само главата изолирано – защото ВСИЧКО в организма е във взаимна
връзка и зависимост!
Ето защо един мъдър лекар казва:
„Лекарственната индустрия е най-успешната глобална индустрия в целия свят!
Единственното, което те НЕ ИСКАТ да стане с вас, това е – да се подобрите, да
оздравеете. Защото ако оздравеете – техният бизнес пропада!”
По същата причина – всеки път, когато някой спомене за Универсално Лекаство –
и доминиращата медицина започва истерично да крещи: „Изгорете я тая вещица!”
В своята цветна слепота (далтонизъм), доминиращата медицина не може да види
обща точка за всяка болест! Тя отрича, и то фанатично отрича, че е възможно да
съществува такава обща точка, която да се отнася до всяка без изключение
болест и съответно да позволява съществуването на Универсално Лекарство –
против всяка болест.
Това – да не може да се види такава обща точка, е наистина голяма слепота!
Това е слепота, която поразява!
Колко пъти ще трябва да ме горят по тяхната медико-аритметика не знам, но - в
моята Wellness Стратегия, в раздела „Общите точки”, аз посочвам НЕ ЕДНА а
цели ЧЕТИРИ (4) такива общи точки! Но няма да ги разглеждам всичките тук - те
са разгледани там. Тук ще посоча само едната – най-важната и централната от
тях, за да стане по-ясно кое е най-важното общо за лекуването конкретно на рака на ВСЕКИ вид рак.
Най-важната, централната обща точка, в която се концентрират ВСИЧКИ без
изключение болести които атакуват човешкият организъм, това е
САМИЯТ ОРГАНИЗЪМ!
Не знам, недоумявам, понятие нямам – ЗАЩО това толкова просто нещо се оказва
толкова трудно за разбиране?...
Организмът - този ПЪРВИ УНИВЕРСАЛЕН ЦЕНТЪР, първо и централно ОБЩО
а) за ВСИЧКИ без изключение части от тялото и
б) за ВСИЧКИ без изключение болести, които нападат и това тяло в неговата
цялост и неговите части - ЧОВЕШКИЯТ ОРГАНИЗЪМ е най-ефективният, най-успешният, най-универсалният борец против ВСИЧКИТЕ
тези болести – без изключение!
- С могъществото на този борец не могат да се сравнят даже и най-могъщите,
учени и мъдри Лекари за цялата история на човечеството.
- Не само това, но още повече: Ако тези най-могъщи и мъдри Лекари не съюзят

своите усилия с този най-могъщ борец против всяка болест – организмът – те,
без неговата активна помощ, оставени само на собствените си усилия и мъдрост,
ще останат безсилни против всяка, дори и най-простата болест.
Във всички случаи трябва организмът да „се съгласи” с лечението им – и
единственно тогава те ще успеят!
Простото усилване на организма в неговата цялост – с едно или друго средство,
създадено именно с такова предназначение – се явява УНИВЕРСАЛНА борба
против ВСИЧКИ болести едновременно!
И именно такова изключително успешно УНИВЕРСАЛНО средство се явява
Терапията на Шевченко. В детайли – КАК и ЗАЩО – ще разгледам допълнително,
а тук посочвам само този факт, за да не прекъсна или отклоня основната мисъл.
ВСИЧКИ без изключение болести са насочени именно срещу него (организма),
всичките върху него се концентрират – и НИТО ЕДНА болест не може да избегне
„огненното внимание” и съпротива на този универсален борец против всички тях,
ОСВЕН само ЕДНА болест:
- Това е болестта РАК.
Само тази болест (в многото нейни разновидности) не среща огненната съпротива
на организма - този универсален борец против ВСЯКА болест!
Нещо повече – в случая с болестта рак (във всичките нейни разновидности)
организмът се проявява като истински предател спрямо нас във войната за здраве
– и се обръща
ПРОТИВ САМИЯ СЕБЕ СИ!
Така че тук този универсален борец против всяка болест НЕ Е НАШ ПОМОЩНИК!
И ние на него не можем да разчитаме.
НО!
Това ни дава възможност да узнаем несъмненно и с точност:
1. ЗАЩО нито методите на доминиращата медицина, нито огромното множество
алтернативни методи които срещаме в интернет – НЕ МОГАТ да се справят с
болестта рак – даже теоретически! Не могат да доведат до излекуване което да
бъде ОКОНЧАТЕЛНО! И единственното което могат (в някои от случаите и, АКО
могат), това е – ремисия = временно „заспиване” на болестта. А това „заспиване”
не се явява излекуване, а в крайна сметка представлява не нещо повече от
- подготовка на организма към собствената си окончателна смърт от рак!
2. КАК и към КАКВО трябва преди всичко да насочим вниманието си - всеки път
когато желаем да създадем или открием – успешно средство против рак
Успешно – това означава: Да води НЕ до ремисия, а – до ИЗЛЕКУВАНЕ!
3. ЗАЩО Терапията на Шевченко – и тук не ни подвежда, и тук проявява своята
универсалност – и довежда до излекуване на рак във всичките негови
разновидности.
Следващата глава дава обща представа именно за това:
- КАК организмът започва да извършва истинско самоубийство и активира това,

което аз нарекох
Генетически Биомеханизъм На Суицид
- И това е общото за ВСИЧКИ видове рак!
- Този Биомеханизъм на Суицида е КЛЮЧЪТ, който ни позволява да отворим
вратата на УСПЕШНОТО и ОКОНЧАТЕЛНО излекуване на болестта рак – във
всичките нейни разновидности.
- И без познаването на този КЛЮЧ и без неговото прилагане НЕ Е ВЪЗМОЖНО да
постигнем излекуване на рак, в нито една от разновидностите – нито дори и
теоретично! – това е невъзможно!
Някой ден също и доминиращата медицина (вероятно) ще стигне до същия този
извод и също ще създаде противораково средство което ще убива раковите клетки
- с апоптоза
- а не с некроза
както това е засега.
И тогава това ще бъде ПЪРВОТО тяхно противораково средство, което ще
носи резултат – излекуване от рак!
Пожелавам им да създадат не едно, а стотици такива средства! Но засега те
нямат НИТО ЕДНО!
Засега такъв резултат постига единственно Терапията на Шевченко!
А до тогава докато ВСИЧКИТЕ техни „противоракови” средства убиват раковите
клетки с некроза (както това става сега) в безплоден опит да излекуват организма
от рак – организмът, този универсален борец против всяка болест:
- ще „възприема” ВСИЧКИТЕ тези техни средства като пряка заплаха против
самия себе си и ще се бори а) против тези средства, б) а НЕ против болестта
(както това става сега)
- и ще се самоубива с рак (както това става до сега)
- и ще прави ВСИЧКИТЕ тези техни „противоракови” средства в напълно
безсмисленни и безполезни (както това става до сега)
А КАК точно става това
- самоубийство на организма с рак и това
- обезсмисляне на всичките „противоракови” средства на доминиращата медицина
с които самият организъм не не „съгласява”, прочетете в следващата глава:

Генетическият Биомеханизъм На Суицид
Имате право да даунлоудвате този документ и да го използувате за себе си или за
други хора.
Нямате право да продавате - Разпространявайте БЕЗПЛАТНО!
Нито една част от съдържанието не може да се копира без специално разрешение
от автора. При използуване в мрежата – задължителен е обратен линк към:
www.zdravoslov.info
www.cancercureclinic.info
http://cancer-en.blogspot.com/
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