Liječenje raka - budućnost onkologije

Budućnost onkologije
Ne želim zaključiti ovu knjigu, a da ne podijelim s vama svoje misli o onome što se nadam da
će donijeti onkologija u budućnosti. Sljedeće rečenice nisu napisane svim čitateljima ove knjige,
jer ste vi čitatelji vrlo vjerojatno zainteresirani naučiti kako da si sami pomognete ili da
pomognete drugim ljudima koji imaju rak. To je i moj glavni razlog što sam napisao ovu knjigu.
No postoji i drugi razlog za pisanje ove knjige, a taj je da ova knjiga bude doprinos promjeni
trenutačnog stanja u onkologiji. Svim sam srcem uvjeren da trebamo smišljene promjene ne
samo u onkologiji već i općenito u medicini. Mijenjanje malo ovoga ili malo onoga nije prikladno
jer trebamo veće korake. Da su građani Njemačke Demokratske Republike (istočne Njemačke)
razglabali o promjenama svojih zakona umjesto što su izašli na ulice i demonstrirali, i što su
vjerovali u san o životu bez zidova, i da su propustili vizualizirati taj san - zid bi još uvijek bio na
istom mjestu.
Ništa se neće značajno promijeniti dok god političke stranke prihvaćaju donacije i dok god se
političari i liječnici ne boje kazni. Zato što mislim da su takva očekivanja čista utopija, pozivam
sve ljude da učine neophodne promjene u malim koracima. Ako svi liječnici koji ne propisuju
kemoterapiju svojoj obitelji prestanu propisivati i svojim pacijentima, onda će to biti jedan korak
naprijed. Ako više liječnika bude imalo hrabrosti iznositi sadašnje stanje stvari u javnost, a ne
samo u malim kružocima, to će također predstavljati još jedan korak naprijed.
Još uvijek ima mnogo takvih koraka, ali jednostavno smatram kako mnogi ljudi dobro znaju koji
su to koraci, koje moramo obaviti u duljem vremenskom periodu, ali koje nažalost ne činimo.
Moja knjiga je napisana kako bi dala hrabrosti, kako bi se konačno napravili ti koraci. Ako to mi
ne uradimo, tko će onda? Naša djeca? Nemojmo računati na to i odgađati, radije sami
započnimo s tim nužnim koracima. Razmotrite što vi možete uraditi kako bi stvari krenule na
bolje za sve nas. I ako vam je sad dobro, i ništa vas ne smeta, mogu jedino reći, da će možda
vaš partner ili možda vaša djeca trebati pomoć u budućnosti, i da ćete tada biti sretni ako
postoje ljudi koji će vam pokazati put kojim možete krenuti.
Moguće je uvjeriti osiguravajuće tvrtke kako mogu upotrijebiti novac svojih osiguranika za
prehrambene terapije i detoksikacijske terapije. Moguće je izgraditi ili postaviti potpuno
alternativne kuće ozdravljenja, gdje će jedino važno biti stvoriti polja ozdravljenja. Moguće je
pokazati farmaceutskim tvrtkama i njihovim dioničarima kako mogu zaraditi novac i drugim
stvarima, a ne samo s bolešću. Moguće je započeti postupke izlječenja kod ljudi u samo
nekoliko dana. Moguće je...!
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Samo pomislite kad bi sav dostupan novac u svijetu bio raspodijeljen na "pošten" način, svi
bismo bili milijunaši. Ja znam (ne samo da vjerujem) kako rak može biti izliječen u svakoj fazi
bolesti i da mnogi ljudi, previše ljudi, mora umrijeti zbog birokracije, neznanja i sustavnih
grešaka. U našim rukama ostaje konačno izvršenje potrebnih promjena. Jedna stvar je sigurna,
nekoliko promjena ovdje, nekoliko promjena tamo, neće biti dovoljno. Molim vas nemojte staviti
svoju i budućnost svoje djece u ruke drugih ljudi. Budite hrabri i konačno uradite to što možete
ranije, a o čemu ste samo sanjali. Danas je pravo vrijeme za to, a ne sutra. Nije svaka osoba
rođena kako bi bila Mahatma Gandi ili Spartak. Ali svaka osoba može živjeti svoje snove i tako
doprinijeti boljem svijetu.
Ako vjerujete kako ne možete ništa doprinijeti, tada samo mogu reći kako svatko može
doprinijeti. Možete preporučiti ovu knjigu drugima, možete reći ne, i možete odvojili vremena da
uradite nešto za druge. Bez obzira je li posao mali ili velik. Svi mi možemo uraditi nešto za bolju
budućnost. Čak i ako "samo" svakodnevno vizualizirate bolji svijet i tako doprinosite toj viziji,
ona će ubrzo postati stvarnost. Ja to činim svaki dan, a to možete i vi. Prionimo ovome zajedno.
Bog nas zasigurno ne želi bolesne i nesretne na ovom svijetu.
Iz knjige:
Lothar Hirneise - Kemoterapija liječi rak i Zemlja je ravna ploča
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