
Ambasádor nádeje 
pre pacientov s rakovinou  
 

Rakovinový obchod používa tohto muža, ktorého meno je Chris Geiger, ako 

príklad svojho úspechu v liečení rakoviny.  Ukázalo sa, že Geiger rakovinu 

nikdy nemal.   

 

Geiger sa priznal, že klamal o svojej údajnej rakovine, vo svojom príhovore k 

druhému vydaniu jeho knihy „Klub tých, čo prežili rakovinu” na stránke 

Amazon, ako sa objavila od Decembra 2014.  Na rozdiel od prvého vydania, 

ktoré si vytlačil sám v roku 2012, vo vydaní z roku 2015 vydavateľstva One 

World Publishing, Geiger tvrdí, že bol podrobený rakovinovému ošetreniu, 

ale už neklame o tom, že by bol mal rakovinu.  Geiger bol strojcom vari 

najkrutejšieho podvodu aký sa kedy zrodil v niečej psychopatologickej mysli. 

 

Geiger písal knihy o svojej neexistujúcej rakovine, vyhral súťaž fejtonistu 

Roku 2011, dostal sa do Guinnessovej knihy svetových rekordov, písali o ňom 

noviny, vystupoval v televízii, poskytoval rozhovory v rádiách, dával verejné 

prednášky - a vyberal peniaze v mene dobročinných organizácií.  

 

Organizácie spojené s rakovinovým obchodom predložili Geigera svetu ako 

humanistu a hrdinu.  Zdá sa, že nikto nespytoval opodstatnenosť jeho 



tvrdení.  Geiger nepredložil dôkazy svojej údajnej rakoviny a čo aj len ústne, 

ju jediný lekár nepotvrdil.   

 

Zdá sa, že ľuďom sa začnú triasť kolená pri slove „rakovina“ a schopnosť 

myslieť logicky sa vyparí. Človek radšej uteká zaoberať sa inou témou... až ho 

táto choroba zastihne.  Potom sa spolieha na druhých a poberá sa starou 

vyšliapanou cestou – lebo aj druhí po nej šli. 

 

Z bezvýznamného počítačového programátora pred 20 rokmi na juhozápade 

Anglicka, sa Geiger popri svojej pomyselnej rakovine stal dostatočne 

bohatým na to, aby sa presťahoval do miliardárskej štvrte na Floride, stal sa 

majiteľom hotelu vo Filipínach a prostredníctvom svojej korporácie CKG 

Holdings si zakúpil, okrem iného, aj svoje vlastné knižné vydavateľstvo, 

prostredníctvom ktorého vydáva knihy ospevujúce rakovinu.  

 

Geiger sa stal obeťou lekárskeho omylu, ktorý speňažil tak, že svoj 

hrôzostrašne spackaný príbeh predložil pacientom s rakovinou ako príklad 

úspechu v jej liečení!   Viac choromyseľný podvod ako tento sa vari nedá 

vymyslieť – a stanica BBC mu v tom pomáha. 

 

Geiger šiel k novinám Irish Examiner s článkom uverejneným 14.11.2012, v 

ktorom tvrdil, že mal rakovinu a lož sa rýchle rozrástla do BBC televízneho 

dokumentárneho filmu Inside Out, ktorý odvysielali 14.01.2013 a v ktorom 

ho BBC vykreslila ako hrdinu a príklad pre druhých, čo trpia rakovinou.   

 

Nik z tých, ktorí ho propagovali a to je včítane a v prvom rade BBC, nevideli 
dôkaz jeho údajnej rakoviny.  Dokonca aj potom, čo sa o ňom už vie, BBC 
naďalej povoľuje vysielanie programov o Geigerovi v súvislosti s rakovinou, 
napríklad prostredníctvom rozhovoru s Vanessou Feltzovou a s Radio 
Scotland  v roku 2015.  Pritom vo svojej knihe Geiger dokázal tvrdiť  len toľko, 
že mal neidentifikovanú biologickú hmotu v hrudi, ktorá sa zväčšovala.  (A 
bol to takmer určite zápal a nie rakovina, viď ďalej.) 
 

Vo svojej 8 stranovej odpovedi z 20. novembra 2014 na sťažnosť adresovanú 

Nadácii BBC, Leanne Buckleová, vedúca poradkyňa Nadácie, potvrdila, že:   

 
 

BBC nikdy nemali a ani nevideli dôkaz o Geigerovej údajnej rakovine.  
 

Nepriamo, že BBC nepotrebuje mať dôkazy o niečom na to, aby o tom 
vyrobili „dokumentárny film“. 



  

Je zodpovednosťou diváka predložiť nepochybné dôkazy o tom, že BBC 
odvysielala lož.   
 

 

Z tohto jasne vyplýva, že BBC už nepovažuje za svoju povinnosť vysielať alebo 

ukazovať pravdu; je to vašou zodpovednosťou ako diváka dokázať nad všetky 

pochybnosti, že BBC klame, z akýchkoľvek dôvodov – a za toto privilégium sa 

od Vás vyberá televízny  poplatok.  

 

BBC neverí, že by mala povinnosť opraviť príbeh odvysielaný o Geigerovi, 

napriek tomu, že jeho obsah bol vyrobený z číreho vzduchu. 

 

V decembri 2012 sa Geiger pustil do Dr Cathar, rodáčky zo Slovenska, ktorá sa 

domáhala spravodlivosti pre Slovákov v Anglicku v dôsledku čoho sa sama stala 

terčom prenasledovania. Vyliečila si vlastného psa z rakoviny, čo je doložené 

veterinárnymi správami, pozri príbeh Sophie na Dhaxem.com INTERNATIONAL, 

pod „Príkladmi Výsledkov“, no pomocou Geigera BBC urobila o nej film, 

v ktorom ju obvinili z úžerníctva a zo šarlatánstva. 

 

V roku 2013 sa „ocenený“ editor Dimitri Houtart, ktorý bol autorom filmu o 

Geigerovi, stal editorom pre poľnohospodárstvo a prírodu pre BBC Radio 4.  

Producenti Malcolm Prior and Kirsty Hemmingová prešli na iné miesta. 
 

Potom, čo Dr Cathar odhalila Geigerov 

podvod, Geigera vyhodili z vedeckej 

konferencie PhUSE v Londýne v októbri 

2014, kde ho predtým oznámili ako 

jedného z hlavných rečníkov.   

 

Dňa 17. marca 2014, vo svojej sérii „Bang Goes the Theory” (Dalo by sa to 

preložiť ako „Teória ktorá mení náhľad“), stanica BBC odvysielala 

dokumentárny film o rakovine, v ktorom sa zdôraznilo, že rakovinou je len 

nádor, ktorý sa neovládateľne rozmnožuje, nie je ňou hocaký nádor.  (Geiger, 

alebo príbeh o rakovine z televíznych Inside Out seriálov o Dr Cathar, sa 

nespomenuli.) 

 

Za posledných 50 rokov sa výskyt rakoviny zmnohonásobil.  Do roku 

2015 je potvrdené, že už každý druhý človek bude mať rakovinu 

v ktoromsi bode svojho života – žiadny iný obchod nerastie tak 



vytrvalo a úspešne. Dĺžka prežívania po diagnóze sa v niektorých 

prípadoch rakoviny predlžuje a objem aplikovaných drôg a na tom 

základe ziskov, prudko narastá.  Ktorý obchod alebo jeho účastinári, 

by túto situáciu chceli zmeniť? 

 

Podstatu Geigerovho príbehu o jeho údajnej rakovine tvorí séria tvrdení, 

ktoré  vzájomne nezapadajú, a ktoré by neobstáli logickú analýzu.  No ak sa 

tomu dá nálepka „pozitívneho príbehu“ pre pacientov s rakovinou akákoľvek  

blbosť zrejme postačí.   Geigera niekto sledoval ako podvodníka už pred 

rokom 2013. 

 

BBC smeruje obete rakoviny ku Geigerovi 

a pacienti s rakovinou, včítane detí, sa 

dajú na sledovanie BBC hrdinu na Twitteri.  

Medzi stránkami, ktoré Geiger sleduje, 

a ktoré sa objavujú na jeho Twitterovej 

obrazovke, je tvrdá pornografia (a nielen v 

angličtine):  

 
(NB: mimoriadne nevhodné fotografie, ktoré sa objavili počas nazretia nie sú zreprodukované v 

týchto dvoch príkladoch.)   

Preklad:   Pohladkaj mi mačičku.  Zamlsaj si na tej mačičke „votri si do nej nos“.  Ukáž mi tvoju mačičku... 

 



V odozve na článok v  Telegraph online uverejnenom v spojitosti s BBC filmom 

o Dr Cathar, sa nájde tento príspevok:  

 

Crookwatcher  (Pozorovateľ zločinca) 

01/21/2013 05:14 ráno 

Každý rok, v Spojenom Kráľovstve, viac ako 150 000 ľudí, ktorým sa zistila 

rakovina, zomiera.  Toto sú ľudia, ktorí si zvolili „život-zachraňujúce moderné 

liečebné metódy na rakovinu“.   Na zastretie tej skutočnosti, že obete rakoviny, 

ktoré si volili ortodoxný prístup, zomierali často veľmi rýchle, americký 

rakovinový obchod prijal a zaviedol prax falošného diagnostikovania.   

„Počnúc rokom 1940, sa na základe predefinovania terminológie rôzne stupne 

zhubnosti začali označovať ako rakovina.   Po tom dátume došlo k rýchlemu 

nárastu toho, čo sa označuje ako „normálny“ vek prežitia po vyliečení 

z „rakoviny“, v priamom pomere k objemu pofidérnych diagnóz, ktoré sa 

začlenili. ”  Americký štatistik pre rakovinu, Prof. H B Jones         

Pacienti s falošnou diagnózou zvyčajne a zo začiatku prežijú radikálne 

napadnutie nádoru, ale majú sklon k vyvinutiu vážnych chorôb, včítane 

rakoviny, v budúcnosti.    
 

 

Viac o filme tu:   http://cathar.org.uk/data//slovak/BBC_o_Dr_Cathar.pdf 
 

 

 
 

 

 



Chris Geiger  

„Bol som diagnostikovaný s rakovinou” a „s Non-Hodgkinovým lymfómom”, 

tvrdí Geiger v článku uverejnenom v novinách Irish Examiner 14. novembra 

2012. 

Podľa jeho knihy The Cancer Survivors Club, Klub tých, čo prežili rakovinu, sa 

k diagnóze dospelo skôr neurčitými prostriedkami a popis nezodpovedá 

definícii rakoviny.  Geiger vyhral titul „fejtonista roku“ za jeho príspevky na 

tému rakoviny, označené ako „povznášajúce“.  

 

Že by som bola jediným človekom, ktorý vidí v jeho vlastnom príbehu vari 

najzdrvujúcejší  príklad zlyhaných metód, medických omylov a smrti?  Z ktorých 

zrejme natoľko zatrpkol, že by bol ochotný napadnúť hockoho, koho stretnutie 

s rakovinou bolo menej zúfalé?  Všimnite si tu jeho výraz tváre v spomínanom 

BBC filme z 14.01.13, v bode, kedy popisuje, aký „hnev“ pociťoval keď počul, že 

duchovný sprievodca by mohol pomôcť niekomu vyliečiť sa z rakoviny, po tom, 

čo on musel zažiť a ako dlho…   Zatrpknutosť, zlo-prajnosť a nenávisť zatiaľ ešte 

nevyliečili nikoho z ničoho, pán Geiger! 
 

 

Wikipédia tvrdí: Každý príbeh (v Geigerovej knihe) je napísaný z perspektívy samotného 

človeka, čo prežil rakovinu.  Netvrdí sa, že by ich boli napísali priamo tí, čo prežili rakovinu, 

alebo ich príbuzný či priateľ.  Sú to jasne Geigerove príbehy, a som si istá, že som sa 

s niektorými z nich stretla v kolónkach ženských časopisov o ktoré som sa obtrela 

v čakárňach.  Jediný príbeh v celej knihe, ktorého hrdina má skutočnú podobu, je Geigerov 

vlastný príbeh, v ktorom autor odhaľuje svoj charakter. 



 

 

 

Drahý Nádor od Chrisa Geigera 
 

Považujem si za povinnosť povedať ti, po všetkých týchto rokoch, čo si 

myslím.   

 

Predpokladám, že vieš, že som bol zdravý dvadsať štyri ročný, ktorý sa 

zúčastnil Worthingského maratónu a chodil som do činkárne niekoľko krát do 

týždňa.  Predpokladám, že tiež vieš, že som nikdy nefajčil a pil len mierne cez 

sobotu a nedeľu. Tak prečo si si vybral mňa?  Prečo? 

 

Počas ôsmich mesiacov som neprestajne navštevoval svojho lekára. Ten bol 

presvedčený, že som trpel stresom, alebo že som mal astmu, napriek tomu že 

som chudol, ťažko sa mi dýchalo a uvedomoval som si, že najmenšia námaha 

ma vyčerpá na niekoľko dní. ... 

 

Napokon, keď som sa prebral z narkózy... chirurg bol viac znepokojený 

tvojím objavom ako som bol ja. Povedal mi, že by si ma zabil v priebehu 

troch mesiacov a ...  mám sa snažiť ochrániť svoju rodinu a priateľov od 

mojich myšlienok a od hrozných liečebných metód, ktoré budem potrebovať. 

 

Mal pravdu; každý okolo mňa sa zdal byť v šoku a boli z toho nešťastní. Moja 

mama a sestra mali červené napuchnuté oči po každý krát, keď ma navštívili. 

 
 

 

Všetci sa správali ako by som bol už stratil boj a každý ďalší deň môjho 

života bol dodatočným darom.  Nedokázal som to pochopiť; inštinktívne som 

vedel, že ťa kopnem do zadku. 
 

 

... Môj odborný lekár (primár) mi povedal, že to vyzeralo, ako by som bol 

zhltol obedový tanier. 

 

Náš prvý boj sa odohral prostredníctvom ožarovania... 
 

   Ožarovanie málo prispelo k tvojmu zániku, počas desiatich dní si vzdoroval 

jeho náporu obdivuhodne; ja som sa cítil vyčerpaný. … 

 

Napokon sa niekoľko nemocníc dohodlo, že tvoje meno je Non-Hodgkinov 

lymfóm...    (ale)... ty si musel ... zmeniť svoje rozloženie buniek ... 

 

Naša nasledovná bitka prebehla pomocou chemoterapie, no nie len raz. ... 

 

V oboch prípadoch nasadenia chemoterapie, tieto mali malý úspech v smere 

presvedčiť ťa k odchodu.   Ovplyvnili však mňa; strata vlasov, zvraciavanie a 



vyčerpanosť.  V jednom kuse ma brávali do nemocnice, kde som potreboval 

výmenu krvi ... 

 
 

Tento text jasne naznačuje, že sa v Geigerovom prípade k riadnej diagnóze 

nikdy nedospelo; zdá sa, ako by sa bolo meno Non-Hodgkinovho lymfómu 

vybralo za účelom mena, napriek tomu, že rozloženie buniek nesedelo...  To 

znamená, že nielen že Geiger nikdy nemal rakovinu, ale aj ten nádor o ktorom 

píše a ak ho mal, sa nikdy bezpochybne neurčil riadnou diagnózou.  Vo svetle 

jeho falošných tvrdení o tom, že by bol mal rakovinu, Geiger bol vyzvaný, aby 

dokázal, že mal aspoň nádor.  Bol žiadaný, aby predložil čerstvý röntgenový 

snímok svojej hrude spolu so snímkou, ktorý rád ukazuje ako dôkaz akéhosi 

nádoru v niečej hrudi. 
 

 

 

    ... Ty si zdolával náporu každej chemoterapeutickej drogy, na ktorú som 

dokázal položiť svoje ruky. ... 

 

                               (Musel som) presvedčiť neochotných onkológov k tomu, 

aby mi dali transplantáciu kostnej drene  ...   nakoniec súhlasili 

  Potom som sa musel podrobiť operácii, ktorá človeka zanechá v agónii, 

v priebehu ktorej chirurgovia vyňali moju kostnú dreň s niečím, čo 

vyzeralo ako vrták, z rôznych miest môjho tela ... 

 

  Ešte viac chemoterapie... 
                                   

 

… nakoniec sa konala transplantácia kostnej drene na pacientovu žiadosť …  To 

znamená, že sa posilnil prirodzený imunitný systém. (Ktorým sa takmer určite 

vyliečil zápal.)  

… a ako „povznášajúcou“ bola  atmosféra v nemocnici: 

 

 

    V iných izolačkách okolo mňa, ľudia podobní mne ... dúfali, že sa im 

podarí sa ťa zbaviť ...       Na nešťastie, niektorým z tých, ktorých som 

stretol ... sa ťa nepodarilo prekonať. 

 

  ...Chemické látky boli tak silné, že sa mi podarilo získať viac zranení... 

 

  ... moja kostná dreň mi odumrela ... 

 



  Moja nemocničná izba bola na treťom poschodí starej viktoriánskej budovy 

z červených tehál... 

 

         Pod mojím oknom som pozeral každé ráno ako dorazila biela dodávka 

za účelom vyzdvihnutia všetkých tých nešťastných ľudí, čo neprežili 

predchádzajúcu noc.  ... odnášanie týchto dočasných rakiev...    som 

úmyselne sledoval.  

 

    ... znepokojujúce zlosny ...  trávil som svoj čas ... písaním fejtónov ... 

venoval som hodne svojho času ... peniazom; peniazom, ktoré sa použijú na 

boj proti tebe a tvojej hroznej rodine, bez ohľadu na to, akú osobu v akej 

krajine si náhodou vyberieš. … 

 

  ...  Ak by si mal len uncu ľudskosti alebo inteligencie, rozpoznal by si, že je 

to len otázkou času, než budeš vymazaný z tejto planéty a než vymrieš 

navždy. 

 

  Dúfam, že zahnívaš v pekle. 
 

 

 

… ani len pri písaní o rakovine si Geiger nedokáže odpustiť predpokladanie 

rozdielov medzi ľuďmi podľa krajiny (nazri jeho zjavné nacistické poznámky na 

Twitteri, v jednom prípade špecificky o Slovákoch, alebo presnejšie o 

Slovenkách) zatiaľ čo city priamo z autorovho srdca zrejme plynú cez jeho 

posledné slová.   Zdá sa to byť čistá nenávisť. 

 

Kedy sa Geigerovi oznámilo, že by sa abnormálne bunky v jeho tele boli začali 

neovládateľne rozmnožovať?  (Definícia rakoviny)  Text naznačuje, že nikdy.   

 

Je takmer isté, že Geiger mal pred dvadsiatimi rokmi sarkoidózu, ale ho nesprávne 

diagnostikovali a povedali mu, že má rakovinu.  Omyly tohto druhu sa dejú dodnes.    

 

Vyhľadávanie pod heslom „sarkoidóza a rakovina” sprístupní príbehy a dokonca štúdie 

prípadov, v ktorých sa sarkoidóza a rakovina vzájomne mýlili.  Sarkoidóza je zadefinovaná 

ako choroba neznámeho pôvodu, ktorá vedie k zápalu. „Za normálnych okolností imunitný 

systém chráni telo proti cudzím a škodlivým látkam.  Napríklad vyšle určité bunky chrániť 

ohrozené orgány. Tieto bunky uvoľnia chemické látky, ktoré povzbudia iné bunky k tomu, 

aby izolovali a zničili škodlivú látku.  K zápalu dôjde v priebehu tohto procesu.  U ľudí, ktorí 

majú sarkoidózu, zápal nejde preč.   Namiesto toho, sa niektoré bunky imunitného systému 

v rozličných orgánoch tela spoja do útvaru zvaného granulóm. … Táto choroba zvyčajne 

začne v pľúcach  … a/alebo v lymfatických uzlinách (hlavne v lymfatických uzlinách v hrudi).   

Sarkoidóza  spôsobuje narušenie orgánov v asi tretine zistených prípadov.  Určití ľudia majú 

vyššie riziko malého úspechu liečenia chronickej (dlho trvajúcej) sarkoidózy.  To zahrňuje 

ľudí, čo majú jazvy na pľúcach. ...“  



 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/sarc/ 

 

Geigerov príbeh nenechá nikoho na pochybách, že ho nesprávne 

diagnostikovali a že jeho prípad zahrňoval hrozné omyly, ktoré ho natrvalo 

telesne a takmer určite aj citovo poznačili.      

 

„Lekári si musia uvedomovať, že sarkoidóza sa dokáže prejavovať ako rakovina…” 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755001710000059  

Podobné sa navrhuje v  „Zriedkavé úkazy sarkoidózy“ (Rare manifestations of sarcoidosis) od D.R. 

Moller. 

Jeden blogista píše: „Väčšine nám, so sarkoidózou, povedali, že máme 

rakovinu, obyčajne lymfóm, než nám zistili sarkoidózu.  Ja som bol jedným 

z tých, čo padli do tejto kategórie.”   A Geiger bol ďalší taký prípad. 
 

http://sarcoidosisexperience.blogspot.co.uk/2011/08/sarcoidosis-and-dreaded-c-word.html 

 

 

Vľavo je diagram stiahnutý 
z oficiálnej stránky Rakovinového 
Výskumu UK (Cancer Research 
UK), ktorý ukazuje kde v tele sa 
zvykne vyskytovať Non-
Hodgkinov lymfóm.  Na rozdiel od 
sarkoidózy, ktorá typicky začína 
uprostred hrude, kde Geiger tvrdí, 
že mal Non-Hodgkinov lymfóm, 
diagram toto miesto ako jeden  z 
typických orgánov výskytu Non-
Hodgkinovho lymfómu neuvádza. 
 

 

V sobotu, 22. marca 2014, vo „Femail’, osobnej poradenskej kolónke denníka Mail Online, 

dáva pani Mooneyová, na obrázku, túto radu pacientovi s rakovinou: 

… „Žiadny strach! Jeden z každých troch z nás  

dostane rakovinu a potrebujeme jeden druhého 

… kus opekaného chleba nie je dosť, tak Vás 

prosím použiť akékoľvek skratky, ktoré sú na 

dosah.  Vo veľkoobchodoch s potravinami je 

toľko hotových jedál a mnohé majú vynikajúcu 

chuť. Týka sa to aj jedného z mojich obľúbených 

jedál – pečené fazule s hnedým opekaným 

chlebom… možno by ste si mali zadovážiť kópiu 



knihy „Klub tých, čo prežili rakovinu“ ktorú edituje Chris Geiger – je plná 

osobných príbehov a dobrých rád.  Domnievam sa, že Vám to pomôže cítiť sa 

menej osamele.“ … 

Wikipedia spomína o pani Mooneyovej, že   … „tridsať päť rokov …žila na bio-

farme”.  Pani Mooneyová si preto bude vedomá ako dôležité je jesť bio 

potraviny, no pritom radí pacientovi s rakovinou, aby jedol hotové jedlá 

z veľkopredajne potravín.   

 

Terapeuti, ktorí propagujú prirodzený prístup k liečbe veria, že hotové jedlá 

prispievajú k rakovine.  Zdá sa, že hlavný prúd sa snaží terapeutov 

propagujúcich prirodzené metódy vytlačiť úplne, no pritom ich rady 

dodržiavajú sami pre seba tí, ktorým sa platí, aby ich vytlačili.    

 
 (http://www.nutritionist-resource.org.uk/nutritionist-articles/replace-the-unhealthy-ready-meal) 

 

Nasledovné je komentár pani Mooneyovej uverejnený aj v samotnej knihe: 

 

„Nepochybujem o tom, že táto kniha bude skutočne užitočná.  Keď sa urobí 

diagnóza, mnohých prepadne strach a negativita – preto sú príbehy, ktoré 

dávajú pacientom nádej, užitočné pre pacientov a ich rodiny.  Chris Geiger sa 

osvedčí ako inšpirácia.” 

- Bel Mooney - Daily Mail    

 

 

Dovoľujem si nesúhlasiť.  Namiesto toho sa mi zdá, že niekto s dostatočne 
veľkou mocou prijal Geigera, ktorý sa zdá byť dostatočne bezohľadným na to, 
aby za peniaze predstieral ochorenie, ktoré nemal (a vo svojej knihe The 
Cancer Survivors Club ani netvrdí, že by bol mal „rakovinu“, píše v nej len o 
„nádore“) aby, podľa mojej mienky, bezcitne ohlupoval ľudí, ktorým sa 
dávajú lži, ale žiadna nádej.  Zdá sa, že ešte aj Boha odoberú tým, čo sú 
najzúfalejší.   Choroba a zúfalstvo, s ktorými sú títo ľudia ponechaní, zväčšujú 
peňaženky účastinárov obrovského rakovinového obchodu, pekne 
zaobaleného pod menom „rakovinový výskum“, zatiaľ čo sa znižuje počet 
tých, čo sa dožívajú penzijného veku, ako aj celkový nadpočet obyvateľstva.  
Len rozbesnením eutanázie ako ďalšieho kroku, môže tento obchod rásť ešte 
rýchlejšie a dosiahnuť svoje vyvrcholenie.    

   

                                                       Corascendea, Moderná Katarská Parféta 
 

 



Keď som analyzovala každé slovo v jeho vlastnom príbehu, v knihe „Klub tých, 
ktorí prežili rakovinu, mne to povedalo:  

  
„Nikdy som nemal rakovinu; v skutočnosti mi veľmi dlho nedali vôbec žiadnu 
jednoznačnú diagnózu.  Zdalo sa, že som mal akýsi nádor, ktorý odolával 
všetkým druhom ortodoxného ošetrenia, no reagoval na obrovský imunitný 
prílev (transplantáciu kostnej drene).  Telesne a duševne som trpel dva roky 
v dôsledku nesprávnych diagnóz a nemocničných omylov, až ma to vyšinulo  
natoľko, že som sa rozhodol vyťažiť aj z tejto skúsenosti ... a začal som zarábať 
peniaze.  Veľké množstvo peňazí – z rakoviny druhých a ich ohlupovaním.   Keď 
som musel trpieť ja, prečo by nemali aj oni...” 
 

Toto je choromyseľnosť.  Ale nie väčšia, ako bol film odvysielaný 14.01.2013 
stanicou BBC. Osobne sa domnievam, že Geiger je urobený z inej látky, ako sa 
očakáva od tvora, ktorého sa dá nazvať ľudským.  Preštudujte si jeho výrazy 
tváre.  Trebárs začnite s týmto obrázkom.  Pripomína Vám anjela súcitu a 
dobročinnosti? 
 

 
Geiger sa takmer určite dozvedel v ktoromsi bode, aká bola jeho skutočná 
diagnóza, ale sa možno rozhodol vyťažiť z pôvodného lekárskeho omylu, 
a začal predstierať, že úspešne prežíva rakovinu po mnohé roky.  Urobil tak 
s cieľom, ako sám priznáva, „zarábať peniaze“.  
 
Začal ospevovať rakovinu (ktorú sám nikdy nemal) a popularizovať ošetrenia 
s hrôzostrašnými vedľajšími účinkami (ktoré sám okúsil v dôsledku 
medického omylu).   Skutočným cieľom jeho, podľa mňa, choromyseľných 
príbehov, boli reklama a predaj drahých, ale nie veľmi úspešných 
prostriedkov, ktorými sa ošetruje rakovina, v prospech Svetového obchodu 



s rakovinou – ktorý zjavne prispel aj k jeho chorobe – a v jeho prípade bez 
toho, že by bol musel mať na to rakovinu. 
 
Geiger sa presťahoval do Delray Beach na Florida, do blízkosti Rakovinového 
ústavu  Eugene M. & Christine E. Lynn  (Eugene M. & Christine E. Lynn  Cancer 
Institute).  Je možné, že má spojenie s Boca Raton Miestnou Nemocnicou.  Tu 
je niekoľko obrázkov z ich dobročinného stretnutia v roku 2014:   

 

Rozdiel medzi rakovinou a nádorom: 
 

Vyňaté z   http://www.diffen.com/difference/Cancer_vs_Tumor : 

 

K vytvoreniu nádoru dôjde, keď sa vytvorí zranenie alebo hrča v tele v dôsledku 

rastu abnormálnych buniek. V prípade rakoviny sa tento rast abnormálnych 

buniek stane neovládateľným a rozširuje sa do celého tela.  

 

Je dôležité chápať, že nie všetky nádory sú rakovinové. … Nádor sa stane 

rakovinou, keď sa prvotný rast stane schopným vytvárať niekoľko druhotných 

rastov, ktoré napádajú základné časti tela a rozširujú sa všade.    

 

Rakovina je zhubnou chorobou v priebehu ktorej sa rozširovanie 

abnormálnych buniek stáva neovládateľným.  
 



Geigerove projekty zahrňovali článok napísaný pre „Svetový deň rakoviny“, 

ktorým si rakovinový obchod zrejme zaistil prostredníctvom Geigera 

Guinnessov svetový rekord za „najviac uverejnený novinový článok“.  Začína 

takto: 

 

Gratulujem! Si jedným z miliónov ľudí, podľa možnosti v 38 

krajinách, ktorí dnes čítajú túto kolónku.   Ty si mi umožnil 

vstúpiť do dejín tým, že som sa stal prvou osobou, kto získal 

Guinnessov svetový rekord za  „najviac uverejnený tematický 

článok za jeden deň – od toho istého authora“. (Rakovinový 

obchod.) Ty toto čítaš v jedných z dúfam 400 novín, ktoré 

...súhlasili... .   

 

Jestvuje viac ako 200 druhov rakoviny, zatiaľ čo približne 12.7 miliónov nových 

prípadov je diagnostikovaných vo svete každý rok.  Viac ako 1 z 3 z nás dostane 

rakovinu v priebehu svojho života.  

 

Nie je to náhodou, že som si vybral dnešný deň na napísanie tohto článku, 

alebo na získanie Guinnessovho svetového rekordu; dnes (4. februára) je 

„svetový deň rakoviny“.   

 

Mimochodom, tento historický článok je o tom, že je dobre cvičiť a jesť 

zeleninu, o čom ste zrejme doteraz ešte nepočuli.  

 

Len kapusta je „veľmi nebezpečná” podľa profesora Chris 

Bunce, vpravo, pri príležitosti keď ju Geigerovi navrhla Dr 

Cathar, na detoxifikáciu. 

 

… „Ak by každý urobil tak, ako navrhujem 

hore, (to znamená chodil peši a jedol 

zeleninu, Geiger píše) možno by som 

mohol získať ďalší svetový rekord za 

záchranu najväčšieho počtu životov ” … 

 

„Rakovina je jednou z hlavných príčin smrti na celom svete, 

podľa Svetovej Organizácie pre Zdravie, World Health 

Organisation, ktorá odhaduje, že 84 miliónov ľudí zomrie na 

rakovinu  medzi rokmi 2005 and 2015 bez zákrokov.” 

 



„V súčasnosti píšem knihu, zbierku skutočných inšpirujúcich príbehov od ľudí, 

čo prežili rakovinu tak ako ja a ktorí bojovali za to, aby prekonali dopad tejto 

strašnej choroby.  Chcem, aby táto kniha motivovala, povzbudzovala a dávala 

nádej ľuďom s rakovinou, ich rodinám a priateľom.” 

 

„Chris Geiger je ambasádorom pre obe organizácie, Rakovinový Výskum, 

Cancer Research, ako aj pre „Nad 

a poza“,  „Above & Beyond“ 

nemocničnú charitu z Bristolu.”  

 

„Pre uskutočnenie peňažného 

príspevku, navštívte 

www.donate.ChrisGeiger.co.uk 

alebo nasledujte ho cez Twitter na 

www.Twitter.ChrisGeiger.co.uk” 

 

V roku 2013 v Británii spustili kampaň pod heslom „Rakovina, my ťa 

dolapíme!  Bola úspešná.  V roku 2014 Úrad pre Národné štatistiky oznámil, 

že medzi rokmi 2003 až 2012 došlo až k 70% nárastu vo výskyte niektorých 

druhov rakoviny. 

http://www.theguardian.com/society/2014/jun/20/liver-cancer-skin-melanoma-sharp-increase   

 

Notebook 

Pondelok, 27. Júna  2011 o 1:10 poobede, Chris Geiger: 

 

Či súhlasíte so samovraždou za pomoci druhých alebo nie, dokumentárny film 

stanice BBC 2, ktorý nafilmoval posledné chvíle muža, ktorému pomohli 

ukončiť si svoj život vo Švajčiarsku, skutočne pomohol opätovne uvedomiť si 

všetky otázky spojené s  eutanáziou. 

… sme národom milovníkov zvierat, ale (tiež) národom sadistov a zbabelcov. 

Radi utekáme s našou vernou chlpatou mačkou k veterinárovi, aby ju 

„vyslobodil z utrpenia“, alebo akúkoľvek frázu si na to zvolíme, aby sme 

ospravedlnili  svoje rozhodnutie, keď už nášmu miláčikovi niet pomoci.  Avšak 

radšej sa dívame na to, ako členovia našej rodiny trpia z pomalej a bolestivej 

smrti, než by sme tlačili na vládu, aby zmenila zákon. … 



Medici nevedia vysvetliť ako zmizla ženina smrteľná 

rakovina  
 Autorom článku je Lisa Smyth    

  
Článok bol uverejnený v  The Belfast Telegraph, v stredu 22. apríla 2009  

 

Ženu zo Severného Írska, 

ktorú diagnostikovali so 

smrteľnou rakovinou, než 

jej nádor zázračne zmizol,  

mohol zachrániť jej vlastný 

imunitný systém. 

   

Sharyn Mackayová, z 

Newcastle, Co Down, bola 

diagnostikovaná 

s rakovinovým nádorom na ľadvine, ktorý bol natoľko nezvyčajný, že lekári v 

nemocnici Craigavon Area Hospital poslali vzorky na preskúmanie odborníkom 

v Londýne, Glasgowe a Harvarde. 

 

Matka štyroch detí utrpela ďalší drvivý úder od lekárov — keď jej povedali, že 

jej rakovina sa nedá operovať a chemoterapia, aj keby bola účinná, by jej 

predĺžila život len o niekoľko týždňov. 

 

„Povedali mi, že to je vreteno-bunkový sarkóm, čo je za normálnych okolností 

rakovina kostí” žena vysvetlila.  

 

No matka detí ostala v úžase, keď nasledovné snímkovanie, ktoré sa konalo za 

účelom sledovania vývoja, ukázalo, že jej rakovina nevysvetliteľne zmizla. 

 

„Lekári boli v úžase a povedali, že sa to nemohlo stať v dôsledku ničoho, čo oni 

urobili“, žena dodala.  

 

„Štyria rádiografovia študovali snímky a ani jeden tomu nedokázal celkom 

uveriť.  Nádory zmizli a mne povedali, aby som opustila nemocnicu a žila si svoj 

život naplno.  Moja rakovina sa nikdy nevrátila a ja som sa nikdy necítila 

lepšie.“  

 



Zatiaľ čo pani Mackayová pripisuje svoje vyliečenie sile modlitby, medickí 

odborníci posudzujú možnosť, že jej imunitný systém hral kľúčovú úlohu 

v zničení nádoru.   

 

Štúdia zahrňujúca nórske ženy prišla k uzáveru, že k samovoľnému ústupu 

rakoviny prsníkov môže dochádzať v 20 percentách prípadov. … 

 

„Rakovinový výskum financuje výskum do tejto oblasti a farmaceutické 

spoločnosti tiež pracujú v tejto oblasti.“  (Skutočne??) 

 

Úžasné uzdravenie pani Mackayovej sa po prvý raz dostalo na svetlo v roku  

2005, keď povedala novinám Belfast Telegraph ako sa modlila k Bohu a prosila 

ho, aby jej umožnil prežiť jej chorobu.   

 

Povedala: „Večer pred snímkovaním som si napísala do denníka: „Ďakujem Ti 

Bože, že si ma vyliečil.   Viem, že moje výsledky zajtra budú v poriadku.“ 

 

„Nasledovný deň sa môj odborný lekár v Craigavone usmieval na mňa po prvý 

raz po veľmi dlhom čase.  Vysvetlil mi, že sa hrozil tohto dňa, lebo štyri svetové 

autority, ktoré preskúmali moje snímky, potvrdili to najhoršie.“ 

 

„Ale posledné snímky odhalili, že nádory a zranenia zmizli.  Privolal rádiografov 

a lekárov, aby sa pozreli na snímky a nikto to nevedel vysvetliť.” 

… 
 

Vyliečenie tejto ženy z rakoviny bolo ilegálne. 
 

My jej napriek tomu želáme všetko dobré a sme radi, že ju neupálili pri kole. 
 

 

www.dhaxem.com  
 

 

 

 

 


