
 

 

Svetový ambasádor rakoviny Chris Geiger sa usmieva.  

Z počítačového programátora, ktorým bol pred 20 rokmi sa stal 

milionárom na základe tvrdenia, že vraj mal rakovinu, ktorá 

nikdy nebola zistená, ale to nevadí. 
http://cathar.org.uk/data/slovak/Aku_diagnozu_mal_Geiger.pdf 

 Hlavná vec, že propaguje rakovinový obchod.  Vraj inšpiruje 

tých, čo majú len utrpenie a beznádej - skutočných pacientov 

s rakovinou.    Súčasne udáva a prenasleduje „skrytými“ 

http://cathar.org.uk/data/slovak/Aku_diagnozu_mal_Geiger.pdf


metódami každého, kto si dovolí naznačiť, že rakovinový 

priemysel možno nie je jedinou cestou a možno ani nie tou 

najlepšou.  V roku 2013 lžami napadol Corascendeu Cathar. 

Taká je jeho pracovná náplň. 

Aké sú odmeny za takúto „prácu“? 

Z počítačového programátora sa stane majiteľ nasledovnej 

korporácie: 



S pobočkami po celom svete.   Včítane hotelu vo Filipínach: 

A vlastného vydavateľstva, ktorým ospevuje rakovinu: 

Za túto „prácu“ sa užíva trvalá  

dovolenka na plážach a pod palmami na Floride: 
 



 Verejné opovrhovanie Slovanmi zrejme pomáha: 

Zdá sa, že za veľmi dobrý vtip sa považuje smiať sa 

z pracovitosti slovenských žien: „trvalo jej 15 hodín povysávať 

ich dom“ – 
 

Skutočne len tak krátko na odstránenie špiny 

z Geigerovho domu? Tá musela byť šikovná! 
 

Kto takto platí? 

Nuž, malá skupina odhodlaných humanistov, ktorí venujú svoje 

životy a všetky prostriedky, ktoré sú im k dispozícii k tomu, aby 

ochránili všetky národy sveta od rakoviny.  Hlavne ženy sa 

venujú takmer výlučne charite: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Boca Raton na Floride je jedným zo svetových stredísk, ktoré 

formulujú poznatky ohľadom rakoviny, a Geiger má vilu oproti. 

Na Twitteri sa Geiger pýši týmto svojím susedstvom; ako vidieť 

hodnota jedinca sa vyjadruje v jeho dobročinných skutkoch: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ich prvoradým záujmom je tiež zbaviť svet, ktorý je asi 6 

násobne preľudnený, rakoviny. 



4. februára, každý rok, Geiger tvrdí, ľudia, podniky a vlády 

spolupracujú na svetovom obchode, pardon, projekte rakoviny. 

 

 

 

A je to najúspešnejší kšeft na planéte: 

Jeho účastinári sú hrdí na Slovákov: 
Karol Martel Prosím vás, overujte si zdroje. Autorka listu, Corascendea Cathar, PhD, 

je nejaká spirituálna leaderka a liečitelka ktorá skoro zabila min. 1. človeka tak, že mu 

predpísala kapustový džús na rakovinu... 

https://www.facebook.com/carolus.martellus.9


Marcela Muckova Foeth Inak tato pani je dost podozriva, staci si len zadat jej "meno" do 

Google. 

                A kto povedal že Slováci sú pripečení? 

 

 

 

 

 

 

Takže nebuďte sadisti a zbabelci - dajte si uspať nielen svoje 

mačky keď ochorejú, ale aj matky, otcov, bratov a deti, radí 

Geiger, a pripojte sa aj vy k oslavám svetového dňa rakoviny! 

 

 

www.cathar.org.uk – Slovenský Katar   

https://www.facebook.com/marcela.muckova

