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CAPITOLUL 4

NUCLEUL TERAPIEI GERSON

Locuind în Devon, Anglia, pe tot parcursul existenței sale de cincizeci și opt 
de ani, Xavier Naude, un gentleman britanic rafinat și bogat, este exponen-
tul ideii de trăi viața în plenitudinea ei, incluzând aici și fumatul excesiv�  
În 1992, dl� Naude a făcut emfizem, ca urmare a inhalării fumului, iar acesta 
s-a agravat constant, cu fiecare pachet de ţigări fumat� Într-adevăr, dl� Naude 
fuma și trei pachete pe zi�

În emfizemul pulmonar, sacii pulmonari (alveolele) își pierd permeabili-
tatea și sunt afectaţi, fapt care reduce suprafaţa totală folosită pentru schim-
bul de oxigen și de bioxid de carbon� Cel mai grav și mai înfricoșător simp-
tom este insuficienţa respiratorie, care poate fi complicată de diferite infecţii� 
Nu există un medicament sau un alt tratament medical specific, iar pacienţii 
devin adesea dependenţi de inhalarea oxigenului prin metode mecanice, 
precum folosirea măștilor și a buteliilor de oxigen� 

Nu este foarte clar cum apare emfizemul, deși se știe că este o boală mai 
frecventă în rândul bărbaţilor� Deși este asociat cu bronșitele cronice și cu 
vârsta înaintată, inhalarea fumului de ţigară este principala sursă a bolii�

Xavier Naude a început să folosească pulverizatoare mecanice cu medi-
camente bronhodilatatoare pentru a putea respira� Însă suferea din ce în ce 
mai rău de epuizare� În iunie 1993 a aflat despre calităţile vindecătoare ale 
Terapiei Gerson, iar, în luna septembrie a aceluiași an, s-a dus în San Diego, 
a traversat graniţa spre Mexic, pentru a se interna într-o clinică din Tijuana, 
unde se punea în practică Terapia Gerson�

Înainte de intrarea în programul Terapia Gerson, chiar dacă renunţase la 
fumat, folosea inhalatoare și alte medicamente, dl� Naude simţea o presiune 
mare pe piept� Nu putea urca scările și avea mereu dificultăţi foarte mari la 
respirat� Medicii săi din Marea Britanie i-au explicat că 70% din ţesutul său 
pulmonar era compromis� Mai mult, suferea de crampe groaznice la picioare 
atunci când încerca să doarmă� Bietul bărbat mai suferea și de dureri provo-
cate de artrită la degetele de la mâini, încât nici măcar nu și le putea strânge 
în jurul unui pahar cu suc�
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În Mexic, toate aceste simptome au dispărut pe rând, în timp ce beneficia 
de programul Gerson� Dl� Naude a declarat, de fapt, că, încă din prima zi de 
aplicare a acestui tratament nutritiv, crampele sale la picioare au dispărut� 
Câteva zile mai târziu, putea strânge degetele, făcând mâna pumn, o acţiune 
imposibilă înainte, dar realizabilă acum pentru că nu îl mai dureau degete-
le� La sfârșitul primei săptămâni, presiunea din piept i-a scăzut� După ce a 
încheiat cele două săptămâni de Terapie Gerson, dl� Naude a descoperit că 
putea să meargă fără a se mai opri pentru a-și trage sufletul�

El a rămas în spitalul Gerson trei săptămâni în total și, după aceea, a ur-
mat un program terapeutic de unul singur, acasă� Sănătatea lui a continuat să 
se îmbunătăţească� Lui Xavier Naude nu i se părea nimic ciudat în privinţa 
Terapiei Gerson� Era un plan foarte clar de tratament, deschis și ușor de în-
ţeles pentru oricine era dornic să studieze puţin problema dietei și a detoxi-
fierii� Dl� Naude a spus: „Sunt complet satisfăcut de progresul uriaș pe care 
l-am făcut după ce m-am îmbolnăvit de emfizem“�

 Medicul specialist al lui Xavier Naude a confirmat, de asemenea, într-un 
raport scris, creșterea capacităţii pulmonare a pacientului, într-o perioadă 
relativ scurtă, de la 30% la 50%� Acest fapt i s-a părut uimitor doctorului� 
Emfizemul nu mai putea fi considerat incurabil�

PACIENŢII PRECUM XAVIER NAUDE  
SUNT PACIENȚI TIPICI
Dacă există vreun secret în privinţa Terapiei Gerson, acela este că pacienţii 
care o urmează sunt ajutaţi să treacă peste probleme precum cancerul, dar 
și peste aproape orice altă boală degenerativă acută sau cronică� Emfizemul 
este un simplu exemplu printre alte zeci asemenea�

Citostaticele folosite în oncologie atacă ţesutul tumoral, distrugând, în 
același timp, celulele normale� Terapia Gerson nu face acest lucru� În schimb, 
ideea fundamentală a dr� Gerson, așa cum spunea și el, este următoarea: „Un 
organism normal are capacitatea de a menţine funcţionarea normală a celu-
lelor� Poate preveni orice transformare sau creștere anormală� Prin urmare, 
obiectivul natural al acestei terapii împotriva cancerului este de a aduce or-
ganismul înapoi la fiziologia normală sau cât mai aproape cu putință�“1

Metoda nutriţională „secretă“ a dr� Gerson produce schimbări constante, 
în mod treptat� Poate aduce un organism foarte bolnav și nefuncţional într-o 
stare de boală subclinică și apoi poate duce la o stare de sănătate acceptabilă, 
urmată de atingerea homeostaziei; ulterior, organismul ajunge la o stare de 
sănătate bună, putând să se bucure în cele din urmă de apogeul performanţei 
fiziologice� Extrase din două surse, Gerson Healing Newsletter și cartea origi-
nală a dr� Max Gerson, O terapie naturală eficientă pentru tratarea cancerului şi 
a altor boli grave, următoarele secţiuni ale prezentului volum vă oferă o descri-
ere simplificată a dietei Gerson, de la cap la coadă� Capitolele următoare vor  
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acoperi metodele de detoxifiere, începând cu consumul de sucuri, în capito- 
lul 9, și continuând cu clismele cu cafea, în capitolele 12 și 13� Toate aceste 
proceduri sunt la fel de importante pentru recuperarea unei persoane bolnave�

UN REZUMAT AL TERAPIEI GERSON
Din informaţiile deja prezentate, știţi că, în anii dinaintea și de după cel de-al 
Doilea Război Mondial, medicul germano-american Max Gerson, imigrat 
de curând în SUA, a propus un set de măsuri nutriţionale și medicale probate 
practic� El a folosit aceste măsuri pentru vindecarea cu succes a pacienţilor 
care sufereau de afecțiuni de toate tipurile, mai ales de tuberculoză, de boli 
renale, de diabet zaharat, de boli ale ficatului, de artrită reumatoidă, de acci-
dente vasculare, de boli ale vezicii biliare, de aproape orice dependenţă și de 
aproape toate din cele peste o sută de boli maligne�

Prin tehnicile terapeutice ale dr� Gerson, fiecare pacient folosea un set in-
tegrat de metode de îngrijire a sănătăţii, printre care se numărau și folosirea 
procedeelor de mai jos (vezi tabelul 4�1)2:

A� controlul ingerării de sare și apă prin restricţia de sodiu (Na+) și supli-
mentarea cu potasiu (K+),

B� ingerări masive (hiperalimentaţie) de macronutrienți și micronutrienți 
prin prepararea regulată, din oră în oră, și ingerarea sucurilor din legume și 
fructe proaspete, crescute bio,

C� limitarea la maximum a grăsimilor consumate prin alimente,
D� restricţii temporare la proteine, printr-o dietă esențialmente vegetariană,
E� administrarea hormonilor tiroidieni naturali, suplimentar,
F� producţia de bilă de către ficat (colereză) prin autoadministrarea frec-

ventă a clismelor cu cafea�

NUCLEUL TERAPIEI GERSON
După stabilirea programului nutriţional al dr� Gerson, acesta a fost apreciat 
și folosit de un număr mare de autori din domeniul medical, care i-au dublat 
rezultatele pentru a vindeca migrenele și tuberculoza cutanată (lupus vulga-
ris)� Metoda a fost descrisă și în reviste științifice publicate în toată lumea, 
drept terapie pentru diferite forme de tuberculoze pulmonare, gastrointesti-
nale și osoase; insuficienţe cardiorenale; boli ale pielii, printre care și eczeme, 
lichen plan, lupus eritematos sistemic (LES), psoriazis și prurit; bronșite și 
bronșiectazie; și aproape orice boală de ficat sau de bilă�

Prin modificarea programului, dr� Gerson a aplicat dieta terapeutică pentru 
vindecarea cancerului și în cazul artritei reumatoide sau osteoartritei, al bolilor 
cardiovasculare, al sclerozei multiple, al tuberculozei, al migrenelor și al mul-
tor altor boli, publicând rezultatele în jurnale cunoscute din SUA și Germania� 
În tabelul 4�1 puteţi vedea nucleul metodei dr� Gerson pentru schimbarea unei 
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funcționalități patologice într-una sănătoasă� Prin respectarea îndeaproape a 
Terapiei Gerson, o persoană bolnavă își poate îmbunătăţi serios șansele pentru 
cvasistoparea bolii, pentru revenirea la sănătate și asigurarea păstrării acesteia�

Harold D� Foster, profesor de geografie la Universitatea din Victoria, 
Columbia Britanică, Canada, a explicat: „Terapia Gerson modifică drastic 
balanţa mineralelor din organismul pacienţilor� Oricine urmează acest tra-
tament va pierde rapid sodiul, în timp ce vor crește nivelele de potasiu și de 
iod� Laptele, brânza și untul sunt interzise, mai ales în primele luni� Calciul 
este furnizat de sucurile de morcovi și legume verzi la un nivel atât de înalt, 
încât osteoporoza poate fi cvasistopată cu Terapia Gerson� Accentul pus pe 
fructe și legume proaspete înseamnă și că pacientul primește un nivel mare 
de antioxidanţi, mai ales betacaroten și vitamina C�“3

TERAPIA GERSON EXPLICATĂ DE DR. GERSON
Mai jos găsiţi un rezumat al teoriei dr� Gerson, în propriile sale cuvinte (vezi 
ediţia originală a cărţii O terapie naturală eficientă pentru tratarea cancerului 
şi a altor boli grave):

Întrucât știinţa nu s-a dezvoltat încă până în punctul de a cunoaș-
te toate enzimele, vitaminele și multe dintre funcţiile biologice 
ale hormonilor și mineralelor, este mai sigur să folosim alimen-
te crescute, pe cât posibil, printr-un proces organic, respectând 
astfel legile naturii. [În prezent, adică patruzeci de ani mai târ-
ziu, s-a dovedit că acest concept al dr. Gerson este mai mult decât 
actual.] Această observaţie a ajutat rasa umană vreme de mii de 
ani, înainte de dezvoltarea oricărei știinţe. În acest fel, putem ab-
sorbi toate vitaminele și enzimele cunoscute, atât descoperite, cât 
și nedescoperite, și mai ales pe cele necunoscute – „substanţele 
care stimulează viaţa“ –, pe cât de proaspete posibil și nedistruse 
de procesele de rafinare sau de conservare [afumare, congelare, 
deshidratare, iradiere și altele] a mâncării. Acestea conţin toate 
substanţele necesare în cantităţile, amestecul și compoziţia nece-
sare și sunt reglementate de instinct, foame, gust, miros, văz și alţi 
factori.

TABELUL 4.1

Nucleul Terapiei Gerson
Terapia Gerson constă dintr-o serie de tratamente medicale armonioase și 
coerente, despre care s-a observat că vindecă multe cazuri individuale de 
cancer în stadii avansate și alte probleme grave de sănătate�
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•	 Tratamentul constă în controlul sării și al apei, care menţine scăzut 
nivelul de Na+ și crește nivelul de K+�

•	 Metabolismul și producţia de energie celulară ale unei persoane bol-
nave sunt stimulate prin suplimentarea cu hormon tiroidian natural�

•	 Nivelul maxim de digestie a nutrimenților este atins cu ajutorul sucu-
rilor proaspete din legume și fructe, băute din oră în oră, și cu ajutorul 
alimentaţiei vegetariene�

•	 Grăsimile sunt interzise în principiu, pentru a scădea posibilitatea  
de ingerare a promotorilor unor boli de toate tipurile�

•	 Restricţia de proteine tinde să crească răspunsul imunităţii paci- 
enţilor�

•	 Clismele cu cafea stimulează intestinul și enzimele ficatului să elimine 
toxinele din pereţii intestinali� Este un fel de dializă intestinală�

Trei sferturi dintre alimentele care ar trebui consumate [pen-
tru prevenirea bolilor] includ următoarele:

Toate felurile de fructe, majoritatea proaspete și unele prepa-
rate în diferite feluri: sucuri proaspete din fructe (portocale, grep-
frut, struguri etc.); salate de fructe; supe reci din fructe; piure de 
banane, mere proaspăt rase, sos de mere etc.

Toate legumele preparate proaspăt, unele gătite în sucuri pro-
prii și altele fie crude, fie rase fin, cum ar fi morcovii, conopida sau 
ţelina; salate și supe de legume etc.; unele fructe și legume uscate 
sunt permise, dar nu și cele congelate.

Cartofii sunt de preferat pregătiţi la cuptor; miezul poate fi pa-
sat și amestecat cu iaurt fără grăsimi sau cu supă fără sare; nu tre-
buie să fie niciodată prăjiţi și este preferabil să îi fierbeţi în coajă.

Salatele verzi simple sau amestecate cu roșii, fructe, legume etc.
Pâinea ar trebui să conţină secară integrală sau puţină (până 

la 20%) făină integrală de grâu, dar le puteţi și amesteca; ar trebui 
să fie cât mai puţin rafinată posibil. Ovăzul poate fi folosit în orice 
cantitate. Prăjiturile din hrișcă și clătitele din cartofi sunt opţiona-
le, la fel ca și zahărul brun, mierea, zahărul și bomboane din arţar. 
(Nu se folosește praful de copt sau amidonul, nici măcar la gătit.)

Produsele lactate, precum brânza de vaci și alte feluri de brânze-
turi nesărate și necondimentate, lapte bătut, iaurt fără grăsimi și unt. 
Smântâna și îngheţata ar trebui să fie reduse la minimum sau să fie 
consumate doar în vacanţe (îngheţata este „otravă“ pentru copii).

Restul de un sfert din regimul nutriţional, care permite ale-
gerile personale, poate consta din carne, pește, ouă, nuci, alune 
etc., bomboane, prăjituri sau orice vă place. Nicotina trebuie să 
fie evitată; băuturile spirtoase, vinul și berea ar trebui reduse la 
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minimum în favoarea sucurilor proaspete din fructe; cafeaua și 
ceaiul ar trebui reduse drastic, cu excepţia următoarelor ceaiuri 
din plante: mentă, mușeţel, tei, flori de portocal și alte câteva.

Sarea, bicarbonatul, peștele afumat și cârnaţii trebuie să fie evi-
tate pe cât posibil, la fel ca și condimentele picante, precum pipe-
rul și ghimbirul, dar puteţi folosi plante aromatice proaspete din 
grădină – ceapă, pătrunjel, arpagic, ţelină și chiar și puţin hrean.

Cât despre legume și fructe, acestea ar trebui, repet, să fie gătite 
în suc propriu, pentru a evita pierderea mineralelor ușor dizolva-
bile în apă în timpul procesului de gătire. Se pare că aceste mine-
rale valoroase nu sunt la fel de bine absorbite atunci când ies din 
starea lor coloidală.

Toate legumele (cu excepţia ciupercilor și a castraveţilor) pot 
fi folosite. Recomandate, în mod special, pentru conţinutul lor de 
minerale sunt morcovii, mazărea, roșiile, mangoldul, spanacul, 
fasolea verde, varza de Bruxelles, anghinarea, cel mai bine gătite 
cu mere – conopidă cu roșii, varză roșie cu mere, stafide etc.

Cea mai bună modalitate de preparare a legumelor este să le 
gătiţi la foc mic pentru o oră și jumătate sau două, fără apă. Pentru 
a preveni arderea lor, puneţi sub cratiţă o placă din metal (cele din 
azbest au fost înlocuite). Mai puteţi folosi și puţină supă [de tip 
special], ceapă sau roșii feliate adăugate la legume. Toate acestea 
vor îmbunătăţi și gustul. Apa de la spanac este mult prea ama-
ră pentru a fi folosită; de obicei, nu este bună și trebuie scursă. 
Ceapa, prazul și roșiile au destul suc propriu pentru a nu se usca 
în timpul gătirii. (Sfecla ar trebui să fie gătită precum cartofii, în 
coajă și cu apă.) Spălaţi și frecaţi legumele foarte bine, dar nu le 
curăţaţi. Capacele de la oale trebuie să fie grele și bine potrivite. 
(Nu folosiţi oalele sub presiune.) Legumele gătite trebuie să fie 
păstrate în frigider peste noapte. Pentru a le încălzi, puneţi-le pe 
foc cu puţină supă sau cu suc proaspăt de roșii.

Dr� Gerson continuă să își expună rezumatul programului său nutriţio-
nal� În concluzie, el scrie5:

Corpul uman are o rezervă minunată de putere și multe posi-
bilităţi de ajustare, dar cel mai bun mecanism de apărare este me-
tabolismul care funcţionează la întreaga sa capacitate și reabsorb-
ţia în tractul intestinal, în combinaţie cu un ficat sănătos. Oamenii 
pot trage concluzia că nu este important să punem atât de mult 
accent pe nutriţie. Poate că aceasta ar fi situaţia în condiţii norma-
le și dacă aceste persoane nu ar fi afectate de ereditate, civilizaţie, 
boli, traume și de alte acumulări nocive (nicotină și alte otrăvuri).
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Civilizaţia ne-a privat parţial de această înzestrare. Experi-
mentele pe grupuri care au testat diferite deficienţe de vitamine, 
prin evitarea mâncărurilor care le conţin, au arătat că o treime pot 
deveni deficitare în circa patru luni și două treimi, în șase luni; 
doar între 5 și 6% au rezistat zece luni în urma alimentaţiei defici-
tare, în SUA. Aceste experimente nutriţionale, și nu numai, arată 
că doar o minoritate posedă un aparat de reabsorbţie intact și în 
același timp destulă rezervă de putere și ajustare pentru perioade-
le sănătoase și cele nesănătoase.

Nu este necesar ca persoanelor sănătoase să le pese prea mult 
de cantitatea suficientă sau prea mare de carbohidraţi și de prote-
ine, iar valorile calorice ar trebui să fie ignorate. Cu toate acestea, 
nu putem ignora mineralele, vitaminele și enzimele absolut nece-
sare, în cea mai naturală compoziţie și în cantităţi suficiente, pe 
termen relativ lung, și să rămânem nepedepsiţi. Mineralele tre-
buie să fie în ţesuturile unde își au rostul, deoarece pot optimiza 
potenţialul electric al celulelor; iar, în celule le permit hormonilor, 
vitaminelor și enzimelor să funcţioneze corect. Astfel organismul 
primește cel mai bun combustibil și rezerve pentru un metabo-
lism și o viaţă sănătoase.

REDESCOPERIND ROATA
Un număr mare de studii care se bucură de popularitate – unele aflate pe 
lista celor mai bine vândute cărţi – pun acum problema privirii conceptului  
dr� Gerson despre dietă și nutriţie ca o modalitate de prevenire și tratare a 
cancerului� Acestea umplu librăriile și bibliotecile cu ceea ce consideră speci-
aliștii în medicină/nutriţie a fi un fel de concept revoluţionar� Pentru ei este o 
informaţie nouă și nici unul dintre autori nu îi recunosc dr� Gerson meritele� 
Astfel de cărţi, precum cea a dr� Bob Arnot, The Breast Cancer Prevention Diet 
(Dieta pentru prevenirea cancerului la sân) și Eat to Beat Cancer (Mănâncă 
pentru a învinge cancerul) și Dr. Gaynor’s Cancer Prevention Program 
(Programul de prevenire a cancerului al dr. Gaynor) sunt câteva exemple des-
pre cum pot mânca oamenii pentru a reduce riscul apariției bolilor degene-
rative, precum cancerul� Astfel de cărţi descriu regimuri specifice, pe care 
oamenii le pot urma, și care sunt copii fidele ale metodei nutriţionale origi-
nale a dr� Gerson pentru eliminarea tuturor tipurilor de boli și a cancerului, 
în mod special�

Mai mult, câţiva foști medici, în același timp politicieni, care l-au perse-
cutat în trecut pe dr� Gerson, redescoperă roata prin faptul că vorbesc despre 
mâncare ca metodă terapeutică împotriva cancerului și a altor boli croni-
ce� Plini de invidie, împinși de deziluzia publică după pierderea „războiului  



70 Charlotte Gerson, dr. Morton Walker

împotriva cancerului“ de către președintele Richard Nixon, aceștia au ajuns 
să creadă în importanţa dietei și a nutriţiei pentru a lupta cu cancerul�

Când vine vorba despre o decizie asupra îmbunătăţirii stilului de viaţă 
urmând învăţăturile dr� Max Gerson sau hrănindu-ne, dacă este posibil, cu 
chipsuri, produse de patiserie, pizza, cheesburgeri, îngheţată și alte mâncă-
ruri de proastă calitate, dr� Gabriel Feldman, directorul programelor pentru 
cancerul de prostată și colonorectal, din cadrul Societății Americane pentru 
Cancer, recunoaște că „nu avem nevoie de ani întregi de cercetări� Dacă oa-
menii ar ţine cont de ceea ce știm în prezent, numărul bolnavilor de cancer  
ar scădea� Este foarte simplu�“

Dr� Max Gerson a avut dreptate în prezentarea sa despre medicină/nutri-
ţie din 1958, înainte de apariţia restaurantelor fast-food și a supermarketuri-
lor, iar intuiţia sa este confirmată și în prezent�

Bibliografie
1� Citat în Walters, R�, Options: The Alternative Cancer Therapy Book  

(Opţiuni: cartea terapiei alternative pentru vindecarea cancerului) Garden 
City Park, New York: Avery Publishing Group, 1992, pp� 189, 190

2� Hildenbrand, G�, „Pâine, propagandă și circ“, Gerson Healing Newsletter, 
4(18/19):1, martie/iunie 1987

3� Foster, H�D�, „Schimbările în stilul de viaţă și regresia spontană a cance-
rului: o analiză computerizată iniţială“, International Journal of Biosocial 
Research, 10(1):17–33, 1988

4� Gerson, M�, O terapie naturală eficientă pentru tratarea cancerului şi a altor 
boli grave, București: For You, 2005

5� Ibid�



71Terapia Gerson

CAPITOLUL 5

REMISIA – CUM DEVINE POSIBILĂ

Ar trebui să le acordăm mai multă atenţie pacienţilor excepţionali, 
celor care se însănătoşesc neaşteptat, în loc să ne uităm  

deprimaţi la toţi cei care mor, după cum ne-am fi aşteptat.  
Cum ar fi spus René Dubos, „uneori, lucrurile cele mai uşor  

de perceput nu ne mai lasă să le vedem pe cele mai importante“.
Dr� Bernie B� Siegel, în Love, Medicine and Miracles  

(Dragoste, medicină şi miracole) 

VINDECAREA LIMFOAMELOR  
CU AJUTORUL TERAPIEI GERSON
John Albracht, în vârstă de șaizeci de ani, lucra ca chiropractician încă din 
1955, în Amarillo, Texas� Prima oară a suferit o operaţie chirurgicală pentru 
îndepărtarea unui limfom din celule mixte în 1963� Laparotomia, realizată 
în acel moment de chirurgul Charles Y� Mayo Jr�, fiul faimosului fondator 
al Clinicii Mayo, a scos la iveală o tumoră retroperitoneală cu formă nere-
gulată, care se bomba prin mezenterul intestinului subţire� Cancerul dr� 
Albracht era atât de mare și de extins, încât a fost considerat inoperabil, iar 
dr� Mayo Jr� a închis, pur și simplu, incizia și l-a trimis pe pacient să urmeze 
douăzeci de sesiuni de radioterapie cu cobalt� 

După tratamentele cu radiaţii, masa tumorală s-a micșorat rapid� În mo-
mentul biopsiei iniţiale și a laparotomiei, dr� Albracht avea treizeci de ani�

Cancerul a rămas în remisie vreme de douăzeci și patru de ani� Pe 1 de-
cembrie 1986, însă, dr� Albracht a observat mai multe semne de disconfort 
și simptome ale unei boli maligne� Printre acestea se numărau hemoragii 
gastrointestinale, transpiraţie abundentă (diaforeză), slăbiciuni ale mușchi-
lor, gaze gastrointestinale, vărsături, indigestie, dureri la nivelul epigastrului, 
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 diaree, tahicardie, un nivel scăzut al hemoglobinei, la 8 g/dl (normal este 
14–16 g/dl) și un volum mic de globule roșii în sânge (hematocrite), la  
26 ml/dl (normal este 40–54 ml/dl)� Patru zile mai târziu, la Spitalul Baptist  
High Plains din Amarillo, chirurgul gastrointestinal, dr� Gregorio Matos,  
i-a făcut o enterectomie (rezecţie a intestinului subţire) cu o anastomoză 
cap-la-cap� Limfomul acoperea o treime din intestinul subţire și se întindea 
până la mezoteliu, incluzând tot jejunul, până jos la ileon� Într-adevăr, pe 
lângă cei de doi metri din intestinul subţire, tumora malignă îndepărtată  
din abdomenul dr� Albracht era de dimensiunea unui pepene galben�

Oncologul Karim Nawaz i-a recomandat, în continuare, doze imense de 
citostatice puternice pentru cel puţin opt sesiuni de chimioterapie, începând 
cu 11 ianuarie 1987� Pacientul a rezistat la două dintre aceste tratamente, dar 
efectele secundare erau atât de greu de suportat – stare de vomă, diaree, cram-
pe abdominale, dureri abdominale puternice, iritaţii, răgușeli, dureri în piept, 
dificultăţi la respiraţie, tuse, durere în regiunea lombară, dureri în testicule, 
arsuri și umflături în ambele braţe, pe unde erau introduse substanţele citosta-
tice și o pierdere se ri oasă în greutate, de 25 de kilograme în trei săptămâni –, 
încât a renunţat la ele�

„Dr� Matos a folosit cazul meu ca rampă de lansare pentru un studiu 
de caz la Spitalul Baptist High Plains� El a anunţat grupul de studiu că mai 
aveam, probabil, între trei și șase luni de trăit“, a spus dr� Albracht�1

Acela a fost momentul în care pacientul, încă bolnav, s-a internat în spi-
talul în care se practică Terapia Gerson din Tijuana, Mexic, pe 17 februa-
rie 1987� Dr� Matos și dr� Nawaz au continuat să îi monitorizeze progresul� 
Aceștia au observat că masa tumorală, situată imediat în dreapta buricu-
lui, s-a micșorat constant cu 4 centimetri, apoi cu 7 centimetri, până a dis-
părut complet� Până la sfârșitul anului 1987, cu dr� Albracht încă urmând 
tratamentul nutriţional Gerson împotriva cancerului, tumora sa nu mai era 
detectabilă prin nici o metodă medicală de diagnosticare� Cei doi oncologi 
specialiști în terapie conservatoare din Amarillo, după ce au făcut investigaţii 
asupra pacientului cu limfangiografie, teste ale măduvei, teste de laborator, 
examinări fizice și altele, l-au considerat și încă îl mai consideră vindecat�

Dr� Matos i-a spus dr� Albracht: „Dacă mai continuai, te duceai la vale, să-
nătatea ta se deteriora� Și cred că ai făcut ceea ce trebuia pentru a-ţi recupera 
sănătatea, greutatea și puterea și pentru a aduce soarele pe strada ta�“ Chiar 
și acum, dr� John Albracht continuă să mănânce după programul nutriţional 
și de detoxifiere al Terapiei Gerson� Încă mai merge la controale periodice, o 
dată la cinci luni, la dr� Matos�2

După urmarea cu succes a Terapiei Gerson pentru cvasistoparea limfo-
mului malign care îi punea în pericol viaţa, dr� Albracht încorporează, în 
prezent, dieta și nutriţia în practica sa medicală� Recunoaște că a folosit pro-
gramul nutriţional Gerson ca singură modalitate de salvare și de menţine-
re a unei vieţi de calitate� Cu toate acestea, unii observatori medicali slab  
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informaţi, care susţin, mai degrabă, terapiile prin medicamente și radiaţii, 
pot declara cu dispreţ: „Vai, dar este doar un exemplu de regresie spontană 
a cancerului“� Însă dr� John Albracht, a cărui viaţă era pe muchie de cuţit, 
cunoaște adevărul� Nu a fost vorba de nici o spontaneitate în regresia cance-
rului său� A lucrat din greu pentru a obţine acest lucru, în 1987, și continuă 
să facă la fel, zi de zi�

NU EXISTĂ „REMISIE SPONTANĂ“ A CANCERULUI
În capitolul 4, am citat pe scurt dintr-un articol despre remisia cancerului în 
cazul pacienţilor care și-au îmbunătăţit stilul de viaţă� Informaţia a venit în 
urma unui studiu efectuat de dr� Harold D� Foster, profesor de geografie și sta-
tistician la Universitatea din Victoria, Columbia Britanică, Canada� În 1988,  
dr� Foster a realizat o analiză computerizată completă a pacienţilor cu cancer 
care au observat o așa-numită regresie spontană�

Remisia spontană (sau regresia spontană) are loc atunci când cancerul se 
micșorează sau dispare complet (și fără dezvoltarea altor tumori), fără trata-
mente convenţionale�3

Renumitul patolog William Boyd a strâns mai multe astfel de exem-
ple, toate documentate în detaliu, într-o carte pe care a publicat-o în 1961�  
Dr� Boyd estimase că aproximativ 1 din 100 000 de cazuri de cancer va 
înregistra o regresie spontană� În exemplele sale, mai mult de o jumătate  
din cazurile dovedite de regresie spontană implicau patru tipuri de tumori: 
(1) cancerul renal, (2) melanomul (cancerul de piele), (3) neuroblastomul 
(cancer rar la copii) și (4) coriocarcinomul (cancer rar al placentei)� În cea-
laltă jumătate a cazurilor documentate de dr� Boyd, existau doar câte unul 
sau două exemple din aproape fiecare tip de cancer�4

Coautorul volumului devenit deja clasic Spontaneous Regression of  
Cancer (Regresia spontană a cancerului), medicul oncolog W�H� Cole scrie: 
„Termenul spontan este o clasificare eronată, deoarece regresia trebuie să 
aibă o cauză“�5 De asemenea, în alte lucrări publicate și în conferinţe, dr� Max 
Gerson a afirmat, în mod repetat, că regresia cancerului nu are loc spontan, 
dar că o îmbunătăţire specifică în fiziologia pacienţilor provoacă reacţii fa-
vorabile în faţa bolii�

„Prin urmare, ceea ce lipsește“, spune dr� Harold D� Foster, „este o înţele-
gere din partea celor implicaţi a modului în care are loc această îmbunătăţire 
a stării de sănătate�“ Desigur, au apărut numeroase explicaţii posibile pentru 
regresia spontană�6

Regresia spontană a cancerului  
analizată de dr. Harold Foster
Dr� Foster a analizat datele strânse de la 200 de pacienţi însănătoșiţi, care folo-
siseră diferite tratamente alternative, printre care și Terapia Gerson, ierburile 


