VICTOR DUÞÃ

Cancerul de sân
TRATAMENTE NATURISTE

MOTO:
„Cancerul se dezvoltã acolo unde existã un organism în totalitate epuizat“– Profesorul LITLE

„Cancerul nu este o boalã specificã, ci o boalã
generalã, cronicã, degenerativã“ – MAX GERSON

„Cancerul este o maladie gravã care priveºte pe
fiecare dintre noi.“ Cancerul poate fi atât prevenit,
cât ºi tratat... Trebuie sã avem încredere ºi voinþã de
a lupta cu el. Cancerul poate fi învins...“ – VICTOR DUÞÃ

Editura Andreas

VICTOR DUÞÃ

CANCERUL
DE SÂN
Tratamente naturiste
– Natura ca medicament
– Cancerul poate fi prevenit ºi vindecat
– Cauze care produc cancerul de sân
– Tratarea cancerului prin alimentaþie
– Terapia Gerson
– Creºterea imunitã þii organismului prin tratamente
naturiste
– Psihoterapia cancerului de sân
– Fitoterapia în prevenirea ºi tratarea maladiei

Editura Andreas

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României
DUÞÃ, VICTOR
Cancerul de sân. Tratamente naturiste / Victor
Duþã. - Bucureºti: Andreas Print, 2014
ISBN 978-606-8271-50-7

DIFUZOR
AGENÞIA DEXCLUSIV:
DE CARTE E DIFUZARE
Calea Griviþ IVO PRINT
ei nr. 1
sector 1, Bu 58, demisol,
cureºti
Tel./Fax:
E-mail: ivo_ 021.222.07.67
Site: www.e print@yahoo.com
ditura-andre
as.ro

©

Editura ANDREAS PRINT, Bucureºti, 2014
Toate drepturile sunt rezervate. Nicio parte din aceastã lucrare nu poate fi
reprodusã, stocatã ºi retransmisã sub formã: tipãritã, electronicã, mecanicã, fotocopiatã,
audio sau sub orice altã variantã fãrã permisiunea scrisã a Editurii Andreas Print.
TEL./Fax: 021.22.20.767
Redactare: Laura-Ivona DUMITRU
Tehnoredactare: Gheorghe Dumitru
Bun de tipar: 03.03.2014
Coli de tipar: 15
Format (Z6): 16/54x84 cm.
ISBN 978-606-8271-50-7

Cuvânt înainte

„Suferinþele bolnavilor implorã cerul“, aratã marele alchimist, doctor ºi învãþat Paracelsus.
Cancerul de sân a devenit un adevãrat flagel. Femeia
modernã este agresatã, se aflã în pericol. La nivel mondial,
statisticile aratã cã aceastã maladie necruþãtoare reprezintã
a doua cauzã de deces în rândul femeilor, dupã cancerul
uterin. La fiecare trei minute, medicii pun diagnosticul unui
nou caz de îmbolnãvire de cancer de sân. Potrivit unui
studiu efectuat de cercetãtori de la Universitatea Washington, numãrul cazurilor de cancer mamar a crescut la nivel
planetar cu 3,1% pe an, datele statistice fiind stabilite pentru
ultimii 30 de ani. Este o maladie necruþãtoare, care secerã
viaþa femeilor în întreaga lume, dar ea apare cu prioritate,
în special la femeile din Occident.
Specialiºtii au stabilit cã în SUA, una din nouã femei se
confruntã în cursul vieþii cu aceastã boalã, iar în Marea Britanie, cancerul de sân a depãºit procentual pe cel al îmbolnãvirilor de afecþiuni cardiovasculare. Se poate afirma fãrã
a greºi cã, în zilele noastre, cancerul de sân a ajuns sã
schimbe tot mai multe destine ºi cã el este o adevãratã pandemie care ucide vieþi ºi aduce numeroase tragedii în familii.
Numãrul femeilor diagnosticate ca având cancer la sân
creºte alarmant în fiecare an, potrivit studiilor ºi cercetãrilor
efectuate de specialiºtii Societãþii Americane de Luptã Împotriva Cancerului. Analizele efectuate aratã cã acest tip de
cancer este aproape inexistent la femeile din Japonia ºi la
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cele eschimose, atât timp cât ele îºi vor alãpta copiii la sân.
De când aceste douã popoare au început sã practice
„hrãnirea artificialã“ a sugarilor, aºa cum aratã dr. W. Schulz
Friese „sânii nu îºi mai îndeplinesc rolul lor principal, iar
odatã cu aceasta, cancerul mamar, ca frecvenþã, s-a apropiat
de cea din þãrile europene“. Dar nu aceasta este singura
cauzã care produce îmbolnãvirea. Cancerul de sân a devenit
pentru toþi contemporanii o realitate extrem de gravã, care
nu mai poate fi acceptatã ºi se cautã a se gãsi mijloace
specifice pentru prevenirea îmbolnãvirii, dar ºi în ceea ce
priveºte tratarea ºi vindecarea acestei maladii. Succesul pe
scarã mare înseamnã a gãsi soluþia pentru a preveni îmbolnãvirea, luarea unor mãsuri de ordin social, economic ºi educaþional ºi a dezvolta la nivel mondial acele instituþii care
sã poatã controla, diagnostica ºi lua mãsuri de prevenire ºi
de tratament al cancerului mamar.
Alfred de Musset ne atenþioneazã când spune: „Viaþa e
un trandafir, la care fiecare petalã este o iluzie ºi fiecare
spin e o realitate“.
Anticul filozof Democrit aratã: „Oamenii se roagã zeilor
sã le dea sãnãtate, fãrã sã ºtie cã stã în puterea lor s-o
menþinã ºi cã, luptând împotriva ei prin lipsã de mãsuri, o
trãdeazã prin goana lor dupã plãceri“.
Noi am scris aceastã carte ca sã oferim cititorilor noºtri
informaþiile generale, care sã le permitã sã înþeleagã cã îmbolnãvirea de cancer de sân poate fi prevenitã ºi cã atunci
când maladia a produs îmbolnãvirea, ea poate fi tratatã ºi
chiar poate fi vindecatã. Mijloacele pe care noi le comunicãm cititorilor noºtri sunt de tip naturist, sunt la îndemâna
tuturor, nu au efecte secundare ºi au fost verificate în mii
de ani de experienþã a unor mari medici, vindecãtori ºi
tãmãduitori populari. În ultimii ani, din ce în ce mai mulþi
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cercetãtori afirmã cã îmbolnãvirea de cancer are la bazã o
serie de cauze specifice, ºi anume:
– Stilul de viaþã. Emoþiile, stresul, supãrãrile, întâmplãrile nefericite etc. creeazã o mare posibilitate în îmbolnãvirea de cancer (de orice fel).
– Factorii ereditari reprezintã o cauzã care nu poate fi
neglijatã.
– Alimentaþia civilizaþiei noastre constituie o cauzã importantã în îmbolnãvirea de cancer.
În anul 1994, doctorul american Kedar N. Prasad a stabilit corelaþii specifice între alimentaþie, mod de viaþã ºi tipul
de cancer care poate fi contractat. Alimentaþia civilizaþiei
noastre, cu produse procesate, având în structurã E-uri, aditivi, conservanþi, coloranþi etc., reprezintã un factor de mare
risc pentru îmbolnãvirea de cancer.
Trãim într-o lume poluatã, iar toxinele existente reprezintã factori generatori de cancer.
Civilizaþia secolului XXI aduce pe tapet noi obiceiuri
terapeutice (implanturi mamare, anticoncepþionale, pilule
de slãbit), obiceiuri de a consuma produse fast-food, a lua
vitamine ºi energizante în cantitãþi mari, a priza droguri, a
fuma ºi a îngurgita alcool etc., având toate, în final, un efect
cancerigen.
În lucrarea noastrã, vom prezenta cauzele care stau la
baza îmbolnãvirii de cancer mamar, vom recomanda mijloace de prevenire ºi în final, vom indica metode naturiste
(alimentaþie, bãi, exerciþii fizice, leacuri cu plante medicinale, mijloace psihoterapeutice) pentru a trata ºi a vindeca
aceastã maladie.

CANCERUL POATE FI ÎNVINS!

Terapiile naturiste pot preveni, trata ºi vindeca negreºit
ºi cancerul mamar. Cartea noastrã este un ghid de prevenire
ºi de luptã împotriva cancerului de sân.
Nu trebuie uitat cã „lumea trãieºte prin femeie“ ºi cã femeile trebuie sã fie nu numai respectate ºi preþuite, dar ºi
protejate, cãci de sãnãtatea lor depinde nu numai unitatea
familiei, ci ºi sãnãtatea generaþiilor viitoare.
George Cãlinescu aratã cã „femeia este termometrul civilizaþiei“, iar când ea este sãnãtoasã ºi îºi rãspândeºte
farmecul ºi responsabilitatea, aduce armonie ºi bucurie în
viaþa omului. Noi credem cã prevenirea cancerului de sân
este posibil de realizat ºi cã tratarea lui prin mijloace naturiste reprezintã cea mai bunã opþiune care poate învinge
aceastã maladie înfricoºãtoare. Viaþa este un dar divin ºi
trebuie sã facem orice ca s-o apãrãm.
Alexandre Dumas, în romanul sãu „Dupã douãzeci de
ani“, spune: „Averea cea mai de preþ este viaþa“, ºi de aceea
trebuie nu numai s-o preþuim, ci ºi s-o apãrãm.
Ideea sub care am scris aceastã carte este: „CANCERUL
DE SÂN POATE FI PREVENIT, IAR CÂND EL A ÎMBOLNÃVIT O FEMEIE, POATE FI TRATAT ªI VINDECAT“.
În 90% din cazuri, terapia naturistã armonizatã cu aceea
a medicilor oncologi duce la concluzia cã, aºa cum afirmã
dr. David Servan Schreiber, cancerul poate învins. Ideea
dupã care este scrisã lucrarea noastrã este SÃ ÎNVINGEM
CANCERUL DE SÂN PRIN MIJLOACE NATURISE.

Capitolul 1

Cancerul

Moto:
„Nu-i totul sã trãieºti, ci sã fii sãnãtos.“
Martial

Cancerul este o boalã care are ca mecanism o proliferare celularã anarhicã, necontrolatã ºi neîntreruptã. În fapt,
este o tumoare, cu evoluþie malignã, care, netratatã la timp,
se dezvoltã continuu, progresiv, provocând moartea pacientului. La bazã, tumoarea creºte prin înmulþirea anarhicã a
celulelor, treptat invadând þesuturile vecine, vasele de
sânge, limfa ºi teaca nervilor. Procesul de metastazare constã în apariþia, la distanþã de tumoarea primitivã a unor tumori-fiice, asemãnãtoare cu cea mamã. Cãile de propagare
a îmbolnãvirii de cancer ºi de a ajunge în metastazã sunt:
limfatice, sanguine sau prin teaca nervilor.
Astãzi, cele mai frecvente tipuri de cancer întâlnite sunt:
de plãmâni, de colon, sân, piele, gurã sau gât, esofag, ficat,
stomac, prostatã, cel ovarian, testicular, de pancreas sau endometrial. Cunoscând cauzele care conduc la îmbolnãvirea
de cancer, cititorii îºi pot lua mãsuri adecvate de a-l preveni
ºi, când au fost îmbolnãviþi, sã gãseascã soluþia pentru a se
trata ºi vindeca de maladia necruþãtoare, utilizând mijloace
ºi procedee naturiste, ieftine ºi la îndemânã.
Cercetãrile medicale au demonstrat cã, în principiu, bolile pe care le contracteazã fiinþa umanã sunt strâns legate
de stilul sãu de viaþã, de comportamentul care caracterizeazã persoana respectivã ºi ele scot în relief greºelile, patimile, viciile etc., dar au legãturã ºi cu tarele moºtenite din
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familie. Într-un studiu aplicat, doctorul american Kedar N.
Prasad stabileºte, în anul 1994, corelaþii între alimentaþia
individului, mediul ºi stilul de viaþã ºi tipul de cancer contractat. În Tabelul nr.1 este prezentatã, succint, concluziv,
legãtura dintre agenþii cauzali (alimentaþie, stil de viaþã) ºi
organele care vor fi afectate de cancer. Din analiza Tabelului nr.1 se constatã cã probleme deosebit de grave provoacã
o alimentaþie greºitã, dar ºi viciile (bãutura, fumatul, bãutul
cafelei în exces ºi consumul drogurilor).
Tabelul nr. 1
Agenþi cauzatori
(alimentaþie, stil de viaþã)
Exces de calorii
Exces de lipide (grãsimi)

Tipuri de cancer
(organe afectate)

Majoritatea tipurilor de cancer
Prostatã, sân, stomac, colon,
rect, pancreas, ovare
Exces de proteine
Sân, endometru, prostatã, colon,
rect, pancreas, rinichi
Exces de alcool
Esofag, cavitate bucalã, creier,
gât, stomac, ficat, colon, rect
Tabagism
Plãmâni, laringe, gurã, esofag
Exces de alcool ºi tabagism
Cavitate bucalã, laringe, esofag,
plãmâni
Exces de alcool, tabagism ºi cafea Pancreas, plãmâni, ficat, cavitate
bucalã, laringe, esofag
Exces de zaharinã
(înlocuitori zahãr)
Vezicã urinarã
Exces de cafea ºi ceai
Vezicã urinarã, pancreas, stomac
Exces de carne afumatã, peºte Stomac
afumat, carne prãjitã pe cãrbuni,
produse în saramurã
Alimentaþie deficitarã în fier
Stomac ºi esofag
Alimentaþie deficitarã în iod
Tiroidã
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