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Mulţumiri
Această carte este, în primul rând, un omagiu adus tatălui meu,
doctorul max Gerson, care nu a fost doar medic, ci un adevărat
tămăduitor. A înţeles profund bazele funcţionării acestui organism incredibil de complex şi de minunat care este corpul omenesc şi, prin geniul său, a descoperit cum să-l refacă şi să-l vindece când este afectat. Nu a fost doar un tămăduitor, ci şi un om
care a sperat să aducă vindecare întregii lumi, să pună capăt
bolilor şi suferinţelor.
Pe baza vastelor sale cunoştinţe şi a experienţei, am putut
vindeca complet şi reda viaţa şi sănătatea celor care fuseseră
declaraţi „incurabili“ şi care se confruntau cu spectrul morţii
sau al unor ani lungi de suferinţe. Prin această carte, dorim să
oferim detaliile metodei sale celor care o vor folosi pentru a
reveni la o viaţă fericită şi activă.
În ultimii 30 de ani, lumea s-a schimbat, condiţiile s-au
înrăutăţit, iar cunoştinţele privind vindecarea au trebuit să fie
adaptate la aceste schimbări. A fost nevoie de mulţi oameni învăţaţi, cu experienţă şi viziune, pentru a realiza aceste adaptări.
Şi a fost nevoie de încă şi mai mulţi oameni pentru consemnarea nenumăratelor detalii ale tratamentului Gerson.
Este practic imposibil să le mulţumeşti nominal tuturor celor
care au fost implicaţi în realizarea acestei cărţi. Este vorba despre medici cu pregătire în metoda Gerson, asistente şi personal
auxiliar care produc încontinuu sucurile — şi, de o importanţă
vitală, despre persoanele devotate din familie, care îi îngrijesc
pe pacienţi şi care îndeplinesc zilnic programul necesar pentru
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vindecare. Şi pacienţii sunt eroii noştri, disciplinaţi şi statornici
în credinţa lor în această terapie. A fost nevoie de aceşti prieteni, de cunoştinţe şi membri de familie care i-au încurajat pe
pacienţi să nu se abată şi să nu cedeze doar pentru că primul
medic i-a condamnat la moarte.
Fiul meu, howard Straus, a contribuit la această carte cu
nenumărate ore de muncă de documentare pentru referinţe, idei
şi sugestii, pentru a pune informaţia pe internet, dar şi cu prelegeri susţinute în Statele unite, Canada şi Asia; prelegerile,
seminarele şi articolele fiicei mele, margaret Straus, au dus Terapia Gerson în Anglia şi Italia, iar pacienţii ajutaţi şi încurajaţi
de ea au fost un model pentru draga mea prietenă, Beata Bishop, cu care am înregistrat unul dintre cele mai mari succese
ale noastre.
Beata a fost întâi pacientă, recompensată cu o spectaculoasă însănătoşire, după care şi-a dedicat, neprecupeţit, timpul şi
energia, editării acestei cărţi. Propria ei carte, A Time to Heal, în
care îşi descrie afecţiunea care îi ameninţa viaţa şi deplina însănătoşire cu ajutorul Terapiei Gerson, a fost tradusă în opt limbi
şi este de presupus că a salvat multe vieţi în întreaga lume. Cu
douăzeci de ani în urmă a introdus Terapia Gerson în ungaria
unde, astăzi, există un număr în continuă creştere de pacienţi
care se însănătoşesc. A fondat hungarian Gerson Support
Group — Grupul de sprijin Gerson din ungaria — care deţine
actualmente propriul său sediu, condus de un terapeut Gerson
specializat şi este sprijinit de medici plini de compasiune. În
1993, Beata a fost unul dintre fondatorii British Gerson Support
Group — Grupul de sprijin Gerson din marea Britanie — al cărui
membru activ este în continuare. De asemenea, suntem foarte
recunoscători acestui grup, care ne-a permis să folosim cea mai
mare parte din reţetele apărute în publicaţia lor, Gerson Gourmet. Printre celelalte persoane care au contribuit la capitolul de
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reţete se numără Yvonne Nienstadt, Susan DeSimone şi mai
mulţi alţi pacienţi care s-au însănătoşit prin Terapia Gerson.
A fost nevoie de mulţi, mulţi oameni, prea mulţi pentru a fi
numiţi individual, care ne-au ajutat, ne-au încurajat şi ne-au
sprijinit, psihologic şi, de multe ori, financiar, pentru realizarea acestui proiect. Dedic această carte, cu cea mai profundă
recunoştinţă, tuturor acelor susţinători devotaţi, care continuă
munca de tămăduire a doctorului Gerson.
— Charlotte Gerson
Bonita, California
martie 2009
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Mesaj important pentru cititor
Cartea, pe care o ţineţi acum în mână, poate să fie cel mai preţios instrument de întreţinere şi îmbunătăţire a sănătăţii, dacă
aveţi o formă fizică bună sau de recăpătare a acesteia, dacă sunteţi bolnav. veţi găsi aici toate îndrumările necesare atingerii
ambelor scopuri, însă există o serie de aspecte care trebuie subliniate în cazul în care alegeţi Terapia Gerson pentru redobândirea sănătăţii. În interesul tău, cititorule, te rog să le pricepi cu
sufletul şi să le înveţi cu mintea.
Terapia Gerson este un instrument fin, de mare precizie,
fiecare componentă a sa jucând un rol foarte important şi interacţionând cu toate celelalte. Trebuie să fie aplicată în integralitatea sa, fără a se omite nici cel mai mic detaliu. Dacă procedaţi altfel, veţi reuşi nu numai să subminaţi puterea
vindecătoare a terapiei, ci să vă şi provocaţi alte probleme de
sănătate.
Nu începeţi Terapia Gerson cu intenţia de a experimenta, cu
gândul că o puteţi abandona oricând, dacă vi se pare prea solicitantă. Programul este solicitant, intensiv şi extins — cu totul
şi cu totul altceva decât mijloacele bazate pe administrarea de
pilule din medicina tradiţională. În loc să înlăture simptomele,
Terapia Gerson vindecă, cu adevărat, asigurându-vă o viaţă sănătoasă şi pe viitor. Alegerea vă aparţine. Studiaţi această carte şi
descoperiţi ce înseamnă, exact, urmarea acestei terapii. vă rog,
în interesul vostru, să începeţi această terapie numai dacă sunteţi ferm convinşi că doriţi să o urmaţi, până când veţi fi complet şi cu adevărat însănătoşiţi. În întreaga lume există oameni
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care au făcut exact acest lucru şi care s-au întors la o viaţă plină
de sănătate radioasă şi mai împlinită, după ce au suferit de afecţiuni care le ameninţau viaţa. Sunteţi mai mult decât bine-veniţi
să vă alăturaţi lor.
Citind această carte, veţi întâlni multe referinţe la lucrarea
epocală a doctorului max Gerson, A Cancer Therapy: Results of
Fifty Cases1 (O terapie a cancerului — Rezultate în cincizeci de
cazuri), apărută în anul 1958, cu un an înaintea morţii autorului. Acum se află la a şasea ediţie şi a fost tradusă în patru limbi.
Tehnologia şi cercetarea medicală au cunoscut un progres uriaş
de-a lungul anilor, oferind posibilităţi care în perioada vieţii doctorului Gerson ar fi fost greu de imaginat. Pentru acest motiv,
cititorul zilelor noastre poate să considere că unele părţi ale cărţii A Cancer Therapy sunt învechite sau nu mai sunt relevante. Cu
toate acestea însă, ceea ce a rămas actual şi mai relevant ca niciodată este abordarea surprinzător de originală a doctorului Gerson cu privire la cauzele, tratamentul şi vindecarea cancerului,
cu totul diferite de actuala practică oncologică. Prăbuşirea legii
şi ordinii organismului la nivel celular care duce la apariţia afecţiunii canceroase este şi astăzi cum a fost întotdeauna, iar capacitatea Terapiei Gerson de a face faţă acestei prăbuşiri a rămas,
de asemenea, neschimbată.
Trebuie să se reţină, de asemenea, că, în afara faptului că
a fost medic practicant, doctorul Gerson a fost şi un eminent
om de ştiinţă, implicat profund în dezbaterile din cadrul Congresului Statelor unite pe marginea politicilor în tratarea cancerului şi s-a bucurat de recunoaşterea geniului său sclipitor
de către laureatul Premiului Nobel, doctorul Albert Schweitzer. Lucrările sale au întrunit toate cerinţele medicinei bazate pe dovezi; abordările ştiinţifice din zilele noastre au început să scoată la lumină de ce şi cum a fost posibil ca terapia
lui să dea rezultate.
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Introducere
Trăim vremuri decisive, confruntându-ne cu un atac fără precedent asupra sănătăţii noastre şi a planetei pe care trăim. Cele
două elemente sunt legate şi inseparabile. Este vorba despre o
criză pentru care nu putem da vina pe altcineva — noi singuri
am provocat-o.
Ar fi un truism să afirmăm că, pe parcursul multor secole,
am maltratat Pământul, propriul nostru habitat, exploatându-l
cu brutalitate, ca şi cum ar fi fost un bulgăre lipsit de viaţă, plin
de materii prime valoroase, destinate uzului nostru. Astăzi, destul de târziu, am ajuns să ne dăm seama că, de fapt, planeta
noastră este un organism viu complex, cu o forţă uriaşă, dar
finită de autoreglare — şi că poate să ne lovească dureros, la
rândul său, dacă este provocat prea mult de activităţile umane.
Chiar orbi de-am fi şi tot am observa că acest proces a început
deja.
Iar toate acestea ne afectează în mod direct. Din cauza lipsei
de respect pentru natură, am ajuns să ne înstrăinăm de ea, atât
global, cât şi la nivel individual. Inteligenţa tehnologiilor de vârf,
minunile electronicii, călătoriile în spaţiu, puterea nelimitată a
computerelor şi confortul de toate felurile, oferite de societatea
de consum, ne-au făcut să uităm elementele fundamentale ale
existenţei umane, şi anume:
• Toate formele de viaţă de pe Pământ depind de aproape
30 de centimetri de pământ fertil de suprafaţă, capabil să
întreţină viaţa plantelor, care la rândul ei poate să întreţină viaţa animalelor şi a oamenilor. Această substanţă

19

preţioasă se epuizează rapid la nivel mondial, din cauza
inundaţiilor, eroziunii, agriculturii intensive, despăduririlor şi altor practici distructive. În cazul în care aceste
distrugeri continuă, niciun fel de înaltă tehnologie nu va
mai fi capabilă să ne hrănească.
• Suntem parte din natură şi am evoluat pe parcursul mileniilor, laolaltă cu alte forme de viaţă, astfel încât organismul nostru nu poate să prospere decât cu hrană naturală, aer şi apă curate şi un mediu lipsit de toxine.
Din nefericire, nu trăim aşa, în lumea dezvoltată. În ciuda
standardului ridicat de viaţă, a igienei, a minunilor medicinei şi
a creşterii prosperităţii, starea generală de sănătate a populaţiei
este proastă şi se înrăutăţeşte. În mod cert, oamenii trăiesc mai
mult, inutil, însă, dacă anii în plus înseamnă să trăieşti cu o mulţime de medicamente, marcat de afecţiuni care merg de la artrită degenerativă la boala Alzheimer, mobilitate redusă, digestie
necorespunzătoare şi alte afecţiuni mai grave. La celălalt capăt
al scalei vârstelor, copiii cad victime de la vârste tot mai fragede bolilor cronice degenerative, care până nu de mult afectau
numai persoanele de vârsta a doua şi a treia. obezitatea, cu
îngrozitoarele ei consecinţe asupra sănătăţii omului, reprezintă o epidemie care se agravează în cadrul tuturor grupelor de
vârstă. Având în vedere sumele astronomice cheltuite pentru
cercetările şi asistenţa medicală, tabloul general este jalnic.
În mod ironic, în ţările în curs de dezvoltare, în care modul
de viaţă tradiţional, inclusiv practica agricolă s-au păstrat în
mare măsură şi în ciuda sărăciei relative, oamenii sunt, în general, mai sănătoşi. Asta pentru că nu şi-au părăsit rădăcinile din
natură — dar încep să se îmbolnăvească atunci când trec la stilul de viaţă occidental, în mod eronat invidiat.
Este evident că trebuie să ne schimbăm comportamentul.
„Să ne reîntoarcem la Natură!“, susţinea Jean-Jacques rousseau,
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filosoful francez din secolul al xvIII-lea, şi exact asta trebuie să
facem. Trebuie să ne regăsim drumul către un stil de viaţă natural, nepervertit şi să învăţăm cum să ne refacem sănătatea adresându-ne cauzelor, nu numai simptomelor problemelor noastre.
modul de vindecare Gerson, care reprezintă subiectul acestei
cărţi, ne permite să facem acest lucru — indiferent dacă trebuie
să vindecăm una din nenumăratele afecţiuni degenerative sau
să trecem de la o stare de subsănătate nespecifică, ce presupune nenumărate simptome minore, la o formă fizică şi o stare
generală de bine pline de energie.
Principiul de bază al acestui program este totalitatea (cunoscut şi sub numele de holism). Aceasta înseamnă să luăm în calcul întregul organism şi să ne concentrăm pe toate problemele
şi slăbiciunile sale, nu să ne limităm la un singur simptom sau
organ, ca şi cum acestea ar fi independente de restul corpului.
mai înseamnă şi să luăm în considerare cadrul şi condiţiile fizice ale vieţii cotidiene a individului, ocupaţia şi stilul său de viaţă.
Această abordare este foarte diferită de cea a medicinei alopate,
care este caracterizată de o specializare crescândă, de concentrarea pe simptome, pe căutarea unei cauze unice a acestora şi
pe încercarea de suprimare a lor cu ajutorul medicamentelor.
Se spune adeseori că medicina alopată modernă este singura ştiinţă majoră închistată în epoca premergătoare lui Einstein.
Pe bună dreptate, ea încă mai operează în spiritul lui Louis Pasteur, om de ştiinţă francez din secolul al xIx-lea şi aşa-numitul
„părinte al teoriei germenilor“. Pasteur a susţinut toată viaţa că
bolile sunt provocate de germeni (el fiind primul care i-a identificat) şi că vindecarea se obţine prin distrugerea germenilor
(bacteriilor). Spre deosebire de contemporanul şi oponentul lui,
Antoine Bechamp, care a afirmat că ceea ce contează nu sunt germenii, ci starea organismului care este atacat, Pasteur a rămas
fidel dogmei sale până la sfârşitul vieţii. Abia pe patul de
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