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»Farmaceutska mafija vjerojatno je uzela stvar u svoje ruke jer su im
holistički liječnici znatno smanjili njihove goleme profite«
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Mnogi će možda pomislit i kako se radi o naslovu nekog t rilera. Na žalost , vijest i o mist erioznim
nest ancima ili (samo)ubojst vima poznat ih i uglednih liječnika i drugih znanst venika, osobit o
virologa, više nisu rijet kost i prošle 2015. godine bilo je mnogo t akvih žalosnih i pot resnih
vijest i. Jedna od t akvih žalosnih vijest i koja je mnoge diljem SAD-a ali i šire ost avila u velikoj t uzi
jest iznenadna smrt poznat og američkog liječnika i st ručnjaka za aut izam: dr. James Jeffrey
Bradst reet nađen je 19. lipnja 2015. mrt av u rijeci Rocky Broad, Chimney Rock u Sjevernoj
Karolini, a ribar koji je pronašao beživot no t ijelo poznat og liječnika t vrdi da je imao ranu na
prsima od vat renog oružja, a u policijskom izvješću se navodi da se vjerojat no radi o
samoubojst vu (?).
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James Jeffrey Bradst reet
Dr. J. J. Bradst reet jedan je od najpoznat ijih i najist aknut ijih liječnika i ist raživača o uzrocima
aut izma. Dr. Bradst reet posvet io je svoj život i djelo ist raživanju aut izma i liječenju djece s
aut izmom i drugim razvojnim i neurološkim poremećajima t e t vrdio da su upravo cjepiva glavni
krivac za nagli porast broja aut ist ične djece ne samo u SAD-u nego i u drugim državama diljem
svijet a. Dr. Bradst reet je t akođer čest o svjedočio u svojst vu ekspert a na federalnom sudu u
korist obit elji / rodit elja čija djeca su pret rpjela i t rpe ozbiljne posljedice uzrokovane
cijepljenjem. On je bio ne samo poznat i i ugledni već i omiljeni liječnik koji je mnogo i nesebično
pomagao aut ist ičnoj djeci i njihovim rodit eljima. Bezbroj djece i njihovih rodit elja zahvalni su
ovom liječniku i čovjeku št o dokazuje i ot vorena 'memorijalna st ranica' na društ venoj mreži
'Facebook'. Obit elj dr. Bradst reet a najavila je i zat ražila neovisnu ist ragu o njegovoj smrt i i od
t oga ne će odust at i.

Udruga Zavjet

Na žalost , t o nije usamljeni slučaj. Naime, još jedan (u nizu!) ugledni liječnik s Ist očne obale
Floride pronađen je mrt av na Dan očeva (21. lipnja 2015.) ali zbog int eresa ist rage njegovo ime
nije izvjesno vrijeme objavljeno u javnost i. Kasnije je objavljeno da je pronađen mrt av dr. Bruce
Hedendal (DC, PhD). Neovisni mediji nakon smrt i dr. J.J. Bradst reet a pisali su slijedeće: „U ovom
t renut ku imamo pet nest alih liječnika (4 holist a i 1 iz područja ost eopat ije) i t o iz ist og
područja t e još pet nest alih u razmaku od samo mjesec dana.“
Počet kom rujna 2015. u Njemačkoj se dogodila još jedna t ragedija koja je mogla završit i kobno
za mnoge liječnike, a vodeći 'mainst ream' mediji ovu vijest uglavnom se ili prešut jeli ili su važne
pojedinost i prešućene. Ipak, javnost je upoznat a s ovim događajem zahvaljujući manjim
neovisnim medijima t e brit anskim novinama „Independent UK“ kao i „US News and World
Report “ koji su 7. rujna 2015. objavili vijest o vrlo t eškom i ozbiljnom t rovanju liječnika –
st ručnjaka iz područja holist ičke medicine. Naime, 29-30 liječnika, holist a, u dobi između 25 i 55
godina, pronađeni su u vrt u i u predvorju hot ela u vrlo t eškom st anju i velikim bolovima, a
nekima od njih i život je bio ugrožen pa su se liječnici borili za njihove život e. Liječnici su naime,
sudjelovali na Konferenciji o homeopat iji počet kom rujna u malom njemačkom gradiću Handeloh,
južno od Hamburga (Donja Saska). Brzo je ot kriveno da su liječnici ot rovani amfet aminima ali
bez osobnog saznanja o t ome, t j. drogu nisu uzeli svjesno i dobrovoljno. Prema t vrdnji
st ručnjaka radilo se o jakoj drogi koja djeluje na psihu: 2C-E a poznat a je pod nazivom
„Aquarust “ (uzorci urina i krvi t est irani su u UKE Inst it ut u).

Veliko srce malom srcu

Bruce Hedendal i Mit chell L. Gaynor
Torst en Passie, član st ručne komisije njemačke Vlade za narkot ike izjavio je slijedeće: „To je
morala bit i višest ruko prekomjerna doza. St oga nije vjerojat no da su liječnici halucinogenu drogu
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uzeli dobrovoljno.“ Psihodelična droga 2C-E je 2014. zabranjena u Njemačkoj, a jednako kao
'Ecst asy' i 'Speed' ubraja se u sint et ske amfet amine, a izaziva vrlo snažne grčeve, bolove,
euforiju i halucinaciju. Kriminalist ička ist raga je u t ijeku...
U rujnu (16. 9. 2015.) objavljena je slijedeća vijest : „već jedanaest i (11) liječnik, st ručnjak iz
područja onkološke holist ičke medicine, jedan od najpoznat ijih i najprodavanijih aut ora, dr.
Mit chell L. Gaynor pronađen je mrt av u šumi nedaleko od svojeg st ana u New Yorku.“ A „New
York Times“ je opet t vrdio da se radi o samoubojst vu, iako je okolnost njegove smrt i i u ovom
slučaju vrlo sumnjiva. Naime, prema pisanju neovisnih medija, dr. Gaynor je bio već 11 liječnik
koji je u razdoblju kraćem od 90 dana pronađen mrt av a navodno je počinio samoubojst vo.
Njegova posljednja knjiga je „best -seller“ / najprodavanija i najčit anija knjiga koja je objavljena
21. 4. 2015. U ovoj knjizi zanimljivog naslova: „The Gene Therapy Plan – Taking Cont rol of your
Genet ic Dest iny Through Diet and Lifest yle“ („Plan t erapije gena – preuzimanje kont role nad
vašom genet skom sudbinom put em prehrane i načina život a“) dr. Gaynor daje revolucionarni
prist up kako 'poništ it i' ošt ećenje gena i spriječit i daljnje genet sko 'propadanje' pomoću
specifičnih programa prehrane i načina život a.
'Healt hNut News' - poznat e američke „novost i iz zdravst va,“ objavile su 30. list opada 2015. još
jednu t užnu vijest : naime, jedan od vrlo cijenjenih i poznat ih liječnika i st ručnjaka holist ičke
medicine (jedan od „TOP 10“), dr. Jerome E. Block (MD, Ph.D.), iznenada je t ragično preminuo
bacivši se s 20 kat a u ut orak 29. list opada. Dr. Block t akođer je bio licencirani liječnik int erne i
hit ne medicine, a prije odlaska u privat nu praksu bio je redovni profesor na prest ižnom
sveučilišt u UCLA i Universit y of Missoury.

Mart in John Rogers i Jerome E. Block
Neovisni mediji s punim pravom sumnjaju o t ako velikom broju uzast opnih samoubojst ava
poznat ih liječnika i st ručnjaka iz područja holist ičke medicine t e navode slijedeće:
„Farmaceut ska mafija vjerojat no je uzela st var u svoje ruke jer su im holist ički liječnici znat no
smanjili njihove goleme profit e.“ Za one koji možda neznaju moram nešt o reći o holist ičkoj
medicini koja kao zasebno područje humane ali i vet erinarske medicine ima veliku primjenu u
medicini jer se u prist upu liječenja uzima u obzir cijeli organizam, t j. cijelo t ijelo i osoba u cjelini:
t ijelo, um, duša i emocije jer sve t o ima bit nu ulogu u opt imalnom zdravlju i „wellnessu“ a
pacijent je osoba, a ne – bolest . Liječnici holist i u liječenju primijenjuju t radicionalnu,
komplement arnu t erapiju, alt ernat ivnu t erapiju, homeopat iju it d.
Na žalost , nisu samo liječnici žrt ve, popis ubijenih ili nest alih znanst venika je zaist a dugačak.
Mist eriozno nest aju ili budu ubijeni i virolozi (st ručnjaci za viruse), kao i znanst venici iz drugih
znanst venih područja. Javnost je posebno pot resla iznenadna mist eriozna smrt poznat og
st ručnjaka za t ropske bolest i, osobit o malariju – dr. Mart in John Rogers nest ao je 21. kolovoza
a pot om je pronađen mrt av počet kom rujna 2014. St oga su neovisni mediji, osobit o oni koji
redovit o izvješćuju o novost ima iz različit ih znanst venih područja, proveli jedno neovisno
ist raživanje o mist eriozno nest alim znanst venicima ili čija smrt je vrlo sumnjiva i t o počevši od
2004. do danas, dok policijska izvješća čest o navode kako se radi o „samoubojst vu“ iako se ne
navode mogući st varni razlozi samoubojst va. A ako i budu navedeni, obit elji t o odlučno
odbacuju kao laž. Glavno pit anje bilo je: „Zašt o znanst venici nest aju ili budu ubijeni u t ako
velikom broju od 2004. godine do današnjih dana?“ Dakako, žrt ve su podjednako neovisni
znanst venici kao i oni zaposleni u različit im državnim inst it ucijama.

Rodjena Marija Kuhar, dr. vet. med.
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