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Nalazite se ovdje: Početak  Znanost  Misteriozna ubojstva liječnika i znanstvenika

»Farmaceutska mafija vjerojatno je uzela stvar u svoje ruke jer su im
holistički liječnici znatno smanjili njihove goleme profite«
 
 
Mnogi će možda pomislit i kako se radi o naslovu nekog trilera. Na žalost, vijest i o misterioznim
nestancima ili (samo)ubojstvima poznatih i uglednih liječnika i drugih znanstvenika, osobito
virologa, više nisu rijetkost i prošle 2015. godine bilo je mnogo takvih žalosnih i potresnih
vijest i. Jedna od takvih žalosnih vijest i koja je mnoge diljem SAD-a ali i šire ostavila u velikoj tuzi
jest iznenadna smrt poznatog američkog liječnika i stručnjaka za autizam: dr. James Jeffrey
Bradstreet nađen je 19. lipnja 2015. mrtav u rijeci Rocky Broad, Chimney Rock u Sjevernoj
Karolini, a ribar koji je pronašao beživotno t ijelo poznatog liječnika tvrdi da je imao ranu na
prsima od vatrenog oružja, a u policijskom izvješću se navodi da se vjerojatno radi o
samoubojstvu (?).

James Jeffrey Bradstreet
 
Dr. J. J. Bradstreet jedan je od najpoznatijih i najistaknutijih liječnika i istraživača o uzrocima
autizma. Dr. Bradstreet posvetio je svoj život i djelo istraživanju autizma i liječenju djece s
autizmom i drugim razvojnim i neurološkim poremećajima te tvrdio da su upravo cjepiva glavni
krivac za nagli porast broja autist ične djece ne samo u SAD-u nego i u drugim državama diljem
svijeta. Dr. Bradstreet je također često svjedočio u svojstvu eksperta na federalnom sudu u
korist obitelji / roditelja čija djeca su pretrpjela i trpe ozbiljne posljedice uzrokovane
cijepljenjem. On je bio ne samo poznati i ugledni već i omiljeni liječnik koji je mnogo i nesebično
pomagao autist ičnoj djeci i njihovim roditeljima. Bezbroj djece i njihovih roditelja zahvalni su
ovom liječniku i čovjeku što dokazuje i otvorena 'memorijalna stranica' na društvenoj mreži
'Facebook'. Obitelj dr. Bradstreeta najavila je i zatražila neovisnu istragu o njegovoj smrti i od
toga ne će odustati.
 
Na žalost, to nije usamljeni slučaj. Naime, još jedan (u nizu!) ugledni liječnik s Istočne obale
Floride pronađen je mrtav na Dan očeva (21. lipnja 2015.) ali zbog interesa istrage njegovo ime
nije izvjesno vrijeme objavljeno u javnosti. Kasnije je objavljeno da je pronađen mrtav dr. Bruce
Hedendal (DC, PhD). Neovisni mediji nakon smrti dr. J.J. Bradstreeta pisali su slijedeće: „U ovom
trenutku imamo pet nestalih liječnika (4 holista i 1 iz područja  osteopatije) i to iz istog
područja te još pet nestalih u razmaku od samo mjesec dana.“
 
Početkom rujna 2015. u Njemačkoj se dogodila još jedna tragedija koja je mogla završit i kobno
za mnoge liječnike, a vodeći 'mainstream' mediji ovu vijest uglavnom se ili prešutjeli ili su važne
pojedinosti prešućene. Ipak, javnost je upoznata s ovim događajem zahvaljujući manjim
neovisnim medijima te britanskim novinama „Independent UK“ kao i „US News and World
Report“ koji su 7. rujna 2015. objavili vijest o vrlo teškom i ozbiljnom trovanju liječnika –
stručnjaka iz područja holist ičke medicine. Naime, 29-30 liječnika, holista, u dobi između 25 i 55
godina, pronađeni su u vrtu i u predvorju hotela u vrlo teškom stanju i velikim bolovima, a
nekima od njih i život je bio ugrožen pa su se liječnici borili za njihove živote. Liječnici su naime,
sudjelovali na Konferenciji o homeopatiji početkom rujna u malom njemačkom gradiću Handeloh,
južno od Hamburga (Donja Saska). Brzo je otkriveno da su liječnici otrovani amfetaminima ali
bez osobnog saznanja o tome, tj. drogu nisu uzeli svjesno i dobrovoljno. Prema tvrdnji
stručnjaka radilo se o jakoj drogi koja djeluje na psihu: 2C-E a poznata je pod nazivom
„Aquarust“ (uzorci urina i krvi test irani su u UKE Institutu).

Bruce Hedendal i Mitchell L. Gaynor
 
Torsten Passie, član stručne komisije njemačke Vlade za narkotike izjavio je slijedeće: „To je
morala bit i višestruko prekomjerna doza. Stoga nije vjerojatno da su liječnici halucinogenu drogu
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uzeli dobrovoljno.“  Psihodelična droga 2C-E je 2014. zabranjena u Njemačkoj, a jednako kao
'Ecstasy' i 'Speed' ubraja se u sintetske amfetamine, a izaziva vrlo snažne grčeve, bolove,
euforiju i halucinaciju. Kriminalist ička istraga je u t ijeku...
 
U rujnu (16. 9. 2015.) objavljena je slijedeća vijest: „već jedanaesti (11) liječnik, stručnjak iz
područja onkološke holist ičke medicine, jedan od najpoznatijih i najprodavanijih autora, dr.
Mitchell L. Gaynor pronađen je mrtav u šumi nedaleko od svojeg stana u New Yorku.“  A „New
York Times“ je opet tvrdio da se radi o samoubojstvu, iako je okolnost njegove smrti 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 mrtav a navodno je počinio samoubojstvo.
Njegova posljednja knjiga je „best-seller“ / najprodavanija i najčitanija knjiga koja je objavljena
21. 4. 2015. U ovoj knjizi zanimljivog naslova: „The Gene Therapy Plan – Taking Control of your
Genetic Destiny Through Diet and Lifestyle“ („Plan terapije gena – preuzimanje kontrole nad
vašom genetskom sudbinom putem prehrane i načina života“) dr. Gaynor daje revolucionarni
pristup kako 'poništ it i' oštećenje gena i spriječit i daljnje genetsko 'propadanje' pomoću
specifičnih programa prehrane i načina života.  
 
'HealthNutNews' - poznate američke „novosti iz zdravstva,“ objavile su 30. listopada 2015. još
jednu tužnu vijest: naime, jedan od vrlo cijenjenih i poznatih liječnika i stručnjaka holist ičke
medicine (jedan od „TOP 10“), dr. Jerome E. Block (MD, Ph.D.), iznenada je tragično preminuo
bacivši se s 20 kata u utorak 29. listopada. Dr. Block također je bio licencirani liječnik interne i
hitne medicine, a prije odlaska u privatnu praksu bio je redovni profesor na prestižnom
sveučilištu UCLA i University of Missoury.

Martin John Rogers i Jerome E. Block
 
Neovisni mediji s punim pravom sumnjaju o tako velikom broju uzastopnih samoubojstava
poznatih liječnika i stručnjaka iz područja holist ičke medicine te navode slijedeće:
„Farmaceutska mafija vjerojatno je uzela stvar u svoje ruke jer su im holist ički liječnici znatno
smanjili njihove goleme profite.“ Za one koji možda neznaju moram nešto reći o holist ičkoj
medicini koja kao zasebno područje humane ali i veterinarske medicine ima veliku primjenu u
medicini jer se u pristupu liječenja uzima u obzir cijeli organizam, tj. cijelo t ijelo i osoba u cjelini:
t ijelo, um, duša i emocije jer sve to ima bitnu ulogu u optimalnom zdravlju i „wellnessu“ a
pacijent je osoba, a ne – bolest. Liječnici holist i u liječenju primijenjuju tradicionalnu,
komplementarnu terapiju, alternativnu terapiju, homeopatiju itd.
 
Na žalost, nisu samo liječnici žrtve, popis ubijenih ili nestalih znanstvenika je zaista dugačak.
Misteriozno nestaju ili budu ubijeni i virolozi (stručnjaci za viruse), kao i znanstvenici iz drugih
znanstvenih područja. Javnost je posebno potresla iznenadna misteriozna smrt poznatog
stručnjaka za tropske bolest i, osobito malariju – dr. Mart in John Rogers nestao je 21. kolovoza
a potom je pronađen mrtav početkom rujna 2014. Stoga su neovisni mediji, osobito oni koji
redovito izvješćuju o novostima iz različit ih znanstvenih područja, proveli jedno neovisno
istraživanje o misteriozno nestalim znanstvenicima ili čija smrt je vrlo sumnjiva i to počevši od
2004. do danas, dok policijska izvješća često navode kako se radi o „samoubojstvu“ iako se ne
navode mogući stvarni razlozi samoubojstva. A ako i budu navedeni, obitelji to odlučno
odbacuju kao laž. Glavno pitanje bilo je: „Zašto znanstvenici nestaju ili budu ubijeni u tako
velikom broju od 2004. godine do današnjih dana?“ Dakako, žrtve su podjednako neovisni
znanstvenici kao i oni zaposleni u različit im državnim inst itucijama.
 
Rodjena Marija Kuhar, dr. vet. med.
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