
Cicle            A QUINA SOCIETAT VIURE?  
 

A UNA SOCIETAT EN LA QUE… 

… S´OBRI UNA CLARIFICACIÓ SOBRE EL CONFÚS  

I PERILLÓS MÓN DEL DIAGNÒSTIC CÀNCER, 

doncs aproximadament un 80% són falsos diagnòstics 
 

Un diagnòstic de càncer provoca molta por ja que s’ha fet i es fa que sigui entès com un procés maligne 

presentat com a irreversible si no és atacat violentament amb quimioteràpia i radioteràpia.  
 

No obstant, aproximadament el 80% (vuitanta per cent!) dels diagnòstics de càncer son falsos. A més, des del 

1931 i gràcies al Premi Nobel Otto Warburg, se sap que el càncer és un procés de reacció de les cèl·lules a una 

manca d´aportació d’energia, és a dir, que és un procés lògic, reversible, que depèn de l´aportació energètica. 

I això obliga a considerar el conjunt de la persona entenent-la en el seu equilibri homeostàtic de tot el cos. 
 

La gran diferència entre aquestes dues visions ens empeny a voler entendre la complexitat-i-senzillesa del 

procés vital, la qual cosa farem descobrint els treballs de tres genis de la biologia: el Dr. Heinrich KREMER, 

el Dr. Wilhelm REICH y el Dr. Geerd Ryke HAMER. 
 

El Dr. Kremer desenvolupa els estudis de Warburg i, sense sortir-se de la medicina oficial, demostra que  

el càncer es guareix recuperant el correcte metabolisme, si no s´ha arribat al punt de no-retorn, (punt que, de 

tota manera, ningú pot saber abans d´hora; aquesta és una de les raons d´alguns “miracles” ), i que la 

quimioteràpia i la radioteràpia només fan que empitjori l´estat de salut. De fet, la medicina oficial millora les 

dades estadístiques reduint la dosi de quimio, i ara comença a confeccionar protocols de “quimioteràpia 

biològica” basats en estudis de millora metabòlica obtinguts amb antioxidants i aminoàcids. 
 

Per la seva banda, Reich aconsegueix veure l´inici de la vida cel·lular partint de la matèria no viva (aigua i 

cendra de carbó ) per l´acció de la llum dissolta a l´aire que penetra a l´aigua i “anima la matèria” tot formant-se 

vesícules amb formes cada cop més complexes fins a constituir les cèl·lules eucariotes. Però el manteniment de 

les cèl·lules tan sols és possible si el flux de partícules lluminoses, d’ions i d’oxigen arriba constantment a cada 

cèl·lula. Si es redueix aquest flux, es produeix un retrocés del procés: les cèl·lules es descomponen en vesícules 

un altre vegada, i es recomponen cèl·lules cancerígenes en formes més senzilles. Només si es dona una ulterior 

caiguda energètica, aquestes cèl·lules poden acumular-se i començar un metabolisme propi a expenses de les 

altres cèl·lules; tan sols llavors el procés esdevé perillós. El problema dels protocols oficials es que intervenen 

molt abans de que el procés sigui veritablement perillós, i a més ho fan amb tractaments tòxics que 

disminueixen l’energia i amb diagnòstics mortals que produeixen el pitjor per al metabolisme: por, resultant així 

“el guariment pitjor que la malaltia” la majoria de les vegades. 
 

El Dr. Hamer va viure a la seva pròpia pell l´experiència del càncer després de l´assassinat del seu fill de 19 

anys. Relaciona el càncer de manera extremadament precisa amb l´alteració de la correcta pulsació de l’òrgan, 

degut a una exageració de la seva funció normal a causa d’una situació d’estrès bé perllongat o bé intens.  

En trenta anys d´estudi dels òrgans i dels teixits del cos, creà un mapa extremadament exacte de les relacions 

entre emoció, cervell i òrgans, demostrant així que la majoria dels mal anomenats càncers desapareixerien sols, 

senzillament restablint la correcta pulsació de l’energia. Per a aconseguir això és imprescindible fer fóra la por 

injustificada, provocada per la ignorància, que està fomentada i mantinguda pels interessos no tan sols 

econòmics sinó de poder, de prestigi, de carrera,...  
 

El Dissabte, 15 de febrer del 2014, de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h., ANTONIO TAGLIATI, investigador 

independent, exposarà les indagacions de Reich i de Kremer.                     I el dissabte 22 de febrer 

explicarà les de Hamer, tot realitzant a continuació una síntesi molt clarificadora… i esperançadora 
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