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IMATE RAKA. UMRLI BOSTE!
So mi povedali zdravniki ….

Premagala sem raka

Povzeto po reviji Healing 
Newsletter, št. 1, 1995, poglavje 
10 in www.drday.com

Profesorica medicine, Dr. 
Lorraine Day, je pri zdravlje-
nju svojega rakavega obo-
lenja uporabila Gersonovo 
terapijo zdravljenja s sveži-
mi sokovi, polnovredno eko-
loško prehrano, postopke za 
razstrupljanje organizma in 
krepitev imunskega sistema.

Na letnem shodu Združenja 
za nadzorovanje raka smo imeli 
čast spoznati tudi dr. Lorraine 

Day. Doktorica je predstavila 
svojo lastno zgodbo. Obolela je 
namreč za rakom na dojki, ven-
dar potem, ko je zavrnila poha-
bljajočo operacijo, obsevanje in 
kemoterapijo, popolnoma oz-
dravela. 

Največji vtis je naredila nje-
na izjava - da je »tradicionalno« 
zdravniško terapijo odklonila 
zato, ker je študirala medicin-
sko literaturo, ki ji je dokazova-
la, da je vsakršno teh »tradicio-
nalnih« zdravljenje tako-rekoč 
– nesmiselno. Zakaj pacientom 
niso razpoložljive tiste infor-
macije, ki so znane strokovnja-
kom? Dr. Day je dejala, da je s 
pomočjo »zdrave pameti« prišla 
do zaključka, da »ne moreš uni-

čiti celotnega imunskega siste-
ma ter ob tem hkrati tudi oz-
draveti«. Odkrila je zdravljenje 
s prehransko dieto, Gersonovo 
terapijo, in dejala: »Rak me nič 
več ne plaši!«Dr. Lorraine je bila 
tako zelo pogumna, da je klju-
bovala ortodoksni medicini na 
zborovanju Združenja za nad-
zorovanje raka. Povedala je, da 
si je na sestankih tega združenja 
v treh letih pridobila več medi-
cinskega znanja in spoznanj o 
zdravljenju samega sebe, kot 
prej v dvajsetih letih svojega 
delovanja kot  kirurginja na 
travmatološkem oddelku. »Kot 
doktorica nisem namreč vedela 
prav ničesar o zdravljenju s pre-
hrano. Govorila sem o prehrani 

»Toda zmotili so se!« pravi zdravnica Lorraine Day, ki so ji pred devetnajstimi leti ugoto-
vili hitro rastočega raka na prsih. Majhen, kot frnikola velik tumor so ji operirali. Toda tumor 
se je kmalu ponovil, postal agresiven in hitro rastoč. Takrat je Dr. Day odklonila standardne 
medicinske terapije zaradi njihovih uničujočih stranskih učinkov in zaradi tega, ker te tera-
pije često vodijo v smrt. Namesto njih si je okrepila svoj imunski sistem z naravnimi in pre-
prostimi postopki, ki jih je ustvaril Stvarnik in so vsakemu na voljo, da si pozdravi svoje telo. 

Razvoj rakaste tvorbe, Dr. Lorraine Day, foto: http://www.drday.com
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in prišla do zaključka, da sem v 
preteklosti svojim pacientom 
govorila, da njihovo prehranje-
vanje resnično nima nobene po-
vezave z njihovim zdravljenjem. 
Bila sem nevedna. Bila sem neu-
mna, kot je velika večina zdrav-
nikov. Potem sem spoznala, kaj 
se v resnici dogaja na področju 
zdravja. O tem sem začela takoj 
študirati in govoriti. Sredi tega 
dogajanja sem odkrila, da imam 
raka na dojki. Bila sem dobese-
dno prepojena s karcinomom, 
ki se je razpredel znotraj mo-
jih prsi. Odšla sem k svojemu 
zdravniku, saj sem želela, da 
bi odstranil kepo iz mojih prsi. 
Doktor pa je dejal, da ne more 
prevzeti zdravljenja, če ne grem 
prej na predoperativno kemote-
rapijo. Čeprav sem mu poveda-
la, da sem zdravnica in da sem 
pripravljena podpisati izjavo, ki 

ga odvezuje od vsakršne legalne 
odgovornosti za moje odkla-
njanje kemoterapije, mi ni bil 
pripravljen pomagati. Jaz sem 
si želela le to, da mi odstrani 
zatrdlino in postavi diagnozo… 
vendar je dejal – ne. Njegov slo-
ves bi lahko bil postavljen na 
kocko. Iz njegove pisarne sem 
odšla s spoznanjem, da je za za-
konodajo povsem sprejemljivo, 
če zdravnik tedaj, ko pacient za-
vrača njegove napotke, odkloni 
zdravljenje pacienta. Zatorej 
sem odšla k drugemu kirurgu, 
strokovnjaku za raka na doj-
kah. Odstranil mi je zatrdlino, 
vendar mi ni mogel odstraniti 
celotnega rakotvornega tkiva. 
Dejal je, da mora odstraniti celo 
dojko. Seveda sem takšen poseg 
odklonila. Potem je predlagal 
obsevanje, kar sem tudi odklo-
nila. Tudi kemoterapijo sem 

odklonila. Moje telo bo že samo 
poskrbelo, da se bo vse uredilo!«

Znanka Marilyn Barnes, ki 
se je tudi popolnoma rešila ra-
kavega obolenja po Gersonovi 
terapiji s prehrano in sokovi, 
jo je »postavila pokonci« in jo 
naučila postopkov Gersono-
ve terapije. Začela je s sokovi, 
polnovredno rastlinsko in eko-
loško pridelano prehrano, kli-
stiranjem in ostalim. Na svoje 
rakavo obolenje je začela gledati 
kot na veliko avanturo. Gerso-
nova terapija je ostala osnova 
njenega zdravljenja. 

Še sedaj, po skoraj dvajsetih 
letih je zdrava, se dobro počuti, 
pomaga ljudem s podobnimi te-
žavami.    

Več o njej si preberite na: 
www.drday.com 

Dr. Dan v starosti 74 let, s svojimi prvimi vnuki. Je popolnoma zdrava in brez raka, še vedno opravlja 
svoje delo, sodeluje v vseh športih aktivnostih, katerih se je udeleževala, ko je bila v svojih dvajsetih in 
tridesetih letih. Ne jemlje nobenih zdravil, prav tako nima nobenih bolečin. Minilo je že devetnajst let, 
odkar se je njen rakavi tumor prvič pojavil. Kot lahko vidite, zdravje se izplača! Foto: www.drday.com


