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BIOTERAPIE
Reţete medicale
fără medicamente
chimioterapice

CUVÂNT ÎNAINTE

Sănătatea este bunul cel mai de preţ al omului. Ce fericire
poate să aibă un bolnav în pat de aur? Boala, ca inamicul numărul
unu al vieţii, trebuie combătută cu toate mijloacele profilactice şi
curative de care dispunem: atât chimioterapice cât şi bioterapice.
Cel mai de seamă medic al antichităţii, Hipocrat, a spus: „A
dobândi vindecarea este mai presus de orice în ştiinţa medicală;
mai multe căi, însă, ducând către această ţintă, trebuie s-o alegem
pe cea mai puţin vătămătoare”. Tot el a spus: „Primum non
nocere”, adică mai întâi de toate a nu vătăma.
Medicamentele chimioterapice au fost şi sunt auxiliare
preţioase ale omului, ele au adus şi aduc o mare contribuţie la
menţinerea stării de sănătate. Medicamentele au permis să se
vindece epidemiile, infecţiile microbiene, aceste flagele ale omeniri.
În ultimul timp însă întrebuinţarea medicamentului a devenit atât
de frecventă şi consumul atât de mare încât expun bolnavul la
complicaţii grave şi neaşteptate. Consumarea excesivă a
medicamentelor este o caracteristică a zilelor noastre, creează
bolnavului iluzia că folosind cât mai multe şi diverse
medicamente, chimioterapice, leacuri posibile, poate să-şi vindece
boala de care suferă. Însă nu realizează că, de cele mai multe ori,
duc la obişnuinţă sau provoacă o nouă boală neprevăzută.
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Consumul de medicamente creşte şi fără ajutorul medicului,
prin automedicaţie, sfaturi binevoitoare etc. Anxioliticile,
sedativele, tranchilizantele, barbituricele, ocupă primul loc în
consumul medicamentos din S.U.A., Franţa, Anglia şi alte ţări. În
anul 1970, în S.U.A., vânzările de analgezice din clasa aspirinei
au fost de 225 de tablete pe cap de locuitor, fiind incluşi la
numărătoare şi sugarii.
Se poate afirma că, astăzi, pe lista flagelelor sociale, alături de
maladiile cardiovasculare, cancer şi accidentele de circulaţie,
figurează bolile produse prin administrarea medicamentelor.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, alarmată de noul flagel care
ameninţă omenirea, poluarea medicamentoasă, recomandă prin
alte antidoturi şi revalorificarea multor mijloace terapeutice
naturale, tradiţionale.
M-am hotărât, deoarece mai mult de trei decenii am practicat
şi folosit şi alte mijloace terapeutice, să adun şi să redau reţete fără
medicamente chimioterapice, să pun la dispoziţie spre folosinţă şi
alte remedii naturale de tratament, care formează un nou capitol al
medicinii denumit „Bioterapie”. Am recurs la serviciile fitoterapie
,fizioterapie (hidroterapiei, electroterapie, balnio-climato-terapie),
dieteticii, culturii fizice medicale, acupuncturii., homeopatie,
apiterapiei etc., remedii scrise în cărţi de specialitate, pe care le-am
înmănuncheat într-un singur volum, pe diferite boli. Toate aceste
proceduri reduc în mod considerabil consumul de medicamente şi
nu dau reacţii adverse, nu dau efecte nocive secundare, nu dau
obişnuinţă, deci, să le folosim cu toată încrederea.
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