
 

  

 

 

Keď jej reportéri odhalili rozsah lží, 
ktoré zinscenoval proti nej Chris 
Geiger, Dr Cathar prehlásila, že si 
svoju rakovinu zaslúži („He deserves 
to have cancer.“), a to sa dostalo na 
titulky britských novín. 
 

Reportérke „Daily Mail“ Geiger 
povedal, že rakovinu v súčasnosti 
nemá.   Dr Cathar napadol za jej 
jedinečnú ochotu mu pomôcť, pričom 
odmietla prijať od neho jedinú pencu.  
Smial sa, že mu uverila, že má 
rakovinu. 
 

Dr Cathar sa  pýta sa svojho 
Sprievodcu na stav, lebo Boh vidí 
každú molekulu v tele a vie stanoviť 
presne, čo telo potrebuje v každom 
bode, tak ako sa to osvedčilo od roku 
2003 už aspoň na 12 psoch Dr Cathar 
s výsledkami, ktoré by sa ináč ani 
nedali vysvetliť. Dr Cathar sa spýtala 
Boha, či má Geiger rakovinu a jasnou 
odpoveďou bolo: „Áno.“  
 

Svet ktorý stojí na podvodoch, cirkev 
viac ako hocaká iná inštitúcia, a 
médiá, ktoré denno-denne klamú, si 
prirodzene nevedia predstaviť, že by 
spôsob života Dr Cathar mohol byť 
pravdou, napriek tomu, že sa takto 
odvíja doložený od roku 2003.  
 

Dr Cathar vyzvala tých istých novinárov v septembri 2013, aby skontaktovali Geigera a 
aktualizovali jeho stav pred verejnosťou.   Geiger vzápätí stiahol zo svojich webov akúkoľvek 
spomienku o Dr Cathar.   V marci roku 2014 sa potvrdilo, že Geiger pred dvadsiatimi rokmi 
rakovinu nemal a že klamal za peniaze, keď tvrdil, že je vyliečeným pacientom s rakovinou.  Na 
odhalenie rozsahu, do akého klamal, Dr Cathar 27.03.2014 vydala výzvu, aby dokázal aspoň to, 
že by bol mal akýsi nádor.   Geiger na výzvu nereagoval.  Dňa 27.04.2014 ho Dr Cathar verejne 
obvinila z podozrenia, že o svojom nádore a rakovine úplne klamal, čím kruto zneužíval dôveru 
pacientov, ktorým sa nedáva žiadna nádej, len lži.  Tento krát vyzvala médiá, aby zistili 
a uverejnili plnú pravdu o Geigerovej údajnej chorobe.   Sú známe prípady, kedy sa stav zvaný 
Sarkoidóza, ktorý pramení z chronického zápalu, plietol s rakovinou a to v tej istej časti tela, 
o ktorej Geiger tvrdí, že tam mal rakovinu, uprostred hrudi.  Už nejde o to, či Geiger klamal, ale 
o to, že do akej miery klamal a to najširšej verejnosti, včítane prostredníctvom televízie. 



 

 

Už sa vie, že pred dvadsiatimi rokmi rakovinu nemal, takmer určite nemal ani len 
nádor, nevie sa akú chorobu mal namiesto rakoviny a tiež sa nevie, že kedy a ako 
sa prejaví akákoľvek rakovina, ktorú doposiaľ len Boh videl v Geigerovi.   
 
O pravde ohľadom rakoviny sa však nesmie písať.  Rakovinou sa úspešne znižuje nadpočet 
obyvateľov štátov a zároveň sa jej neúspešným farmakologickým liečením plnia pokladnice 
v prospech účastinárov a bankových magnátov, ktorým „patrí svet“.   Tá malá hŕstka celkom na 
vrchu pyramídy rakovinu nedostane, lebo rakovina nie je prvotným ochorením, ale druhotným, 
ktoré sprevádza iný vážny problém v tele.  Pokiaľ si niekto môže dovoliť mať svojho 
súkromného lekára, ktorý geneticky vyhodnotí partnerov na plodenie detí, pozoruje moč dva 
krát do týždňa a krv každé 2 týždne a akýkoľvek výkyv sa okamžite napráva, pritom konzumuje 
výlučne netoxické potraviny a žije v netoxickom prostredí, tak taký jedinec si môže byť istý, že 
rakovinu vyvinúť nemôže.  Zato každý má zaručené, že ho osud, aký si sám vyrába svojimi 
myšlienkami a skutkami, zastihne v primeranej podobe a v správnom čase.   
 
Ono je to síce pravda, že obdobie prežitia po rakovine sa v niektorých druhoch rakoviny 
predlžuje, no je to aj v dôsledku zlepšovania životnej úrovne. 
 

Film, ktorý  „odhalil” Dr Cathar ako „šarlatánku” vzhľadom k liečeniu 

rakoviny, mohol byť pokusom zbaviť sa jej ako svedkyne smrti dvoch 

Slovákov, zatiaľ čo Dr Cathar vedie v Británii kampaň za vyšetrovanie 

okolností, za ktorých títo Slováci zomreli: 
 

Producent Malcolm Prior, editor Dimitri Houtart, a Alastair McKee ako reportér, použili 
plateného agenta provokatéra Chrisa Geigera, aby zneužil súcitnú povahu Dr Cathar.  
Nehanbili sa hrabať 15 rokov dozadu cez internet cez akékoľvek komentáre kdekoľvek, 
a zmasírovať slová vybrané z ich kontextu do príbehu, pre ktorý nevedeli predložiť dôkazy.    
Spoliehali sa na to, že BBC diváci nebudú schopní, alebo im to nebude stáť za to, aby si 
prečítali skutočné výroky Dr Cathar na jej webe, z ktorých by jasne vyplynulo, že jej obvinenie 
je scestné.  Ľudia, čo videli film o Dr Cathar ho nazvali  „odporným nasadením mačety”, teda 
že účelom filmu nebolo informovať, ale „zmasakrovať“ Dr Cathar.  
 
S tvrdením, že je zúfalým pacientom s rakovinou, si Chris Geiger vyžiadal stretnutie s Dr 

Cathar, počas ktorého ju tajne filmoval s  jediným účelom, aby sa jej ublížilo.  Materiál 

nasledovne zostrihali a transformovali tak, aby Dr Cathar vyzerala a vyznela nemožne, pričom 

nenechali jedinú jej vetu nenarušenú.   Toto dielo dezinformácie potom odvysielali ako 

„dokumentárny film“ o praxi liečiteľky.  Dr Cathar prestala pracovať s všeobecnou 

verejnosťou ako liečiteľka po roku  2002, desať rokov pred týmto filmom.  

Dr Cathar uplatňuje svoje skúsenosti s cieľom povzbudzovania pacientov s rakovinou k tomu, 

aby si volili kladný prístup ku svojej situácii, a aby posúdili širšie okolnosti tejto zložitej 

choroby.  Nazrite jej informácie o rakovine na  dhaxem.com – INTERNATIONAL.   Spoločnosť 

na ňu napľula prostredníctvom stanice BBC.  Skupiny so záujmom v rakovinovom priemysle, 

ktorý predstavuje miliardy len v Británii, nasledovne odštartovali kampaň pod týmto nápadne 

vhodným heslom: 

 



 
 
 
Dr Cathar sa domnieva, že Chris Geiger sa zúčastnil.  V čase, keď práve vychádzala jeho kniha 
s názvom „Klub ľudí, čo prežili rakovinu“ (The Cancer Survivors Club) sa pán Geiger 
podivuhodne utiahol do Delray, kde mu nevyhovuje teplo, odkiaľ uverejňuje obrázky 

teplomerov, a na twitter vešia komentáre 
o plastických nákupných sáčkoch.  Nuž, ono takéto 
aj bývajú dôvody, pre ktoré ľudia chodia na Floridu.  
 
Pán Geiger vystavoval skvelú farbu svojej pleti, 
dokonca v súlade s farbou obalu jeho knihy, už 
v novembri 2012.  
  
Na twitteri, a okrem iného, tiež uverejnil príspevok 
o tom, ako trvalo slovenskej upratovačke 15 hodín 
povysávať jeho dom.  (Mal to byť úbohý žart 
a urážka Slovákov, a či prejav opovrhovania 

dôkladným prístupom k práci a poctivosťou slovenských žien.)  Tento britský „statočný 
hrdina“ zrejme prekypuje nacistickými a rasistickými nápadmi, lebo hneď predchádzajúci jeho 
príspevok podobne hrubo, ale menej ponižujúco, uráža Indov.   Ako „statočného hrdinu” ho 
niekto označil do britských médií. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delray Beach je známe svojím strediskom pre rakovinu, Eugene M. & Christine E. Lynn Cancer 
Institute, Boca Raton Regional Hospital, ktoré pán Geiger záhadne nespomína vo svojich  
komentároch.  Zdá sa, že kdekoľvek sa pán Geiger vyberie, nedokáže byť bez rakoviny; na veci 
pracoval usilovne, a zaslúži si plne sa tešiť z plodov svojej práce.  Je možné, že Floridu 
neopustil od apríla 2013.   
 
 

Lynn Cancer Centre sa takto chváli svojimi možnosťami: 
 



Eugene M. & Christine E. Lynn Inšitút pre liečenie rakoviny je jedným z najväčších stredísk  
svojho druhu na južnej Floride a  na základe obsiahlosti  svojich možností a poskytovaných 

zdravotných služieb, 
je nositeľom uznania 
od Americkej vysokej 
školy chirurgov  
(American College of 
Surgeons).  V Lynn 
Inšitúte pre liečenie 
rakoviny sa ročne 
ošetruje viac ako 3 

000 pacientov s rakovinou v takých zariadeniach, sko sú  Harvey & Phyllis Sandler Pavilion, naše 
stredisko vybavené najnovšou technológiou a možnosťami; ako aj naše ostané priestory 
v Delray Beach.   
 

Čítajte viac:  http://www.brrh.com/Cancer_Institute.aspx?LinkId=1177 
 
A toto je príslušné zriadenie v kraji, kde mal pán Geiger svoj domov v Británii, v Somersete.  Pán 
Geiger považuje britské zariadenia na liečenie rakoviny za úplne skvelé a odporúčal by ich 
hocktorému pacientovi s rakovinou:  
 
Nádej pre zajtrajšok (Hope for Tomorrow, charita) 
zahájila prevádzku svojej druhej mobilnej jednotky 
poskytujúcej chemoterapiu…  navštevuje nasledovné 
miesta: 
• Minehead 
• West Mendip 
• Bridgwater       
 

Čítajte viac:  http://www.hopefortomorrow.org.uk/our-projects/somerset-mobile-chemotherapy-unit/ 

 
  
Približne dva a pol roka a dlhšie  môže ubehnúť odo dňa, kedy sa rakovinová reťaz reakcií 

spustí v tele, a bodom, kedy lekári zistia rakovinu „najnovšími vedeckými metódami“.   V tom 

čase sa telo preprogramuje do iného spôsobu fungovania, do spôsobu, v ktorom sa tvoria 

tumory – ale „pretekári/pretekárky o život” ktorí neveria v žiadne nezmysly, naďalej čakajú 

na tú fľaštičku alebo pilulku vyčarovanú farmaceutickým džinom, ktorá to všetko popraví za 

týždeň (zhruba).   „Preteky o život“ je každoročná letná kampaň organizovaná v Británii 

s cieľom zbierania fondov pre výskum rakoviny.  Zúčastňujú sa jej hlavne ženy, pričom sa 

oblečú do ružových farieb.  Trvá asi 2 dni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Niektorí dokonca popísali rakovinu ako nedokončený proces liečenia, ktorý prebieha 

v súvislosti s iným vážnym problémom v tele, pričom existuje asi 200 rozličných druhov tejto 

choroby.  Očakávať, že jediný liek by dokázal byť účinným proti všetkým druhom rakoviny sa 



nezdá byť logické, ani realistické.  Rádioterapia aj chemoterapia sú účinné v prípade 

niektorých druhov rakoviny, a beznádejne neúčinné v mnohých iných.    Jedinou skutočne 

účinnou metódou ostáva predchádzanie rakovine, alebo veľmi skoré liečenie samotných jej 

príčin, a než sa začnú vyvíjať tumory. 

Dr Cathar tvrdí, že najlepším spôsobom predchádzania rakovine, ako aj najlepším prístupom 

k jej liečeniu, je žiť čisté životy v každom zmysle, na tele a na mysli, a za to ju napadli 

a strápňovali.  Ublížili jej za to, že sa obetovala pomôcť jednotlivcom, ktorí sa sami priznali, že 

ju oslovili nečestne.  

Toto sú hlavní aktéri filmu proti Dr Cathar: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Falošný žiadateľ o pomoc, ktorú       Reportér ktorý odhalil, že            Profesor Chris Bunce, ktorý  

si myslel, že nepotrebuje.  Výraz      v  skutočnosti ide o pokus            asi považuje  chemoterapiu               

jeho tváre a  symbolika farieb           zastaviť  vyšetrovanie                   za bezpečnú, ale kapustnú 

a tvarov v pozadí  by boli                    smrti Slovákov,  lebo vo               šťavu má za „veľmi nebezpečnú“,     

mrazivé pre tých, čo  tomu                 filme poukázal na právnu            a požiadavka žiť čistý život    

rozumejú.  Nasadil pascu,                   listinu zmeny mena                      mu vraj naháňa strach.        

a teraz ukazuje svetu, kto v nej         z príslušnej stránky                       Dr Cathar navrhla  p. Geigerovi,                          

sedí.  Volá sa Chris Geiger.                 na webe cathar.org.uk.                že kapustná šťava by pomohla                

Je oficiálnym „ambasádorom“          Volá sa Alastair McKee.               potláčať jeho rakovinu.   

pre rakovinový výskum.                                                                                      
 

Film predstavil Profesora Bunce v jeho úlohe riaditeľa výskumu organizácie s názvom 

„Výskum leukémie a lymfómov“.  Prof Bunce skúma a vyhodnocuje materiály pre PLoS One a 

pravidelne skúma a vyhodnocuje materiály pre Blood (Krv), Cancer Research (Rakovinový 

Výskum), Leukaemia (Leukémia), British Journal of Haematology (Britský časopis pre 

hematológiu) and iné zdroje.                                                                                        

Podľa Expressu zo 16.03.2103 vedci objavili, že v skutočnosti, diabetická tabletka Metformín 

syntetizovaná v roku 1920 potláča rakovinu.  A podľa HHS.gov (US) HealthBeat (zo 6. marca 

2013) testovanie potláča rakovinu, len aby sa uviedli dva z nedávno uverejnených „oficiálnych 

potláčateľov rakoviny“.  Navyše sa zdá, že profesor Bunce sa postavil v roku 2012 za 

myšlienku používať antidepresívny prípravok TCP na liečenie rakoviny. 

(http://www.icr.ac.uk/press/press_archive/press_releases_2012/22613.shtml). 

 

Hlavne výpoveď, že „testovanie potláča rakovinu” dokazuje, že výraz „potláčať” (napr. 

rakovinu) znamená robiť niečo pozitívne v smere boja proti, alebo v zmysle predchádzania 

niečomu, a nie viac ako to.   Ale keď Dr Cathar použila ten istý výraz v spojení s kapustou, 

ktorá je zdrojom Vitamínu C s nízkou kyslosťou (okrem iných svojich vlastností a na rozdiel od 

citrusového ovocia), a zatiaľ čo dodnes nikto okrem možno profesora Bunce nepopieral, že 



Vitamín C potláča rakovinu, profesor Bunce reagoval, akoby Dr Cathar tvrdila, že kapusta je 

liekom proti rakovine.  – Jasne zlomyseľné zneužívanie jazyka s cieľom vyvolať 

neopodstatnenú nenávisť a odsudzovanie Dr Cathar.   A toto sa volá „predložiť vedecký 

posudok“, pán profesor Bunce?   Predstavuje to tiež Váš prístup, ktorý uplatňujete, keď  

…“vyhodnocujete veľké množstvo žiadostí o jednorazové financovanie výskumu v mene 

dobročinných organizácií a Výboru pre Finacovanie Výskumu (Charity and Research Council 

Grant applications)”?  (Web Birminghamskej Univerzity, november 2013).     

 

Niektoré metódy testovania sa už overili ako nebezpečné a iné sú vraj „nie oveľa úspešnejšie 

ako hodiť si mincou”.  Čítaj viac: http://healthland.time.com/2012/05/25/why-people-cling-

to-cancer-screening-and-other-questionable-medical-interventions-even-when-they-cause-

harm/#ixzz2Sy9Hx3Gh (25.05.2012) 

 

Zatiaľ čo ošetrovanie pozostáva predovšetkým z chemoterapie, 

množstvo štúdií už ukázalo, že z dlhodobej perspektívy 

chemoterapia  umožňuje rakovinu viac ako ju potláča, ale toto 

sa neobjaví v reklamách, lebo chemoterapia znamená veľké 

peniaze pre tých, čo majú slovo.  Tieto štúdie navrhujú, že je možné, že proteín zvaný  

WNT16B, ktorý sa tvorí pri fibroblastoch buniek v blízkosti tumorov, podporuje tvorbu 

rakovinových buniek a ich inváziu do okolitého tkaniva.  Viac sa dá dočítať  v angličtine v 

práci: “How Chemotherapy May Trigger Tumors’ Resistance” od Alexandry Sifferlin a tiež v:  

„Chemo 'Undermines Itself' Through Rogue Response“, BBC News, alebo v „Chemotherapy 

Resistance in Cancer Treatment Tied to Nearby Proteins“, CBS News.   

 

„Be Clear on Cancer“ je heslo, ktoré sa preloží ako „Vyjasni si fakty ohľadom rakoviny“. 

 

Navrhuje sa, že asi 90% pacientov s metastázami rakoviny prsníkov, prostaty, pľúc, alebo 

hrubého čreva vyvinú odolnosť voči chemoterapii, a v štúdii uverejnenej v časopise Nature 

Medicine  (Lieky prírody), výskumníci hlásia, že nadbytok proteínu  WNT16B, môže dokonca 

podnietiť tvorbu rakovinových buniek a ich inváziu do okolitého tkaniva.   
                                                                                     

Vľavo je ústrižok z novín uverejnených v pondelok 3. júna 2013.  Aj na 
Slovensku sa objavili reportáže o tom, ako vraj americký herec 
Michael Douglas povedal, že dostal rakovinu hrdla z orálneho sexu 
a že tento je súčasne aj najlepším liekom proti nej.  V jednom z jeho 
internetových blogov pán Geiger píše: „Myslím si, že Michael Douglas 
a ja sme mohli byť bratmi dvojičkami v predchádzajúcom živote, 
nakoľko máme priveľa ukazovateľov spoločných na to, aby to bolo len 
zhodou okolností.”   
 
Zdá sa, že prípravky proti depresii, lieky pre diabetikov, metódy 
testovania, len aby sa ich vymenovalo niekoľko, to všetko je „dobré 
a bezpečné“ pre pacientov s rakovinou; len kapusta je veľmi 
nebezpečná, podľa tohto filmu.   
 
„Kapusta … je mimoriadne dobrým zdrojom sinigrínu.  Sinigrín je 
jedným z glukozinolátov obsiahnutých v kapuste, ktorému sa dostalo 
mimoriadnej pozornosti v rámci výskumu ako predchádzať rakovine.  
Sinigrín v kapuste sa dá premeniť na allyl-izothiocyanát, alebo AITC.  
Ukázalo sa, že táto izothiocyanátna zložka obsahuje jedinečné 

http://healthland.time.com/2012/05/25/why-people-cling-to-cancer-screening-and-other-questionable-medical-interventions-even-when-they-cause-harm/#ixzz2Sy9Hx3Gh
http://healthland.time.com/2012/05/25/why-people-cling-to-cancer-screening-and-other-questionable-medical-interventions-even-when-they-cause-harm/#ixzz2Sy9Hx3Gh
http://healthland.time.com/2012/05/25/why-people-cling-to-cancer-screening-and-other-questionable-medical-interventions-even-when-they-cause-harm/#ixzz2Sy9Hx3Gh


vlastnosti v zmysle predchádzania rakovine mechúra, rakovine hrubého čreva a rakovine 
prostaty.” 
http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=19 
 
Diéta, ktorú  Dr Cathar navrhla pánovi Geigerovi v Decembri 2012 až do konca Januára 2013, 

teda na jeden mesiac, a to bolo uvedené vo veľkých písmenách pod hlavičkou, bola diéta na 

detoxifikáciu.   Keď sa stretli, pán Geiger mal mierne červené fľaky po tvári, 

z ktorej sa aj potil.  Tieto pozorovania viedli Dr Cathar k tomu, aby aj 

racionálne pripustila možnosť, že je úprimne a možno dokonca vážne chorý.   

Kombinácia jedál, ktorú mu dala na jeden mesiac nebola označená ako 

„diéta pre rakovinu“, lebo nič také neexistuje.   Keď komentoval, nielen že 

profesor Bunce vynechal tú skutočnosť, že strava bola navrhnutá len na 

jeden mesiac, ale navyše film nesprávne navádzal diváka k tomu, aby uveril, že Dr Cathar mu 

týmto dala „stanovenú“ diétu pre rakovinu (na neobmedzenú dobu), čo je absurdné.   Pán 

Geiger ďalej zadržal tú skutočnosť, že sa mu diéta poslala ako príloha k emailu, v ktorom sa 

navrhovalo šťavu podľa chuti rozriediť (navrhnutý objem vcelku bol 1 liter) a jesť len také 

jedlá, a len v takom množstve, ako so sa mu žiada a ako mu chutí.   Podľa Dr Cathar sa celá 

záležitosť diéty zlomyseľne prekrútila k bodu v ktorom žiadne z tvrdení nebolo presné, alebo 

pravdivé.  

„In aid of cancer research“ sa dá preložiť ako „Na 
podporu výskumu rakoviny“ a hovorí sa o peňažnej 
podpore a zbierkach.  
 
Film ukazovali na programe Inside Out BBC West 
14.01.2013, a písalo a komentovalo sa o ňom 
v miestnych, národných a medzinárodných médiách.   

Výrobcovia filmu prekrútili mnohé skutočnosti, zatiaľ čo hrali na najnižšie ľudské city, na 
nenávisť a strach, so zjavným úmyslom nahuckať jednotlivcov so sklonom k násiliu aby 
napadli a prípadne zabili Dr Cathar.  Vysielanie obsahovalo informácie, ktoré sa netýkali, no 
zato otvárali možnosť v tom smere, aby sa nenávisť vyvolaná filmom voči Dr Cathar, prípadne 
obrátila v nenávisť rasovú/národnostnú.  
 

BBC neodpovedali na sťažnosť CAS-1920830-0SX1D0 z 10.02.2013 o tom, že výroba filmu 

zahrňovala kriminálne metódy.  Skutočnosť, že BBC neodvolali svoje tvrdenia a nevydali 

ospravedlnenie, otvára možnosť, že BBC prípadne nabáda k rasovej/etnickej nenávisti voči 

ľuďom zo Slovenska, a že BBC spokojne odvysielajú vážne lži, včítane ohľadom zodpovednosti 

za smrť človeka.   

 

Viac o filme: 

 

Ráno dňa 2. januára 2013 Malcolm Prior z televíznej vysielacej stanice BBC telefonoval Dr 

Cathar, že o nej vyrábajú film o tom, že nelegálne poskytuje liečenie rakoviny za úžernícke 

ceny £280 za sedenie.  Dr Cathar bola v šoku, lebo od roku 2003 neprijala žiadneho klienta na 

akékoľvek liečenie, kdežto rakoviny, a od roku 2008 už vôbec nepracovala ako liečiteľka s 

ľuďmi, len so zvieratami.  S jedinou výnimkou.  V decembri 2012 jej akýsi muž volal, že je 

nesmierne zúfalý a aby mu pomohla.  Pýtal sa jej ako dlho to bude, kým ho vylieči z rakoviny 

a ona mu okamžite povedala, že nikto nemôže vyliečiť rakovinu druhého, len človek sám 

svoju.  Tak ako bolo a je v jej článkoch na tému rakoviny.  Keďže bol ale natoľko „zúfalý“, zo 



súcitu súhlasila, že sa s ním stretne s tým, že sa jej možno podarí mu aspoň trošku citovo 

uľaviť a prípadne navrhnúť čo najzdravší jedálníček. Peniaze odmietla prijať. Zatiaľ čo 

pracovala ako liečiteľka, Dr Cathar mala v niektorých prípadoch jedinečné úspechy, a to je 

doložené, včítane v „oficiálnej“ tlači.   Nazri prílohu na konci tohto dokumentu.  

 

Skutočnou príčinou prečo si ju vytypovali je takmer iste to, že Dr Cathar tlačí, aby sa 

vyšetrovala smrť dvoch Slovákov v Anglicku, Gejzu G, a pána „B“.  O tomto bolo už 

uverejnených niekoľko článkov na Slovensku, a bola odvysielaná jedna relácia v slobodnom 

rádiu, po internete.  Pritom životy dvoch Slovákov dodnes nestáli za námahu ambasáde, MZV, 

ani Jojke a iným slovenským a českým oficiálnym médiám.  Boli to ale ľudia a spoluobčania. 
 

                                                                                                                               
Vľavo nižšie je Chris Geiger a údajne Kirsty Hemmingová, ktorá ho sprevádzala počas návštevy.  Nie je jasné, 

prečo sa slečna/pani Hemmingová neobjavila vo filme a prečo sa jej tvár dôsledne kamufluje, aby nebola 

rozpoznateľná. Tento záber sa údajne vyhotovil ako sa zberali na cestu k  Dr Cathar.  

 

Pán Geiger, muž stredného veku 

s nezaujímavým výzorom sa dostavil na 

stretnutie s jeho najnepravdepodobnejšou 

„manželkou“, s mladou a iskrivou Kirsty 

Hemmingovou   (zamestnankyňou BBC), 

ktorá zaprela, že by mala čokoľvek do 

činenia s médiami, keď sa jej Dr Cathar 

priamo opýtala.   Ono to nebola otázka, 

ktorou by Dr Cathar vítala návštevníkov, no 

v tomto prípade Dr Cathar  vycítila kamery 

a živé natáčanie okamžite ako dorazili.  Prítomnosť pána Geigera nevydávala príjemný pocit 

a tá čierna vetrovka, v ktorej sa javí že by ju bol mal oblečenú, bola v skutočnosti biela 

a špinavá, so zelenými pásmi.   Ako dlho trvalo vyprať špinu z vetrovky pána Geigera do 

čierna? 

Dr Cathar bolo jasné, že pán Geiger nie je typ človeka, s ktorým by sa jej dalo pracovať, 

a povedala mu to.  Z toho dôvodu aj odmietla prijať od neho peniaze.   (No on jej nechal 

predtým dohodnutú sumu za dvojhodinové konzultáciu, vo výške o niečo viac ako jednej 

pätiny sumy, ktorú nepravdivo udali, bez toho, že by to mohli ukázať, alebo predložiť 

jediného svedka.)   

Dr Cathar sa vždy pridržiavala princípu, že jej klienti platili len vtedy, keď boli úplne spokojní  

a len toľko, za koľko hodný sami považovali jej príspevok.  (Niektorí ľudia svojvoľne platili 

viac, ako bola sadzba.) Chudobní ľudia nemuseli platiť a nikto nebol diskriminovaný.  Kde 

začína a kde končí ochota pána Geigera klamať?  Dr 

Cathar sa predstavil pod falošným menom „Chris 

Prior“. 

Pán Geiger klamal Dr Cathar keď jej povedal, že sa mu 

vrátil Non-Hodgkinov lymfóm, ale Dr Cathar nepracuje 

na základe diagnóz ktoré jej niekto správne či 

nesprávne podá, ona pracuje na základe pokynov 



svojho duchovného Sprievodcu, ktorý vidí každú molekulu v tele a dokáže určiť tak presne 

ako nikto iný, čo telo potrebuje v každom bode.  To jej umožnilo v posledných rokoch vylúčiť 

rakovinu úplne medzi jej psami.  (Nazri stranu 12).  

Zjavná zlomyseľnosť, ktorou prešpikovali príbeh o Dr Cathar, sa kryštalizovala v  reportážach 

a pripomienkach, ktoré ľudia uverejnili inde: „Za tým, ako ju Geiger odhalil verejnosti, bola 

nútená stiahnuť svoj Web, ktorý jej robil reklamu ako skutočnému doktorovi.”  

(http://elitedaily.com/news/world/spiritual-healer-exposed-charging-374-cancer-patients/ - 

overené 02.09.13.)   Oba spomínané weby, dhaxem.com, ako aj cathar.org.uk, naďalej 

podávajú pravdivo kvalifikácie a iné údaje o Dr Cathar, zatiaľ čo jej 

životopis na anglickej verzii dhaxem.com nebol menený od roku  

2000 (s výnimkou poslednej informácie a mena, keď bola Dr Cathar 

nútená zmeniť si meno z Dagmar na Corascendea).  Zatiaľ, čo vo 

filme síce výslovne nepovedali, že Dr Cathar by bola klamala 

komukoľvek o tom, že by bola medickou lekárkou (k čomu by nikdy 

nebola mala dôvod), jednoznačne nainscenovali postupnosť 

informácií tak, aby divák, ktorému to nestojí za to, pozrieť sa na jej 

web, automaticky predpokladal, že tomu tak bolo.    

Ústrižok z leta 2013 oznamuje plánované otvorenie v roku 2016 

nového farmaceutického laboratória firmy AstraZeneca, ktoré bude 

stáť 330 miliónov libier, bude zamestnávať asi 2000 ľudí, a bude sa 

sústrediť na výskum rakoviny.  Generálny riaditeľ Pascal Soriot 

povedal, že to firme umožní podieľať sa na špičkovom výskume 

v danej oblasti.   

Počas stretnutia pán Geiger tajne filmoval Dr Cathar a BBC neskôr zostrihali a prekrútili 

materiál tak, že jediná jej veta neostala nenarušená.  Súčasne použili akékoľvek efekty na to, 

aby vyzerala a vyznela ako sprostý a necitlivý človek.    

 

Zašli tak ďaleko, že tvrdili, že 

počas jej Dhaxem terapie určitá 

pacientka zomrela.   Keď sa Dr 

Cathar konečne dostala k tomu, 

aby si pozrela film (nevlastní 

televízny prijímač od roku 1996), 

bolo jej jasné, že cieľom tak hroznej lži 

zaobalenej do toľkých bludov a strašidelných 

efektov, mohlo byť jedine nahuckať  

nahnevaný dav k tomu, aby ju napadli a možno aj zabili.  Film sa postaral o to, aby ukázal 

detaily vchodov, okien a všetkých strán budovy, v ktorej býva.  Skutočným cieľom mohlo byť 

vylúčiť ju ako aktivistku za vyšetrovanie smrti dvoch Slovákov, narodenia postihnutého 

dieťaťa objednaného na potrat, a použitia podstatnej sumy verejných prostriedkov 



pridelených na slovenské služby, ktoré alebo neboli dodané, alebo boli dodané na zjavne 

neprijateľnej úrovni.  Článok v slovenčine o týchto udalostiach vyšiel už v júni 2011 a kópiu 

nájdete aj tu: 
 

http://cathar.org.uk/data//slovak/Slovaci_v_Anglicku.pdf 
 

Dr Cathar verí, že film bol vyhotovený za účelom nabádania k jej vražde, v rámci snahy 

pozastaviť  (potrebu) vyšetrovania týchto záležitostí.  Domnieva sa, že postup výrobcov tohto 

filmu v mene BBC bol nelegálny, lebo na základe falošnej pretvárky a provokácie vyrobili 

umelý príbeh, zatiaľ čo prekrúcali a nesprávne vysvetľovali skutočnosti, a to scestne predložili 

verejnosti ako dokumentárny film. 

 

Zato je Dr Cathar  vďačná pánovi Geigerovi, Kirsty, a výrobcom programu za to, že ju vyliečili 

z jej sklonu plytvať svojím súcitom na ľudí, na ktorých je stratený.   
 

 

Odozva na film: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keď ide o ospravedlňovanie vivisekcie, používanie zvierat je vraj potrebné pre 

dosahovanie výsledkov v prospech ľudí.   Ale ak sa dokáže vyliečenie z rakoviny 

metódou “Dhaxem”, vtedy sú príklady zvierat nebezpečné pre človeka!  –  Ako 

vedia výrobcovia filmu vysvetliť rozdiel? 

 

A ak sú poprední vedci v oblasti výskumu rakoviny, ako je Profesor Bunce, 

schopní prehlásiť, že výsledky dosiahnuté so zvieratami nemajú žiadny dopad 

na ľudí, alebo sú dokonca nebezpečné pre človeka, na akom vedeckom základe 

potom pokračujú s vlastným výskumom na zvieratách, pričom Británia sa už 

stala hlavným mestom sveta čo sa týka vivisekcie, a zatiaľ čo vykonáva výskum 

na zvieratách objednaný farmaceutickými firmami z takmer celého sveta? 
 

 

 

Ľuďom so schopnosťou prehliadnuť lacné divadelné efekty vhodné na dušičkový karneval 
v priebehu vysielania 14.01.2013 neušli slová komentátora, ktorý, tak opovržlivo ako sa 
dalo, zreteľne povedal: 
 

„… len zato, že si vyliečila psa” (z rakoviny). 
 

Takže je to oficiálne a potvrdené – metódou Dhaxem sa vyliečila rakovina v psovi!   
 

http://cathar.org.uk/data/slovak/Slovaci_v_Anglicku.pdf


Dr Cathar nestrácala čas, a do 16. Januára 2013 upozornila na toto historické prehlásenie 
stanice BBC tých, čo bojujú proti vivisekcii, a uverejnila to aj na internete. 

 

Nasledovne film editovali, a nahrali ho v zmenenej podobe, z ktorej toto prehlásenie 
vystrihli na BBC iplayer!!! 

 
Máte ešte žalúdok na viac žurnalizmu tohto druhu v mene BBC? 

 

 

 

Na rozdiel od odvysielanej lži, Dr Cathar nevie o žiadnom pacientovi-pacientke, 
ktorý(á) by bol zomrel v priebehu Dhaxem terapie.  
 

Zato osoba, s ktorou sa Dr Cathar stretla, mala 
rakovinu dva krát.  V prvom prípade, ktorý sa 
objavil v roku 2004, si pacientka s pomocou Dr 
Cathar spočiatku zmenila svoju životnú náplň 
a kariéru tak, aby s nich mala radosť.  Len v roku 
2008 jej vypukla nová rakovina v druhom 
prsníku, toho istého typu, ako bola tá prvá.  
V tomto druhom prípade sa pacientka pod 
vplyvom svojho manžela rozhodla pre výlučne 
konvenčné metódy, čo zahrňovalo hormonálne 
prípravky - a pacientka zomrela v roku  2012. 
 

To bolo o štyri roky neskôr,  

ako ju Dr Cathar videla naposledy! 
 

Preto, správne meno terapie v priebehu ktorej táto pacientka zomrela, drahá 
BBC, nie je Dhaxem, ale: 

 

„CHEMOTERAPIA!” 

 

Verejnosť má právo požadovať vysvetlenie, ktoré nebude urážkou ľudskej inteligencie.  
  

Nasledovná manipulácia s materiálom potom, čo už boli lži odvysielané, nie je riešením v prípade 
protizákonného obviňovania, ktoré sa javí ako prípadné nabádanie ubližovať nevinnému človeku. 

 

Tento film obsahoval dôkazy proti výrobcom Dimitri Houtart a Malcolm Priorovi, ako aj proti 
reportérovi Alastair McKee.   Títo a ďalší, čo na filme spolupracovali, zneužili svoje pozície 
v médiách, zatiaľ čo zdiskreditovali BBC.  Prečo si vybrali práve Dr Cathar, ktorá už dlhé roky 
nepracovala ako liečiteľ?  A prípadnú odpoveď opätovne navrhlo odvysielanie „strašidelnej“ 
verzie filmu, v ktorom sa postarali o to, aby nevynechali príležitosť poznamenať že : 
 
 

„NARODILA SA NA SLOVENSKU!” 



 

Dr Cathar prestala prijímať nových klientov v roku 2003 a od roku 2005 pracovala ako 
tlmočníčka.   Pritom verejne vyjadrovala obavy ohľadom smrti dvoch Slovákov so spojením 
ku Kráľovskej nemocnici v Gloucesteri, menovite Gejzu G , ktorý zomrel v októbri 2010, a 
pána “B”, ktorý zomrel v decembri 2011.  Gejza G zomrel na zlyhanie srdca, zatiaľ čo sa 
domnieval, že má brať len antibiotiká, ktoré mu dali, potom čo Dr Cathar vypudili 
z nemocnice, keď sa tam dobrovoľne dostavila aby pomohla Gejzovi a jeho rodine 
porozumieť lekárske pokyny.   
 

 

 

Dr Cathar nikdy neprijala od nikoho £280 za liečenie.  Ak by sa výsledky, ktoré dosahuje so 
zvieratami, dosiahli s ľuďmi, ťažko by bolo určiť ich cenu v peniazoch.    
 
Okrem toho, že vyliečila svojho psa Sophie z bujnejúcej zhubnej rakoviny v roku 2003 (keď 
jej zverolekár dal 3-6 mesiacov života), Dr Cathar zabránila vypuknutiu rakoviny ešte aspoň 
v dvoch ďalších svojich psoch.  V poslednom prípade z Júna 2013 veterinár nedokázal zistiť 
žiadne zmeny tkaniva počas dvoch predchádzajúcich návštev, no nasledovne sa potvrdilo, že 
tkanivo, ktoré sa odstránilo, bol dobre ohraničený tumor.   Dr Cathar psa preventívne liečila 
na rakovinu asi rok.  Ten pes má 9 rokov a je mimoriadne zdravý na svoj vek.  Štyria jej psi 
zomreli od roku 2007 (po strate Sophie v dôsledku starého veku) vo veku 14 a pol až 17 
rokov.   Všetci boli z času na čas liečení na rakovinu a žiadny z nich rakovinu nevyvinul; 
najmladšia, štrnásť a pol ročná fenka, zomrela na zlyhanie srdca a ostatní traja na starobu.  
Zatiaľ čo 50 percent psov starších ako 10 rokov vyvinie rakovinu podľa 
http://pets.webmd.com/dogs/guide/dogs-and-cancer-get-the-facts, spomínaní štyria psi 
a ďalší štyria, ktorých Dr Cathar doteraz má, a  ktorí už tiež spadajú do kategórie 10 roční 
a starší, ani jeden z nich nemal/nemá rakovinu.   Štatisticky hovoriac, až štyria psi Dr Cathar, 
starší ako 10 rokov, by boli mohli vyvinúť rakovinu.   Namiesto toho, všetkých osem 
nemalo/nemá známku rakoviny a každý z nich bol/je popísaný veterinármi ako „vo 
výnimočne dobrej kondícii“, tí, ktorých už nemá, až do ich posledného dňa. 
 
Zatiaľ, čo Dr Cathar neprijala jediného klienta zhruba za posledných 10 rokov,  niekoľko 
záujemcov poslala preč.   Dr Cathar sa venovala takmer výlučne duchovnej výuke, 
s občasnými súkromnými konzultáciami ohľadom Duše.  Uvedomila si, že každý dokáže liečiť 
len sám seba a to bolo a naďalej je jasne zdôrazňované na jej webe.   Nazri „Na tému 
rakoviny“ (v slovenčine) na www.dhaxem.com INTERNATIONAL. 
 
To, že Dr Cathar dokáže identifikovať rakovinu skôr, než sa začne vyvíjať a  že jej dokáže 
predchádzať, a že ju dokonca dokáže vyliečiť, už začína byť doložené jej prácou so psami od 
roku 2003. 
 
Alastair McKee sa opýtal profesora Bunce, čo si myslí, kde by bol Chris Geiger za rok, ak by 
bol nasledoval rady Dr Cathar.  (Aj keď ste nevideli film, určite si už viete predstaviť, akú dal 
pán profesor odpoveď.)   Dr Cathar sa teší byť svedkom toho, kde bude Chris Geiger  za rok 
po tom, čo nenasledoval rady jej duchovného Sprievodcu, ktoré by bolo bývalo treba 
zintenzívniť a aktualizovať prinajmenšom raz za každé dva týždne .   
 

Ale Dr Cathar je spokojná s tým, že vyliečenie z rakoviny je 
protizákonné.   

 

Film ju presvedčil, že je to tak správne! 
 

http://pets.webmd.com/dogs/guide/dogs-and-cancer-get-the-facts
http://www.dhaxem.com/


 

Rada si obmedzí svoju nelegálnu činnosť liečenia na zvieratá, ktoré podľa nej, nielen majú  
srdce, ale možno aj svedomie. 
 

 

 

Dr Cathar nasadila vlastné zdroje k propagácii  Testamentu Katarov, 
a písala články o svojich skúsenostiach ako liečiteľ, aby tak pomohla 
druhým rozvíjať si svoje duchovné porozumenie o sebe samých.  Tieto 
informácie sú prístupné zadarmo hockomu na  dhaxem webe.    
 
 

 

V priebehu toho istého obdobia, ako ju napadlo InsideOut, niekto zneužil jej osobné informácie u firmy 
PayPal.  Znepokojili ju telefonáty zo zadržaného čísla, v priebehu  ktorých jej tvrdili, že musí nazrieť do 
svojho konta.  Volajúci tvrdili, že sú predstaviteľmi firmy PayPal.  PayPal 15.01.13 potvrdil, že oni neboli 
v styku s Dr Cathar, a že dané konto bolo zrušené v roku 2010. 
 

 

Priatelia Dr Cathar boli znepokojení tým, že zvolený citovo negatívny charakter filmu 
vyvolával dojem,  akoby nabádal divákov k tomu, aby napadli Dr Cathar vo vlastnom obydlí, 
pričom sa ukazovalo neprimerané množstvo záberov, včítane vchodu, okien, a všetkých 
prístupných strán budovy.  
 
Útok na obydlie Dr Cathar sa aj uskutočnil, 15. Januára, nasledujúci večer po vysielaní.  
Zodpovedným mohol byť len jednotlivec schopný reagovať na prípadnú takúto výzvu 
podrobiť niekoho násiliu.    Podľa Dr Cathar, zodpovednosť za vandalizmus, ktorého sa stala 
obeťou, nesie stanica BBC.  
 

Dr Cathar sa domnieva, že účelom lži o tom, ako vraj akýsi pacient zomrel v priebehu jej 
liečenia bolo primäť rozhnevaný dav k tomu, aby ju napadli, a aby ju prípadne zabili.      
 
Jednoznačné výzvy k tomu, aby ju zabili, spolu s inými výzvami k tomu,  aby ju podrobili 
mimoriadnemu násiliu, boli uverejnené na  „This is Gloucestershire”, (Toto je Gloucesterský 
Kraj), čo je internetovou verziou miestnych novín.  To ostalo uverejnené bez editovania, na 
internete.  Tu sú dva príklady (vyňaté 09.02.2013): 
 

 
Preklady:   
„Zabite ju ohňom, je to jediný bezpečný spôsob ako sa uistiť, že nezničí niekoho iného.“ - a 
 
„Mali by zobrať tohto maniaka k pobrežiu k útesu, a tam ju vykotiť.  Že vraj rakovina je 
skúsenosť.  Rád by som jej vrazil do papule za to.“ 
 
Vidiac príspevky v This is Gloucestershire 09.02.2013, Dr Cathar je ľúto, že sú ľudia, ktorí si 
ubližujú tým, že nesú v sebe toľkú nenávisť.   
 



Napriek tomu, že BBC nebola schopná poprieť, že výroba tohto filmu 
zahrňovala nelegálne metódy, dodnes nik nebol stíhaný za nabádanie 
mimoriadneho násilia voči Dr Cathar vysielaním lži dňa 14.01.2013, 
vo filme, ktorý sledovalo veľké množstvo ľudí. 
 
Zato príspevky čitateľov v This is Gloucestershire naznačujú aká hladina IQ sa vyžadovala na 
to, aby niekto tomuto filmu uveril. 
 
V nasledujúcu nedeľu po vysielaní filmu sa Dr Cathar stala obeťou ďalšej filmovanej 
provokácie.  Veľkého čierneho psa diaľkovo ovládali tak, aby zasahoval medzi jej psov 
v otvorenom priestore kde chodia na prechádzku.  Tento pes vystrašil malého postihnutého 
psa ktorého majiteľkou je Dr Cathar.  Pes nasledoval Dr Cathar a jej psov aj potom, keď vyšli 
z parku, až k ich bráne.   Pes potom pokračoval na vzdialený koniec ulice a zmizol v tam 
zaparkovanom aute.   To auto okamžite naštartovalo a stratilo sa za rohom.   
 
Ten pes bol jediným nevinným účastníkom v tejto špinavej hre. 
 
Čisté životy sa nepreukazujú tým, či niekto nadáva neposlušným psom, ale v skutkoch 
a motívoch človeka voči každému, včítane psov, ktorých prípadné slová kriminálne štvaného 
majiteľa nebolia.  Len tí, čo si nevedia predstaviť čisté skutky môžu považovať zvuky za 
meradlo čistoty.  
 
Škoda, že tá istá kamera nezachytila vandalov nasadených na Dr Cathar a že títo neboli 
nahlásení jej, a polícii, alebo ešte lepšie, že ich neukázali v televízii.    
 
Dr Cathar dúfa, že majiteľ Dobermana sa dočkal kohokoľvek vyzeral v poli neďaleko obydlia 
Dr Cathar, v nasledujúci deň.   
 
Dr Cathar verí, že je možné, že tí, čo sú zodpovední za dodržiavanie zákona a za poriadok dali 
podnet k výrobe tohto filmu, a že naďalej podporujú tých, čo sa jej snažia ubližovať. 
 
Také komentáre ako hore, proti Dr Cathar, ktoré sú udržiavané na oficiálnom webe takmer 
mesiac, ak by boli bývali namierené na človeka čiernej pleti, by tam neboli ostali hodinu, 
a príslušných komentátorov by boli bývali zatkli. 
 
Dr Cathar je presvedčená, že úrady hlavne v Gloucesterskom Kraji, podnecujú násilie 
a nenávisť voči nevinným ľudom, ktorí neporušujú zákon, ak majú akékoľvek sympatické 
spojenie k Slovensku a tento film a komentáre, ktoré ostali uverejnené bez editovania, a 
ktoré by sa v spojenom kráľovstve netolerovali voči druhým, sú zrejme toho dôkazmi.  
  
 

 

Vo filme sa venovala pozornosť tomu, že si Dr Cathar zmenila meno.  V dokumente, na ktorý 
je prepojenie dole na strane 9, sa spomínajú podrobnosti, za akých okolností sa cítila 
donútenou zmeniť si meno po tom, čo druhí začali používať jej meno aby jej zobrali prácu 
a aby ju profesionálne diskreditovali.   
 

Dr Cathar je hrdá na to, že mala Dagmar Ebster-Grosz za svoje “skutočné meno”, ktoré jej 
dali rodičia.    
 

 

15. januára, editované 9. februára, preklad 12. februára 2013, verzia z 27. apríla 2014. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 V roku 2011 Geigerovi udelili titul: „Fejtonista roku“ na  ocenenie jeho  žurnalistickej práce. 

 

                                                                     … 

 

Istý mladý známy Dr Cathar sa vzdal štúdia žurnalistiky, po tom, čo vraj 

pochopil, že na to, aby sa stal úspešným žurnalistom, nebude smieť dovoliť, 

aby mu pravda prekážala v predložení dobrého príbehu.  

 

 

 

 

 

 



Než začala pracovať s metódou Dhaxem, Dr Cathar pracovala s mnohými populárnymi druhmi liečenia:  


