Hey, it’s Chris, from “Chris Beat Cancer.” Today, I have a very special video. You know, I am often contacted by people who just heard that their friend, family member or someone they care about was diagnosed.  And, I get these messages all the time, “Chris, my aunt was diagnosed with cancer” or “a friend of my mom’s” or whatever.  “I really want to help them and I don’t know where to start. I don’t know what to tell them.  Can you help?  Can you please help?”
This video is for that. That is what this video is about.
If you have cancer and you are watching this right now, chances are it’s because someone who cares about you very much took the time to send this to you.
 So I am going to tell you a quick version of my story.  I am also going to tell you what I  wish someone had told me when I was diagnosed, because I think it will be very, very encouraging for you. And, maybe change the way you are thinking about cancer.
So, first off, I was diagnosed with Stage III Colon cancer at age 26.  I was rushed into surgery. I was told that I would need nine to twelve months of chemotherapy. But, I refused chemotherapy. Instead, I radically changed my diet and lifestyle. I basically overdosed on nutrition with tons of juicing, giant salads, fruit smoothies and tons of fruits and vegetables from the Earth.  
So the first thing you need to understand about cancer is:  DO NOT TO BE AFRAID.  I know you are afraid;. You are probably terrified because think you are dying, but you are not.
Cancer is a very natural, normal process in the body. Everybody has cancer cells. We all have them. The body is designed to recognize and eliminate them when a cell mutates and becomes cancerous. So, that is a properly functioning body.  
Cancer is not the real problem. The lump, or bump, or lesion, or whatever is typically not the real problem, but it is a problem. It is not THE problem. The problem is that you are sick. You have a systemic, metabolic disease that is resulting in a tumor, or tumors, that are growing in your body.
The tumor is the symptom. The tumor is not the real problem. If you cut the tumor off, the body is going to build another tumor. So, when people have cancer, what is going on in the body? 
Cancer is a result of a body that is nutrient deficient, overloaded with toxins and, typically, the result of a suppressed immune system.  
So what is causing this? 
The cancer death rate (in the U.S.) has tripled in the last 100 years. If you compare our lifestyle to the lifestyle of our ancestors of 100 years ago, it is very different.  
So what has changed?
The food we are eating. 
We are eating all this processed, man-made food that we were never designed to eat, plain and simple. You have to get back to food coming straight out of the Earth in its natural form: fruits and vegetables. 
The Earth was created for us, and everything we need comes from the Earth. 
It is such a simple concept.  Truth is simple.  
The problem is we are overfed, but malnourished.  We are stuffed, but starving.  We are getting plenty of protein, fat and carbohydrates, and, not getting these valuable, critical micro-nutrients: vitamins, minerals, enzymes, anti-oxidants and the thousands of phyto-nutrient compounds found in fruits and vegetables, in plants that support the body’s ability to heal and function at optimal levels.  So, not only are we missing a lot of nutrients in our daily diets, but we are also putting in all this artificial, man-made food that our body doesn’t know what to do with.
We are polluting our bodies with artificial flavors, colors, texture enhancers, artificial fats, fake food, and that stuff is poisoning us, literally.  
You are poisoning and polluting your body with processed food.
Cokes, sports drinks, fast food, microwave food, restaurant food, all that stuff has been altered and it’s loaded with processed sugar, salt and all that other stuff I mentioned before.
So, diet is Number One.
The second thing is your lifestyle.  If you drink a lot, if you smoke a lot, and if you take drugs, especially pharmaceutical drugs, if you are taking one or more pharmaceutical drugs, those are immunosuppressant. Those are cancer promoting. There is no pharmaceutical drug that is good for you.  And, your condition is not because you are lacking a pharmaceutical drug.  Pharmaceutical drugs do not heal; they only mask and alleviate symptoms. 
The only way to true healing is nutrition to give your body all the building blocks that it needs to repair and regenerate. And, the good news is that you can do that. Your diet and your lifestyle are major factors. Drinking and smoking are cancer causers.  
Obesity is the second-leading cause of cancer. 
If you are overweight, it is pro-cancerous.  Your body is in a chronic state of inflammation and it is overloaded and it is struggling.  That is a major cancer promoter.
The third factor is lack of exercise, not moving.  If you compare yourself to our ancestors, most of them worked with their hands, they did physical labor, which is exercise.  They ate fresh food that they grew, got from a neighbor, they swapped with a neighbor. They bartered. They ate livestock, they or their neighbor raised. They ate fresh food from the Earth versus today, and all our processed food. So, you have got to move your body. Exercise and movement is life. When you exercise, you are sending signals of life to your body to grow and get stronger and to live!  So, you have to start exercising.
The fourth factor is stress. Stress destroys your immune system. It suppresses your immune system.  Whether it is relationship stress, work stress, too much exercise (like extreme exercise, like marathon running or triathlon training), you can over do it.  All stress is immunosuppressant.  If there are people in your life that you have not forgiven, if you are harboring negative emotions, like unforgiveness, bitterness, jealousy, judgmental, critical of others and you are always negative. You are in a chronic state of inflammation and stress. Your stress hormones are elevated. Your cortisol and adrenaline are elevated and that is a pro-cancerous condition.
All four of these factors, your diet, your lifestyle choices, whether or not you exercise and stress, that is how you get cancer.  
Those four factors either promote health or promote diseases, depending on your choices.  These are your choices.  And, that is the key.  You can turn your health around by changing the way you live your life.  So, don’t let anyone rush you into surgery, chemo or radiation.
You have time.  The majority of cancers are not life threatening and not emergency situations.  In fact, the majority of people diagnosed with cancer, feel fine.  They have a lump, bump or lesion or something unusual on a scan, but, other than that, they feel fine. They feel healthy.  Most doctors will even admit that you have some time.  And, if you tell your doctor, “I would really like to take some time to change my life.  Can I have 30 days?  Can I have 60 days?  Can I have 90 days?”  And, radically change your diet and lifestyle, and see what happens.  
That’s the absolute best approach and I can tell you I have met so many people that have done just that. And, they have not only lost weight, reversed chronic heart disease conditions, lowered their cholesterol, lowered their blood pressure and shrunk their tumors to nothing, by just changing their diet and feeding their body and giving it everything it needs to repair, regenerate and detoxify. So, it is very possible, very, very possible.
The medical view of cancer is that it is linear. That once you have a tumor, once they find a cancerous tumor, it can only go in one direction.  And, that is that it can only grow and spread all over your body.  But, the latest clinical research has proven that to be false. 
We know that cancer can heal.  
The body can heal.  
It’s called, “Spontaneous Regression.” That’s healing. 
The body created it. The body can heal it. You just have to give it the proper nutrients and care. 
I want to encourage you to learn more and start reading and researching, and reading other survivor stories of people who have healed themselves, and, there is a bunch of them on my site: chrisbeatcancer.com.  We can learn from the experience of others.  
And so I just want to close with this, by encouraging you, again, to take your time, don’t let anyone rush you into anything.  
Listen to your instincts.  Do not do something you don’t feel good about.  If you don’t feel good about surgery, if you don’t feel good about chemotherapy or radiation, do not consent. Do not do it.   don’t care how many family members or friends tell you that you have to do it. You do not have to do it. This is your life. You are in control. You make decisions and it is your life. You have to make the best decisions for you.  
I also want to encourage you to pray, to ask God to reveal Himself to you if you don’t know Him, and to lead you in the path of healing, to show you the way. That is what I did.  
When you reach out, when you step out in faith, and step out into the unknown, amazing things will happen in your life.  Miracles will happen.  God will reveal Himself to you.  He will show you the way.  He will light the path.
So, there’s a lot more information. I could keep this going for three hours... 
There is a lot more information on my YouTube channel (youtube.com/chrisbeatcancer) and my blog chrisbeatcancer.com  
I am on Facebook and Twitter, as well.
My mission is, not just sharing my story of healing, but sharing the stories of all the other people whom I have met that have used nutrition and natural therapies to heal.
I hope this has been helpful.  Please share this with anyone you know that has been diagnosed with cancer. 
And if you have cancer, remember, you have options.  
This is your life, and your body can heal.



Cześć, tutaj Chris z ‘Chris Beat Cancer’ (=Chris pokonał raka). Dziś mam specjalne nagranie. 
Często kontaktują się ze mną ludzie, którzy właśnie dowiedzieli się, że ich przyjaciel, członek rodziny lub inna osoba, na której im zależy, została zdiagnozowana. I cały czas otrzymuję wiadomości typu: ‘Chris, u mojej cioci zdiagnozowano raka’ lub ‘przyjaciel mojej matki...’ itd. ‘Naprawdę chcę im pomóc i nie wiem od czego zacząć. Nie wiem co im powiedzieć. Mógłbyś pomóc? Proszę pomóż.’
Stąd to nagranie. O tym właśnie będzie to video.

Jeśli masz raka i właśnie ogladasz to nagranie to prawdopodobnie dlatego, że ktoś, komu na Tobie zależy, poświęcił swój czas by do Ciebie to nagranie wysłać.

Przedstawię skróconą wersję mojego przypadku. Powiem Ci również co chciałbym, aby mi powiedziano, gdy ja zostałem zdiagnozowany, ponieważ uważam, że będzie to dla Ciebie bardzo motywujące i może zmieni Twój sposób myślenia o raku. 
I tak, zostałem zdiagnozowany na raka jelit w 3 stadium w wieku 26 lat. Czym prędzej poddałem się operacji. Powiedziano mi również, że będę potrzebować od 9 do 12 miesięcy chemioterapii. Ale odmówiłem poddania się chemii. W zamian radykalnie zmieniłem swoją dietę i sposób życia. Praktycznie ‘przedawkowałem’ z tym nowym odżywianiem (tony soków, gigantyczne sałatki, owocowe smoothie czy tony ekologicznych owoców i warzyw).

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć jeśli chodzi o raka to:  NIE BÓJ SIĘ.  Wiem, że się boisz. Jesteś najprawdopodobniej przerażony, ponieważ myślisz, że umierasz, ale tak się nie dzieje.
Rak to bardzo naturalny proces zachodzący w ciele. Wszyscy posiadamy komórki rakowe. Wszyscy je mamy. Ciało zostało zaprojektowane by rozpoznawać i eliminować komórkę, która mutuje i przekształca się w komórkę rakową. Na tym polega prawidłowe funkcjonowanie ciała.
Problemem nie jest rak. Guz, guzek czy inny objaw to nie główny problem. Problemem jest to, że jesteś chory. Masz chorobę układu odpornościowego, która przejawia się w postaci guza czy guzów, które rosną w Twoim ciele. Guz jest symptomem. Guz nie jest problemem do pokonania. Jeśli wytniesz guza, ciało wytworzy kolejny. 
Więc, jeśli ktoś ma raka, jakie procesy zachodzą w ciele?
Rak jest wynikiem niedoboru substancji odżywczych w ciele, które obciążone jest nadmiarem toksyn oraz osłabionego systemu odpornościowego.
Czym jest to spowodowane?

Wskaźnik śmiertelnosci na raka (w USA) potroił się w ostatnich stu latach. Jeśli porównasz nasz sposób życia do sposobu życia naszych przodów sprzed 100 lat, zauważysz jak się różnią. Co się zmieniło?

Żywność, którą spożywamy.
Najprościej można to ująć tak: jemy żywność przetworzoną, stworzoną przez człowieka do jedzenia której nasze ciała nie zostały ‘zaprojektowane’. Musisz powrócić do żywienia w formie w jakiej pochodzi żywność z ziemi, w jej naturalnej formie: do owoców i warzyw.
Ziemia została stworzona dla nas i wszystko, czego potrzebujemy pochodzi bezpośrednio z niej.
To takie proste założenie, bo prawda jest prosta.
Problem jest to, że jesteśmy objedzeni, ale niedożywieni. Jesteśmy pełni, ale zagłodzeni. Dostarczamy ciałom mnóstwa białek, tłuszczu, węglowodanów, a nie tych wartościowych, krytycznych dla naszego zdrowia, mikroelementów: witamin, minerałów, enzymów, antyutleniaczy i tysiąca fitoodżywczych elementów, które znajdują się w owocach i warzywach, w roślinach, które wspomagają zdolność ciała do samoleczenia i funkcjonowania na optymalnym poziomie.

Nasza dieta więc nie dość, że nie zawiera wielu substancji odżywczych to dodatkowo my sami wprowadzamy do naszych ciał sztuczne, przetworzone jedzenie, z którym nasze ciało nie wie co zrobić.
Zanieczyszczamy nasze ciała sztucznymi substancjami poprawiającymi smak, kolor, teksturę żywności, przetworzonymi tłuszczami, sztuczną żywnością. Dosłownie sami siebie trujemy. 
Coca cola, napoje ‘sportowe’, fast food, żywność z mikroflówki, jedzenie w restauracjach. Wszystkie to jest sztucznie poprawioną żywnością zawierającą za dużo sztucznego cukru, soli 
i innych elementów, o których wcześniej już wspomniałem.
Tak więc numer jeden to DIETA.
DRUGIM PROBLEMEM JEST TWÓJ SPOSÓB ŻYCIA. Jeśli nadużywasz alkoholu, palisz dużo papierosów, jeśli zażywasz substancje uzależniające w tym produkty farmaceutyczne jak leki to osłabiasz swoją odporność. Substancje te sprzyjają rozwojowi raka. Nie istnieją ŻADNE leki/produkty farmaceutyczne, które są dla Ciebie dobre. Twój stan zdrowia nie jest spowodowany brakiem leków. Produkty farmaceutyczne nie leczą. One tylko maskują i łagodzą symptomy choroby. 
Jedynym sposobem na prawdziwe wyleczenie są substancje odżywcze, które dostarczają Twojemu ciału ‘cegiełek’ niezbędnych do jego odbudowy i regeneracji. BARDZO DOBRĄ NOWINĄ DLA CIEBIE JEST TO, ŻE MOŻESZ SAM TEGO DOKONAĆ! Twoja dieta i styl życia stanowią główne czynniki. Picie alkoholu i palenie papierosów powoduje raka.

NADWAGA jest drugą główną przyczyną raka.
Nadwaga sprzyja rozwojowi raka. Twoje ciało jest w chronicznym stanie zapalnym. Jest wyczerpane walką z tymi stanami. 
Trzecim czynnikiem jest BRAK ĆWICZEŃ, BRAK RUCHU. Jeśli porównasz siebie do naszych przodków to zauważysz, że większość z nich pracowała własnymi rękoma. Pracowali fizycznie co stanowi formę ćwiczeń. Spożywali świeżą żywność, którą sami uprawiali lub otrzymywali od sąsiadów, którą otrzymywali w drodze wymiany barterowej. Spożywali mięso ze zwierząt, które oni sami lub ich sąsiedzi hodowali. Jedli świeżą żywność w przeciwieństwie do tego, co się dzisiaj dzieje w zakresie przetwarzania żywności. Musisz więc zacząć się ruszać. Ćwiczenia 
i ruch to życie. Kiedy ćwiczysz wysyłasz ciału sygnały by rosło, stawało się silniejsze, by żyło! Musisz zacząć ćwiczyć.

Czwartym czynnikiem jest STRES. Stres niszczy Twój system odpornościowy. Tłumi go, osłabia. Czy jest to stres spowodowany związkiem, w którym jesteś czy nadmiarem ćwiczeń (jak sporty ekstrymalne, jak biegi w maratonach czy treningi triathlonowe) możesz przesadzić. Każdy stres osłabia system immunologiczny. Jeśli są ludzie, którym nie przebaczyłeś, jeśli pielęgnujesz negatywne emocje jak brak wybaczenia, zgorzkniałość, zazdrość, osądzanie, krytycyzm względem innych, jeśli jesteś zawsze negatywnie nastawiony to jesteś w stanie chronicznego stanu zapalnego i stresu. Poziom hormonów jest podwyższony. Poziom kortyzolu i adreanaliny jest podwyższony, a to sprzyja rozwojowi raka.

Wszystkie cztery czynniki: Twoja dieta, wybory dotyczące stylu życia, czy ćwiczysz czy nie oraz stres powodują raka.
Te cztery czynniki mogą, w zależności od Twoich wyborów, albo promować zdrowie albo choroby. A to Twoje wybory. To jest klucz. Możesz zmienić swój stan zdrowia poprzez zmianę sposobu w jaki żyjesz. Nie pozwól nikomu skłonić Cię do operacji, chemioterapii czy radioterapii. Masz czas. Większość raków nie zagraża życiu i nie stanowią o tym, że znajdujesz się w sytuacji nagłej. W rzeczywistości większość ludzi, którzy zostają zdiagnozowani na raka, czują się dobrze. Mają guza, guzka czy narośl czy coś innego widocznego na skanie, ale poza tym czują się dobrze. Czują się zdrowi. 
Większość doktorów nawet potwierdzi, że masz czas. Jeśli powiesz swojemu doktorowi: ‘Potrzebuj trochę czasu na zmianę życia. Czy mam 30 dni? 60 dni? 90 dni?’. Jeśli radykalnie zmienisz swoją dietę i styl życia i poobserwujesz co się stanie. To jest zdecydowanie najlepsze podejście i mogę Ci powiedzieć, że spotkałem wielu ludzi, którzy tylko to zrobili.
Zrzucili nie tylko na wadze, wyleczyli przewlekłe stany chorobowe serca, obniżyli poziom cholesterolu, ciśnienia krwi i zmniejszyli swoje guzy do wielkości minimalnej poprzez zmiany 
w diecie i karmienie/dostarczanie organizmowi wszystkiego czego potrzebuje do wyleczenia się, regeneracji i odtoksycznienia. Jest to bardzo, ale to bardzo możliwe.
.
Medyczny punkt widzenia na raka jest taki, że jest to process liniowy. Według medycyny jeśli masz guza, jeśli go odkryją to zmierza to tylko w jednym kierunku, a mianowicie, że guz może tylko rosnąć i rozprzestrzenić się po całym ciele. Ostatnie badania kliniczne dowodzą, że jest to fałszywe podejście. 
Wiemy, że RAKA MOŻNA WYLECZYĆ.
Ciało może się samo wyleczyć.
To się nazywa ‘SPONTANICZNA REMISJA/REGRESJA’,  a to jest wyleczenie.
Ciało tego dokonalo. Ciało może się samo leczyć. Musisz jemu po prostu dostarczyć właściwych substancji odżywczych i uwagi.
Chciałbym zachęcić Cię byś się dowiedział więcej na ten temat. Zacznij czytać i badać to zagadnienie. Czytaj historie ludzi, którzy przeżyli, którzy się sami wyleczyli, a jest ich sporo na mojej stronie: chrisbeatcancer.com. Możemy się tyle nauczyć na podstawie doświadczeń innych ludzi. Chciałbym zakończyć zachęcając się, po raz kolejny, byś dał sobie trochę czasu. Nie pozwól nikomu skłonić Cię/pośpieszyć do niczego.

Słuchaj swoich instynktów. Nie rób niczego jeśli masz złe przeczucia. Jeśli nie czujesz wewnętrznie zgody na operację, chemioterapię czy radioterapię to nie zgadzaj się na nie. Nie rób niczego wbrew sobie. Nie przejmuj się ilu członków rodziny lub przyjaciół mówią Tobie, że musisz coś/to zrobić. NIC NIE MUSISZ ROBIĆ. TO TWOJE ŻYCIE. TY PODEJMUJESZ DECYZJE, bo to Twoje życie. Ty jesteś w stanie podjąć najlepsze dla siebie decyzje.

Chciałbym Cię również zachęcić do modlitwy, by Bóg się Tobie objawił jeśli Go jeszcze nie znasz, by poprowadził Cię ścieżką zdrowienia, by wskazał Ci drogę. Ja to zrobiłem. 
Kiedy wyciągniesz do Boga ręce, kiedy wkroczysz z wiarą w nieznane to wydarzą się niesamowite rzeczy. Cuda się wydarzą. Bóg objawi się Tobie. Wskaże Ci drogę i ją oświetli.

Jest tyle informacji i wiadomości na ten temat. Mógłbym tak jeszcze przez 3 godziny...
Wiele informacji znajdziesz na moim kanale na YouTube (youtube.com/chrisbeatcancer) i na moim blogu chrisbeatcancer.com.
Istnieję także na Facebook’u i Twitterze. 
Moją misją jest dzielenie się nietylko moją historią wyzdrowienia, ale historiami wszystkich ludzi, których poznałem i którzy stosując właściwe odżywianie i terapie naturalne wyzdrowieli. 

Mam nadzieję, że dostarczone w tym nagraniu informacje Tobie pomogą. Proszę podziel się tym z wszystkimi, którzy zostali zdiagnozowani na raka.
A JEŚLI MASZ RAKA – PAMIETAJ – MASZ WYBÓR.
TO TWOJE ŻYCIE. CIAŁO MOŻE SIĘ SAMO WYLECZYĆ.





