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INTRODUCERE

anomalie (substantiv): Ceva care se abate de la ceea ce 
este considerat standard, normal sau de aşteptat. 

A ţi auzit, probabil, o poveste ca asta – o persoană 
cu cancer avansat a încercat tot ceea ce medicina 

convenţională are de oferit, inclusiv chimioterapie şi chirurgie, 
dar nimic nu a funcţionat. Este trimisă acasă să moară, dar 
cinci ani mai târziu intră în biroul medicului, sănătoasă şi fără 
nici urmă de cancer. 

Când am auzit prima dată o poveste ca asta, consiliam 
pacienţi cu cancer la un spital mare de cercetare a cancerului 
din San Francisco. În timpul pauzei de prânz, citeam cartea Dr. 
Andrew Weil, Vindecare spontană, când am dat peste un caz 
de remisie totală. Am îngheţat, confuză şi uimită. Oare acest 
lucru chiar s-a întâmplat? Oare această persoană a depăşit un 
cancer avansat, fără să folosească medicina convenţională? 
Dacă da, de ce nu apare pe prima pagină a tuturor ziarelor? 
Chiar dacă s-ar fi întâmplat o singură dată, era totuşi un eve-
niment incredibil. În definitiv, această persoană a dat peste un 
gen de leac pentru cancerul său. Bărbaţii şi femeile pe care le 
consiliam ar fi dat orice să afle secretul acestui supravieţuitor 
– ca şi mine, de altfel. 

Intrigată, am început imediat să caut şi alte cazuri de re-
misie totală. Ce am descoperit m-a şocat. Erau publicate peste 
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o mie de astfel de cazuri, toate apărute fără prea multă vâlvă 
în reviste medicale şi totuşi era prima dată când auzeam de 
unul – eu, care lucrez la o instituţie importantă de cercetare a 
cancerului. Cu cât cercetam mai mult acest subiect, cu atât de-
veneam mai frustrată. S-a dovedit că nimeni nu investighează 
în mod serios aceste cazuri, nici nu a făcut vreo încercare de 
a le urmări. Ce e mai rău: cei mai mulţi dintre supravieţuitorii 
care au trecut printr-o remisie totală cu care am vorbit mi-au 
spus că medicii lor, deşi s-au bucurat pentru ei, de multe ori nu 
au fost interesaţi să afle ce au făcut pentru a se însănătoşi. Ul-
tima picătură pentru mine, însă, a fost atunci când câţiva dintre 
supravieţuitori mi-au spus că medicii lor le-au cerut, de fapt, să 
nu spună nimănui, nici celorlalţi pacienţi din sala de aşteptare, 
de recuperarea lor uimitoare. Motivul? Ca să nu dea „speranţe 
false“. Deşi e, cu siguranţă, de înţeles faptul că aceşti medici 
nu ar vrea să-i facă pe pacienţii lor să creadă că metodele prin 
care s-au vindecat alte persoane ar putea funcţiona şi în cazul 
lor, reducerea completă la tăcere a acestor poveşti adevărate de 
vindecare este cu totul altceva. 

Câteva zile mai târziu, o clientă pe care o consiliam a 
izbucnit în lacrimi în timpul şedinţei de chimioterapie. Avea 
31 de ani, doi copii gemeni mici şi fusese diagnosticată recent 
cu un cancer de sân agresiv, stadiul 3 (din 4 posibile). Printre 
suspine, m-a întrebat: 

‒ Ce pot să fac pentru a mă face bine? Spune-mi ce să fac 
– voi face orice. Nu vreau ca băieţii mei să crească fără mamă.

Am privit-o în timp ce stătea acolo, epuizată şi cheală, cu 
singura ei speranţă de recuperare scurgându-i-se încet în vene. 
Şi apoi m-am gândit la acele peste 1.000 de cazuri1 incredibile 
de recuperare totală pe care nimeni nu le cerceta. Am respirat 
adânc, m-am uitat în ochii ei şi i-am spus:

‒ Nu ştiu. Dar am de gând să încerc să aflu asta pentru tine. 
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Acela a fost momentul în care am decis să continui cu 
doctoratul şi să-mi dedic viaţa pentru a găsi, a analiza şi da, 
pentru a vorbi despre cazurile de remisie totală. La urma ur-
mei, dacă încercăm să „câştigăm războiul cu cancerul“, nu 
e logic să vorbim cu cei care l-au câştigat deja? De fapt, nu 
ar trebui să-i supunem pe aceşti supravieţuitori la numeroase 
teste ştiinţifice şi să le punem toate întrebările care ne trec prin 
minte, în încercarea de a le afla secretul? Doar pentru că nu 
putem explica imediat de ce s-a întâmplat un anumit lucru, 
asta nu înseamnă că ar trebui să-l ignorăm – sau, mai rău, să le 
spunem altora să nu vorbească despre el. 

Exemplul pe care-l folosesc întotdeauna este Alexander 
Fleming, un om de ştiinţă care a ales să nu ignore o anomalie. 
Din câte se spune, în 1928, Alexander s-a întors din vacanţă şi 
a găsit un mucegai care se dezvolta în mai multe vase Petri, 
lucru care nu l-a surprins, dată fiind lunga sa absenţă. El a în-
ceput să sterilizeze vasele, imaginându-şi că pur şi simplu va 
trebui să reia experimentul de la început. Din fericire, însă, a 
decis să ia o pauză şi să arunce o privire mai atentă – şi atunci a 
observat că toate bacteriile dintr-un anumit vas erau moarte. În 
loc să ignore anomalia din acest vas şi să o considere o simplă 
întâmplare, Fleming a decis să cerceteze problema mai departe 
– şi acest lucru l-a condus la descoperirea penicilinei. 

Această carte împărtăşeşte rezultatele cercetărilor mele 
asupra remisiei totale a cancerului. Acesta este rezultatul deci-
ziei mele de a nu ignora cazurile anormale, ci, mai degrabă, 
de a proceda ca Alexander Fleming: să arunc o privire mai 
atentă. Cu toate acestea, mai întâi vă voi povesti puţin despre 
trecutul meu, astfel încât să puteţi înţelege mai bine de unde 
am plecat şi ce m-a inspirat să-mi dedic viaţa acestui subiect. 
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Povestea mea

E xperienţa mea legată de cancer a început atunci 
când eu aveam 3 ani, iar unchiul meu a fost diag-

nos ticat cu leucemie. Boala lui a fost un proces lung şi ane-
voios, care a durat cinci ani de zile, aruncând o umbră asupra 
reuniunilor noastre de familie şi insuflându-ne nouă – mie şi 
tuturor verişorilor mei mici – o frică incredibilă faţă de boala 
misterioasă numită „cancer“. În cele din urmă, unchiul a murit 
când eu aveam 8 ani, lăsându-l pe verişorul meu de 9 ani fără 
tată. Atunci am aflat că taţii pot muri de cancer. 

Câţiva ani mai târziu, când aveam doar 14 ani, un prieten 
apropiat a fost diagnosticat pe neaşteptate cu cancer la stomac, 
imediat după absolvirea clasei a VIII-a. În stare de şoc, micul 
nostru oraş din Wisconsin s-a adunat imediat în jurul lui, im-
pulsionându-l cu numeroase strângeri de fonduri şi vizite la 
spital. Unii dintre prietenii mei erau plini de speranţă, dar eu 
nu am putut ignora acel sentiment de teamă, cuibărit adânc în 
stomac – la urma urmei, mai văzusem asta înainte. După doi 
ani lungi şi plini de efecte secundare, prietenul meu a murit, 
la vârsta de 16 ani. Întreaga noastră comunitate a participat 
la înmormântarea lui, iar în următorii câţiva ani, eu şi ceilalţi 
prieteni ai mei am mers cu regularitate mormântul lui, cu flori. 
Atunci am aflat că absolut oricine ar putea muri de cancer, în 
orice moment. 
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Câţiva ani mai târziu, când învăţam să-mi iau licenţa la 
Universitatea Harvard, am făcut cunoştinţă pentru prima dată 
cu medicina complementară, yoga şi meditaţia. Aceste prac-
tici şi idei ciudate m-au făcut să încep să-mi pun la îndoială 
credinţele anterioare despre faptul că mintea şi corpul sunt se-
parate şi am început, treptat, să practic yoga din ce în ce mai 
mult. După patru ani minunaţi, primul meu loc de muncă după 
Harvard a fost să devin coautoare la o carte despre încălzirea 
globală şi m-am trezit dintr-o dată aşezată în faţa monitorului 
toată ziua, lipsită de interacţiunea socială de care mă bucura-
sem în timpul facultăţii. Atunci când un prieten mi-a sugerat 
să fac ceva în privinţa izolării mele – să devin voluntar –, pri-
mul lucru care mi-a venit în minte a fost acela de a-i ajuta pe 
pacienţii cu cancer: fără îndoială din cauza experienţelor mele 
timpurii cu această boală. 

Îmi amintesc şi acum prima mea zi de voluntariat în pa-
vilionul de pediatrie de la Memorial Sloan-Kettering Can cer 
Center din New York. Tot ce am făcut a fost să joc Monopoly 
cu câţiva copii cărora li se administra chimioterapie intrave-
nos, dar sentimentul profund pe care l-am simţit în timp ce îi 
ajutam să uite de boala lor pentru câteva ore mi-a schimbat cu 
adevărat viaţa. Am ştiut imediat că mi-am găsit chemarea, iar 
după câteva săptămâni de voluntariat, căutam deja programe 
de pregătire pentru absolvenţi. Am participat la cursurile Uni-
versităţii Berkeley din California, pentru a-mi lua diploma de 
masterat în asistenţă oncologică, cu accent pe specialitatea de 
consiliere a pacienţilor cu cancer. 

În timp ce eram în California, interesul meu pentru me-
dicina complementara s-a adâncit, determinându-mă să citesc 
multe cărţi pe această temă şi să finalizez un curs intensiv de 
profesori de yoga. Îmi petreceam zilele consiliind pacienţi cu 
cancer, iar serile studiind şi practicând yoga. La acea vreme, so-
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ţul meu studia pentru a-şi lua diploma în medicina tradiţională 
chineză (acupunctură, plante medicinale etc.) şi, de asemenea, 
învăţa o formă esoterică de vindecare prin energie, astfel încât 
eram efectiv înconjurată de exemple de medicină complemen-
tară. În această perioadă, am citit cartea lui Andrew Weil, care 
mi-a schimbat cursul vieţii, făcându-mi cunoştinţă cu ceea ce 
Weil numește „vindecare spontană“, şi convingându-mă să-mi 
continui doctoratul, astfel încât să pot studia acest subiect fas-
cinant în profunzime. Din acel moment, mi-am dedicat viaţa 
pentru a descoperi ce fac oamenii pentru a învinge cancerul, 
chiar şi atunci când nimeni nu le mai dă nicio şansă.

Ce este remisia totală? 

Pentru a înţelege ce este remisia totală, ar fi util mai în-
tâi să ne gândim la ce înseamnă remisia „standard“ sau „non-
radicală.“

Un medic se aşteaptă ca boala să intre în remisie dacă 
este descoperită suficient de devreme şi, de asemenea, dacă 
este unul dintre tipurile de cancer „mai tratabile“ de astăzi. De 
exemplu, dacă o femeie este diagnosticată cu cancer mamar 
stadiul 1, se aşteaptă – statistic vorbind – ca ea să nu mai aibă 
cancer cel puţin cinci ani, atâta timp cât urmează tratamentul 
medical recomandat de chirurgie, chimioterapie şi/sau radia-
ţie. Cu toate acestea, dacă aceeaşi femeie este diagnosticată cu 
cancer pancreatic faza 1, există doar o şansă de 14% ca ea să 
fie în viaţă în următorii cinci ani, chiar dacă urmează toate tra-
tamentele medicale recomandate1. Asta se datorează faptului 
că, în prezent, medicina convenţională nu are pentru cancerul 
pancreatic tratamente la fel de eficiente cum sunt cele pentru 
cancerul de sân. 
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