ΕΝΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΑΣ ΜΥΚΗΤΑΣ;

... όπως ισχυρίζεται ο Ιταλός ογκολόγος,
Dr. Tullio Simoncini, M.D.

Ο ρόλος των µυκήτων στην θεραπεία του καρκίνου µε βάση τη Γερµανική Νέα Ιατρική
Τα παρακάτω περιλαµβάνουν αποσπάσµατα του βίντεο κλιπ του Dr. Simoncini και µια σύντοµη περίληψη
των ανακαλύψεων του Dr. Hamer σχετικά µε τη σχέση µεταξύ καρκίνου και µυκήτων.
Dr. Simoncini: «Η τρελή συµπεριφορά του κυττάρου είναι µια επινόηση, µια υπόθεση που κανείς δεν έχει
τεκµηριώσει... Εδώ και εκατό χρόνια υποστηρίζουν οι επιστήµονες αυτήν την υπόθεση η οποία δεν έχει
έως τώρα αποδειχθεί. Ποτέ. Η συγκεκριµένη υπόθεση στερείται κάθε αποδεικτικού στοιχείου. Ταυτόχρονα,
υποστηρίζεται µόνο από αρνητικά στοιχεία. 8,5 εκατοµµύρια θάνατοι από καρκίνο... Μετά από πολλά
χρόνια έρευνας, εξακολουθεί (ο καρκίνος) να περιβάλλεται από µυστήριο».
Ο Dr. Hamer ανακάλυψε το 1979 (την περίοδο εκείνη ήταν επικεφαλής παθολόγος σε ογκολογική κλινική
της Γερµανίας) ότι οι διάφορες µορφές καρκίνου δεν είναι «κακοήθεις» όγκοι, αλλά το αποτέλεσµα
βιολογικών προγραµµάτων επιβίωσης (SBS) που δηµιουργήθηκαν για να βοηθήσουν ένα άτοµο κατά τη
διάρκεια µιας κατάστασης βιολογικής σύγκρουσης.
Ο Dr. Hamer ανακάλυψε επίσης, όπως διατυπώνεται στον Τέταρτο Βιολογικό Νόµο, ότι όλοι οι καρκίνοι
που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της φάσης ενεργής σύγκρουσης (όγκοι των πνευµόνων, του παχέος
εντέρου, του στοµάχου, του ήπατος, του νεφρού, του προστάτη, της µήτρας, των µαστικών αδένων ή του
υπεζωκότα και του περιτόναιου) σταµατούν να αναπτύσσονται µόλις επιλυθεί η αντίστοιχη σύγκρουση.
Κατά τη διάρκεια της φάσης θεραπείας, οι περιττοί όγκοι αποδοµούνται και αποβάλλονται φυσικά µε τη
βοήθεια µυκήτων (!), όπως τον µύκητα Candida albicans ή τα ΤΒ βακτήρια της φυµατίωσης. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο οι µύκητες και/ή τα βακτήρια της φυµατίωσης είναι πάντα παρόντα σε
ορισµένους τύπους καρκίνου, πιο συγκεκριµένα αποκλειστικά σε καρκίνους που ελέγχονται από τον
Παλαιό Εγκέφαλο (εγκεφαλικό στέλεχος και παρεγκεφαλίδα).
Dr. Simoncini: «Ο µύκητας Candida συναντάται πάντα στους ασθενείς των ογκολογικών κλινικών.Το
πρόβληµα είναι πώς εξηγείται η παρουσία του µύκητα. Η επιστήµη της ογκολογίας εσφαλµένα υποστηρίζει
ότι πρώτα εκδηλώνεται ο καρκίνος και στη συνέχεια ο Candida προσβάλει και εξασθενεί τους οργανισµούς.
Αυτό όµως είναι µόνο µια υπόθεση, µια λανθασµένη υπόθεση. Η δική µου άποψη είναι ότι ο Candida
προηγείται, δηµιουργεί τον καρκίνο, ο οποίος στη συνέχεια εισβάλλει στον οργανισµό και
προκαλεί τον θάνατο. Είναι γεγονός ότι ο µύκητας Candida βρίσκεται πάντα στον ιστό ενός ασθενούς µε
καρκίνο. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν επινόηση.»
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Ως παραδείγµατα της ταυτόχρονης παρουσίας µυκήτων και καρκινικών κυττάρων, ο Dr. Simoncini
παραθέτει µαγνητοσκοπηµένο υλικό που δείχνει µυκητιακές αποικίες σε καρκίνους του παχέος εντέρου,
των πνευµόνων, του υπεζωκότα και του στοµάχου! Σηµειώστε, ότι οι καρκίνοι αυτοί ελέγχονται από τον
«παλαιό εγκέφαλο», γεγονός που επιβεβαιώνει την ακρίβεια των ευρηµάτων του .Dr Hamer.
Οι ανακαλύψεις του Dr. Hamer διαφέρουν ριζικά από τα συµπεράσµατα του Dr Simoncini:
Κατά τον Dr. Simoncini, η «µυκητιακή λοίµωξη» είναι ορατή ως «άσπρα εξογκώµατα». Όσον αφορά στις
ιστολογικές εξετάσεις, εξηγεί: «Η ιστολογία περιγράφει πραγµατικά πώς ο ιστός προσπαθεί να
προστατευθεί από τη µυκητιακή εισβολή. Εκεί όπου ο µύκητας κατατρώει τον ιστό, η αντίδραση είναι µια
κυτταρική υπερπαραγωγή που προσπαθεί να µπλοκάρει την εισβολή. Εάν ο Candida είναι στο ήπαρ, η
κυτταρική αντίδραση γίνεται από τα κύτταρα του ήπατος. Πρόκειται για έναν καρκίνο που ονοµάζεται
επιθηλιακό καρκίνωµα, στον εγκέφαλο η αντίδραση είναι γλοιοβλάστωµα, στο δέρµα µελάνωµα και ούτω
καθεξής για όλους τους ιστούς και τα όργανα. ∆εν υπάρχει καµία κυτταρική ανωµαλία, παρά µόνο
αµυντικές αντιδράσεις.»
Ως θεραπεία του καρκίνου, ο Dr Simoncini προτείνει: «Πρώτον, να καταστρέψει κανείς τις µυκητιακές
αποικίες του καρκίνου. Πώς µπορούν να καταστραφούν; Όχι µε τα γνωστά αντιµυκητιακά φάρµακα. Είµαι
βέβαιος ότι στο µέλλον θα επιτευχθεί µε την παραγωγή διαφορετικών φαρµάκων. Και αυτό θα µπορούσε
να αποτελέσει το επόµενο µεγάλο στοίχηµα της χηµικής βιοµηχανίας. Θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν µια
καινούργια εποχή για την ιατρική ... Αλλά αυτή τη στιγµή η πιο αποτελεσµατική αντιµυκητιακή ουσία
είναι το διττανθρακικό νάτριο ...»
GNM: ∆εδοµένου ότι η δραστηριότητα των µυκήτων αποτελεί πάντα µια ένδειξη ότι ο καρκίνος βρίσκεται
στο στάδιο της φυσικής αφαίρεσης, η χορήγηση διττανθρακικού νατρίου, ένα άλας επίσης γνωστό ως
µαγειρική σόδα, γίνεται σε µια χρονική στιγµή κατά την οποία ο καρκίνος υφίσταται ήδη µια
φυσική διαδικασία θεραπείας! Λόγω της ζωτικής λειτουργίας των µυκήτων στην αποµάκρυνση των
καρκίνων, δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσουµε να τους «καταστρέψουµε». Αντίθετα, κάθε
είδους διακοπή της φυσικής βιολογικής διαδικασίας επούλωσης σταµατά την αποδόµηση του όγκου, µε
αποτέλεσµα ο καρκίνος να παραµείνει στη θέση του. Οι όγκοι αυτοί µπορεί να βρεθούν σε µεταγενέστερο
χρόνο, πράγµα το οποίο ενδεχοµένως να προκαλέσει (διάγνωση) σοκ, οδηγώντας σε περισσότερους
καρκίνους («µετάσταση»). Η επίδραση του διττανθρακικού νατρίου πιθανότατα δεν οφείλεται στις
«αντιµυκητιακές» ιδιότητές του, όπως ισχυρίζεται ο Dr. Simoncini, αλλά µάλλον λόγω των διουρητικών
ιδιοτήτων του που βοηθούν στην αποβολή των υγρών από το σώµα µε αποτέλεσµα τη µείωση του
µεγέθους του όγκου του.
Dr Simoncini: «Ένα επείγον αίτηµα θα πρέπει να υποβληθεί στις χηµικές βιοµηχανίες, έτσι ώστε να
προχωρήσουν σε έρευνες στον τοµέα των µυκήτων. Είµαι βέβαιος ότι θα προσφέρουν ανακούφιση στους
ασθενείς ενώ παράλληλα θα αυξήσουν τα κέρδη τους.»
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Το 2008, ο Dr Mark Sircus, OMD, ιδρυτής της IMVA (International Medical
Veritas Association) και συγγραφέας του «Κερδίζοντας τον πόλεµο κατά του
καρκίνου», δηµοσίευσε ένα βιβλίο µε θέµα «∆ιττανθρακικό νάτριο», βασισµένο
στη θεωρία του Dr Simoncini .
Στην ιστοσελίδα του, ο Dr. Sircus αποκαλύπτει ένα σοκαριστικό στοιχείο του
«Rich Man's Poor Man's Cancer Treatment» µε ∆ιττανθρακικό Νάτριο: «Μαζί µε
διττανθρακικό νάτριο θα σας χορηγήσουν πολλά υγρά (µε ενστάλλαξη) και ένα
φάρµακο που ονοµάζεται mesna µαζί µε την κυκλοφωσφαµίδη για την πρόληψη
ερεθισµού της ουροδόχου κύστης. Το διττανθρακικό νάτριο θα σας χορηγηθεί –
συνήθως µε ενστάλλαξη - πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε
µεθοτρεξάτη, για την προστασία των νεφρών σας.» Η µεθοτρεξάτη είναι ένα
φάρµακο χηµειοθεραπείας!

Συγγραφέας: Caroline Markolin, Ph.D.
Πηγή: www.LearningGNM.com

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστούν την επαγγελµατική ιατρική συµβουλή
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