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ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ? 
 

Caroline Markolin, Ph.D. 

 
Οι καρκινογόνες ουσίες είναι εξ ορισµού «παράγοντες που προκαλούν καρκίνο». Ο ισχυρισµός ότι ορισµένες 
χηµικές ουσίες ή τοξίνες στα τρόφιµα, στο περιβάλλον, στα καλλυντικά ή στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας 
και κατανάλωσης, προκαλούν καρκίνο, βασίζεται είτε σε υποθέσεις είτε συνάγεται ως αποτέλεσµα «δοκιµών 
καρκινογόνων ουσιών» σε ζώα. 
 
Υπό το πρίσµα των ανακαλύψεων του Dr. Hamer, οι δοκιµές σε ζώα δεν µπορούν ποτέ να θεωρηθούν 
επιστηµονικά έγκυρες, αφού τα ζώα ανταποκρίνονται σε «συγκρούσεις» µε Ειδικά Βιολογικά Προγράµµατα 
(SBS), δηλαδή µε σηµαντικές µεταβολές στη φυσιολογία («ασθένειες») όπως ακριβώς και ο άνθρωπος. Ως εκ 
τούτου, οι εργαστηριακές συνθήκες που προκαλούν σε ένα ζώο µια «σύγκρουση τρόµου-θανάτου», µπορεί να 
οδηγήσουν σε καρκίνο του πνεύµονα, καθώς επίσης µια «σύγκρουση ύπαρξης» µπορεί να προκαλέσει καρκίνο 
νεφρού και ούτω καθεξής. Ο ισχυρισµός ότι µια συγκεκριµένη χηµική ουσία ή τοξίνη είναι η αιτία ενός 
συγκεκριµένου καρκίνου, είναι κακή επιστήµη καθώς αγνοεί τις πειραµατικές συνθήκες, την αντίληψη του ζώου 
και πάνω απ' όλα, ότι τα ζώα έχουν συναισθήµατα και υποφέρουν εξίσου µε τα υπόλοιπα ζωντανά όντα. 
 

 
«... χρησιµοποιώντας διαφορετικά είδη ζώων σε διαφορετικά πρωτόκολλα, οι ερευνητές  είναι σε θέση να 
βρουν στοιχεία που υποστηρίζουν σχεδόν οποιαδήποτε θεωρία. Για παράδειγµα, ερευνητές 
χρησιµοποίησαν πειράµατα σε ζώα για να αποδείξουν ότι τα τσιγάρα µπορούν να προκαλέσουν καρκίνο 
αλλά και το αντίθετο. » 
 
Barnard, Neal D., Kaufman, Stephen R., «Animal Research Is Wasteful And Misleading» [H Έρευνα σε Ζώα 

είναι Καταστροφική και Παραπλανητική], Scientific American, Feb 1997, Vol. 276/2 

 

 
Η πρακτική του πειραµατισµού σε ζώα, στο όνοµα της ιατρικής έρευνας, είναι ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια 
στην ιστορία της ανθρωπότητας και ειδικότερα στην ιστορία της ιατρικής. Ο αριθµός των ζώων που πεθαίνουν 
από τα βασανιστήρια µέσω της πρακτικής των δοκιµών, υπολογίζεται σε περίπου 500.000 την ηµέρα 
παγκοσµίως. Μέσω αδίστακτων πειραµάτων σε ζώα, η ιατρική επιστήµη έχει συγκεντρώσει πάνω από 1000 
υποτιθέµενους «καρκινογόνους παράγοντες», αποδεικνύοντας µόνο ότι οι ερευνητές έχουν βρει χιλιάδες 
τρόπους να βασανίσουν ζώα, προκαλώντας τους συγκρούσεις. 

 
Κατά τη διάρκεια του πειράµατος, τα ανήµπορα ζώα µπορεί να 
υποστούν διάφορες βιολογικές συγκρούσεις: «συγκρούσεις 
επίθεσης», «συγκρούσεις τρόµου-θανάτου», «συγκρούσεις 
ύπαρξης», «συγκρούσεις για την περιοχή κυριαρχίας», 
«συγκρούσεις εγκατάλειψης», «συγκρούσεις αυτοϋποτίµησης» 
και ούτω καθεξής - ΟΛΑ προκαλούν ΚΑΡΚΙΝΟ! 
 
«∆εν υπάρχει απολύτως καµία απόδειξη ότι οι 
«καρκινογόνες» ουσίες έχουν άµεση επίδραση σε ένα 
όργανο -χωρίς να περάσουν πρώτα από την ψυχή και τον 
εγκέφαλο»  Ryke Geerd Hamer         
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«Σήµερα δεν βασανίζουµε πλέον στο όνοµα του Κυρίου, 
αλλά στο όνοµα µιας νέας, δεσποτικής θεότητας – µε το 
όνοµα Ιατρική Επιστήµη, η οποία, αν και αποδεικνύεται 
αρκετά λανθασµένη, χρησιµοποιεί µε επιτυχία µέσω των 
ιερέων και των υπουργών της, την τακτική της 
τροµοκρατίας: «Αν δεν µας δώσετε πολλά χρήµατα και 
ελεύθερη χρήση των ζώων, εσείς και τα παιδιά σας θα 
πεθάνετε από καρκίνο» - γνωρίζοντας καλά ότι ο 
σύγχρονος άνθρωπος δεν φοβάται τον Θεό, αλλά φοβάται 
τον Καρκίνο. ∆εν έχει ειπωθεί όµως ποτέ, ότι οι 
περισσότεροι καρκίνοι, ίσως και όλοι, επινοούνται από 
ανικανότητα στα εργαστήρια δοκιµών σε ζώα.» (Hans 
Ruesch: Slaughter of the Innocent [Σφαγή της Αθωότητας], 
1983) 

 
 

 
Πηγή: www.LearningGNM.com 


