ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΤΟΞΙΝΕΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ;
«Σχεδόν όλα τα τρόφιµα που καταναλώνετε περιέχουν φυτοφάρµακα, ζιζανιοκτόνα,
αντιβιοτικά, αυξητική ορµόνη, γενετικά τροποποιηµένα υλικά ή χηµικά πρόσθετα
τροφίµων. Ακόµη και όταν τρώτε ένα µήλο ο οργανισµός σας αφοµοιώνει όλες τις
θανατηφόρες χηµικές ουσίες που χρησιµοποιήθηκαν για την καλλιέργεια και τη
συγκοµιδή του µήλου. Όλα τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δηµητριακά, οι ξηροί καρποί
και οι σπόροι καλλιεργούνται µε ιδιαίτερα τοξικά χηµικά λιπάσµατα, φυτοφάρµακα
και ζιζανιοκτόνα. Ακόµα και όταν τρώτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καταπίνετε
µία µικρή ποσότητα δηλητηρίου ... Το ίδιο ισχύει και για το κρέας ... Το ίδιο
συµβαίνει και µε τα γαλακτοκοµικά προϊόντα ... Όταν τρώτε ψάρια, είναι λίγο
καλύτερα. ... Προσπαθώ να σας επισηµάνω ότι είστε σε µεγάλο βαθµό τοξινωµένοι,
ότι φορτώνετε συνεχώς το σώµα σας µε τοξίνες, οι οποίες αποτελούν έναν από
τους κύριους λόγους για τους οποίους αναπτύσσετε µια ασθένεια».
(Kevin Trudeau, Natural Cures “They” Don’t Want You to Know About)
Τις τελευταίες δεκαετίες, η θεωρία ότι οι ασθένειες προκαλούνται από τοξίνες έχει γίνει ευρέως αποδεκτή. Η
θεωρία των τοξινών µαζί µε άλλες συµβατικές θεωρίες που βασίζονται στον φόβο και όχι σε επιστηµονικές
αποδείξεις, ιδεν είναι παρά ένα εµπόδιο στο να ανακαλύψουµε την αλήθεια για την πραγµατική προέλευση
των «ασθενειών». Επιπλέον, η θεωρία των τοξινών δεν µπορεί να εξηγήσει πλήρως το γεγονός ότι
συγκεκριµένες τοξίνες προκαλούν διαφορετικές ασθένειες σε διαφορετικούς ανθρώπους, καθώς και το γιατί
κάποιοι άνθρωποι αντιδρούν σε αυτές ενώ κάποιοι όχι.
Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει ότι οι τοξίνες είναι ασφαλείς. Οι τοξίνες στα τρόφιµά µας, στο περιβάλλον µας, στα
προϊόντα που καταναλώνουµε καθώς και οι ηλεκτροµαγνητικοί ρύποι µπορούν, σίγουρα, να είναι επιβλαβείς.
Τα τρόφιµα που περιέχουν τοξίνες (φυτοφάρµακα, ζιζανιοκτόνα, συντηρητικά, πρόσθετα τροφίµων και άλλα
παρόµοια), εξαντλούν όλα τα αποθέµατα ενέργειας από το σώµα µας, γεγονός που κάνει δύσκολη τη
διαδικασία θεραπείας, συµπεριλαµβανοµένης και της θεραπείας του καρκίνου. Επίσης, οι νευροτοξίνες, για
παράδειγµα, σε οδοντικά γεµίσµατα από αµάλγαµα (υδράργυρος) ή εµβόλια (αλουµίνιο, φορµαλδεΰδη)
µπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή βλάβη των νεύρων και σηµαντικές νευρολογικές διαταραχές. Τα δηλητήρια
που περιέχονται στα κυτταροτοξικά φάρµακα (Χηµειοθεραπείες) µπορούν να προκαλέσουν σοβαρή
βλάβη των οργάνων προκαλώντας ακόµη και θάνατο.
Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κάθε καρκίνος ξεκινά από ένα απροσδόκητο συγκρουσιακό σοκ
(DHS), που επηρεάζει µία συγκεκριµένη και προκαθορισµένη περιοχή του εγκεφάλου από την οποία
συντονίζεται ένα σκόπιµο βιολογικό πρόγραµµα (SBS), οι τοξίνες µπορούν να προκαλέσουν
ασθένειες, όπως ο καρκίνος, µόνο στην περίπτωση που συνδέονται µε ένα DHS. Ένα συγκρουσιακό
σοκ που σχετίζεται µε τοξίνες µπορεί, για παράδειγµα, να προκληθεί όταν ακούσετε ή διαβάσετε ότι «ακόµη
και όταν τρώτε ένα µήλο παίρνετε όλες τις θανατηφόρες χηµικές ουσίες» (βλ. παραπάνω Kevin Trudeauαπόσπασµα).
Ένα DHS-τοξινών µπορεί να πυροδοτήσει µια σύγκρουση «αχώνευτης µπουκιάς», («δεν µπορώ να
χωνέψω αυτό το τοξικό φαγητό»), µε αποτέλεσµα να αναπτύσσονται «τροφικές αλλεργίες» ή «συγκρούσεις
τρόµου/φόβου» που οδηγούν σε αναπνευστικές παθήσεις όπως το άσθµα. Αυτό εξηγεί γιατί πολλαπλές
τροφικές και περιβαλλοντικές «αλλεργίες» πλήττουν κυρίως εκείνους που γνωρίζουν τις επιπτώσεις των
τοξινών στο οργανισµό και ως εκ τούτου, είναι οι πιο φοβισµένοι.
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Οι ανακαλύψεις του Dr. Hamer αποσαφηνίζουν την υποτιθέµενη αντίφαση: γιατί οι άνθρωποι που
ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής νοσούν από καρκίνο ή οποιαδήποτε άλλη νόσο, ενώ αντίθετα άλλοι,
που ακολουθούν ανθυγιεινό τρόπο ζωής, δεν αρρωσταίνουν ποτέ.
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