Is kanker een Schimmel?

... zoals beweerd wordt door de Italiaanse
oncoloog,
Dr. Tuillo Simoncini, M.D.

De rol van schimmels in de genezing van kanker gebaseerd op de Germaanse Nieuwe
Geneeskunde
De volgende elementen bevat fragmenten van dr. Simoncini's videoclip en een korte samenvatting van dr.
Hamer's ontdekkingen over het verband tussen kanker en schimmels.
Dr. Simoncini: "De waanzin van de cel is een uitvinding, een hypothese die niemand ooit heeft
aangetoond ... Al honderd jaar suggereren wetenschappers deze hypothese, die nooit is aangetoond.
Nooit. Deze hypothese heeft geen enkel bewijs Tegelijk wordt deze alleen ondersteund door negatieve
elementen; 8,5 miljoen sterfgevallen door kanker ... Na honderden jaren van onderzoek is kanker nog
steeds omgeven door mysterie. "
Dr. Hamer ontdekte in 1979 (destijds hoofd internist bij een kliniek voor kanker patiënten in Duitsland) dat
kankers geen "kwaadaardig" gezwellen zijn, maar in plaats daarvan het resultaat van biologische
overleving programma's (SBS) die er op gericht zijn de persoon te helpen tijdens een biologische conflict
situatie.
Dr. Hamer ontdekte ook, zoals geformuleerd in de vierde Biologische Wet, dat alle kankers die groeien in
de conflict-actieve (stress) fase ( zoals tumoren van de longen, colon, maag, lever, nieren, prostaat, uterus,
borstklieren of het longvlies of buikvlies) de groei stopt zodra het bijbehorende conflict is opgelost. Tijdens
de genezingsfase, worden de overbodige tumorcellen afgebroken en op natuurlijke wijze verwijderd met
behulp van schimmels (!), zoals Candida albicans, of TB-bacteriën. Dit is de reden waarom schimmels
en / of TB-bacteriën altijd aanwezig zijn bij bepaalde kankers, en om precies te zijn, uitsluitend kankers die
worden bediend vanaf de oude hersenen (hersenstam en het cerebellum).
Dr. Simoncini: "Candida is altijd te vinden bij patiënten op oncologie afdelingen. Het probleem is hoe er
wordt nagedacht over de aanwezigheid van de schimmel. Het verkeerde idee van de officiële oncologie is
dat er eerst de kanker is en vervolgens de Candida die het organisme aanvalt en verzwakt. Maar dit is
slechts een hypothese, een verkeerde hypothese. Mijn mening is dat er eerst de Candida is, de kanker
veroorzaakt, vervolgens het organisme aanvalt en de dood veroorzaakt. Feit is dat Candida altijd
wordt gevonden in het weefsel van een kankerpatiënt. Elk ander idee kan uitsluitend een aanname zijn."
Als voorbeelden van de gelijktijdige aanwezigheid van schimmels en kankercellen, biedt dr.Simoncini
videomateriaal aan die schimmelkolonies in kankers van de colon, de longen, de pleura en de maag laten
zien! Merk op, dat het allemaal vormen van kanker zijn die worden bediend vanuit de oude hersenen, die
de juistheid van de bevindingen van dr. Hamer aantonen.
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Dr Hamer's ontdekkingen verschillen totaal met de conclusies van dr. Simoncini's:
In dr. Simoncini visie, is de "schimmelinfectie" zichtbaar als "witte klonten" (zie video). Vanuit histologisch
onderzoek, legt hij uit: "De histologie beschrijft echt hoe het weefsel probeert zichzelf te beschermen tegen
een invasie van schimmels. Waar de schimmel het weefsel ‘eet’, ontstaat een cellulaire overproductie die
probeert de invasie te blokkeren. Als de Candida in de lever wordt aangetroffen, wordt de cellulaire reactie
geregeld door levercellen. Deze vorm van kanker wordt een epitheliaal carcinoom genoemd, in de
hersenen wordt gereageerd met een glioblastoom, de huid met een melanoom, enzovoort, dit proces geldt
voor alle weefsels en organen. Er is geen cellulaire anomalie, maar alleen defensieve reacties. "
Als behandeling van kanker stelt dr Simoncini: "als eerste de schimmelkolonies vanwege de kanker te
vernietigen. Hoe kunnen ze worden vernietigd? Niet met de huidige antibiotica. Ik ben er zeker van dat ze
in de toekomst zullen worden vernietigd door het in gebruik nemen van nieuwe medicijnen. En dat dit de
volgende grote deal van de farmaceutische industrie zou kunnen zijn. Zij zullen in staat zijn een nieuwe
koers binnen de medische wereld teweeg te brengen... Maar op dit moment is het meest effectieve
schimmeldodende stof natriumbicarbonaat ... "
GNM: de aanwezigheid en activiteit van schimmels is altijd een indicatie dat de kanker in het proces is van
natuurlijke genezing, de toediening van natriumbicarbonaat, een zout ook bekend als zuiveringszout,
wordt dan gegeven op een moment dat de kanker al met een natuurlijk genezingsproces bezig is!
Vanwege de vitale functie van schimmels bij het opruimen van kankercellen, is er geen reden om deze te
proberen te "vernietigen". Integendeel, elke vorm van onderbreking van het natuurlijke biologische
reparatieproces stopt de tumor afbouw met als resultaat dat de kanker blijft bestaan. Als deze restcellen
op een later tijdstip worden ontdekt, kan dit leiden tot (diagnose)shocks, die meer kanker processen
("metastasen") kunnen veroorzaken. Het effect van natriumbicarbonaat is waarschijnlijk niet te wijten aan
de "antibacteriële" eigenschappen, zoals voorgesteld door Dr Simoncini, maar vanwege de diuretische
eigenschappen die de verwijdering van vloeistoffen uit het lichaam als gevolg van tumorgrootte
verminderen helpen.
Dr Simoncini: "Een dringend verzoek moet worden gedaan aan de chemische industrie voor
onderzoek op het gebied van schimmels. Ik ben er zeker van dat ze veel patiënten zullen dienen en in de
tussentijd zullen ze veel meer verdienen dan dat ze vandaag doen"
Met de Germaanse Nieuwe Geneeskunde is geen geld te verdienen met giftige stoffen!
In 2008 publiceerde dr. Mark Sircus, OMD, oprichter van de IMVA (International Medical
Veritas Association) en auteur van "Het winnen van de oorlog tegen kanker", een boek
over "Natriumbicarbonaat", gebaseerd op Dr Simoncini's theorie.
Op zijn website, onthult dr. Sircus een schokkend onderdeel van de 'Rich Man's Poor
Man's Cancer Treatment " met Natriumbicarbonaat: "Samen met natriumbicarbonaat je
krijgt ook veel vocht toegediend (via een infuus) en een medicijn genaamd mesna met
cyclofosfamide om irritatie van de blaas te voorkomen. Natriumbicarbonaat zal worden
toegediend - meestal via een infuus - voor en tijdens de methotrexaat behandeling, om
de nieren te beschermen". Methotrexaat is chemotherapie!
Geschreven door Caroline Markolin, Ph.D.
Uittreksel uit: www.LearningGNM.com
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