Vragen over het “IMMUUNSYSTEEM”

Samen met politici, de farmaceutische en medische industrie en de media,
spreekt de moderne geneeskunde oorlogstaal. De wrede behandeling, waarin
men kankers met chemische wapens “doodt”, heeft elke dag de dood van
duizenden patiënten tot gevolg.

Oorlogsbeelden bepalen ook de wijze, waarop de geneeskunde het menselijke lichaam
waarneemt. Men heeft het over legers van “dodende cellen”, die klaar staan “vreemde
indringers” (microben) aan te vallen en over boosdoeners binnen het systeem (kankercellen).
Gebaseerd op de fantasie van biologische oorlogsvoering in ons organisme, introduceerde de
medische wetenschap het concept van een “immuunsysteem”, dat men zich voorstelt als een
verdedigingssysteem tegen dreigende “dodelijke - ziektekiemen” en “dodelijke” kankers. De
uitvinding van “auto-immuunziekten”, waarin het immuunsysteem ogenschijnlijk het eigen
lichaamsweefsel aanvalt, toont aan hoe een wetenschappelijke cultuur door zijn eigen geloof
kan worden verblind.
Door dr. Hamer's ontdekkingen van het verband tussen psyche, hersenen en orgaan, van de
ondersteunende rol van microben tijdens genezing en vooral, van de biologische zin van alle
ziekten, inclusief kanker, stort de theorie van een immuunsysteem als een kaartenhuis in elkaar.
Als er geen vijanden meer zijn om tegen te “vechten”, ertegen “ten strijde te trekken” en te
“doden”, is de oorlog over.
In het licht van de Vijf Biologische Wetten is het zogenaamde “immuunsysteem” in
werkelijkheid een support systeem, dat het genezingsproces ondersteunt.
Een vraag, die wij ook zouden moeten stellen: Als een toename van antilichamen over het
algemeen wordt gezien als teken van een sterk immuunsysteem, waarom worden dan bij de
aids- test dezelfde parameters als “immuun-defect” geïnterpreteerd en als “infectie” met HIV,
een virus dat nooit is geïsoleerd en nooit wetenschappelijk is bewezen?
“Als er bewijs zou zijn dat HIV AIDS veroorzaakt, zouden er wetenschappelijke
documenten moeten bestaan die dat feit afzonderlijk of gezamenlijk aantonen,
tenminste met hoge waarschijnlijkheid. Een dergelijk document bestaat niet.”
Dr. Kary Mullis, Biochemicus, 1993 Nobelprijs Scheikunde
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