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znaleźć odpowiedzi. Hulda Regehr Clark rozpoczęła studia w dziedzinie biologii na Uniwersytecie w
Saskatchewan w Kanadzie, gdzie uzyskała najpierw tytuł licencjata Magna Cum Laude, a później, z
honorami, magistra biologii. Po dwóch latach nauki na Uniwersytecie McGill zaczęła uczęszczać na

Uniwersytet Stanu Minesota, gdzie studiowała biofizykę i fizjologię komórki. W roku 1958 uzyskała stopień
doktora. W 1979 roku zrezygnowała z udziału w programie badawczym finansowanym przez rząd i zaczęła
udzielać prywatnych konsultacji prowadząc jednocześnie własne badania. Są to ich wyniki. Doktor Clark
dokonuje zdumiewających odkryć używając rezonansu Syncrometer, który jest bardziej zaawansowany niż
standardowe technologie. Każda osoba przeszkolona w zakresie nowej nauki jest w stanie powtórzyć jej
rezultaty. Nowotwory wywoływane są przez pasożyta połączonego środkiem alkilującym, błękitem

metylenowym, z regulatorami wzrostu w Twoim DNA. Barwnik ten trafia do wody z filtrów i wybielaczy
używanych do jej odkażania. Jest to pierwsze ogniwo w łańcuchu powiązań z innymi powszechnie znanymi
kancerogenami, tworzącym kompleks nowotworowy. Naucz się chronić przed kompleksem nowotworowym i
niszczyć go przy użyciu ziół i innych tradycyjnych metod, aby wyleczyć - a nie jedynie leczyć - najbardziej
przerażającą chorobę naszych czasów. Użyj elektryczności do zwiększenia swojej odporności zappingiem,
zappingiem płytkowym i homeografią - metodami wyjaśnionymi w niniejszej książce. Tak jak w swoich

pozostałych publikacjach, doktor Clark opisuje wyniki w jasny i przystępny sposób, by wszyscy mogli z nich
skorzystać. Zostaniesz poruszony do głębi gdy przeczytasz, jak wyleczyć z tej choroby siebie, swoich

ulubieńców, a nawet zwierzęta gospodarcze. Książka dotyczy ogólnie - wg tytułu - profilaktyki i leczenia
raka - zanieczyszczeń które otaczają nas w domu w żywności, kosmetykach - diagnostyki i wykrywania tych

zanieczyszczeń metodą vegatest za pomocą tzw. synchrometru.
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