EL CÀNCER I LES RADIACIONS TERRESTRES
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Segons ho va expressar el Dr Hartmann, en 30 anys de pràctica, mai va trobar un
pacient amb càncer o seriosament malalt (a excepció d'afeccions causades per bacteris
o virus infecciosos) que no hagués dormit o estat durant llargs períodes sobre
radiacions terrestres, la qual cosa es coincideix amb la considerable investigació duta a
terme a Alemanya en els últims 50 anys: és improbable desenvolupar càncer si no és
que s'hagi dormit o estat durant llargs períodes sobre radiacions terrestres.
El Dr Hager Stetina, metge alemany president de l'Associació Científica de Doctors en
Medicina, va confirmar aquesta teoria en el 100% dels 5348 casos de càncer sobre els
quals va portar la seva investigació.
El Dr F.S. Andersen, a càrrec d'una clínica especialitzada en càncer, va contractar un
radiestesista per registrar les llars dels seus 300 pacients amb càncer. Els resultats el
van sorprendre, tots aquests pacients, sense excepció, havien dormit, durant un major
o menor temps, sobre fortes radiacions terrestres. El canvi de lloc dels llits d'aquests
pacients es

va traduir

en una

notable millora

en el 100% dels

casos.

Ja el 1929, Gustav Freiherr von Pohl, científic i radiestesista alemany, que com a part
de les seves investigacions va idear una escala de punts per mesurar la intensitat de les
radiacions, va demostrar en tots els seus pacients que quan la potència supera la
mitjana, les radiacions constitueixen un inductor del càncer. Aquests resultats van ser
aprovats pel Comitè Central per a la cerca i investigacions del Càncer, a Berlín, que
posteriorment va publicar les investigacions dutes a terme pel Dr Von Pohl. En el seu
llibre "Radiacions terrestres, el factor que causa malalties com el càncer", el Dr Von
Pohl revela, com a resultat de les investigacions que va realitzar en diferents ciutats
d'Alemanya com Vilsbiburg i Dachau, entre altres, que el 100% de les persones que
havien mort de càncer durant els 10 anys anteriors, havien dormit en llocs afectats per
forts radiacions terrestres.

La investigació més sorprenent feta per Kathe Bachler, publicat el 1991, indica que de
deu mil casos, el 70% dels pacients estava afectat i havia desenvolupat la seva malaltia
per estar exposat a creus geopàtics.
No obstant això, no importa la quantitat ni la complexitat de tractaments mèdics als
que es sotmetin: Mentre continuïn dormint o passant extens períodes de temps (per
exemple, en el lloc de treball o habitació) sobre radiacions terrestres de qualsevol tipus,
no s'aconseguirà eliminar aquests símptomes i majoritàriament continuaran malalts.
En poques paraules, passar gran quantitat d'hores, dia a dia estirat, sobre radiacions
terrestres, ja sigui dormint o treballant, produeix una gran quantitat de malalties. Això
es deu al fet que les radiacions despolaritzen les cèl.lules de l'organisme interferint en el
seu funcionament, eliminen el magnestisme necessari perquè es mantinguin sanes i, en
conseqüència, emmalalteixen.

