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Toda a realeza do autor na venda deste livro estão sendo usadas para 
ajudar financiar a missão de educar pessoas sobre saúde natural se 
importar e expor corporativo e corrupção do governo.  

Retratação 

É incrível para mim, neste dia e idade, que o mundo veio para este. 
Me dói que eu devo escrever uma retratação no princípio deste livro. 
Imagine, uma pessoa que deveria ter permissão para expressar suas 
opiniões debaixo da bandeira de "fala livre" deve ainda pôr uma 
retratação como um prefaciar para suas palavras, pensamentos, e 
opiniões. Deus me livre alguém lê estas palavras e reivindicações 
para ser adversamente afetado por eles, deste modo assegurando 
uma barragem de processos arquivados debaixo do disfarce de 
proteger as vítimas inconscientes que eram estúpidas suficiente para 
ler isto e acreditar nisto! Em realidade, estes advogados estão 
espremendo o direitos das pessoas, como eu mesmo, de livremente 
expressando suas idéias. Então com uma arma de fogo figurativa 
para minha cabeça eu escrevo estas palavras:  

Antes de você ler este livro que seria melhor você conferir com seu 
doutor médico, seus amigos, seus políticos, seu padre, seu rabino, 
seu psíquico, e ninguém que você sente é mais esperto que você, e 
veja se você pode  

Consiga permissão para ler o que eu tenho que dizer.  

Você deve saber que tudo que eu digo neste livro é simplesmente 
minha opinião e isso existem muitas pessoas que violentamente 
discordam com minhas conclusões. Se você fizer qualquer coisa que 
eu recomendo sem a supervisão de um doutor médico licenciado, 
você faz muito em seu próprio risco. A editora e o autor, os 
distribuidores e livrarias, apresentem esta informações para 
propósitos educacionais somente. Eu não estou fazendo uma 
tentativa para prescrever qualquer tratamento médico, desde debaixo 
das leis dos Estados Unidos só um doutor médico licenciado (um MD) 
poder fazer isso. Que triste!  

Então este livro é só minhas opiniões, meus pensamentos, e minhas 
conclusões. Novamente, é para propósitos educacionais somente, e 



você e só você é responsável se você escolher fazer qualquer coisa 
baseado em que você lê.  

Kevin Trudeau  

VII vIII Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você 
saiba  
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Leia Este Primeiro! 

Eu felicito você em ter a coragem para ler este livro. Comprando este 
livro que você mostrou que você é ou doente e estão procurando por 
curas naturais para sua enfermidade ou você está preocupado sobre 
ficar doente. Você pode também estar preocupado sobre a saúde e 
wellbeing de sua família e amigos. Para que você para conseguir o 
mais benefício fora das informações neste livro que é absolutamente 



essencial que você lê este livro de começa a terminar, cobertura 
cobrir. Você deve começar no princípio e lê este livro em sua 
totalidade na ordem em que o material é apresentado. Não salte 
adiante, e não salte em torno do livro procurando por uma resposta 
imediata para uma pergunta você pode ter relativo a sua saúde. 
Todas as informações neste livro é apresentada em uma ordem muito 
específica para uma razão muito específica. Por favor é seguro que se 
você começar no princípio deste livro e ler isto em sua totalidade, 
quando você termina que você entenderá a causa de sua doença e 
você categoricamente saberá, absolutamente, com cem por cento 
certeza que existe uma cura natural para sua doença e você saberá 
exatamente o que fazer para curar você mesmo de sua doença e 
permanece saudável por toda vida—todo sem drogas e cirurgia.  

Por favor note que existem muitos conceitos importantes e vitais que 
eu discuto neste livro. Porque estes conceitos são uma fundação 
importante para tudo outro que eu discuto, em muitas instâncias eu 
repito inúmeras vezes estes conceitos básicos. Isto é feito por uma 
razão. Isto é feito de propósito. Eu achei de experimentei aquele para 
que você para se beneficiar desta informações que você 
absolutamente deve SABER os princípios de fundação básica. Então, 
eu repito inúmeras vezes os princípios de fundação básica. Minha 
meta é para você para "pega isto" e pode curar você mesmo de sua 
doença sem drogas e cirurgia. Então vamos começar a jornada junta, 
e quando você concluir este livro que eu prometo você uma 
coisa...Você nunca será o mesmo!  

Seu em saúde, Kevin Trudeau  

As curas de xII de xI Natural "Sobre as quais Eles" Não querem que 
Você saiba  

Introdução 

Bill Gates, o homem mais rico no mundo, era entrevistado no Larry 
que Rei Mostra. Quando perguntado por Larry sobre sua riqueza e 
sucesso incríveis, Bill Gates disse que Larry que, eu estava no lugar 
certo no tempo certo,  

E sorte tem muito para fazer com isto."  

Você agora está lendo este livro. Eu acredito em meu coração que 
você está no lugar certo no tempo certo. Talvez sorte tem algo para 
fazer com isto.  



Bill Gates continuou, "Mas Larry, existiam muitas pessoas no mesmo 
lugar que eu era. Uma diferença era que eu tive vista. Eu vi o 
potencial que estava lá."  

Povos, eu acredito em que você esteja no lugar certo no tempo certo 
lendo este livro. Como você lê este livro, você verá o potencial no 
material apresentado? Você verá o potencial que utilizando esta 
informações podem estar usando sua própria saúde, bem-estar, e 
vitalidade? Você tem a vista que você pode prevenir e curar quase 
toda enfermidade e doença com métodos naturais, sem drogas e sem 
cirurgia?  

Sr. Gates não estava farto. Ele continuou, "Mas Larry, existiam 
muitas pessoas no mesmo lugar que eu era, e muitas pessoas 
tiveram a mesma vista. A grande diferença foi que eu tomei ação 
volumosa e imediata."  

Povos, eu acredito em que você esteja no lugar certo no tempo certo. 
Eu espero que você tenha a vista e veja o potencial de como este 
material positivamente pode pressionar você. Mas a pergunta real 
que eu não posso responder é aquela em conclusão deste livro, você 
tomará AÇÃO VOLUMOSA E IMEDIATA implementando as sugestões e 
recomendações neste livro. Se você fizer, você terá sucesso em sua 
indagação para longevidade, saúde, e vitalidade.  

Existem curas naturais para virtualmente toda doença. Existem não 
droga e nonsurgical métodos para prevenir e curar quase toda 
enfermidade. As companhias de droga, o governo, e um anfitrião de 
outras organizações não quer que você saiba o que estas curas 
naturais são. Este livro dará a você as razões por que, e dão a você 
as respostas.  

É importante notar que eu escrevi virtualmente toda palavra neste 
livro. Eu não tive este livro editado ou escrito por um profissional; 
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É escrito em comum idioma e planície inglesa. É projetado para ser 
fácil ler e entender. Desde que eu primeiro publiquei este livro que eu 
recebi virtualmente dezenas de milhares de pedaços de 
correspondência das pessoas ao redor do mundo dizendo a mim 
como utilizando as informações neste livro mudou sua vida para a 
melhor. Eu espero que este livro terá um choque positivo em sua vida 
também.  



Você estará aprendendo algumas coisas muito novas e excitantes 
neste livro. Os conceitos são lógicos e fáceis entender e cheios com 
bom senso. Porém, as conclusões são contrário a sabedoria 
convencional. Para você completamente para pegar esta informações 
que é importante que você pergunta você mesmo agora só como 
"teachable" você é. Existe de fato um "teachability índice," que 
determinará só o quão saber fácil novos conceitos serão para você. O 
teachability índice consiste em duas variáveis. A primeira variável é 
sua vontade para aprender. Eu acredito naquele por você comprando 
este livro, gastando seu próprio dinheiro, e gastando o tempo para ler 
este livro, que você, em uma balança de uma a dez, provavelmente 
tenha uma vontade alta bonita para aprender. Porém, a segunda 
variável realmente determinará só como teachable você é. A segunda 
variável no teachability índice é o que é sua vontade para aceitar 
mudança. Se você tiver uma dez em vontade para aprender, mas 
uma zero em vontade para aceitar mudança, dez vezes zero é zero; 
Então, seu teachability índice é inexistente. Você deve ter uma 
vontade alta para aceitar mudança se você completamente for para 
pegar e entender estes conceitos e benefício deles. Eu sinceramente 
espero que você tenha um alto teachability índice.  

Como você vai por este livro por favor considera outro fator 
importante em completamente utilizando esta informações em sua 
vida cotidiana. As informações são só úteis quando for usado. Pode 
só ser usado quando estiver completamente interiorizado, quando 
você não tiver que "pense sobre isto." As quatro fases uma pessoa 
vai por quando saber quaisquer novas informações, como o material 
apresentado neste livro, são:  

A incompetência inconsciente—isto é a fase onde você não sabe que 
você não sabe;  

A incompetência consciente—isto é a fase que você SABE que VOCÊ 
NÃO SAIBA;  

A competência consciente—isto é quando você souber que você sabe, 
mas você conscientemente tem para pensar sobre isto;  

XV de introdução  

A competência inconsciente—isto é quando for segundo natureza; 
Isto é quando as informações for parte de você; Isto é quando você 
souber isto da mesma maneira que facilmente que você sabe seu 



próprio nome; Isto é quando estiver completamente interiorizado e é 
só automático.  

 

Quando você ler este livro que você irá pelas primeiras três fases. 
Quando você terminar este livro que você terá que implementar as 
informações neste livro para um período de tempo antes de você 
alcançar nível quatro. Quando você fizer, você viverá uma vida, em 
minha opinião, isto é saudável e doença livre, e você bastante 
possível poder nunca ficar doente sempre novamente—uma coisa 
dura para dizer agora mesmo, mas algo para pelo menos considera 
como uma possibilidade. Então vamos começar a jornada. As curas 
de xVI Natural "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

RACHE TER 1 

Eu Devia Estar Morto Até Agora  

Grande álcool sempre encontrou oposição violenta de mentes 
medíocres.  

—Albert Einstein  

Eu estava dirigindo Tri abaixo-Estado Estrada fora de Chicago, 
Illinois, em minha Corveta nova em folha apreciando um dia 
ensolarado bonito. De repente eu senti um enorme rasgando dor em 
meu tórax. Eu podia apenas respirar; A dor era excruciante. Eu 
imediatamente tirei ao lado da estrada. Minha vida virtualmente 
relampejou antes de meus olhos e eu pensei, "Oh meu deus eu estou 
tendo um ataque cardíaco e eu sou só vinte e um anos de idade!"  

Da mesma maneira que depressa que a dor veio, desapareceu. Eu 
era atordoado, desorientou, e em um estado de choque e disbelief 
sobre que acabaram de acontecer. Eu olhei abaixo e notei meu novo 
carro telefonar, uma invenção que acabou de terminar na área de 
Chicagoland. Eu levantei meu telefonar, chamado meu secretário, e 
disse "eu acho que eu acabei de ter um ataque cardíaco."  

Afortunadamente para mim, dentro de alguns momentos eu me senti 
bom. Eu concluí aquele se fosse um ataque cardíaco, certamente não 
causou qualquer dano importante. Mas algo estava obviamente 
errado.  



Ao longo do semana que vem eu era examinado por três dos 
especialistas de coração superior na América. Por uso dos dispositivos 
de diagnóstico mais avançado médico, era concluído depois de dias 
de prova que eu nasci sido com um coração deformado, um prolapso 
de válvula mitral severo que causaria mim problemas médicos 
grandes o resto de minha vida. Não existia nenhuma cura.  

Estas mentes de topo médicas recomendadas drogas experimentais 
ou cirurgia arriscadas, ambos de qual eu era informado tido pequena 
promessa. Minha probabilidade de vida era para ser muito pequena. 
Eu lutei com apresentar um  
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O plano efetivo de ação que podia resolver meu dilema médico. Eu 
tinha vinte e um anos de idade e tiveram minha vida inteira na frente 
de mim. Eu tive que fazer algo!  

Meses mais cedo eu freqüentei uma conferência onde eu ouvi sobre 
um doutor de Harvard médico chamado Sabor de Yiwen Y., fundador 
da Clínica de Século em Reno, Nevada, que, durante a Guerra 
coreana, era cirurgião de um triturar. (Hoje a clínica é chamada 
Centro de Sierra Integrative Médico.) Este MD decidiu aqueles 
procedimentos de padrão médico, drogas, e cirurgia não era o melhor 
caminho para curar e prevenir doenças. Ele ao invés esteve usando 
um dispositivo de diagnóstico desenvolveu na Alemanha por um Dr. 
Reinhold Voll chamou o Dermatron fazer à máquina. Supostamente, 
em um assunto de minutos, podia diagnosticar problemas médicos no 
corpo. Quando o diagnóstico era remédios completos, homeopáticos 
recebia corrigir os desequilíbrios e contrário e curar a doença.  

No momento soou como hocus-pocus. As palavras homeostasis, 
holistic remédios curativos, homeopáticos, meridianos de acupuntura, 
freqüências de energia, desequilíbrios, e semelhantes foram usados 
na conferência, substituindo o que era, para mim, o vernáculo normal 
de gérmenes, bactéria, vírus, drogas, cirurgia, e genética. Cética, 
ainda abertas a novas idéias, eu voei para Reno, Nevada, encontrar 
isto grande Dr. Sabor. O que eu tive que perder?  

Em minha chegada, o doutor perguntou a mim por que eu estava lá. 
Eu olhei ajuste e saudável, e sendo tão jovem, ele estava 
ligeiramente perplexo por meu desejo por diagnóstico. A maior parte 
de seus pacientes eram velhos e tinham problemas médicos severos. 
Querendo ver se este Dermatron faz à máquina era legítimo, eu 



simplesmente disse, "eu me sinto grande. Eu só quero um exame 
básico."  

Imediatamente ele me testou com sua máquina mágica. Dentro dois 
minutos ele tocou em meu meridiano de coração com a tenta e a 
energia de máquina registrada muito baixa. O doutor olhou para 
mim, ligeiramente preocupado, e disse, "Filho você tem um problema 
de coração." Eu estava chocado com como depressa o diagnóstico 
veio. Da mesma maneira que depressa ele declarou, "Deixe-me 
descobrir onde está."  

Ele começou a tocar em outros pontos meridianos. Quando ele 
chegou a válvula mitral, a máquina novamente registrada muito 
pouca energia. Ele olhou para mim e disse assunto-de-factly, "Você 
tem um prolapso de válvula mitral."  

Desnecessário dizer, eu estava bastante impressionado. Os doutores 
de perito médico tomaram dias de prova de diagnóstico para 
determinar que eu tive um prolapso de válvula mitral severo. Este 
"máquina de energia" diagnosticou o problema dentro de minutos. Eu 
olhei para o doutor e disse, "Sim eu sei, e eu entendo que é 
incurável." Sua resposta me surpreendeu. "Sim, na América é que eu 
Devia Estar Mortos Até Agora 3  

Incurável, mas existem tratamentos naturais em outros países que 
podem inverter este problema em um assunto de semanas. 
Infelizmente o FDA não aprovou estes tratamentos. Então, sim, na 
América é incurável." Ele então continuou a explicar um 
procedimento de injeções de cela ao vivo—disponíveis na Suíça ou o 
México mas não acessível via tratamento legal nos Estados Unidos—
que corrigiria o problema realmente reconstruindo o coração, 
assegurando que nunca retornaria.  

Bastante francamente, eu não podia acreditar em minhas orelhas. Os 
tratamentos naturais que trabalham que não são aprovados pelo 
FDA? Impossível!  

Este evento aconteceu durante vinte anos atrás. O tratamento que eu 
recebi era barato, todo-natural, indolor, rápido, e ele trabalhou! E 
ainda para este dia, aquela terapia é ilegal na América. A parte mais 
surpreendente desta história é, depois que eu recebi o tratamento 
natural que era proibido na América, eu voltei para os doutores 
médicos que originalmente diagnosticaram meu problema de coração 
e pediram para ser testado novamente. Meu pedido estava 



encontrado com indignação; Eu era informado que sendo testado 
novamente era um desperdício de tempo e dinheiro porque era 
impossível para a condição médica mudar em dois meses. Não 
obstante, eu exigi um readministering de todos os testes de qualquer 
maneira. Os doutores humored mim e éramos atordoados quando 
eles acharam que eu não mais tive um prolapso de válvula mitral.  

Eu estava tão excitado para compartilhar com eles informações sobre 
o tratamento que eu recebi que tive curado meu problema. 
Certamente estes doutores quereriam saber sobre um todo-
tratamento médico natural que podia curar o incurável! Imagine meu 
choque quando eu era informado que o tratamento eu recebi não 
podia ter curada minha doença mas, bastante, eu devo ter sido 
misdiagnosed no primeiro lugar e nunca tive a deformidade de 
coração para começar com. Eu não podia acreditar em minhas 
orelhas! Estes doutores médicos não aceitariam os fatos: Eu tive um 
prolapso de válvula mitral severo—os retratos confirmados isto; E 
agora eu não tenho um prolapso de válvula mitral—os retratos 
confirmam isto.  

Eu comecei a pensar sobre todas as pessoas que viriam para estes 
doutores médicos e ser informadas a corajosa-enfrentada mentira 
que sua condição médica era incurável e podia só ser tratada com 
drogas e cirurgia. Adoeceu-me para saber que a verdade sobre curas 
naturais seria escondida de milhões de pacientes. O conhecimento 
que a comunidade médica estabelecida negaria a existência de curas 
naturais, deste modo permitindo milhões das pessoas para sofrer e 
em muitos casos morrem, enfureceu-me.  

Aquele evento me começou em uma missão vitalícia: Procurando por 
remédios naturais que não incluem drogas ou cirurgia e tratamentos 
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Isso pode prevenir e curar enfermidade e doença. Também me expôs 
para as organizações, companhias, e agências do governo que não 
querem que você saiba sobre estas curas.  

Hoje eu vivo um total, vida saudável, dinâmica. Eu não tomo 
nenhuma droga e não tive nenhuma cirurgia. Eu não tive uma 
prescrição ou droga de não-prescrição em por vinte anos. 
Adicionalmente, eu virtualmente nunca fico doente. Frios, Mais, e 
todas as enfermidades parecem me passar por. Eu tive centenas de 



testes de sangue e outros testes de diagnóstico apresentados em 
mim todo poucos anos, só para ter certeza tudo é dentro do alcance 
normal. Os profissionais médicos que examinaram e revisaram estes 
resultados são atordoados e pasmos com o nível de saúde que eu 
aprecio. Eu sou sortudo? É genética justa? Ou existem algumas 
coisas específicas que uma pessoa pode fazer para ter uma doença- e 
vida livre de enfermidade e aprecia saúde dinâmica, vibrante? É 
possível para você ir semana após semana, ano após ano, e nunca 
fique doente? Eu fortemente acredito que a resposta é sim. Este livro 
especificamente esboça as coisas seguintes:  

Sim—existem todo-natural, nondrug, e nonsurgical curas para a 
maioria de toda enfermidade e doença.  

Sim—existem organizações, agências do governo, companhias, e 
indústrias inteiras que estão gastando bilhões de dólares tentando 
esconder estas curas naturais de você.  

Sim—toda não-prescrição e droga de prescrição única tem efeitos 
colaterais adversos e devia virtualmente nunca ser tomada (com as 
exceções que eu explicarei mais tarde).  

 

Neste livro, é importante notar que eu estou simplificando demais 
tudo. A razão é que eu não estou escrevendo este livro para a 
comunidade médica, os cientistas, pesquisadores, ou MDs. Eles não 
vão acreditar ou concordam com qualquer coisa que eu digo de 
qualquer maneira. Eu estou escrevendo este livro em inglês claro de 
forma que você pode entender isto.  

Deixe-me assinalar umas coisas. Tudo que eu digo neste livro é 
minha opinião. Tudo declarou é o que eu acredito ser verdade. Todas 
as minhas conclusões e declarações de fato são, na maioria dos 
casos, opiniões.  

Está interessando notar que ciência médica sempre apresenta coisas 
como fato quando realmente o que eles estão realmente apresentar 
não é fato mesmo. É só uma opinião, baseadas nas informações eles 
têm no tempo atual. Ao longo de história, fatos médicos" têm sido 
provados não ser verdade inúmeras vezes. Então eles não são fatos 
mesmo; Eles são simplesmente opiniões. A ciência médica declarou 
coisas para ser verdade e, na maioria dos casos, anos mais tarde 



aquelas coisas não foram achadas ser eu Devia Estar Mortos Até 
Agora 5  

Verdade. A ciência médica está quase sempre errada, ainda eles 
coisas presentes tão efetivas, como se eles "sabem" a verdade.  

A indústria médica apresenta propriamente como a única fonte de 
verdade quando vier para saúde, enfermidade, e doença. Eles usam 
palavras como evidência científica acreditável, cientificamente testou, 
cientificamente provada. O fato é aquele o que eles estão realmente 
apresentar são teorias, e estas teorias constantemente mudam. Aqui 
é um exemplo  "fatos médicos" isso tem sido provado para estar 
errado:  

O sangria era uma vez provado para curar a maior parte de 
enfermidades. Agora é considerado totalmente ineficaz.  

A margarina era considerada muito mais saudável que manteiga. 
Agora pesquisa sugere que o exato oposto seja verdade.  

Os ovos eram considerados muito ruins por causa de colesterol alto. 
Agora pesquisa sugere que eles não sejam ruins mesmo, e eles são 
realmente saudáveis para o corpo.  

O álcool em todas as formas parecia ser 100 por cento insalubre e 
então não devia ser consumido. Então a comunidade médica disse 
aquele vinho tinto é realmente saudável para o coração mas não 
outras formas de álcool. Agora "ciência médica" diz que todo álcool 
em moderação realmente tem benefícios de saúde.  

O chocolate e comidas oleosos eram elogiado em demasias para ser 
uma causa de acne. Agora pesquisa sugere que eles não contribuam 
de qualquer forma para acne.  

A homossexualidade era uma vez secreto como uma doença.  

Os doutores médicos elogiados em demasia aquela fórmula de bebê 
era muito melhor que leite de peito para crianças. Agora as exatas 
opostas é mostrado para ser verdade.  

O leite era recomendado para cobrir o estômago e aliviando úlceras 
de estômago. Agora é desencorajado e foi achado agravar úlceras.  

• A ciência médica declarou aquela dieta teve absolutamente nenhum 
efeito em doença  



Ou enfermidade. Agora nós somos informados aquela dieta tem um 
efeito enorme na prevenção e causa de doença.  

A ciência médica uma vez teve evidência científica que o remover de 
amígdalas e apêndice melhoraram saúde e deveram ser feitos para 
virtualmente todo mundo. Agora a comunidade médica inverteu 
aquela teoria.  

As crianças com asma eram informadas para ficar em áreas de 
charco incluído porque a umidade servia para sua condição asmática. 
Agora  

6 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

A pesquisa sugere que o cloro no ar dos charcos realmente agrave e 
faz a asma pior.  

• O exemplo mais óbvio de tudo é o fato que existem thousandsof 
drogas que foram aprovadas pelo FDA porque eles eram 
cientificamente provados para curar ou prevenir doença, além de ter 
sido elogiada em demasia tão seguros. Então, anos mais tarde, eles 
foram tomados fora do mercado porque eles tinham sido 
recentemente provados para qualquer um não cura ou previne 
aquelas doenças como originalmente pensadas, ou aquelas drogas 
eram achadas para ter tais efeitos colaterais terrivelmente adversos 
que eles são simplesmente muito perigosos para as pessoas usar.  

O ponto é, o que nós estamos sendo informados pela comunidade 
médica como "fato" simplesmente não é fato mesmo. É o "teoria 
atual" e "pensamento do dia," que historicamente é freqüentemente 
mostrado para não ser verdade. Me entristece quando eu vir doutores 
na televisão declarando coisas como fato quando eles deviam estar 
qualificando seus comentários com tais frases como "aparece, 
baseada na pesquisa atual nós temos; parece isto; Nós acreditamos 
nisto para ser verdade, porém, nós também sabemos aquele como 
mais pesquisa e observações são avaliadas este pode mudar no 
futuro." Isto não está acontecendo. Os doutores médicos estão ainda 
assistidos como deuses. Qualquer que eles dizem é tomados como 
absolutamente verdade. Ninguém mais pode dizer qualquer coisa 
sobre saúde, enfermidade, ou doença com a credibilidade de um 
doutor médico. Que simplesmente está errado. Os doutores médicos 
são treinados para fazer só duas coisas: Prescreva drogas ou corte 
partes de anatomia da pessoa (cirurgia). Eles não são treinados em 
prevenir doença e, mais importante, eles têm pequeno para nenhum 



treinamento em ou exposição a qualquer tratamento diferente de 
drogar ou cirurgia.  

Outro exemplo de fatos médicos invertidos é a indústria de dieta. 
Primeira, uma dieta de caloria baixa parecia ser o único caminho para 
perder peso. Então peritos ditos, "Não é as calorias, mas a quantia de 
gordura você consome isso determinará seu peso." Agora a ira do dia 
é "Não é as calorias e não é a gordura, é o carbohydrates que causa 
obesidade."  

O fato é, ninguém realmente conhece. Imagine a autoridade médica 
mais alto do governo fazendo esta declaração: "Hoje nós temos mais 
informações e conhecimento sobre a cura e prevenção de doença que 
sempre na história da humanidade. Os avanços que foram feitos em 
apenas dos últimos anos deram a nós novas perspicácias sobre o 
tratamento e prevenção de virtualmente toda enfermidade e doença, 
fazendo isto seguros para alcançar duas conclusões importantes: Eu 
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Embora só dez anos atrás nós pensamos que nós soubemos os 
tratamentos adequados de enfermidade, nós agora sabemos só o 
quão pequenos nós soubemos então.  

Com estas inovações revolucionárias em tecnologia, virtualmente 
toda enfermidade e doença deviam ser eliminadas na América dentro 
dos próximos dez anos. Nós estamos à beira de entrar em uma fase 
onde uma pessoa nunca estará doente. E se você ficar doente, seu 
doutor poderá curar você de sua enfermidade em um assunto de 
dias. Nós virtualmente alcançamos o pináculo de conhecimento 
médico."  

 

Os sons excitando, não faça isto? Uau! Nós alcançamos o pináculo de 
conhecimento médico. Nós sabemos todos existe saber sobre a cura e 
prevenção de doença. Uau! Em só dez anos, por causa de ciência 
médica, náusea será eliminada na América. Bem, embora ele sons 
excitando, existe um lado ruim: Imagine que a fala era cedidos 1902. 
Interessantes, não é? Em 1902, as pessoas do dia acreditaram em 
que eles souberam todos existia saber sobre a cura e prevenção de 
doença. Nós olhamos de volta neles e estamos em temor em só o 
quão pequenos eles souberam. Agora aqui é a parte dura para nós 
imaginar. Vinte anos de agora, pessoas olharão para nós e estar em 
temor do quão pequenos nós sabemos sobre a cura e prevenção de 



doença. Hoje nós rimos do pensamento de sangria curando uma 
doença. Bem, cinqüenta anos de agora pessoas rirão quando eles 
olharem para alguns dos tratamentos arcaicos e horríveis que nós 
estamos usando hoje em uma tentativa para curar enfermidade.  

Como você lê este livro, imagine-me prefaciando tudo com que eu 
digo "Parece" ou "Parece baseado em observações atuais e pesquisa 
atual ..." "eu acredito nisto para ser verdade."  

Eu sei isto, de tudo que eu digo neste livro, como mais pesquisa e 
dados fica disponível, existe uma chance excelente que muitas destas 
teorias e opiniões podem ser alteradas, modificou, melhorou, ou 
mudou completamente. Nota por favor justa este: Existem 
virtualmente nenhum fato médico. Existem opiniões só médicas. Você 
precisa escolher a opinião que faz a melhor sensação para você.  

Como eu apresentei minhas opiniões? Eu viajei mais de cinco milhões 
de milhas para trazer você esta informações. Eu tenho estado em 
todos os cinqüenta estados dos Estados Unidos e viajei para países 
no mundo inteiro. Ao longo dos últimos vinte anos eu conversei com 
milhares de saúde-me importa provedores. Eu escutei dezenas de 
milhares das pessoas que tiveram condições médicas sério curado por 
terapias naturais, muitas depois de drogas e cirurgia falharam eles. 
Eu pessoalmente vi com meus próprios olhos, ouvidas com 8 Curas 
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Minhas próprias orelhas, e experimentaram de primeira mão tantas 
informações que eu acredito em que eu tenha a perspectiva sem 
igual necessária para apresentar minhas minhas conclusões 
corajosas. O maior reconhecimento eu devo dar está para os dezenas 
de milhares de saúde dedicada-me importar profissionais em torno do 
mundo que recusa usar drogas e cirurgia, ainda habitualmente veja 
seus pacientes curados de doenças e que continuam a viver vidas 
saudáveis vibrantes. Esta saúde natural-se importa provedores verem 
pessoas curadas de câncer, diabete, doença de coração, dor crônica, 
enxaquecas, artrite, alergias, depressão, e a lista continua. A 
pergunta não é mais se doenças podem ser prevenidas ou curadas 
mais rápidas e mais eficazmente sem drogas e cirurgia. A pergunta 
real é por que saúde-são se importar provedores, quem não usem 
drogas e cirurgia, sendo processados como criminals porque eles 
curam pessoas de câncer, AIDS, e centenas de outras doenças 
crônicas? As terapias naturais trabalham. As terapias naturais podem 
trabalhar melhor que droga ou cirurgia. As pessoas que estão usando 



terapias naturais para curar e prevenir doença, e tenha uma taxa de 
sucesso mais alto sem efeitos colaterais adversos que droga ou 
cirurgia-tipo tratamentos, estão sendo processados para quebrarem a 
lei. A pergunta é por que são barata, todos-tratamentos naturais, 
seguros, efetivos sendo suprimidos? Vamos descobrir.  

RACHE TER 2 

O que está Errado com Saúde Se importa na América?  

A ciência médica absolutamente tem, 100 por cento, falhou no curar 
e prevenção de enfermidade, náusea, e doença. Considere os 
pedaços surpreendentes seguintes de dados:  

Mais pessoas conseguem frios e influenzas que sempre.  

Mais pessoas conseguem câncer que sempre.  

Mais pessoas têm diabete que sempre.  

Mais pessoas têm doença de coração que sempre.  

Mais pessoas têm esclerose múltipla, lupus, muscular dystrophy, 
asma, enxaquecas de enxaqueca, articulação, pescoço, e atrás dor 
que sempre.  

Mais pessoas têm ácido reflux, úlceras, e problemas de estômago que 
sempre.  

Mais mulheres têm problemas de menopausa que sempre.  

Mais mulheres têm PMS de PMS mais freqüente e mais severo que 
sempre.  

Mais crianças têm desordem da atenção deficitária e hyperactivity 
que sempre.  

Mais pessoas têm fadiga crônica que sempre.  

Mais pessoas têm insônia que sempre.  

Mais pessoas têm pele ruim, acne, e caspa que sempre.  

Mais pessoas sofrem de depressão, tensão, e ansiedade que sempre  

 

Antes.  
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Mais homens e mulheres sofrem de deficiência orgânica e infertilidade 
sexual que sempre.  

Mais pessoas sofrem de alergias, artrite, constipação, fibromyalgia, 
frio sores, e fugas herpéticas que sempre.  

Mais homens sofrem de problemas de próstata que sempre.  

Mais mulheres sofrem de infecções de levedura que sempre.  

 

Ainda surpreendentemente suficiente...  

Existem mais pessoas indo visitar doutores que sempre.  

Existem mais pessoas conseguindo prova de diagnóstico, como testes 
de sangue e Radiografias, que sempre.  

Mais pessoas estão tomando não-prescrição e drogas de prescrição 
que sempre.  

Não só são mais pessoas tomando drogas, mas cada pessoa está 
tomando mais drogas que sempre.  

Existem mais cirurgias apresentadas que sempre.  

 

O que este diz a nós? Diz a nós aquele padrão que ciência médica 
está falhando. Mais pessoas estão ficando tratamento médico, 
tomando mais drogas, tendo mais prova de diagnóstico e tendo mais 
cirurgias que sempre em história. Ainda mais pessoas estão ficando 
doentes que sempre em história. A ciência médica está falhando! De 
acordo com a Revista Fortune, nós estamos perdendo a guerra com 
câncer. A porcentagem de americanos que morrem de câncer hoje é 
o mesmo que estava em 1970 e até 1950! Mais de $200 bilhão foi 
gasto desde 1971 tentando prevenir e câncer de cura. Ainda hoje 
você tem uma chance mais alta de conseguir câncer que sempre em 
história, e você tem a mesma chance de morrer como você fez em 
1950. Eu chamaria que um fracasso miserável. Os americanos 
gastam durante $2 trilhão por ano em diante saúde se importa, ainda 
a taxa de mortalidade infantil Americana é mais alta que vinte outro 
desenvolveu países. As pessoas em trinta outros países vivem mais 



longo que americanos, ainda americanos consomem mais de metadas 
de todas as drogas fabricadas no mundo. Existem mais de 200,000 
drogas de não-prescrição no mercado; Existem mais de 30,000 
medicamentos de prescrição. Os doutores escrevem mais de três 
bilhão prescrições todo ano. O médio Americano tem mais de trinta 
prescrição e drogas de não-prescrição diferentes em seu gabinete de 
medicina. A linha de parte inferior: Os únicos vencedores na cura e 
prevenção de doença são as companhias de droga e a saúde-se 
importa companhias eles mesmos. A droga O que está Errada com 
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Os lucros das companhias estão em um todo o-tempo alto. A ciência 
médica falhou inequivocamente na prevenção e curando de 
virtualmente toda enfermidade.  

Como um exemplo, vamos olhar para o "Indústria de Dieta":  

Mais pessoas estão em dietas que sempre.  

Mais pessoas tomam mais produtos de dieta que sempre.  

Mais pessoas exercitam que sempre.  

Ainda mais pessoas são gordas que sempre. Mais de 68 por cento das 
pessoas que vivem na América são sobrepeso. Tem estado 
aumentando virtualmente todo ano único. Não só são mais pessoas 
mais gordas que sempre, mais pessoas são perigosamente obesas!  

 

Quem são os vencedores na guerra com obesidade? As corporações 
que vendem comida de dieta, pílulas de dieta, e outras ajudas de 
perda de peso estão fazendo mais dinheiro que sempre.  

Um argumento ideal nunca estaria tendo que tomar uma droga única 
e nunca ficando doente. Um argumento ideal estaria acordando de 
manhã cheio de energia e vitalidade, conteúdo, e parecendo 
absolutamente grande. Você vai ao longo de seu dia com energia, um 
salto em seu passo, um sorriso em seu rosto. Você não sente 
estressado, ansioso, ou deprimido; Você não se sente cansado, você 
não tem nenhuma enxaqueca ou dor em seu corpo; Você não é 
sobrepeso e você não consegue frios ou influenzas ou náusea. Você 
não consegue doenças, você não tem nenhuma dor, você não está 
faminto com seu apetite, você come o que você quer e você nunca é 
tão faminto. Você não priva você mesmo das comidas que você 



aprecia. Você vai dormir de noite e você dorme soundly e 
pacificamente e consegue resto da noite inteira maravilhosa. Seus 
desejos sexuais são saudáveis e fortes, e você é capaz de ambos dar 
e receber prazer sexual. Sua pele, seu cabelo, e suas unhas parecem 
saudáveis e radiantes. Você tem força e tom em seus músculos. Seu 
corpo é fluido, gracioso, e flexível. Você é firma, forte, vibrante, e 
pareça grande!  

Isto é a descrição de uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável 
nunca tem que tomar uma droga. Uma pessoa saudável nunca tem 
que ter cirurgias. Uma pessoa saudável não tem nenhum câncer, 
diabete, ou doença de coração. Uma pessoa saudável vive sem 
enfermidade, náusea, ou doença. A maioria das pessoas não têm 
nenhuma idéia o quão bom seu corpo é projetado para sentir. Nós 
temos sido brainwashed em acreditar que seja natural para um ser 
humano conseguir frios e influenzas, tenha dores e dores, e tenham 
problemas médicos grandes como câncer, diabete, e doença de 
coração. Nós também somos brainwashed em acreditar que seja 
"natural para" tomar drogas. Nós somos programados para acreditar 
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É normal e natural para tomar drogas e que nós "precisamos de" 
drogas a fim de ser saudáveis. Considere este—animais nos 
selvagens, como chimpanzees, não fique doente! Eles não conseguem 
diabete, câncer, doença de coração, asma, azia, artrite, etc. Animais 
nos selvagens também não tomam drogas. Os animais nos selvagens 
não vão para o clube de saúde para descobrir. Ainda sem drogas, 
visitas médicas, cirurgias, ou formalizaram rotinas de exercício, 
animais nos selvagens têm virtualmente nenhuma doença ou 
enfermidade e vivem três a cinco vezes mais longas que humanos. O 
ponto é, você não tem que ficar doente. Estando doente não está 
"normal," é anormal. A maioria das pessoas pensam que eles são 
saudáveis, mas eles realmente não têm nenhuma idéia só o quão 
bons eles podiam sentir.  

Existe um lugar para cirurgia e drogas? A resposta é absolutamente 
sim! A ciência médica fez um trabalho muito bom em endereçando 
sintomas. Porém, o tratamento de um sintoma tem duas falhas. 
Primeiras, o tratamento propriamente normalmente causa mais 
problemas que terão que ser tratados mais tarde. Segunda, a causa 
do sintoma é normalmente nunca tratada. Quando você não tratar a 
causa, você está permitindo para problemas mais tarde. Com este 



disse, se você estiver em uma situação de emergência como aquele 
causado por um acidente súbito de um pouco de tipo, drogas e 
cirurgia podem salvar sua vida. Porém, drogas e cirurgia falharam em 
prevenir enfermidade e eles não tratarem a causa de enfermidade. 
Não obstante, eles trabalham bem em situações de crise de 
emergência. A linha de parte inferior é, se você cair de uma escada e 
perfurar um rim, você quer ser apressado para o quarto de 
emergência mais íntima e ter um doutor médico treinado usar drogas 
e cirurgia para salvar sua vida. Mas se você quiser ficar saudável e 
nunca ter doença, drogas e cirurgia não são a resposta. Eu explicarei 
este em mais detalhe em um capítulo mais velho.  

Então se trilhões de dólares em pesquisa científica falhou em 
caminhos produtores para prevenir e curar enfermidade e doença, e 
todos-métodos de prevenção e curas baratos naturais existem, por 
que nós não estamos ouvindo sobre eles? A resposta pode 
surpreender você.  

RACHE TER 3 

É Tudo sobre o Dinheiro 

O lucro não é uma palavra de quatro cartas, mas estupro é 
againstthe lei. —Criar Desconhecido  

Minha contenção é que existem todas as-curas naturais para 
virtualmente toda doença e doença. Estas curas estão sendo 
suprimidas e escondido de você pela indústria farmacêutica, a 
Comida e Droga Administração, e a Comissão de Comércio Federal, 
como também outros grupos. A pergunta que surge mais 
freqüentemente quando eu faço estas declarações é O que é o motivo 
para tal coisa acontecer?" A resposta é simples: Dinheiro e poder. A 
maioria das pessoas não têm nenhuma idéia só o quão dinheiro de 
força de um motivar e poder poderosos podem ser. O dinheiro 
realmente faz o mundo ir redondo. O amor de dinheiro, que é a 
definição de cobiça, é de fato a raiz de todo do mal. Pense sobre 
alguns fatos óbvios. Noventa por cento de todas as pessoas na prisão 
hoje estão lá por causa de um dinheiro-relacionado crime. 
Interessante, não é? O dinheiro é uma força tão pessoas poderosas 
arriscarão ir para prisão para isto. Setenta e cinco por cento de todos 
os assassinatos são cometidos para dinheiro. O desejo insaciável das 
pessoas para ter dinheiro realmente dirige eles para matar outro ser 
humano!  



Todo publicamente negociou corporações terem uma 
responsabilidade legal aumentar lucros, é a lei! Pense sobre isto: 
Com a exceção rara, todo negócios únicos tem um objetivo para—
fazer mais lucros. As únicas companhias de modo fazem mais lucros 
é por produtor seu produto no custo possível mais baixo, vende isto 
no preço possível mais alto, e  
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A venda tanto à medida que eles podem. Toda decisão uma 
companhia faz é para aumentar lucros.  

Companhias, porém, são administradas pelas pessoas. As pessoas 
têm dois motiva-tions—primeiro, fazer mais dinheiro por eles 
mesmos pessoalmente; E, segundas, aumentar seu poder, prestígio, 
ou influência. Então, os indivíduos que correm companhias sempre 
farão decisões baseadas em que pessoalmente podem enriquecer eles 
mesmos. Muito poucos indivíduos estão preocupados sobre o bem da 
humanidade, o ambiente, ou alcançando algum nirvana espiritual. 
Para graus variados, decisões são baseadas na resposta para a 
pergunta, "O que em é para mim?"  

Em negócios, tudo é sempre sobre o dinheiro? Sim. Ao longo da 
história de grandes negócios, planejou obsolescência tem sido 
procedimento de padrão operacional. Isto é quando um produto for 
fabricado em tal modo de forma que vestirá fora ou precisará ser 
substituído. O produto podia ter sido feito para durar um tempo 
muito longo; Mas para que a companhia para assegurar lucros 
futuros, conscientemente fabricou um artigo que estava 
inerentemente quebrado. Deste modo ele planejou para a 
obsolescência do produto, todo no nome de lucro.  

Em hoje ambiente de negócios, companhias só fazem coisas que uma 
ou outra vendas de aumento, diminuam o custo do produto, ou 
garanta um preço mais alto para o produto. Um exemplo simplificado 
disto pode ser visto com restaurantes que são localizados em 
aeroportos. O restaurante tem um monopólio, não existe nenhuma 
competição. Desde o restaurante sabe que não está contando com 
repetir negócios, não tem que dar boa-comida de qualidade, bom 
serviço, ou um preço de feira. Você já conseguiu uma grande comida 
com grande serviço em um grande preço em um restaurante de 
aeroporto? Eu certamente não tenho. Por que? Porque eles não têm 



que. Dando bom serviço e um bom produto em um preço de feira não 
aumentará lucro em um restaurante de aeroporto porque eles não 
estão contando com repetir clientes. Outro exemplo é outsourcing. 
Por que centenas são das companhias parando milhões de 
trabalhadores Americanos e outsourcing este trabalho para as 
pessoas em outros países? Porque é mais barato! Lembre, os oficiais 
e diretores corporativos das companhias publicamente negociadas 
têm uma responsabilidade legal aumentar lucros. Se eles não 
fizerem, eles perderão seus trabalhos. Grandes negócios sempre 
farão decisões baseadas em lucro, não o que serve para os 
empregados, o que serve para o cliente, o que serve para o 
ambiente, o que serve para sociedade, ou o que serve para a 
humanidade.  

Vamos olhar para a indústria de droga. Vamos dizer você vender 
insulina para diabéticos. Você teria muito prazer em se alguém 
descobrisse uma erva isto quando tomada diabete curada da pessoa 
de forma que eles nunca precisaram de insulina novamente? Dele é 
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Curso não. Você seria fora do mercado. Como uma nota interessante, 
existe tal cura para diabete. A pessoa que descobriu que era 
oferecido mais de $30 milhões por uma companhia farmacêutica 
grande para não comercializar isto! É tudo sobre o dinheiro.  

A saúde se importa, definido como o tratamento, prevenção, e 
diagnóstico de doença, é a indústria mais lucrativa no mundo. Desde 
que as pessoas estão doentes, bilhões e bilhões de dólares em lucro 
são feitos todo ano. Pense sobre isto. Existem quantias enormes de 
dinheiro para ser feito desde que as pessoas ficam doente. Uma 
pessoa saudável, por outro lado, não gasta qualquer dinheiro na 
saúde-se importa indústria. Uma pessoa saudável não precisa 
comprar drogas, não fica tratamento médico, e é uma obrigação para 
as corporações envolvidas em saúde se importar. Se toda pessoa 
fosse saudável e livre de doença, as companhias de droga e 
virtualmente a saúde inteira-se importam indústria seria fora do 
mercado. Para as companhias de droga e virtualmente todas as 
corporações envolvidas em saúde se importam, você é nada além de 
um cliente. Desde que você está doente que você é potencialmente 
um bom cliente. Não existe nenhum incentivo financeiro para a 
saúde-se importar indústria em ter pessoas viverem livre de doença. 
Não existe nenhum incentivo financeiro para prevenir ou doença de 
cura. Bastante, a saúde inteira-se importa indústria é dirigida por se 



obscurecer motivo: Para ganhar dinheiro! A saúde inteira-se importa 
indústria é administrada pelas pessoas individuais na forma de 
oficiais e diretores das corporações publicamente negociadas que 
compõem a indústria. Estas pessoas são, com a exceção rara, algum 
do mais inumano, pessoas mais ricas, e mais avaras no planeta. Isto 
é verdade? Vamos examinar um argumento fictício— ou talvez não 
tão fictício.  

Imagine existe um cientista que trabalha em um lab em algum lugar. 
Ele faz uma descoberta de inovação: Uma planta pequena é achada 
na Amazônia isto, quando feito em um chá e consumido, elimina todo 
câncer no corpo dentro uma semana. Imagine este pesquisador 
proclamando que ele deu este chá para mil pacientes de câncer e que 
todo único deles, dentro uma semana e sem ter cirurgia sofrido, era 
achada para ter absolutamente nenhum câncer em seu corpo. 
Eureka! Uma cura para câncer! Um simples, barato, toda-cura natural 
com a sem efeitos colaterais. Só uma planta simples que você faz em 
um chá e bebida. Tem absolutamente sem efeitos colaterais mesmo. 
É puro, todo-natural, e custa centavos justo.  

Imagine este cientista anunciando sua descoberta para o mundo. 
Certamente ele ganharia um Prêmio Nobel. Certamente a 
comunidade do mundo médico estaria regozijando. Não mais câncer! 
Todo paciente de câncer podia beber este chá e em uma semana ser 
livre de todo seu câncer. Toda 16 Curas Naturais "Sobre as quais 
Eles" Não querem que Você saiba  

A pessoa que vive com o medo de conseguir câncer podia agora 
saber que eles podiam simplesmente bebida algumas xícaras deste 
chá, que custa eles só alguns centavos, e eles podiam evitar já 
conseguir câncer. Meu, meu, o mundo seria um lugar melhor.  

Infelizmente, você nunca ouvirá esta história. Não porque a história 
não é verdade, mas porque se este chá herbário simples que cura 
todo câncer tinha permissão para ser vendido, não haveria 
necessidade para a Sociedade de Câncer Americano. Não haveria 
necessidade para quaisquer das companhias de droga que estão 
fabricando e vende drogas de câncer. Não haveria necessidade para 
qualquer câncer adicional consolidação de dívida flutuante de 
pesquisa. As clínicas de câncer em torno do mundo fechariam, 
centenas de milhares das pessoas seriam postas fora des trabalho, 
indústrias inteiras fechariam durante a noite e bilhões e bilhões e 



bilhões de dólares em lucro não estaria dirigindo em para o kingpins 
que controla a indústria de câncer.  

Então quando esta pessoa faz esta descoberta, o que acontece? Em 
alguns casos estas pessoas simplesmente desapareceram. Em outros 
casos estas pessoas recebiam centenas de milhões de dólares para 
sua pesquisa. Em quietos outros casos o governo federal invadiu 
estes escritórios dos pesquisadores, confiscou os dados, e jailed os 
pesquisadores para medicina praticante sem uma licença. Esta 
fantasia ou é ser esta a verdade? Bem, a saúde-se importa indústria 
tem um sujo pequeno segredo, e eu estou soprando o apito nisto.  

As conversações eu ouvi, as reuniões eu freqüentei, os documentos 
que eu li, e as dentro de informações que eu recebi sobre a saúde-me 
importa fraude que continua neste mundo me fez louco como 
inferno—e eu não vou tomar isto mais. Eu fui dublado "o 
Whistleblower" porque eu estou soprando o apito na indústria mais 
lucrativa no mundo: A saúde se importa. Eu estou expondo as 
mentiras, as fraudes, e as fraudes. Eu estou deixando o gato fora da 
bolsa. Como outras indústrias, uma vez que a verdade é feita, coisas 
começam a mudar.  

É verdade que a saúde-se importa indústria está contendo-se curas 
naturais, barata para doença e enfermidade? Podia ser verdade que a 
única motivação em cuidado de saúde é lucros? Deixe seja só olhe 
para história recente.  

Todos nós ouvimos as histórias dos inventores que tiveram 
carburadores que fariam automóveis correrem mil milhas para um 
galão de gasolina. Nós ouvimos que a indústria automóvel saldou 
aqueles inventores com milhões de dólares para assegurar as 
patentes e então enterramos aquelas patentes e nunca usamos 
aquela tecnologia. Por que? Porque custaria a indústria automotivas 
bilhões de dólares em lucros. É Tudo sobre o Dinheiro 17  

Todos nós conhecemos a história de como os grandes três fabricantes 
automóveis compraram o Redline Treinar Sistema em Califórnia, só 
para desmantelar ele para ter certeza que mais automóveis eram 
vendidos. A maioria das pessoas não sabem que um processo eram 
arquivados relativo a este assunto antitruste óbvio e o "grande três" 
era achados culpados! A corrupção corre fundo. Neste caso era 
comprovado pelo juiz premiando os demandantes uns insultantes $1 
em danos! Está certo, só $1! Os grandes três fabricantes de 



automóveis obviamente saldaram às pessoas certas para ter certeza 
que não existia nenhuma conseqüência para suas ações ilegais.  

Mais recentemente, muitos de vocês viram o filme O Mais interior ou 
leram o livro sobre como por anos a indústria de tabaco estava sobre 
seu conhecimento que os ingredientes em cigarros eram altamente 
viciadores. Finalmente, uns mais interiores soprou o apito e disse a 
verdade. Ele expôs, finalmente, o que todos nós assumimos éramos 
verdade, que a pesquisa era conclusiva, cigarros são viciadores, e 
que os fabricantes de cigarros souberam este por anos e anos e anos 
mas estava na frente do Congresso e dizia que eles "não tenham 
nenhum conhecimento" ou "evidência científica acreditável" aqueles 
cigarros são viciadores. Era uma a toda mentira. Por que eles 
mentiram? Dinheiro. É tudo sobre o dinheiro!  

Eu aconteço ser um capitalista e um empresário. Ao longo de minha 
vida eu fui motivado ganhar dinheiro. O dinheiro propriamente não é 
ruim. Ganhando dinheiro e lucros não é ruim. Fica ruim quando se 
tornar cobiça. Ganhando dinheiro se torne muito ruim quando você 
"ame dinheiro." Ganhando dinheiro e fazendo lucros é muito ruim 
quando você machucar seus empregados, mentira e enganar seus 
clientes, destrua o ambiente, explore trabalhadores, ilegalmente 
dirija competidores fora do mercado, e de propósito vendam produtos 
e serviços inferiores. Quando você puser dinheiro acima de tudo 
outro, isto é quando ganhar dinheiro ser um problema. O dinheiro 
devia ser usado e as pessoas amadas. O problema é aquele dinheiro 
é amado e as pessoas usadas!  

Nós ouvimos a frase, "O amor de dinheiro é a raiz de todo do mal." 
Quanto mais multimilionários eu converso com, quanto mais 
bilionários eu converso com, quanto mais Wall Street insiders eu 
converso com, quanto mais CEOs de corporações importantes eu 
converso com, os mais grandes diretores de negócios corporativos eu 
converso com, quanto mais políticos eu converso com, quanto mais 
eu acredito que o amor de dinheiro seja realmente a raiz de todo do 
mal. Eu posso dizer a você de experiência de primeira mão que a 
maioria de oficiais e diretores de corporações importantes 
publicamente negociadas são avaros além de convicção e corrupta 
além de convicção! Ganhando dinheiro se torne um vício. Fazendo 18 
Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Mais dinheiro se torna o todos-consumindo compulsivo motivator 
destas pessoas. Ganhando dinheiro se torne a coisa mais importante 



nestas vidas das pessoas. Ganhando dinheiro e fazendo o que for 
preciso para fazer mais dinheiro se torna a motivação principal em 
virtualmente todas as suas decisões e ações. Se fazendo mais 
dinheiro significa mentira, roubando, defraudando, falsificando, ou 
prejudicando outras pessoas, é certo. Se fazendo mais dinheiro 
significa quebrar as leis, destruindo o ambiente, ou vendo outras 
pessoas sofrem, é certo. Não acredite em-me? Deixe-me assinalar 
alguns exemplos.  

Você conheceu existem milhares e milhares de milionários, 
multimilionários, e bilionários nas prisões ao redor do mundo? Por 
que eles estão na prisão? Porque até com seus milhões, eles tiveram 
tal cobiça que eles estavam dispostos a quebrar a lei para fazer mais 
dinheiro. Você pode pensar que estas pessoas são as exceções. 
Considere isto: Para todo negociante de droga que era pego e está na 
prisão, existem provavelmente mil negociantes de droga nas ruas 
que não eram pegas! Eu posso dizer a você de primeira mão aquele 
para todo oficial milionário ou corporativo ou diretor que está na 
prisão para quebrar a lei fora de cobiça, existem centenas se não 
milhares de oficiais, diretores, e acionistas ricos que estão 
defraudando os públicos motivados por cobiça pessoal. Você sabe o 
que o número um motivo para assassinato é? Dinheiro! Está certo, 
dinheiro. O amor de dinheiro e cobiça são tal forte motivators que 
eles são o número uma razão que pessoas matam outro . Ele mais 
definitivamente é verdade: Cobiça, definida como o amor de dinheiro, 
é realmente a raiz de todo do mal.  

Nós vemos isto na televisão com Enron e WorldCom e Martha 
Stewart. Os indivíduos que têm dezenas de milhões de dólares em 
suas contas bancárias e são tão avaro que eles querem mais. Eles 
mentirão e defraudarão, engane e eficazmente roube dinheiro de 
acionistas e empregados para seu próprio ganho pessoal. Sua ética 
expulsou a janela. Eles venderam sua alma para o diabo. Existem 
milhares das pessoas em todo aspecto de negócios e governo que 
comete atos ilegais todo porque eles querem mais dinheiro. É sempre 
tudo sobre o dinheiro. Só assista TV de realidade! Você sabe que os 
produtores da maior parte de shows de TV de realidade estão 
pulando que as pessoas reais nestes shows têm suas vidas 
arruinadas em televisão nacional? Os produtores ganham dinheiro 
com grandes avaliações. Se uma pessoa está fisicamente machucada 
ou tem um emocionalmente traumatizing evento acontece, as 
avaliações sobem rapidamente e os produtores fazem mais dinheiro. 



O mais "ruim" que aconteça para o individual quanto mais dinheiro é 
feito. É como cristãos de alimentação para os leões. Por que Ele é 
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As pessoas são tão felizes quando outra vida da pessoa foi destruída 
em TV nacional? Porque quando você estiver tão interessado em 
dinheiro, até voyeuristically, você pára atencioso sobre outras vidas 
das pessoas.  

Eu tenho estado no corporativo boardrooms de corporações 
importantes ao redor de sobre as quais o mundo. Eu escutei estas 
pessoas conversam. Eu ouvi de primeira mão, então eu sei aquele o 
que eu estou dizer é verdade; E mais importante, eu tenho estado lá 
eu mesmo. A cobiça motivou-me para quebrar as regras, e eu gastei 
dois anos na prisão federal por causa disto. Acredite em-me, eu sei 
de primeira mão o que eu estou conversando. Por que você não ouviu 
isto antes? Bem, por décadas o que continuaram na Máfia eram um 
segredo. Ninguém até admitiu que La Cosa Nostra existiu. 
Finalmente, uma pessoa, Joe Velacci, avançou e soprou o apito nos 
funcionamentos internos de crime organizado. Desde aquele tempo, 
dúzias de antigo mafiosi avançaram para compartilhar os segredos 
que continuaram atrás de portas fechadas. Em uma moda 
semelhante, os funcionamentos internos da indústria de tabaco foram 
envoltos em segredo. Finalmente, um homem com uma consciência 
avançou no risco de seu próprio vitalício para soprar o apito na 
cobiça, mentiras, e decepção que era diretamente responsável pelas 
mortes de centenas de milhares das pessoas. Pense sobre isto. Onde 
armas são de destruição de massa? Eles estão em todo pacote de 
cigarros! Hoje, eu sou um do primeiro a avançar do dentro de e dizer 
a você a verdade sobre as pessoas que correm "grande pharma." 
Você pode estar debaixo da ilusão que companhias de droga têm 
oficiais e diretores cuja paixão exclusiva em vida é para prevenir e 
doença de cura para o benefício da humanidade. Mas eu estou 
puxando de volta a cortina e expondo o grande Oz para a fraude que 
ele realmente é. Você pode ouvir o grito "não pague a nenhuma 
atenção para o homem atrás da cortina," mas não seja enganada. Os 
oficiais e diretores das grandes corporações que compõem a saúde-se 
importar indústria não são pessoas benevolentes, maravilhosa com 
compaixão e um desejo para libertar o mundo de enfermidade. 
Quando a cortina é puxado de volta e as identidades verdadeiras são 
revelados, nós vemos outrageously pessoas ricas cuja cobiça, desejo 
insaciável para fazer mais dinheiro, e desprezo para humanidade 



estar surpreendendo e se importa de-soprar. Se você tivesse a 
chance de agitar estas mãos das pessoas e examina seus olhos, você 
não se pareceria seguro.  

Só lembre daquele cuidado de saúde é a indústria mais lucrativo no 
mundo e desde que as pessoas estão doentes, pessoas estão fazendo 
bilhões de dólares em lucros.  

A linha de parte inferior é isto: A saúde-se importa indústria não tem 
nenhum incentivo para curar doença. Se a saúde-se importa indústria 
que doença curada eles todos seriam fora do mercado. Seu enfoque, 
tão incrível quanto ele sons, 20 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" 
Não querem que Você saiba  

É para assegurar mais pessoas ficam doentes e mais pessoas 
precisam de tratamento médico. Isso assegura lucros. É tudo sobre o 
dinheiro! Hospitais, droguem companhias, e a saúde inteira-se 
importa indústria devia realmente ser chamada o "cuidado doente" 
indústria. Esta máquina de dinheiro não faz seus lucros mantendo 
pessoas saudáveis mas bastante achando uma pessoa doente e então 
vende eles seu outrageously drogas caras, procedimentos cirúrgicos, 
e outros procedimentos médicos. E eles transferem $1.3 trilhão 
anualmente fazendo isto. Povos, eu tenho estado no boardrooms. Eu 
escutei estas pessoas. Eu ouvi CEOs das companhias farmacêuticas 
grandes dizem coisas como isto: "Eu não me importo quanto fígado 
danifica esta causas de droga, pega isto aprovou pelo FDA. Pague a 
quem que você tem que pagar, consiga o lobbyists que você tem que 
conseguir, mas só consiga esta droga aprovada. Faça isto, e nosso 
preço de linhagem sobe threefold. Nós vendemos nossa linhagem e 
partimos. E cinco anos de agora, quando eles descobrirem sobre o 
dano de fígado, eles tomarão a droga fora do mercado. Mas que se 
importa, nós teremos nosso dinheiro. Só faz isto." É por isso que eu 
estou louco como inferno, e eu não vou tomar isto mais.  

É sempre quase o dinheiro? Natural são remédios e curas sendo 
suprimido e escondido de nós só porque as pessoas e corporações 
avaras querem fazer mais dinheiro? É verdade que dinheiro faz o 
mundo ir 'redondo? Sim! Você deve entender que o número um 
motivator no mundo está ganhando dinheiro. Nós lemos sobre isto 
todo dia. Então vamos olhar para que é envolvido...  

CAPÍTULO 4 

Que São "Eles"? 



A coisa que percevejos mim é que as pessoas pensam que o FDA está 
protegendo eles. Não é. O que o FDA está fazendo e o que o público 
pensa que está fazer estão tão diferente quanto noite e dia.  

—Herbert Deita, DOUTOR EM MEDICINA, antigo Comissário de FDA  

As drogas e cirurgia estão sendo promovidas como a única resposta 
para a prevenção e cura de enfermidade e doença. As curas naturais 
estão sendo suprimidas e escondidas do público. Então que é 
envolvido neste "grande mentira"? Deixe-me expor os culpados.  
 

As Companhias Farmacêuticas. Estes não incluem só as companhias 
que vendem drogas, mas também as companhias que pesquisa e 
desenvolve drogas. Também inclui todos os provedores na saúde-se 
importa indústria de tais coisas como seringas, gaze, fita médica, 
tubulação, garrafas de plástico, língua depressors, etc. existem mais 
de 10,000 pedaços farmacêuticos individual de equipamento que são 
consumidos e têm que ser resupplied em uma base contínua. Os 
lucros são astronômicos. O dinheiro este grupo das companhias faz é 
se importar de-pasmar.  

As Companhias de Comida. Você pode perguntar: Como companhias 
de comida ficam envolvidas em saúde se importar? Bem existe uma 
correlação enorme entre comida e saúde se importa. Eu explicarei 
isto em detalhe em um capítulo mais velho. Mantenha em mente 
muitas companhias de comida são diretamente ou indiretamente 
envolvidas na indústria farmacêutica por propriedade corporativa, 
transações de negócios afiliados, ou pelos oficiais e diretores 
pessoalmente possuindo linhagem nas companhias farmacêuticas. As 
companhias de comida incluem as companhias que realmente 
fabricam e vendem comida diretamente para nós mas também inclui 
restaurantes de comida rápida e os provedores da indústria de 
comida, o real growers da comida.  
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As Associações de Comércio. O número de associações involvedin a 
saúde-se importa indústria é enorme. Mantenha em mente, estas 
associações não estão em lugar para eliminar doença ou manter 
pessoas saudáveis. Quando você ler suas escrituras que você acha 



que eles estão lá promover a doença, em um esforço para ficar 
consolidação de dívida flutuante adicional e proteger seus membros, 
que são as companhias de droga e doutores! Estas associações 
incluem:  

 

Academia de associação Americana do Alzheimer de Alergia, Asma & 
Academia de Imunologia Americana de Criança e Psiquiatria 
Adolescente Academia Americana de Plástico Facial e Academia de 
Cirurgia de Reconstructive Americana de Médicos De família 
Academia Americana de Academia de Neurologia Americana de 
Academia de Oftalmologia Americana de Cirurgiões Ortopédica 
Academia Americana de Academia de Otolaryngology Americana de 
Academia de Alergia de Otolaryngic Americana de Academia de 
Pediatria Americana de Medicina e Reabilitação Física Associação 
Americana de Endocrinologistas Clínico Associação Americanos de 
Associação de Laparoscopists Americana Ginecológica para 
Associação de Psiquiatria de Geriatric Americana de Associação de 
Imunologistas Americana de Cirurgiões Neurológica Associação 
Americana para Cuidado Respiratória Associação Americano para o 
Estudo de Tábua de Doenças de Fígado Americana de Especialidades 
Médica Tábua Americana de Tábua de Oftalmologia Americana de 
Psiquiatria e Neurologia, Sociedade de Câncer de Inc. Americana 
Academia Americana de Alergia, Asma e Academia de Imunologia 
Americana de Academia de Cardiologia Americana de Academia de 
Médicos de Tórax Americana de Academia de Gastroenterology 
Americana de Obstetras e Academia de Ginecologistas Americana de 
Academia de Médicos Americana de Academia de Reumatologia 
Americana de Cirurgiões Que São "Eles"? 23  

Congresso americano de Associação de americano de Associação 
Neurológica Americana das Associação de Diabete de Medicina de 
Reabilitação Americana Associação de Gastroenterological Americana 
Sociedade de Geriatria Americana Associação de Gerenciamento de 
Informações de Saúde Americana Associação de Coração Americana 
Fundação de Fígado Americana Associação de Pulmão Americanas 
Mulheres de americano de Associação Americana de Médicos Médica 
Sociedade de americano de Sociedade de Neurotology Ortopédico 
para Medicina De esporte Sociedade de Otological Americano 
americano de Associação de Osteopathic Americana Associação 
Farmacêutico americano de Sociedade de Próstata Americano 
americano de Associação Psiquiátrica Cruz Vermelha Sociedade de 



Rhinologic Americana Sociedade Americana de Sociedade de 
Oncology Americana Clínico para Endoscopia Gastrintestinal 
Sociedade Americana para Sociedade de Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço Americano de Sociedade de Otolaryngology Americana 
Pediátrica para Medicina Reprodutiva Associação de Associação de 
Urological Americano de Saúde de Provedores de Serviço de 
Telehealth Associação católica dos Estados Unidos A Sociedade de 
Sociedade de Endócrino Gerontológico de Leucemia da América & 
Sociedade de Linfoma de Aliança da América Nacional para a 
Mentalmente Associação de Mal Nacional de Sistemas de Saúde 
Psiquiátrica Tábua Nacionais para Cuidado Respiratória Sociedade de 
Associação de Golpe Nacional de Associação de Desordens de 
Gynecologic Oncologists Vestibular (VEDA)  

Esta lista é apenas da ponta do iceberg. Estas associações são 
incrivelmente poderosas. Lembre, estas associações não são 
organizações que 24 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
querem que Você saiba  

Com uma meta de curar e prevenir doença ou protegendo o 
consumidor. Estas associações não representam você, eles 
representam seus membros: As companhias, as corporações, e as 
pessoas que estão fazendo o dinheiro. As associações como a 
Associação Americana de Médicos não tem nenhum interesse em que 
se beneficia o consumidor. Eles só têm um interesse em que 
benefícios seus membros. E as pessoas que correm estas associações 
têm um interesse em manter seu alto-pagando cushy trabalhos.  

Caridades e Fundações, Estes som de organizações grandes, mas 
você encontrou as pessoas que correm eles? Os oficiais e diretores da 
maior parte de caridades e fundações têm salários enormes e contas 
de despesa enorme. Eles voam de primeira classe e às vezes em 
jatos privados; Eles ficam nos hotéis mais caros e comem no mais 
bom res-taurants—todas com suas doações. Algumas fundações e 
caridades foram achadas gastar mais de 40 por cento de todas as 
suas doações em "custos de administração." Pense sobre isto. Se 
uma fundação usou o dinheiro que recebeu curar uma doença, não 
haveria necessidade para a fundação e os gatos gordos perderiam 
seus trabalhos prestigiosos e todas as vantagens que aceitam eles. 
Sim, seja sempre sobre o dinheiro. Mas considere o segundo a 
maioria de poderoso motivator para as pessoas é a combinação do 
poder e prestígio. Pense sobre aquele quando você perguntar você 
mesmo: "Por que são curas naturais sendo escondida de nós?" 



Considere isto: O Jerry Lewis Telethon levantou mais de $1 bilhão 
para muscular dystrophy, ainda mais pessoas têm muscular 
dystrophy hoje que sempre.  

Lobbyists. Isto está o grupo escondido, secretas das pessoas em 
Washington que a maior parte de você não tem nenhuma idéia até 
existe. Estas pessoas em média fazem entre $300,000 a $400,000 
por ano, mais centenas de milhares mais em vantagens. Seu trabalho 
é simplesmente subir para um congressista ou senador e tentar 
persuadir eles para uma certa linha de pensar, ou passar por um 
certo pedaço de legislação, ou vote um certo modo. Agora como eles 
fazem isto? Bem, o lobbyist não pode subir para um membro do 
Congresso e dizer "Por favor vote um certo modo nesta conta e eu 
darei a você $200,000." Isso seria chamado um suborno. Mas o que o 
lobbyist pode ser dizer, "Você tem um filho ou uma filha, Sr. 
Congressista? Você Fantástico! Sabe, eu conheço seu filho ou filha 
tem absolutamente nenhuma experiência qualquer, mas nós 
gostaríamos de dar a seu filho ou filha um trabalho por $200,000 por 
ano. E a melhor parte é que eles até não têm que aparecer para 
trabalhar. Oh, por  
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O modo como Sr. Congressista, você pode por favor votar um certo 
modo neste pedaço particular de legislação que ajuda quem eu 
represento?" Lobbyists também suborna membros do Congresso, 
embora Congresso passou por leis que fazem eles legalmente não um 
suborno, fazendo outras coisas. Lobbyists pode fazer doações 
enormes para caridade de favorito ou escola do congressista ou 
contratar companhias que o congressista é afiliado com em um pouco 
de modo. Povos, é disso que está acontecendo em Washington. 
Lobbyists absolutamente suborno e salda a congressistas. Mas de 
acordo com a lei não é chamado um suborno ou payoff, é 
tecnicamente legal. E quem faz a lei? Os congressistas. Hmm, bonito 
interessante, não é isto? Eles fazem uma lei para ter certeza aquele o 
que eles é legal. Você pode começar a ver por que eu estou louco um 
inferno e eu não vou tomar isto mais?  

• Agências do governo. Principalmente a Comida e Droga 
Administração e a Comissão de Comércio Federal. Não fica 
assombroso que é a Comida E Droga Administração? (Por que não 
duas agências separadas?) Esta organização é uma das organizações 
mais poderosa no país. Eles usam Gestapo-gostar que tática 



apaguem curas naturais. Eles agem como julgam, júri, e executor. 
Eles invadem companhias sem ser anunciado para ocupar produtos 
como pão, remédios herbários, vitaminas e minerais, computadores, 
arquivos, dados de pesquisas, e equipamento. Eles conduzem estas 
correrias com agentes armados com armas de fogo desenhadas. Eles 
ocupam produtos inocentes, documentos, documentos, e 
computadores, como o Gestapo fez na Alemanha nazista, sem 
provocação, sem o cliente ou reclamações de consumidor, e sem 
aviso prévio.  

Existe vários livros e artigos excelentes escritos sobre como o FDA 
opera. Mas no fim, o FDA é a agência que aprova drogas. E quando 
uma companhia conseguir uma droga aprovada, é como pondo 
bilhões de dólares em lucros no banco. Então companhias farão 
qualquer coisa para conseguir o FDA aprovar drogas. Está 
interessando notar que dos últimos vinte comissários de FDA, doze 
deles foram trabalhar diretamente para a indústria de droga ao deixar 
o FDA e eram milhões pagos de dólares. Vamos ser honrado, isto é 
um payoff. Devia ser ilegal; é um conflito de interesse, e está errado. 
Mais no FDA em um capítulo mais velho.  

Ok, agora vamos ir entretanto cada um destas organizações e deixar-
me mostrar a você que é tudo sobre o dinheiro.  

• A Indústria Farmacêutica. Virtualmente toda companhia 
farmacêutica é uma companhia publicamente negociada, que significa 
que os oficiais e diretores têm uma responsabilidade legal aumentar 
acionista que 26 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem 
que Você saiba  

Valor. Isso significa que os oficiais e diretores de virtualmente toda 
companhia farmacêutica têm uma responsabilidade legal aumentar 
lucros. O único modo que eles podem aumentar lucros é para vender 
mais dos que eles vendem e produzem aqueles produtos em um 
custo mais baixo. Drogue companhias, então, tenha uma meta, e isto 
é para vender mais drogas e produzir aquelas drogas no custo 
possível mais barato. Pense sobre isto. O objetivo da companhia de 
droga é para não curar doença. A meta da companhia de droga é 
para vender mais drogas. Você é seu cliente. Eles querem que você 
use mais drogas todo ano único. Eles querem produzir aquelas drogas 
no custo possível mais baixo e eles querem fazer qualquer que eles 
podem ter certeza que eles possam vender aquelas drogas no preço 
possível mais alto. É por isso que existir um debate enorme sobre as 



pessoas comprando drogas farmacêuticas de outros países. O FDA 
compõe esta desculpa tola que um país como o Canadá não produz 
drogas debaixo das mesmas diretrizes de segurança como a América. 
Que arrogante!  

O fato é aquelas companhias farmacêuticas Americanas querem um 
monopólio. Eles não querem alguém competindo com suas vendas; 
Então eles conseguiram persuadir o governo federal em proibitiva 
qualquer para compra Americana uma droga farmacêutica fora da 
América. Eles estão em efeito parando comércio livre e parando 
competição, que resultaria em preços mais baixos. Por que o FDA 
está fazendo isto? Como eu mencionei para você antes, a indústria de 
droga dá milhões de dólares para os comissários quando eles 
deixarem o FDA. É um payoff!  

Lembre: As companhias de droga não querem que pessoas fiquem 
bem. A meta da companhia de droga é para não curar doença. Se 
todo mundo no mundo era saudável, as companhias de droga seriam 
fora do mercado. Uma companhia de droga só quer vender você mais 
drogas. Então aqui é como os trabalhos de ciclo.  

A indústria de droga dá bilhões de dólares para as escolas médicas. 
Por que? De forma que suas drogas podem ser postas nos livros de 
ensino e doutores são ensinados para prescrever drogas 
farmacêuticas certas, deste modo garantindo vendas daquelas drogas 
pela companhia farmacêutica. Lembre, em doutores da escola 
médicos são ensinadas duas coisas: Para prescrever drogas e cortar 
partes de anatomia da pessoa, que é cirurgia.  

Quando um doutor terminar da escola médica, a maioria das pessoas 
não sabem que a indústria farmacêutica então paga aquele doutor 
para prescrever certas drogas. Freqüentemente, isto é feito  
"incentivos." Por exemplo, se um doutor prescreve uma certa droga 
para dez pacientes, ele recebe milhares de dólares em dinheiro da 
companhia farmacêutica. As companhias de droga habitualmente dão 
a doutores toda despesa-pagas viagens  "conferências médicas" Que 
São "Eles"? 27  

Em torno do mundo. Estas conferências médicas são apresentações 
realmente de vendas pelas companhias de droga, ensino o doutor 
sobre drogas e como prescrever eles, e dando incentivos financeiros 
para prescrever aquelas drogas. Eles são disfarçados como 



conferências médicas. Eles não são. Os peritos nestas conferências 
médicas são compensados pela indústria de droga.  

Então doutores são treinados na escola médica para prescrever 
drogas e recebem incentivos e treinamento adicional ao longo de sua 
carreira médica diretamente pela indústria de droga para prescrever 
mais drogas.  

• Pesquisa. Para que uma companhia de droga para conseguir uma 
droga patenteada andapproved pelo FDA, ele custos 
approximately,$800 milhão em pesquisa e prova. Onde que $800 
milhões vá? Bem, deixe seja só siga a trilha de dinheiro. Lembre, é 
sempre quase o dinheiro!  

As companhias que são aprovadas pelo FDA fazer certa pesquisa, de 
maneira interessante suficiente, estão companhias publicamente 
negociadas. Ache quem possui a linhagem nestes publicamente 
negociaram companhias? Surpreenderia que você soubesse aqueles 
políticos e membros do FDA possuem linhagem naquelas 
companhias? Não me surpreenderia! Também surpreenderia você que 
as pessoas que trabalham para aquelas companhias de pesquisas são 
amigos e parentes de políticos e membros do FDA? Não me 
surpreenderia!  

Uma vez que uma droga é aprovada e a companhia farmacêutica tem 
a patente, se torna a única companhia que pode vender aquela 
droga. Conseguindo uma droga patenteada é uns automáticos bilhões 
de dólares no banco! Isto é por que você nunca verá uma companhia 
farmacêutica promovendo uma cura natural. As curas naturais não 
podem ser patenteadas! Você pode só fazer lucros se você tiver uma 
droga patenteada. Não existe nenhum lucro grande na venda de uma 
cura natural que não pode ser patenteada. Quando você tiver um 
produto patenteado que você é a única companhia que pode vender 
isto. Você não tem nenhuma competição. Você pode vender isto para 
um outrageously preço alto, e os lucros são garantidos. Se você for 
vender um nonpatented produto natural, cem outras companhias 
podiam também vender o mesmo produto. Você não tem nenhum 
monopólio. Por causa da competição, os preços descerão e os lucros 
se tornam incrivelmente pequenos. É por isso que a indústria de 
droga só promoverá drogas patenteadas, porque isto é onde os lucros 
estão.  



Isto também é por que as companhias de droga deram dezenas de 
milhões de dólares para lobbyists conseguir o FDA fazer umas novas 
"lei." Escute este muito cuidadosamente. O FDA tem o poder para 
fazer "leis" e obrigar eles. Pode fazer "leis" sem aprovação ou debate 
congressional. A fim de proteger os lucros da indústria de droga 
Sobre a qual o FDA passou pelas mais 28 Curas Naturais "que Eles" 
Não querem que Você saiba  

Incrivelmente lei louca" de todo o tempo. O FDA agora fez como "lei" 
a declaração seguinte, "Só uma droga pode curar, previna ou trate 
uma doença." Isto é louco. Pense sobre as ramificações. O FDA agora 
garantiu e protegeu os lucros das companhias de droga! Só uma 
droga patenteada, de acordo com o FDA, pode tratar, previna, ou 
cure uma doença. Primeira fora de, todos nós sabemos que isto está 
a toda infiel. O escorbuto de doença, por exemplo, que é 
simplesmente uma deficiência de C de vitamina, é tratado, preveniu, 
e curados fruta cítrica de comer. De acordo com a lei do FDA, porém, 
se você fosse levantar uma laranja e dizer "Esta laranja é a cura para 
a doença de escorbuto," você iria para prisão para vende uma 
"droga" sem uma licença. De acordo com o FDA, assim que você fez 
uma reivindicação de doença em referência a tomar uma laranja, a 
laranja não mais é uma laranja, mas magicamente se tornou uma 
"droga" de acordo com o FDA. E desde aquela "droga" não foi 
patenteada ou aprovado pelo FDA, você é vender uma "droga" sem 
uma licença, a qual é uma ofensa criminoso. Você vai para prisão. A 
"droga" obviamente não é uma droga, é uma laranja! Isto é como o 
FDA trabalha proteger os lucros da companhia farmacêutica e 
suprimir e esconder informações sobre remédios naturais.  

Então como as companhias de droga conseguem que você compre 
suas drogas? Anos atrás, as companhias de droga tido ter 
basicamente certeza que você estava doente e tinha um problema 
que a droga tratada. Segunda, eles tiveram que ter certeza que os 
doutores prescreveram sua droga particular. Que ainda continue. As 
companhias farmacêuticas dão incentivos de dinheiro e informações 
enormes para os doutores sobre as drogas eles fazem para assegurar 
que os doutores, que são droga de fato legais pushers, consigam 
suas drogas para você via prescrição.  

Lembre, as companhias farmacêuticas asseguraram que você está 
doente. Como eles fazem isto? Este vai soprar sua mente, mas ele é 
verdade. Um dos importantes razões por que existe tanta náusea e 
doença é por causa dos venenos você está pondo em seu corpo. O 



número se envenena que você põe em seu corpo consiste em 
prescrição e drogas de não-prescrição! Está certo. A prescrição e não-
prescrição droga que você está tomando eliminar seus sintomas são, 
de fato, um dos importantes razões que você fica doente.  

As companhias farmacêuticas sabem que todas as drogas têm efeitos 
colaterais. Isto está o sujo pequeno secreto que as companhias 
farmacêuticas não querem que você saiba. Da mesma maneira que a 
indústria de tabaco soube que fumando cigarros eram viciadores e 
podiam fazer câncer de pulmão, ainda estava por décadas sobre este 
fato, a indústria farmacêutica hoje sabe que todas as drogas têm 
efeitos colaterais negativos e podem fazer enfermidade adicional Que 
São "Eles"? 29  

No corpo! A indústria farmacêutica sabe que as pessoas de drogas 
estão tomar realmente estão causando ou contribuindo para os 
aumentos em câncer, doença de coração, diabete, e dúzias de outras 
doenças. 'Por que a indústria de droga está mantendo esta 
informações um segredo? Principalmente porque é lucrativo. É só 
gosta da indústria de tabaco. Olhe para o ciclo: Você começa a tomar 
uma droga para lidar com um certo sintoma que você tem. Alguns 
meses mais tarde você desenvolve outra condição médica. Esta 
condição médica nova, desconhecido para você, estava realmente 
causado pelo primeiro droga que você esteve tomando! Você agora 
começa a tomar outra droga para esta condição médica nova. A 
droga parece trabalhar. Sua condição melhora. Alguns meses mais 
tarde você desenvolve uma nova série de problemas médicos. O 
desconhecido para você era o fato que estes problemas médicos 
novos estavam realmente causados pela última droga que você 
esteve tomando. Você recebe mais drogas para esta mais nova 
condição médica. Você pode ver o quão lucrativo isto é para a 
indústria de droga? As companhias de droga estão fazendo isto de 
propósito.  

Eles estão fazendo drogas que endereço um conjunto de sintomas. 
Mas eles sabem aquele se você usar estas drogas, durante um certo 
tempo, eles podem fazer um segundo conjunto de problemas 
médicos. As companhias de droga então produzirão uma droga para 
resolver aqueles problemas médicos novos causados tomando sua 
primeira droga. Esta vendas de droga de garantias e lucros adicionais 
para as companhias de droga.  



Como isto está acontecendo? Mantenha em mente virtualmente toda 
pesquisa de droga está subsidiada pela indústria farmacêutica. Em 
virtualmente todo estudo, drogas são achadas para ser seguras e 
efetivas. Porém, história provou que isto não é verdade. Pense sobre 
todas as drogas que eram provadas para ser totalmente seguras e 
efetivas e eram aprovadas pelo FDA. Então, anos mais tarde estas 
mesmas drogas eram provadas para ser incrivelmente perigosas e 
causar todos os tipos de condições médicas severas, inclusive a 
morte. Estes "seguros e efetivos" drogas eram achadas para matar 
tantas pessoas que o FDA finalmente teve que levar eles fora do 
mercado. De maneira interessante suficiente, eles estiveram só 
tomados fora do mercado depois das companhias de droga feitos 
milhões de dólares em lucros.  

• Publicidade. A indústria de droga está fazendo algo hoje que ele 
hasnever feito na frente de em história: Anunciando suas drogas 
diretamente para o consumidor. Isto é absolutamente incrível! Agora 
mesmo perto de duas-terceira de toda publicidade na América é para 
drogas. É estimado aquele bem mais de $10 bilhão por ano é gasto 
em publicidade pela indústria farmacêutica. Eles estão anunciando 
droga diretamente para você e eu, o consumidor. Em muitos casos, 
estes anúncios de droga não fazem nem 30 Curas Naturais "Sobre as 
quais Eles" Não querem que Você saiba  

Diga a você o que a droga é. Eles só têm um pouco de celebridade, 
que eles pagam quantias enormes de dinheiro para, dizendo a você 
sobre como sua vida é tanta melhor porque eles tomam esta droga 
particular. Os anúncios mostram a todas estas pessoas felizes bonitas 
e dão a você a impressão que eles são toda tomada esta droga 
maravilhosa e que suas vidas são tantas melhores.  

O que você não conhece é que virtualmente toda pessoa única você 
vê nestes anúncios tem sido meticulosamente selecionado por 
algumas das mentes de publicidade superior no mundo para evocar 
uma certa emoção em você. Eles são atores pagos; A maioria de não 
use a droga que eles estão promovendo. Quando você vir pessoas 
vestidas como doutores, policiais, juízes, etc., você está sendo 
enganado. Até quando figuras conhecidas e atores famosos 
publicamente endossam uma droga ou fundação (normalmente 
subsidiada pelas companhias farmacêuticas), ostensivamente porque 
eles ou um amigo de fim ou relativo sofreu com uma doença 
particular, eles estão sendo pagos somas enormes para fazer isso. 
Eles são atores. Estes anúncios não são verdadeiros. Os milhões de 



dólares são gastos usando tecnologia pioneered pela CIA e KGB 
produzir publicidade que motivará você só para não querer sua 
droga, mas sente que você precisa de sua droga. Os anúncios 
produzidos pela indústria farmacêutica são o mais sofisticados, bem 
refletida, lavagem cerebral e campanhas manipulatórias sempre 
lançado no público Americano. Esta publicidade está tentando 
brainwash nós em pensar que nossa vida será melhor em todos os 
sentidos desde que nós continuamos a tomar cada vez mais drogas. 
Isto é absolutamente ultrajante! Não dirige você louco quando você 
vê todos estes anúncios de droga em jornais, revistas, e televisão?  

A quantia de publicidade de droga está em um todo o-tempo alto e 
continua a aumentar. Quando você escuta estes anúncios, não faz 
que você sorri ou ri quando eles começam rattling fora de todos os 
efeitos colaterais das drogas? Porém, as técnicas de marketing são 
tão sofisticadas que os anúncios de droga são incrivelmente efetivos.  

A Comida e Droga Administração, a Comissão de Comércio Federal e 
a indústria farmacêutica tem uma aliança profana. O regular governo 
corpo devia estar governando e regulando e protegendo 
consumidores do desejo insaciável das companhias de droga para 
fazer mais lucros. O problema é que eles trabalham junto para 
aumentar lucros e poder.  

Uma lei era passada no Congresso com virtualmente nenhum debate 
em todo que aumentou a dependência do FDA nas companhias de 
droga grande para sua consolidação de dívida flutuante. Que São 
"Eles"? 31  

Você está lendo este direito. O FDA consegue consolidação de dívida 
flutuante diretamente da indústria de droga. É uma lei que era 
passada em 1992 que era planejado para acelerar aprovação para 
novos medicamentos de AIDS. Mas o que realmente foi conseguir as 
companhias de droga para pagar pelos novos empregados e 
requisitos de consolidação de dívida flutuante adicionais do FDA. De 
acordo com um artigo na Washington Posta, o programa era 
desenvolvido entre a indústria farmacêutica e o FDA em reuniões 
secretas. Não era debatido no Congresso, não existia nenhum voto. 
Era um segredo, negociação privada entre a indústria de droga e o 
FDA e foi diretamente para o Escritório de Contabilidade Geral para 
revisão. De acordo com a Washington Posta, mais de 500 novos 
empregados para ser enviada para o FDA centra que realmente 
revisão novas drogas proposta seriam pagas por pelas farmacêuticas 



e companhias de biotecnologia eles mesmos. Existem mais de 1,500 
pessoas que trabalham para o FDA que são pagos a consolidação de 
dívida flutuante da indústria de droga. Isso significa mais de 55 por 
cento do pessoal diretamente envolvido do FDA no revisar de novas 
aplicações de droga está em efeito na folha de pagamento da 
indústria de droga. Isto é mais de $1.2 bilhão que o FDA está 
conseguindo diretamente da indústria de droga.  

Só para assinalar como entortou estas pessoas são, ao longo dos 
últimos dez anos o FDA aprovou mais de nove drogas específicas que 
tem sido provada para ter mortais efeitos colaterais. O Diário da 
Associação Americana de Médicos estima aqueles mais de 125,000 
americanos morrem todo ano de efeitos colaterais de FDA-aprovadas 
drogas.  

Então como faça o FDA, FTC, e a indústria de droga trabalha junto 
promovendo drogas e cirurgia e suprimindo curas naturais? O 
criminologista Elaine Feuer fez uma investigação completa no FDA e 
achou que o FDA investe a maioria de seu tempo protegendo os 
lucros da indústria farmacêutica. O FDA suprime a verdade sobre 
curas e enfoques naturais em fechar companhias que vendem 
remédios naturais para doenças comuns. Seu livro, Vítimas 
Inocentes, a Guerra do FDA Contra Humanidade, documentos como o 
FDA segue especificamente companhias que oferecem curas naturais 
para doenças que fazem o mais dinheiro para a indústria 
farmacêutica. Desde câncer, AIDS, doença de coração, e diabete são 
tão lucrativas para as companhias de droga, alguém promovendo 
uma cura natural para theses enfermidades serão atacadas pelo FDA.  

As companhias de droga também conseguem que nós use drogas 
pelo uso da mídia. Isto é umas das mais assustados coisas que eu 
quero conversar sobre. A indústria de droga, o FTC, e o FDA produz 
imprensa lança, notícias se você 32 Curas Naturais "Sobre as quais 
Eles" Não quiserem Você saber  

Vontade, em novo super wonderdrugs. Ao mesmo tempo eles 
espalham notícias negativas em alternativas naturais. A indústria 
gasta quantias enormes de dinheiro com firmas de relações públicas 
para conseguir organizações de notícias na televisão, rádio, jornais, e 
revistas para fazer histórias positivas em suas drogas. Você notará 
quando você estiver assistindo as notícias que muitas vezes existe 
um perito médico em que diz algo sobre uma nova droga. Este perito 
médico nunca diz que é sua opinião, existe nunca um ponto de vista 



alternativo apresentado. O perito médico sempre dá o pró-lado de 
droga e é apresentado como uma história de notícia. O fato é isto não 
é notícia mesmo. Os peritos médicos estão em muitos casos 
spokespeople para as companhias de droga. Estes "peritos médicos" 
estão sendo pagos quantias enormes de dinheiro para dizer todas 
estas coisas maravilhosas sobre drogas. Onde está a revelação cheia? 
Quando a organização de notícias destacar seu "perito médico," eles 
nunca dizem, "A propósito, nosso perito médico está sendo pago 
quantias enormes de dinheiro para aparecer nosso show e dizer 
coisas maravilhosas sobre esta droga." Eles são postos sem qualquer 
pesquisa qualquer feito pela organização de notícias sobre se as 
informações propriamente sendo apresentado é efetivo, feira, 
equilibrada, ou honrada. Todo mundo parece esquecer que uma nova 
droga de maravilha faz bilhões de dólares em lucros; E todo mundo 
parece esquecer as companhias de droga estão companhias 
publicamente negociadas e as pessoas que possuem a linhagem 
nestas companhias têm um incentivo importante para a companhia 
de droga para vender mais drogas. Então a pergunta real é: Quem 
possui a linhagem nestas companhias de droga? Surpreenderia você 
que muitos membros do FDA e FTC possuem linhagem nas 
companhias de droga? Surpreenderia você que muitos membros do 
Congresso possuem linhagem nas companhias de droga? Também 
surpreenderia que você aqueles membros da mídia de notícias que 
deveriam ser impartially apresentando notícias possuir linhagem nas 
companhias de droga? E as corporações que possui redes de 
televisão, redes de rádio, jornais, e revistas todos tenha gravatas 
financeiras para a indústria farmacêutica e todos têm incentivos para 
a indústria de droga para vender mais drogas?  

Isto é uma das razões por que você ouve tanto sobre drogas no 
noticiário e lêem tantos artigos positivos sobre drogas em revistas e 
jornais. Estas organizações ficam benefício financeiro das drogas que 
são vendidas. Adicionalmente, a maioria de organizações de notícias 
não fazem pesquisa a precisão e veracidade de informações quando 
apresentando notícias sobre drogas. Quando eles conseguirem umas 
divulgação da imprensa da indústria farmacêutica, é lido e 
apresentou como notícia sem pergunta.  

A indústria farmacêutica tem uma saída automática para conseguir 
bilhões de dólares em publicidade livre que está sendo disfarçada 
como notícia. Que São "Eles"? 33  



Não surpreende você que os únicos peritos médicos no noticiário 
dando a algumas informações sobre saúde, enfermidade, doença, ou 
náusea são todos os doutores médicos? E que as únicas informações 
nós estamos ouvir é sobre o uso de drogas? Não surpreende você que 
você virtualmente nunca ouve algumas notícias positivas em tudo 
sobre um remédio herbário, um remédio natural, ou um remédio 
homeopático? Podia ser que não existe nenhum lucro naqueles 
remédios? Lembre, remédios naturais não podem ser patenteados.  

Como eu mencionei previamente, a aliança profana entre o FDA, o 
FTC, e a indústria de droga criada o regulamento ultrajante e 
totalmente irresponsável que só uma droga pode curar, previna, ou 
trate uma doença. Lembre que o FDA tem a habilidade de obrigar isto 
"lei." Alguém fazendo uma reivindicação que qualquer coisa diferente 
de uma droga pode curar, previna, ou trate uma doença é quebrar 
esta "lei" e é sujeito a processo criminoso!  

O FDA fixou como "lei" que não existe, e nunca será, um remédio 
natural que pode curar, ou previna, ou trate uma doença. Porque se 
um remédio natural fez, então ele tem que ser secreto como uma 
"droga" e uma vez que é secreto como um drogar tem que ir pela 
$800 milhões de no valor de prova que o FDA exige ser aprovado 
como uma nova droga. Isto não pode ser feito. Por que? Porque um 
remédio natural não pode ser patenteado e não existe nenhuma 
companhia que pode gastar $800 milhões para conseguir um remédio 
natural aprovou como uma nova droga porque não possuirá uma 
patente isto "nova droga" e então não pode fazer aquele dinheiro 
atrás mais lucros décuplos. Os remédios naturais não podem ser 
patenteados. Então, eles não podem ir pela prova que o FDA exige. 
Isto é por que o FDA e companhias de droga amam este sistema. 
Previne qualquer remédio natural de ser elogiado em demasia como 
uma cura ou prevenção de doença quando de fato muitos deles ser. 
O FDA tem colluded com a indústria de droga e dada a indústria de 
droga um monopólio.  

Pense sobre isto. O FDA declara que só uma droga pode curar ou 
prevenir uma doença, absolutamente nada mais pode. O quão louco é 
isto? Para fazer importa pior, o que a indústria farmacêutica e o FDA 
fez agora é decidido classificar cada vez mais coisas como doenças. 
Era uma vez, você costumava conseguir azia, agora é chamado 
Doença de Reflux Ácido. Era uma vez pessoas costumavam ser 
tímidas, agora é secreto como Desordem de Ansiedade Social, a qual 
é uma doença. As crianças que estão comendo açúcar demais ou 



estão um pouco rambunctious são agora secretos como tendo 
desordem da atenção deficitária, a qual é uma doença. Se uma 
mulher tem um desejo sexual baixo, é agora secreto como uma 
doença. Umas alcoólicas 34 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
querem que Você saiba  

Não é mais um alcoólico; Ele agora tem a doença de alcoolismo. Uma 
pessoa que é sobrepeso não é mais sobrepeso que eles agora têm a 
doença de obesidade. Um macho que não pode conseguir uma ereção 
parecer ter uma doença.  

A razão cada vez mais coisas estão sendo secretas como doenças é, 
uma vez que é secreto como uma doença, não legalmente pode 
haver nenhum remédio natural, barato que pode curar ou prevenir 
isto. O FDA diz só uma droga pode fazer isto. O FDA tem a palavra 
final em que é um "doença." Uma vez que o FDA decidiu com 
autoridade final que algo é uma doença, qualquer companhia fazendo 
uma reivindicação que um todo-produto natural podia possivelmente 
cura ou prevenia aquela doença pode estar legalmente entrada pelo 
FDA sem ser anunciado—com agentes federais, armas de fogo 
desenhadas—e ocupar o produto natural. O FDA pode então fechar 
aqueles negócios e pôr as pessoas que estão em carga daqueles 
negócios em prisão para medicina praticante sem uma licença ou 
vendem drogas sem uma licença, embora eles não são vender drogas 
mesmo; Eles podiam ser vender algo tão benigno quanto pão. Isto 
realmente aconteceu de volta nos anos 1970 quando um cavalheiro 
chamado Ben Suarez vendeu pão que teve um conteúdo de fibra alta. 
Era um todo-pão natural que era alto em fibra. Ele declarou que 
comendo uma dieta de fibra alta podia potencialmente mais baixo o 
risco de certo cânceres. No momento aquela declaração não era 
"provado." Mas porque ele fez aquela declaração, ele era agora, de 
acordo com o FDA, venda uma droga sem uma licença. Ele não era 
vender uma droga, ele era vender pão. O FDA entrou, ocupou o pão, 
e destruiu isto. Era suficiente pão para alimentar um milhão das 
pessoas sem casa. Ele ofereceu doar o pão para as pessoas sem 
casa. O FDA disse não, e o pão era destruído. Que doente! E por que 
era destruído? Porque ele era vender um todo-produto natural e era 
potencialmente vazamento nos lucros de um dos mais poderosos, 
indústrias lucrativas no mundo. É tudo sobre o dinheiro! Por favor leia 
esta história incrível sobre a "nenhum pão de fome" isso era e é um 
dos maiores milagres de perda de peso de todo o tempo e como o 
FDA tentou destruir este negócios e vida do homem para proteger os 



lucros da indústria de droga. A história inteira está impresso aqui 
como Apêndice B.  

Sites da Web. A indústria farmacêutica está fazendo um brilhante 
trabalho produtor todos os tipos de Sites da Web informador que 
parece ser orientado a consumidor, sites da Web Imparcial que dá 
informações para consumidores sobre várias enfermidades, doenças, 
e curas. Mas o fato é estes não estão Sites da Web imparcial. É um 
truque, é uma fraude. Estes Sites da Web são pagos por e apagaram 
pela indústria de droga. Eles são feitos para olhar e aparecer como se 
eles estão imparciais e estão lá dar informações Que São "Eles"? 35  

Para o consumidor e proteger o consumidor. O fato do assunto é que 
eles são nada além de Sites da Web possuiu diretamente ou 
indiretamente pelas companhias farmacêuticas para vender você 
mais drogas. É importante saber que a indústria farmacêutica é 
cometida a eliminar nonpatentable todo o-curas naturais para 
doença. A indústria farmacêutica está gastando centenas de milhões 
de dólares para tentar conseguir você acreditar naquelas drogas são 
seguras e efetivas e todas as curas naturais são ineficazes e 
perigosas. As exatas opostas é verdade. As drogas são todo perigosas 
e doença de causa e toda a pesquisa atual mostra a aquelas drogas 
são geralmente ineficazes. As drogas não curam qualquer doença. 
Este fato está tornando cada vez mais claro. Drogas de fato DOENÇA 
de CAUSA. Todos os remédios naturais são de fato extremamente 
seguros, com virtualmente sem efeitos colaterais, e todos os 
remédios naturais são incrivelmente efetivos. Tecnicamente falando, 
todos os remédios naturais não curam doença porque só o corpo 
pode curar propriamente. Todos os remédios naturais ajudam o corpo 
curar propriamente. Com este disse, eu quero enfatizar que 
virtualmente todo "advocacia de consumidor" Site da Web relativo a 
saúde, e todo "grupo de cão de guarda ou Site da Web relativo a 
saúde, e todo "informações de consumidor" Site da Web relativo a 
saúde é de fato uma frente para a indústria farmacêutica. Estes Sites 
da Web não são projetados para proteger consumidores ou informar 
consumidores sobre TODAS AS OPÇÕES; Mas bastante, estes Sites 
da Web estão subsidiado e/ou possuídos pelas companhias 
farmacêuticas e têm uma missão simples, espalhar a MENTIRA que 
droga são a única resposta a curar, prevenindo, e tratando doença e 
aqueles remédios naturais, como ervas, homeopathics, vitaminas, 
minerais, etc., são ineficazes e inseguras. Isto é uma grande mentira 
e uma grande decepção. A Internet está tornando uma das 



ferramentas mais poderosas que os usos de indústria farmacêutica 
para promulgar esta grande decepção.  

Pagando de Celebridades. Este chocado eu quando eu achei este. 
Quando você assistir um programa de entrevistas de TV, ou escute 
conversar rádio, muitas vezes uma celebridade está sendo 
entrevistada. Aquela celebridade pode ter tido algum tipo de doença 
ou um membro de família daquela celebridade pode ter tido algum 
tipo de doença. Aquela celebridade está naquele programa de 
entrevistas que conversa sobre a doença particular que ele ou um 
membro ou amigos de família sofreram de, e eles podem conversar 
sobre um novo tratamento que eles tentaram ou uma nova droga que 
eles tentaram aquele curado eles do problema e economizadas suas 
vidas e o quão maravilhosas é. Ele sons oh tão interessantes e oh tão 
maravilhosos. Aparece que esta celebridade está genuinamente 
preocupada sobre a saúde e bem-estar de outras pessoas porque eles 
foram por ele em sua vida pessoal. Mas na investigação adicional nós 
achamos que estas 36 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
querem que Você saiba  

Celebridades, a maior parte de que são atores profissionais, estão 
fazendo um brilhante trabalho de atuação, porque eles estão sendo 
pagos quantias enormes de dinheiro pela indústria de droga para 
elogiar em demasia a droga da companhia de droga debaixo do 
disfarce de uma entrevista normal. Estes shows de conversa reais 
estão tornando infomercials para a indústria de droga. Mas você e eu 
assistimos eles e não sabemos que eles sejam de fato comerciais de 
tv. Esta celebridade, debaixo da bandeira de revelação cheia, nunca 
diz que ele está sendo pago quantias enormes de dinheiro pela 
indústria de droga para elogiar em demasia a droga em público. Esta 
surpresa você? Não devia, porque é comum em toda indústria. Um 
fabricante de clube de golfe diz "mais profissionais de excursão usam 
nosso motorista que qualquer outra marca." Quando entrevistada, os 
profissionais de excursão dizem quanto eles amam seu motorista. O 
que você não é informado é que estes golfistas são milhões pagos de 
dólares para usar o motorista particular da companhia. Então nós 
realmente sabemos se os golfistas estão usando este motorista 
porque é o melhor motorista, ou eles estão usando o motorista 
porque eles estão sendo pagos para?  

Lembre, é sempre sobre o dinheiro.  



Os mandatos do governo de Droga Usam. Outra técnica que os usos 
de indústria de droga para ter certeza que vendas de drogas 
continuam a aumentar é para conseguir o governo federal para 
passar por leis exigindo pessoas para tomar drogas. Existem três 
métodos empregados. Primeiros, passe por uma lei exigindo aquelas 
crianças devem tomar uma certa droga, como vacinas. Segundas, 
passe por uma lei exigindo todos os empregados federais e pessoal 
militar para tomar uma certa droga. (Note os passeios recentes para 
ter empregados do governo e membros do exército vacinado contra 
antraz e varíola.) Terceiras, consiga o governo para pagar por uso de 
droga para a pobre e de idade avançada por Seguro social, Medicare, 
e Medicaid. Quando isto acontecer...Bam! Bilhões de dólares em 
lucros.  

Lembre do susto de antraz em Washington? Eu acredito em que isto 
era uma brilhante campanha para aumentar as vendas de um certo 
antibiótico, Cipro. Quando o susto de antraz foi no ar, as companhias 
de droga fizeram uma brilhante campanha de marketing que 
conversa sobre como Cipro é a droga de escolha para antraz. Durante 
a noite as vendas de Cipro skyrocketed. Os milhões de dólares em 
lucros eram gerados pelas companhias de droga.  

Isto é um ponto vitalmente importante. Novamente, o que nós 
estamos conversando sobre aqui é como as companhias de droga 
estrategicamente e metodicamente aumentamos as vendas de suas 
drogas. Mantenha em se importe que as drogas não curam doença. 
As drogas sendo vendida, ambas as prescrição e não-prescrição, 
realmente causem a maioria de doenças que as pessoas estão 
experimentando. Toda não-prescrição e drogas de prescrição têm 
efeitos colaterais horríveis. Toda não-prescrição e doença de causa de 
drogas de prescrição. Não existe Que São "Eles"? 37  

Uma prescrição ou droga de não-prescrição que cura qualquer 
doença. Isto é um fato provado até reconhecido pela indústria 
farmacêutica propriamente. Todas as drogas, se eles são não-
prescrição ou drogas de prescrição, simplesmente suprima sintomas 
e, mais importantes, unbeknownst para você, porque você para ficar 
doente com outras doenças. Novamente, companhias de droga têm 
só uma meta e isto é para vender mais drogas.  

O que eu estou conversando sobre aqui estamos todos os vários 
modos que o emprego das companhias de droga para aumentar seus 
lucros e vendem mais drogas. Trabalhando com o governo é um 



aspecto muito importante. A indústria farmacêutica compreendeu 
caminhos para conseguir o governo atrás deles. A indústria 
farmacêutica usa o FDA e o FTC proteger ' seus lucros e proteger 
seus monopólios. O FDA e o FTC deveriam estar protegendo 
consumidores das companhias sem escrúpulas como a indústria 
farmacêutica, mas as companhias farmacêuticas compreenderam 
caminhos para pôr milhões de dólares nos bolsos dos políticos, deste 
modo assegurando que os lucros das companhias de droga são 
protegidos. Quando as companhias farmacêuticas conseguirem 
políticos para exigir droga usar ou tem o governo comprar drogas das 
companhias farmacêuticas como exorbitante inchou preços, as 
companhias farmacêuticas fazem bilhões de dólares em lucros e seus 
preços de linhagem sobem rapidamente. O que o incentivo por é os 
políticos para fazer isto?  

Bem, eu estou agora soprando o apito em um dos maiores 
escândalos na história do governo Americano. Os membros do 
Congresso passaram por uma lei que permite que eles compre e 
vender ações, na realidade, "informações mais interiores." Escute 
este muito cuidadosamente. Eu estou expondo um dos maiores 
assuntos de corrupção em história Americana. Eu estou soprando o 
apito em algo que virtualmente ninguém sabe sobre. Os membros do 
Congresso têm informações que você e eu não temos. Os membros 
do Congresso têm acesso a informações que o público não tem 
acesso. Em qualquer outra jurisdição isto seria chamado "informações 
mais interiores." Porém, Congresso passou por uma lei permitindo a 
eles mesmos comprar e vender linhagem baseada neste "informações 
mais interiores," e estas transações de linhagem foram feitas 
perfeitamente legais! Você precisa saber aqueles políticos em 
Washington estão fazendo milhões e milhões e milhões de dólares em 
lucros comprando e vende ações baseadas  "informações mais 
interiores." Um congresswoman de Califórnia, em seus primeiros 
quatro anos no Congresso, transferido $10 milhões comprando e 
vendeu linhagem em informações que o público não teve acesso. Isto 
devia ser criminoso.  

Pense sobre como este trabalhos para a vantagem das companhias 
farmacêuticas. O congresso está para votar em comprar bilhões de 
dólares de 38 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que 
Você saiba  

Drogas e transporte eles estrangeiros na forma de "ajuda." Está para 
dar as centenas das companhias farmacêuticas de milhões de dólares 



em lucros. Ninguém no país sabe esta informações. Os congressistas, 
porém, têm acesso a este "informações mais interiores." Eles sabem 
aquele uma vez que este voto é passado, preços de linhagem das 
companhias farmacêuticos certos legam foguete. Eles então compram 
a linhagem sabendo que as informações sobre este lucro de sorte 
inesperada serão tornadas público muito logo. Os congressistas têm 
informações que você e eu não temos acesso. Eles recebem o direito 
de fazer lucros quando você e eu somos negados aquele direito. Isto 
devia ser criminoso! Em quaisquer outras pessoas de jurisdição iriam 
para prisão, mas no Congresso é procedimento de padrão 
operacional. É uma das vantagens de ser um congressista ou senador 
em Washington. Você pode ver por que os políticos têm uma gravata 
tão grande financeiro para a indústria farmacêutica? Você pode ver 
por que o governo quer suprimir remédios naturais e proteger os 
lucros das companhias de droga? Este escândalo era brevemente 
reportado em Notícias de Raposa. Porém, estava imediatamente 
espremido e ninguém na mídia de notícias levantou nisto. Isto está 
intimidando! Isto é um dos grandes escândalos e exposés de 
corrupção nos níveis mais altos no governo. Na realidade, 
congressistas votaram que eles têm o direito de comprar e vender 
linhagem em informações mais interiores embora tais atividades são 
ilegais para qualquer outra pessoa. Você pode ver como as 
companhias farmacêuticas e os corretores de dinheiro em Washington 
estão trabalhando juntos?! Lembre, é sempre tudo sobre o dinheiro.  

Este acontece com o FDA também. O FDA aprova drogas. As 
dobradiças de rentabilidade da companhia em se o FDA aprova 
drogas ou não. As companhias farmacêuticas usam suas conexões 
políticas, milhões de funil de dólares em lobbyists, e realmente ponha 
pessoas no FDA droga tábuas de aprovação que são sozinho folha de 
pagamento, toda em uma tentativa para conseguir drogas aprovadas 
pelo FDA de forma que eles podem aumentar seus lucros e prover 
preço. Isto acontece embora as companhias farmacêuticas saber que 
as drogas que eles estão tentando conseguir aprovações em não 
trabalhar e realmente doença de causa, mas eles não se importam. É 
sempre tudo sobre o dinheiro. Os membros de conversa do 
Congresso para o FDA e sabem COM ANTECEDÊNCIA se uma droga 
vai ser aprovada ou não. Se a droga vai ser aprovada, membros do 
Congresso simplesmente compram a linhagem baseada neste 
"informações mais interiores" e façam milhões de dólares em lucros. 
A indústria de droga é um dinheiro-fazendo máquina para os políticos 
em Washington. Isto é por que o FDA e o FTC e grande governo 



querem suprimir informações sobre remédios naturais; simplesmente 
custará Que São "Eles"? 39  

Eles dinheiro. Lembre, é sempre tudo sobre o dinheiro. Pode você ver 
por que eu estou louco como inferno e não indo tomar isto mais!?  

Use de Livros. Outras companhias de droga de modo aumentam as 
vendas de suas drogas é para pagar milhões de dólares para 
doutores, peritos alegados, que de fato, são pagos spokespeople para 
as companhias de droga. Estes peritos então escrevem livros sobre 
os benefícios de saúde de certas drogas. Entre em qualquer livraria e 
você pode ver livro depois de livro depois de livro promover droga 
usar por "um perito médico independente." O fato é as companhias 
de droga estão pagando o perito para escrever os livros. O livro é 
nada além de um anúncio para a droga.  

Entre outros métodos usados pelo governo em tandem com a 
indústria de droga:  

Censura de Idéias Adversárias. Isto é assustador. Nós vivemos na 
América. Deveria ser a terra de fala livre. Bem, fala não está livre. Se 
sua fala acontece ameaçar os lucros de grandes negócios, você vai 
estar destinado e amordaçado, ridicularizado e perseguido. Aqui é o 
que acontece.  

Existem centenas de livros escritos sobre a indústria de droga, o FDA, 
o FTC, e a conspiração entre as associações, as corporações, o 
lobbyists, e certos reguladores do governo e como eles trabalham 
junto para suprimir todos-caminhos naturais, baratos prevenir e 
doença de cura. Estes livros e estes autores nunca vêem a luz de dia. 
Por que? As editoras não publicarão estes livros. Se uma editora 
publica um livro que está batendo a indústria farmacêutica, certas 
agências do governo, ou grandes negócios, a companhia de 
publicação pode ser blacklisted e ter seus outros livros tirados de 
distribuição. Publicando medo das companhias que a publicação 
destes livros lega de fato custa eles milhões de dólares em lucros. 
Adicionalmente, muitos dos oficiais e diretores destas companhias de 
publicação possuem linhagem em muitas companhias farmacêuticas, 
e eles não querem fazer qualquer coisa que adversamente afetarão 
sua própria carteira pessoal. Lembre, é tudo sobre o dinheiro!  

Existe também censura de publicidade. Pense sobre este muito 
simplesmente. Vamos dizer que você é o presidente de uma rede de 
televisão importante. A rede particular que você é o presidente de é 



possuído por outra companhia multinacional que possui ou tem 
interesse enorme em uma companhia de droga. Sua rede consegue 
dois-terceiros, ou perto de 70 por cento, de sua renda de publicidade 
diretamente da indústria de droga. Agora imagine um sujeito vem 
para você e diz, "eu gostaria de anunciar em sua rede que minhas 40 
Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

O livro intitulou Como as Companhias de Droga Estão Arrancando a 
América." Não é, como o presidente daquela companhia, corra aquele 
anúncio? Se você correr aquele anúncio, seu chefe podia despedir 
você. Porque correndo aquele anúncio, você podia ter um choque 
negativo nas vendas e lucros das companhias de droga em que seu 
chefe tem uma posição de eqüidade importante. Isso significa está 
custando seu dinheiro de chefe. Você pode de fato possuir provê você 
mesmo. Pense sobre ele deste modo: Se você correr aquele anúncio 
para aquele livro, como seus outros anunciantes vão sentir? E se eles 
telefonaram você e disseram, "Eh, se você correr aquele anúncio para 
aquele livro, nós não vamos correr alguns de nossos anúncios de 
droga no próximo mês." Suas vendas vão ir diretamente abaixo e 
você provavelmente será despedido. Povos, isto é o que está 
acontecendo. É tudo sobre o dinheiro.  

Isto realmente está acontecendo para mim. Quando este livro 
primeiro terminou para ninguém em publicação ou a mídia pensaram 
muito disto, mas se tornou um best-seller fugitivo. Em apenas dos 
primeiros meses este livro vendeu mais de uma e uma-metadas 
milhões cópias e se tornou um dos mais rápidos livros de venda em 
publicar história. Porém, porque este livro está expondo a verdade 
sobre a mídia de notícia, as redes de televisão, o reportar em revistas 
e estações de rádio, a conspiração da indústria farmacêutica com o 
FDA e FTC, muitas redes pararam anúncios correntes para este livro. 
As estações de televisão ao redor da América puxou o anúncio deste 
livro. Eles não querem que minha mensagem sendo ouvidas. Eles 
estão em efeito suprimindo minha fala livre. Muitas redes de notícias 
realmente fizeram histórias muito negativas em mim e meu livro.  

Pense sobre isto. Uma rede de notícias é patrocinada pelas 
companhias de droga e indústria de comida. A rede de notícias então 
é abordada por seus grandes anunciantes, as companhias de droga e 
a indústria de comida. Estes grandes anunciantes dizem a rede de 
notícias que seria melhor eles pararem Kevin Trudeau e o bate de 
qualquer maneira que eles podem. A rede de notícias está de fato 
possuída pelos patrocinadores! Toda televisão, jornais, rádio, e 



revistas são possuídas pelos patrocinadores! Você entende como 
aqueles trabalhos? Os patrocinadores pagam estações de TV, 
estações de rádio, jornais, e revistas. Os patrocinadores são a fonte 
de renda para estas organizações de notícias. As organizações de 
notícias sempre sucumbem para os caprichos e desejos de seus 
patrocinadores. Desde a indústria farmacêutica e a indústria de 
comida patrocinam a maioria de todas as organizações de notícias na 
televisão, rádio, jornais, e revistas, estas organizações de notícias 
nunca podem ser confiadas para dar informações imparciais.  

Era reportado recentemente, e um processo era arquivado, sobre um 
grupo de repórteres independentes que fez um exposé história na 
companhia de droga Que São "Eles"? 41  

Monsanto, expondo o hormônio de crescimento que Monsanto vende 
usado em vacas de leiteria. Este exposto de história de notícias que 
este hormônio de crescimento estava fazendo os animais doentes e 
fazendo o leite e produtos de leiteria destas vacas mortais venenosas. 
Porém, a organização de notícias categoricamente recusou correr a 
história. Por que? Porque Monsanto faz pressão sobre a organização 
de notícias! Para ler sobre esta história incrível, vá para 
www.foxbghsuit.com. Você vê sobre que os patrocinadores controlam 
as informações que você está ouvindo? Não seja enganado em 
pensar que aquele quando você estiver escutando as notícias na 
televisão ou rádio, ou lendo as notícias em revistas e jornais, que 
está objetivo imparcial reportando. Não absolutamente é!  

As informações você vê e ouve na televisão e rádio, e leia em jornais 
e revistas, está em efeito vindo diretamente dos patrocinadores 
daquelas saídas de mídia. A maioria de dinheiro recebido por estas 
saídas de mídia é da indústria farmacêutica e a indústria de comida. 
Povos, você está sendo brainwashed; Você está sendo mentido; Você 
está sendo enganado. Um bom exemplo disto é que eu tive uma 
tripulação de notícia da ABC vem para minha casa às 7:00 da manhã, 
sem ser anunciado. Eles bateram em minha porta, e eles fizeram 
aparecer que eu estava pouco disposto a responder a porta e 
responder suas perguntas ou dar a eles uma entrevista. Isto era 
categoricamente infiel e falso. As NOTÍCIAS da ABC especificamente 
tentada enganar o público em acreditar que eu não responderia a 
porta e daria a eles uma entrevista. O fato é que eles nunca 
mencionaram para os espectadores que eles estavam batendo em 
minha porta às 7:00 de manhã e eu estava adormecido. Eles nunca 
mencionaram para os espectadores que eu disse Notícias da ABC que 



eu absolutamente daria a eles uma entrevista ao vivo. Eles 
enganaram o público. Povos, isto é Notícia da ABC! Você tem que 
saber que você não pode confiar ou acreditar no que você está lendo 
em jornais e revistas, vendo na televisão, ou audição no rádio. Estas 
saídas são simplesmente os penhores das companhias farmacêuticas 
e a indústria de comida. Estas saídas de mídia são simplesmente uma 
extensão dos patrocinadores. Lembre, os patrocinadores sempre 
controlam o conteúdo e as informações que você está sendo exposto. 
Lembre, é sempre tudo sobre o dinheiro. Pode você ver por que eu 
estou louco como inferno, e não indo tomar isto mais!  

Desiludindo Remédios Naturais. Em um memorando do governo real, 
os estados do governo dos Estados Unidos federais aquelas das 
ferramentas mais efetivas para conseguir pessoas para acreditar que 
a opinião do governo é para pôr junto um bem orquestrado 
desiludindo campanha. O que este significa ser existe um esforço 
coordenado entre o FDA, o FTC, as health42 Curas Naturais "Sobre as 
quais Eles" Não querem que Você saiba  

Se importe associações, e a indústria farmacêutica inteira—como 
também algumas organizações de notícias importantes para—
produzir histórias de susto sobre alternativas naturais e suprimem a 
verdade sobre o ineffectiveness e perigos de drogas. Existe uma lista 
longa de curas baratas, altamente efetivas naturais que estão sendo 
etiquetadas como "serpenteiem óleo" ou simplesmente escondido do 
público.  

O FDA foi à frente nesta batalha contra curas naturais. Nos anos 
1970 o FDA tentou fazer drogas de prescrição de suplementos de 
vitamina. O FDA reivindicou aquelas vitaminas são tão perigoso que 
eles deviam ser prescritos só por doutores. O público era outraged e 
Congresso rejeitaram a idéia. Em 1993 o FDA tentou classificar certos 
minerais e aminoácidos que drogas de prescrição. Novamente, um 
clamor público causou Congresso para agir. Recentemente o FDA 
segue companhias que vendem remédios naturais via a Internet. 
Reivindica estas companhias são vender "drogas" sem uma licença.  

No livro O assaltar na Liberdade Médica, documentos secretos da 
indústria médica foram expostos provando o FDA, a indústria 
farmacêutica, a ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE MÉDICOS, e até 
companhias de seguro estão trabalhando juntas para desacreditar 
medicina natural. Os documentos mostram como o FDA trabalhou 
com a indústria farmacêutica diretamente, produzindo o "serviço 



público, campanha anti-charlatanismo," que é projetado para fazer 
pessoas acreditam que alternativa que remédios naturais são 
ineficazes, um desperdício de dinheiro, e até prejudicial. Este 
"campanha de serviço público" é simplesmente uma frente da 
indústria farmacêutica. O autor reivindica que esta conspiração entre 
o governo e a indústria farmacêutica tem criado "nada menos que um 
estado de polícia farmacêutica médica totalitária obrigada."  

Os remédios de objetivos de FDA natural um de cada vez. Seu 
desiludindo campanha começa advertindo o público que estas 
substâncias não têm estado corretamente testadas, são 
potencialmente perigosas e não deviam ser usadas. Até quando 
estudos de dobro cegos provarem a efetividade ou segurança dos 
remédios, a evidência é desiludida, suprimiu, ou ignorado.  

Existem milhares de estudos que não provam só aqueles remédios 
naturais são efetivos, mas eles podem ser mais efetivos que qualquer 
contraparte de droga. Um exemplo é vitamina E. Em dobro 
importantes-estudos cegos, vitamina E era achada tão efetiva ou 
mais efetivo quanto um sangue mais magro que sua contraparte de 
droga. Mas por que nós não recebemos vitamina E em vez da droga? 
Os fatos são claros: Os remédios naturais financeiramente podiam 
devastar a indústria farmacêutica. Que São "Eles"? 43  

Virtualmente todo dia nós ouvimos sobre "advertências" relativo ao 
uso de suplementos dietéticos. As organizações de notícias que 
reportam esta informações, para a maior parte, faça virtualmente 
nenhuma pesquisa na precisão ou veracidade destas advertências. 
Existem padrões diferentes usados em que é secreto como notícia e 
publicidade. Se informações são apresentadas por um político ou 
agência do governo, como o FDA ou FTC, organizações de notícias 
apresentam aquelas informações como 100 por cento efetivo. 
Qualquer divulgação da imprensa submetida para umas notícias 
reportando organização por um político ou agência do governo é 
reportado como 100 por cento fato. As notícias reportando agência 
raramente se já investiga as reivindicações ou alegações, ou busca 
fora um ponto de vista adversário. O governo tem a habilidade de 
influenciar as massas à vontade sem oposição. Então, o primeiro 
conjunto de padrão é que qualquer coisa uma agência do governo ou 
político diz é verdade e evidência não é exigida para sustentar suas 
reivindicações.  



O próximo conjunto de padrão é "grandes negócios." Quando 
corporações grandes publicamente negociadas enviam fora imprensa 
lança para organizações de notícias, muito pequena verificação é feita 
na precisão e veracidade do que é apresentada. As informações são 
reportadas como notícia, mas porque está vindo de negócios e não o 
governo, pontos de vista ocasionalmente adversários são 
apresentados também.  

O FTC permite grandes negócios para fazer coisas em sua publicidade 
que negócios pequenos seriam proibidos de fazer. Exemplo: Você 
está assistindo um anúncio na televisão. Na parte inferior da tela 
existem várias linhas  "retratações." O FTC exige que estas 
retratações estar presente. Porém, porque é grande negócios, eles 
têm permissão para pôr as retratações na tela para só alguns 
segundos, e impressos tão pequenos não existe um ser humano no 
mundo que pode ler eles! É uma piada absoluta.  

Adicionalmente, grandes anúncios de negócios têm permissão para 
fazer algo que anunciantes pequenos estão habitualmente 
processados. Se um anunciante pequeno, vamos dizer uma 
companhia vender um pedaço de equipamento de ginástica por uma 
TV infomercial, era para ter um homem vestido-se bem como um 
doutor fazendo declarações maravilhosas sobre o produto, aquele 
homem deve ser um doutor, não pode ser um pago spokesperson, e 
não deve estar lendo uma escritura. Porém, em grande publicidade 
de negócios quando você vir doutores, juízes, executivos de negócios, 
policiais, etc., fazendo declarações sobre o quão maravilhosos os 
produtos da companhia são, você está sendo enganado e mentido 
para. Estas pessoas são atores pagos lendo uma escritura! Se uma 
companhia pequena vende um produto em um infomercial fez a 
mesma coisa que eles seriam 44 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" 
Não querem que Você saiba  

Feche e processado para publicidade falsa e enganosa. A linha de 
parte inferior é o governo e políticos podem dizer qualquer coisa na 
televisão, e nunca está desafiado e é apresentado como 100 por 
cento verdade. Grandes negócios podem fazer quase qualquer coisa 
na televisão e produz publicidade falsa e enganosa sem o FTC 
prevenindo eles.  

Os negócios ou companhias pequenos ameaçando os lucros  "grandes 
negócios" são aqueles habitualmente atacados pelo FTC, o FDA e 
outras regulatory agências. Fica assombroso para notar que a maioria 



de ações tomadas pelo FTC e FDA são contra pequenos- e negócios 
de médio de tamanho. Eles raramente se já seguem grandes 
negócios. Por exemplo, os estados de Campo Manual do FTC que 
agentes não deviam seguir "grandes negócios" porque eles têm 
bolsos fundos e lutam de volta contra o FTC. Instrui seus agentes não 
seguir negócios muito pequenos porque eles não têm nenhum 
dinheiro. Ele estados para seguir negócios de médio de tamanho que 
povoarão depressa fora de medo. Está chocando notar que a 
Comissão de Comércio Federal não toma ação contra companhias 
baseadas em reclamações de consumidor. Bastante, o FTC sucumbe 
para pressão política em que seguir e faz sua decisão baseada na 
quantia de dinheiro que pode ser extraído daquela companhia.  

Você soube aquele quando o FTC carrega uma companhia com 
publicidade falsa e enganosa e então coleciona dinheiro "consumidor 
repara," nunca dá o dinheiro para o consumidor? O FTC mantém o 
dinheiro! Esta agência deveria proteger os consumidores, ainda a 
maioria vasta de ações arquivadas pelo FTC são contra companhias 
onde não existe nenhuma reclamações de consumidor.  

O FTC e o FDA também trabalham junto para espalhar informações 
falsas e estar sobre todos os-remédios naturais. Pense sobre os 
milhões de dólares que são despejados em relações públicas faz 
campanha especificamente projetado para desiludir e fazer remédios 
naturais parecerem tolos. O consumidor denominado defende 
associações, ou grupos de cães de guarda, surgiram com nomes de 
fantasia que soam como eles estão olhando proteger o consumidor 
quando de fato estas organizações particulares ser nada além de uma 
frente para a indústria farmacêutica promover seus produtos, 
aumente uso de droga, e aumente a percepção da nação que 
remédios naturais não trabalham e são perigosos.  

Um bom exemplo disto é ephedra. Ephedra é uma combinaçã mais 
comumente achada na erva MA huang. Esta erva foi usada por 
séculos em torno do mundo, mais notavelmente na China, como um 
remédio muito efetivos herbários para vários tipos de enfermidade 
inclusive obesidade e asma. É seguro e incrivelmente efetiva. 
Ephedra era uma substância Que São "Eles"? 45  

Usado em ajudas de dieta para aumentar metabolismo e apetite de 
diminuição. Fez um trabalho excelente. Se você tomasse quantias 
volumosas e não seguiu as instruções na garrafa, você pode ter tido 
alguns efeitos adversos, como nervosismo ou o agitar semelhantes a 



beber vinte xícaras de café. Em um muito bem orquestrado 
desiludindo campanha, o FDA proibiu o uso de ephedra declarando é 
perigoso. Isto era um esforço muito coordenado para conseguir 
pessoas para acreditar que um suplemento herbário natural podia ser 
perigoso. Esta campanha é projetada para encorajar Congresso 
proibir remédios mais naturais, como também exigem suplementos 
tão inocentes quanto vitaminas e minerais básicos para ser secretos 
como droga e ser vendida por prescrição e fabricada pela indústria 
farmacêutica. Isto está sendo elogiado em demasia debaixo do 
disfarce de segurança. A segurança não tem nada a ver com isto. Por 
que?  

Ephedra era proibida porque 153 mortes foram ligadas para tomada 
ephedra. Agora, milhões das pessoas estiveram tomando ephedra. Se 
você tomar qualquer grupo de dez milhões das pessoas, ao longo de 
um ano, existe uma boa chance que 153 pessoas naquele grupo 
morrerão. O FDA disse que existe um "vínculo" entre ephedra uso e 
aquelas mortes. Existe absolutamente nenhuma evidência conclusiva 
que ephedra causou aquelas mortes ou até teve qualquer associação 
distante com aquelas mortes. Porém, o FDA mantém declaração o 
quão perigoso ephedra é. Toda droga de não-prescrição única é 
perigosa! Se você entrasse em seu gabinete de medicina, tomou uma 
droga, e tomou mais que o que a etiqueta disse, existe uma 
probabilidade alta que você podia morrer. Toda droga única é 
incrivelmente perigosa. Isto não é sobre perigo, é sobre que controla 
estes produtos. A parte assustadora é qualquer que seja o FDA diz, é 
apresentado como verdade e nenhuma opinião adversárias têm 
permissão para ser ouvidas.  

Pense sobre este. Duas mil pessoas morrem todo ano simplesmente 
tomando aspirina. Não excedendo em aspirina mas tomando aspirina 
nas quantias recomendadas. Uau! Parece aquela aspirina não é 
segura. Ainda, eu não vejo aspirina sendo proibida. Você vê onde isto 
está indo? Este desiludindo campanha inclui duas coisas: 
Conseguindo organizações de notícias e várias publicações para fazer 
histórias positivas sobre drogas, falsificando ou falseando dados de 
pesquisas drogados enquanto ao mesmo tempo espalhando qualquer 
tipo de informações negativas sobre um remédio natural e naturais 
holistic curandeiros.  

Outro exemplo perfeito deste desiludindo campanha era uma 
manchete que disse "São John Wort Não Efetivo para Tratar 
Depressão, Estudo Conclui." O artigo—escrito em um jornal 



nacional— declarou que um estudo recente era conduzido e provava 
aquelas 46 Curas Naturais do São John "Sobre as quais Eles" Não 
querem que Você saiba  

Wort, o remédio herbário elogiou em demasia como uma depressão 
alleviant, era achado para ter absolutamente nenhum efeito em 
depressão. Este artigo continuou a conversar sobre quantas ervas são 
usadas para tratar várias enfermidades e doença sem qualquer 
pesquisa qualquer atrás para em cima a efetividade daquelas ervas. 
O artigo então continuou a declarar que as pessoas não deviam 
tomar quaisquer ervas ou substâncias naturais porque eles podiam 
ser inseguros e são provavelmente ineficazes.  

O artigo era ridiculous, unilateral, e ultrajante. Por que eu digo isto? 
Porque quando você olhar realmente para aquele estudo particular 
que eles estavam referindo a, São John Wort era testado além de 
Prozac no exato mesmo estudo. E o estudo mostrou que Prozac e São 
John Wort ambos tido nenhum efeito em depressão nos pacientes no 
estudo. Mas a organização de notícias nunca mencionou que Prozac 
também era provado para ser ineficaz. Também falhou em mencionar 
que existem dúzias de estudos que mostram que São John Wort é, de 
fato, efetivo. Mas obviamente este estudo era quebrado. O fato é que 
você pode criar um estudo para mostrar virtualmente qualquer coisa 
que você quer, mas a mídia de notícias escolheu só para conversar 
negativamente sobre o herbário, todo-suplemento natural e não teve 
nada negativo para dizer sobre a droga. Desiludindo por uso de 
estudos é muito comum. A maioria de "estudos" estão subsidiado 
pela indústria de droga. Os pesquisadores recebem parâmetros muito 
específicos e objetivos. Desde estes estudos estão subsidiado pela 
indústria farmacêutica, os objetivos são para mostrar a aquelas 
drogas são efetivas e seguras, e todos os-tratamentos naturais são 
ineficazes e perigosos. Estes pesquisadores recebem incentivos 
financeiros para produzir estes resultados: Milhões de dólares em 
Grants adicionais, consolidação de dívida flutuante, contratos futuros, 
como também vantagens de luxo como férias e carros. Imagine como 
este trabalhos. Qualquer pesquisa resulta uma companhia 
farmacêutica quer, pode conseguir; Tudo que ele tem que fazer é 
comprar isto!  

Aqui é um exemplo, pais estavam preocupados que suas crianças 
estavam comendo açúcar demais, causando hyperactivity, 
aprendendo inaptidões, e behavioral problemas. A indústria de açúcar 
estava preocupada aquelas crianças estariam comendo menos 



açúcar, deste modo cortando em seus lucros. (Lembre do papel das 
companhias de comida em tudo isso de nossa discussão no princípio 
do capítulo.) As associações de indústria de açúcar indiretamente 
subsidiado um estudo, que foi para provar aquele consumo de açúcar 
não teve nenhum efeito em hyperactivity ou aprendendo habilidades. 
Eles conseguiram o estudo com os resultados eles procurados. Em 
um jornal nacional, a manchete lê: "O açúcar Não tem Nenhum Efeito 
em Hyperactivity ou Problemas de Saber e Behavioral em Crianças." 
O artigo declarou que um estudo era conduzido com dois grupos de 
crianças. O primeiro grupo recebia um "dieta controlada." O segundo 
grupo comeu o Que São "Eles"? 47  

Exata mesma dieta controlada mas 30 por cento mais açúcar. O 
hyperactivity nível, aprendendo habilidades, e behavioral ações eram 
achadas para ser as mesmas em ambos os grupos. Este concluiu 
aquele açúcar não aumentou hyperactivity ou causou saber ou 
behavioral problemas em crianças.  

Aqui é o que eles não disseram a você. O estudo teve só algumas 
crianças nisto! Certamente não suficiente para ter qualquer precisão 
nos resultados de estudo. (Este habitualmente acontece. Os estudos 
são conduzidos com só algumas pessoas só muito os resultados as 
companhias precisam poder ser alcançadas.) Segundas, você não era 
informado que a dieta controlada conteve muitos açúcar nisto. 
Realmente conteve quantias enormes de açúcar. A dieta controlada 
conteve o equivalente de açúcar de comer vinte e cinco rosquinhas, 
bebendo três refrigerantes de dúzia, e comendo dez bares de doce. 
Então todas as crianças estavam tão exageradas em cima em açúcar 
isto quando você adicionou 30 por cento mais, não existia qualquer 
mudança! Você pode ver o quão ultrajante isto é? Você pode ver você 
estar sendo mentido para e enganado? Você pode ver por que eu 
estou louco como inferno e não indo tomar isto mais? Eu posso dar a 
você dúzias de exemplos de estudos que simplesmente são falsos e 
enganosos. Você pode criar algum "evidência científica acreditável" 
você quer se você só pagar às pessoas certas.  

As drogas não são a resposta para a prevenção e curando de doença. 
Os métodos naturais trabalham melhor no termo longo, e são muito 
mais seguros que droga e cirurgia. "Eles" não queiram você saber a 
verdade. "Eles" usem televisão, rádio, jornais, e revistas, inclusive o 
uso de celebridades pagas, peritos pagos, e publicidade falsa e 
enganosa para convencer que você aquelas drogas são remédios 
bons e naturais são ruins.  



Processos. A indústria usa processos como uma ferramenta para 
espalhar informações negativas sobre remédios naturais e também 
para pôr fora de negócios que ninguém isto está desafiando os lucros 
da indústria farmacêutica. Mantenha em se importe a indústria 
farmacêutica é o mais poderosa, negócios lucrativos no mundo.  

Algum de vocês lembra do filme O Fugitivo. Bem, isso era mais fato 
que ficção. Alguns de vocês podem lembrar que a razão inteira Dr. 
Kimble, protagonizada por Harrison Ford, era achado culpado de 
assassinar sua esposa era porque um doutor estava falsificando 
pesquisa em uma nova droga e permaneceu fazer dezenas de 
milhões de dólares se a droga era aprovada pelo FDA. Os povos eu 
posso dizer a você que acontece! É assustador mas verdade. A 
indústria tem tanto dinheiro, tem tais bolsos fundos, eles têm 
condições de arquivar processos ultrajantes, frívolas contra pessoas e 
companhias independentes pequenas e virtualmente dirigir eles fora 
do mercado ou traz eles para seus joelhos. 48 Curas Naturais "Sobre 
as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Um caso particular era com a Associação Americana de Médicos. 
Mantenha em se importe o ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE MÉDICOS é 
uma união para seus membros, não uma organização do governo 
com o mandato de resolver os problemas médicos da América. A 
Associação Americana de Médicos não tem nenhum interesse em 
você e eu, nós somos simplesmente clientes. A Associação Americana 
de Médicos é uma união projetada para proteger seus membros, que 
são os doutores médicos e a indústria médica. Mas está sempre 
sendo apresentado como um corpo independente, imparcial 
apresentando fatos médicos para o mundo, com uma meta de curar 
doença, que simplesmente não é o caso. Só leia sua escritura.  

A história da ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE MÉDICOS é fascinante. O 
ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE MÉDICOS era fundado em 1847 em 
Filadélfia. Enquanto existiam muitas associações do estado médico no 
momento, a necessidade para estabelecer uma associação nacional 
que cuidaria dos interesses de doutores médicos de âmbito nacional 
eram determinados para ser ano supremo mais cedo na convenção 
de Nova Iorque médica. No momento, doutores não eram a maioria 
de heathcare médicos na América que lida com a cura e prevenção de 
enfermidade e doença. Existiam quantias vastas de homeopáticas e 
outros médicos usando remédios naturais. O muito próximo ano 
depois de ser criado, o ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE MÉDICOS 
começou a seu organizado assalta em desiludir remédios naturais e 



desacreditando qualquer saúde-se importa médico que não era um 
doutor médico. Ao mesmo tempo ele partir estabelecer a medicina de 
leis patentes administrativas. Esta prática continuou desde então, 
deste modo estabelecendo a saúde-se importa monopólio para o 
doutor médico como estes continuados a expandir nas áreas de droga 
fabricando e pesquisa médica. Hoje, a Associação Americana de 
Médicos permanece como a maior e a maioria de saúde poderosa-se 
importa associação no mundo. Acumulou suficiente poder e influência 
para criar leis que ajudam expandir os negócios de seus membros 
enquanto ao mesmo tempo eliminando qualquer competição que 
poderia ameaçar seus lucros ultrajantes.  

Desta posição do poder, o ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE MÉDICOS 
arquivou um processo contra o chiropractors em Illinois. 
Chiropractors no momento estava dizendo aqueles ajustes de 
quiroprática podem aliviar dor. Muitas pessoas estavam indo para 
chiropractors em vez de doutores médicos. Os ASSOCIAÇÃO 
AMERICANA DE MÉDICOS, a fim de proteger seus membros, arquivou 
um processo contra o chiropractors. O chiropractors lutou de volta e 
lutou de volta grande tempo. O chiropractors ganhou. Era provado no 
tribunal aqueles tratamentos de quiroprática eram melhores em 
eliminar ou reduzir dor que qualquer coisa aqueles doutores médicos 
podiam oferecer. Mas a caricatura é que o caso conseguiu quase 
nenhuma imprensa mesmo. Você pode ver por que? Isso era um caso 
de marco enorme mas conseguiu virtualmente nenhuma imprensa 
qualquer. Que São "Eles"? 49  

Outro caso enorme que conseguiu virtualmente nenhuma imprensa 
que qualquer era quando um doutor, que estava tratando pessoas 
por todos os-métodos naturais, estava dizendo que seu todos-
naturais nondrug métodos estavam curando pessoas de AIDS. Ele 
estava imediatamente processado pelo FDA. O caso foi a distância 
toda para o Tribunal de Nova Iorque Suprema e o doutor era não 
achado culpado. Era provado que seus tratamentos eram mais 
efetivos que aqueles oferecido por qualquer doutor médico, e ele 
esteve não usando nenhuma droga ou cirurgia, só todos os-métodos 
naturais. Você leu sobre este nos jornais? Claro que não. Você ouviu 
sobre ele em algumas das estações de notícias de TV ou estações de 
notícias de rádio? Não. Você leu sobre ele em alguns artigos da 
primeira página importantes em revistas? Absolutamente não.  

Tenha certeza que você entenda o que eu acabei de dizer. Uma saúde 
licenciada-se importa médico estava curando pessoas de AIDS sem 



drogas e cirurgia. Ele esteve usando todos os-métodos naturais. Sua 
taxa de cura era mais alta que qualquer coisa aqueles doutores 
médicos podiam oferecer. Ele teve uma taxa de cura mais alta que 
alguém usando drogas e cirurgia e teve absolutamente sem efeitos 
colaterais. Isto é um milagre. Este homem devia receber um Prêmio 
Nobel. Ele era e está curando pessoas de AIDS sem drogas e cirurgia! 
Isto era provado para ser verdade no nível de Tribunal de Nova 
Iorque Suprema. Por que este homem não é e sua notícia de 
manchete da primeira página de métodos ao redor do mundo? Por 
que seus métodos não estão sendo empregados ao redor do mundo 
para curar AIDS? Seus todos os-métodos naturais eram provados no 
tribunal para trabalhar melhor que quaisquer drogas e cirurgia! Este 
não causa você afronta? Este não causa você disbelief? Este não 
causa você para estar louco como inferno?  

Os "poderes que são" não queiram que sua barata toda-cura de AIDS 
natural sabido embora era provado no tribunal para trabalhar! O 
"poderes que são" só queiram lucros. Este vai para os níveis mais 
altos do governo.  

Foi reportado aquele antigo Presidente que Bill Clinton está fazendo 
milhões de dólares exportando drogas farmacêuticas em torno do 
mundo. Ninguém pode fazer grande dinheiro em todos os-remédios 
naturais; Então, eles estão sendo suprimidos e desiludidos em toda 
chance. Existem virtualmente centenas de processos arquivados 
contra saúde-se importa médicos que estão curando pessoas de 
doença sem drogas e cirurgia. Seu só crime é que eles estão curando 
pessoas de doença SEM drogas e cirurgia! O governo e companhias 
farmacêuticos não querem que pessoas saibam que todos os-
tratamentos baratos naturais trabalham melhor que droga e cirurgia 
e tem absolutamente sem efeitos colaterais. As organizações de 
notícias não correrão estas histórias por causa da pressão eles são 50 
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Debaixo de por seus patrocinadores, mais notavelmente as 
companhias e indústria de comida farmacêutica. Isto é supressão do 
fluxo livre de informações; Isto é supressão de Primeiro direito de 
Emenda das pessoas de fala livre; Isto é supressão de visões 
adversárias e idéias alternativas, todo no nome de lucros. Lembre, é 
sempre tudo sobre o dinheiro.  

Novamente, eu quero reemfatizar este fato. Os processos estão 
habitualmente arquivados contra saúde individual-se importa médicos 



que estão curando pessoas sem drogas ou cirurgia. Não só são 
processos civis arquivados contra eles, mas muitos destes honrados, 
dedicados, saúde-se importa provedores estão sendo processados 
criminalmente para curar doenças das pessoas. Eles estão sendo 
carregados com medicina praticante sem uma licença ou dispensando 
drogas sem uma licença. Seu crime só real está curando doença por 
métodos naturais e não usando drogas e cirurgia. Os processos 
também são habitualmente arquivados contra companhias que 
vendem todos-natu-ral produtos que podem prevenir ou doenças de 
cura. Estes processos são principalmente arquivados pelo FTC, o FDA, 
e grupos de cães de guarda, que são realmente frentes para a 
indústria farmacêutica e associações médicas. Estes ternos são 
arquivados embora não existe nenhuma reclamações de consumidor! 
Lembre, quando estes processos são arquivados, as alegações são 
apresentadas como fatos pela mídia de notícias. Também lembre que 
virtualmente todas redes de televisão, redes de rádio, jornais e 
revistas dependem da renda de publicidade que eles recebem da 
indústria farmacêutica. O que você lê sobre e o que você ouve por 
volta de sempre será influenciado pela indústria farmacêutica.  

Estes ataques via processo estão aumentando em uma taxa 
alarmante. Recentemente o FDA, o FTC, e várias outras agências do 
governo têm teamed em cima e lançaram uma campanha chamada 
"Cura de Operação Todo." A razão esta campanha foi lançada parece 
ser para proteger a saúde de consumidores contra produtos naturais 
que não são provados efetivos ou seguros. Estas agências do governo 
estão fazendo o tocar campo desigual. A cura de operação Todo 
permite a indústria farmacêutica para produzir sua publicidade 
enganosa e falsa, enquanto ao mesmo tempo fixando regras rígidas 
sobre que é verdadeira, substanciou, e permissível em publicidade 
para produtos de saúde natural. Uma regra é a proibição em dizer 
que um produto natural qualquer coisa relativo à prevenção ou 
curando de uma doença. Não só são que você proibiu de fazer tal 
declaração, ainda que ele é verdade; Você é proibido para implicar tal 
reivindicação.  

A coisa surpreendente é que os tribunais determinaram que o FTC 
tem a autoridade para decidir se uma reivindicação é implicada ou 
não. Isto Que São "Eles"? 51  

Signifique o FTC tem a palavra final absoluta em se um anúncio está 
na violação a lei. Isto em última instância significa que o FTC pode 



em qualquer hora processa uma companhia ou individual, e eles 
sempre ganharão.  

Debaixo da bandeira de Cura de Operação Todo, dizendo a verdade 
também está proibida. Uma pessoa é proibida de dizer o que o 
produto fez para ele, embora sua declaração pode ser 100 por cento 
verdadeiro e preciso. O FTC e o FDA assumiram eficazmente o 
comando do direito de fala livre debaixo do disfarce de proteger o 
público. Por que são companhias de droga permitiram anunciar seus 
produtos na televisão, em rádio, e em jornais e revistas muito 
livremente? Estes anúncios são claramente falsos e enganosos. Os 
atestados você ouve é fraude. Você está assistindo pagou a atores 
que estão lendo uma escritura. Você está sendo mentido para e 
enganou e ambos o FDA e FTC não tomam nenhuma ação. Por que 
ele é aquela publicidade para produtos naturais estão estando 
habitualmente atacados? É óbvio para todo mundo que a verdade 
sobre remédios naturais está sendo suprimida.  

Como pode a América, um país que apresenta propriamente para o 
mundo como um bastião de fala livre, expressão livre de idéias, 
liberdade de escolha, liberdade de informações e empreendimento 
livres, ser enfrentado a tais draconian restrições destas liberdades 
quando se relaciona a nossa saúde e escolhas médicas? A cura de 
operação Tudo é parte de um novo conjunto de regras sendo 
implementada para restringir e limitar acesso a informações de 
saúde, suplementos de comida, e de maneira de terapias naturais 
mundiais. A Organização de Saúde Mundial, as Nações Unidas, 
bancos internacionais, e a indústria farmacêutica multinacional estão 
trabalhando juntas agora mesmo, implementando estes 
regulamentos. Esta comissão mundial está trabalhando em restrições 
que severamente limitariam a disponibilidade de vitaminas, 
suplementos de comida, remédios naturais, e até informações.  

Parece o objetivo real desta organização é para trazer suplementos 
dietéticos naturais debaixo do guarda-chuva da indústria 
farmacêutica. É verdade que a indústria farmacêutica está tentando 
assumir o comando de todos os-produtos naturais? Na América, 
gigantes farmacêuticos estão comprando vitamina, companhias 
minerais, herbárias, e homeopáticas. Existem atualmente dois 
produtos sendo comercializados na televisão. Os anúncios olham 
eerily semelhante a drogar anúncios. O embalagem dos produtos faz 
eles parecerem ser drogas. Mas nesta instância, eles não são drogas 
mesmo. Eles são produtos naturais sendo fabricados e vendidos pela 



indústria farmacêutica em preços ultrajantes, porque ele é a indústria 
farmacêutica, estes anúncios têm permissão para correr. Se uma 
companhia pequena, independente estava correndo o mesmo 
anúncio, o FTC entraria e carregaria eles que 52 Curas Naturais 
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Com publicidade falsa e enganosa e fazendo reivindicações de saúde 
insubstanciada. O FDA entraria, ocupe o produto, confisque o 
equipamento, livros, registros e computadores da companhia, e 
carregue os oficiais, diretores e donos com drogas de venda sem uma 
licença. Eu sei isto para ser verdade porque eu realmente transcrevi 
estes anúncios, mudados umas palavras e apresentaram eles para 
ambos o FTC e FDA. Eu perguntei se estes anúncios violariam 
qualquer do FTC ou FDA decide. Eu era informado que estes anúncios 
violados ambos os FTC e FDA decide e regulamentos. Hmm. Imagine 
sua surpresa quando eu informei eles que estes anúncios estavam 
sendo administrados pelas companhias farmacêuticas grandes. Sua 
resposta era "nós examinaremos isto." Mas eles me asseguraram que 
se eu corresse esta ação de anúncios seria tomado contra mim 
imediatamente. Nós deveríamos ter proteção igual debaixo da lei. O 
processo seletivo está supostamente proibido neste país. 
Infelizmente, isto não é como ele trabalhos. A parte inferior enfileira 
aqui é que o governo está trabalhando junto com a indústria 
farmacêutica para tomar controle de todos os-remédios naturais. Por 
exemplo, na Alemanha e a Noruega as companhias de droga 
assumiram virtualmente o comando da indústria de comida de saúde 
inteira. Vitamina B1 , c de Vitamina e vitamina E, em certas quantias, 
são ilegais nestes países. Uma companhia farmacêutica grande agora 
controla a erva echinacea, e vende isto como uma no balcão droga 
em preços de exorbitante. Venda ervas como comida, em certas 
partes da Europa, é agora uma ofensa criminoso.  

Eu o único sou verbalizar expressando afronta? Não. Existem 
milhares de doutores médicos, cientistas, cirurgiões, e ex-
farmacêuticos insiders quem conhece a verdade e desesperadamente 
estão tentando educar o público. As centenas de livros foram escritas 
nestes assuntos. Eu não sou o único autor ou consumidor defendem 
endereço estes assuntos críticos e oportunos. Aqui é uma 
reimpressão de um público nota que era colocado nos Tempos de 
Nova Iorque em janeiro de 2005, por Mathias Rath, DOUTOR EM 
MEDICINA Este shows que eu não sou a única pessoa expressando 
este ponto de vista. Por favor note que existem milhares de 



DOUTORES MÉDICOS que estão avançando e denunciando drogas e 
cirurgia. Até doutores médicos que foram treinados prescrever drogas 
e apresentar cirurgia estão avançando porque eles vêem que é 
realmente tudo sobre o dinheiro e não sobre curar e prevenir doença. 
Este anúncio público faz alguns pontos excelentes. Que São "Eles"? 
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NENHUMA ANISTIA PARA FABRICANTES DE MORTAL 
DRUGS!PROTECT SUA SAÚDE! AJA AGORA! 

Largamente unbeknownst para as pessoas americanas existe uma 
guerra continuando que reivindicou vítimas em toda família. Esta 
guerra está escalando e ameaçar toda vida de humano. É uma guerra 
sendo sacudida nos interesses do multibillion dólar indústria 
farmacêutica, a qual não é uma indústria de saúde mas bastante uns 
negócios de investimento fundamentaram a continuação e expansão 
de doenças globais. Sua saúde e a saúde de toda pessoa na América 
são ameaçadas em vários modos:  

"Os negócios com doença" como a base da indústria farmacêutica. A 
indústria farmacêutica é um multibillion negócios do investimento de 
dólar que orquestrou a maior fraude em história humana. Promete 
saúde, mas de fato prospera na continuação de doenças. Este 
esquema de fraude está facilmente desmascarado. A maioria de 
drogas farmacêuticas são meramente projetadas para cobrir sintomas 
de doença, mas não são planejados para curar ou erradicar doenças. 
Como um resultado direto deste multibillion negócios da fraude de 
dólar, nenhuma cura já foi achada para doença cardiovascular, 
câncer, diabete, ou qualquer outra doença crônica. Pelo contrário, 
estas doenças continuam em proporções de epidemia, matando mais 
ou menos 5,000 americanos todo dia. Este compara a aniquilação de 
uma cidade o tamanho de São Francisco todo ano.  

A epidemia de efeitos colaterais perigosos causados por drogas 
farmacêuticas. Os efeitos colaterais perigosos de Vioxx, Celebrex, 
Lipitor, e Prozac não são a exceção, eles são a regra. Devido a sua 
natureza sintética, a maioria de drogas farmacêuticas são tóxicas 
para nossos corpos, causando dano de órgão e outros efeitos 
colaterais sérios. De acordo com a Associação Americana de Médicos, 
uma milhões inaptidões sofridas Americanas de tomar drogas 
farmacêuticas e mais de 100,000 deles morrem como resultado deste 
todo ano único.  



A legislação que protege a expansão dos mortais negócios com 
doença. Pelas companhias de droga de décadas usaram seus lucros 
gigantes para manipular o público e legislação de influência, inclusive 
aquele do Congresso dos Estados Unidos e a Casa Branca. Agora que 
as mortais conseqüências dos negócios de fraude farmacêutica foram 
desmascaradas a sobrevivência desta indústria depende das leis de 
protecionista. O empurrão atual da administração de Bush para 
reforma de obrigação médica denominada não é sobre proteger 
ginecologistas  
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E doutores médicos de processos de obrigação médica. A peça central 
da legislação de obrigação médica proposta ser para proibir prêmios 
de dano e processos de obrigação punitivos trazidos por pacientes 
feridos contra companhias de droga! Esta legislação de obrigação 
médica está sendo usada como uma cobertura para conceder a 
anistia para drogar fabricantes, protegendo eles de ter que 
compensar milhões de pacientes para o dano suas drogas causaram. 
É retorno para a indústria farmacêutica, que era o maior patrocinador 
corporativo da campanha de eleição de Bush. As pessoas da América 
e seus representantes políticos têm que perceber que a legislação de 
obrigação médica proposta ser um "Cavalo de Trojan." Passando por 
isto significa concedendo imunidade para os fabricantes de droga, 
permitindo a eles a expansão irrestrita de seus mortais negócios com 
doença às custas de pacientes. Como a conseqüência direta desta lei, 
dezenas de milhões de americanos sofrerão inaptidão e morrerão de 
doenças evitáveis dentro das próximas décadas.  

Retenção vitalícia-economia informações sobre os benefícios de saúde 
de vitaminas e terapias naturais. Um precondition para este 
"negócios com doença" baseadas em drogas sintéticas patenteáveis é 
a supressão de efetiva e segura, mas nonpatentable e então menos 
lucrativo, terapias naturais. Por décadas a indústria farmacêuticas 
tem estrategicamente expandido sua influência em educação médica 
com resultados devastadores. Deliberadamente bloqueou quaisquer 
informações sobre o papel essencial de vitaminas e outro 
micronutrients em manter saúde contida em todo livro de ensino de 
biologia, bioquímica, e ciência natural de entrar em ensino da escola 
médica e prática médica. Por sua influência estratégica, a indústria 
farmacêutica estabeleceu um monopólio global em medicina. Como 
um resultado direto, gerações de doutores médicos não receberam 
treinamento adequado em nutricional e outras terapias naturais. Os 



doutores e pacientes semelhantes se tornaram vítimas dos esforços 
da indústria farmacêutica para monopolizar saúde humana. Como 
resultado, dezenas de milhões de americanos morreram 
desnecessariamente durante as últimas décadas porque esta 
vitalícias-economia saúde informações não tem estado disponível 
para eles.  

Suprimindo terapias naturais efetivas por lei. Efetiva, segura, e 
nonpatentable terapias naturais ameaçam a muito base dos negócios 
de investimento farmacêutico. Eles objetivo e corretas as deficiências 
celulares subjacentes de hoje a maioria de doenças comuns, assim 
prevenindo e até erradicando eles. A eliminação de  
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Qualquer doença inevitavelmente destrói um multibillion-mercado da 
droga de dólar para a indústria farmacêutica, deste modo a indústria 
farmacêutica lançou uma campanha global para proteger seu baseado 
em patente "negócios com doença" por ilegais naturais nonpatentable 
terapias no nível nacional e internacional. Isto é o fundo para o 
ataque da administração de Bush na Saúde de Suplemento e Ato de 
Educação Dietética. A legislação chave protegendo o direitos das 
pessoas americanas para acesso livre a terapias naturais e para a 
liberdade de escolha de saúde. Se este direito humano fundamentais 
de saúde natural é levar a saúde de bilhões das pessoas serão 
comprometidos e dezenas de milhões deles pagarão o último preço 
por gerações para vir.  

A linha de parte inferior é que EXISTEM curas naturais, baratas, 
segura por quase toda doença. A indústria farmacêutica, o FTC, o 
FDA e o resto deles" estão tentando suprimir esta informações.  

A indústria farmacêutica, a indústria de droga, a indústria de comida, 
as associações e agências do governo, todos têm um incentivo 
financeiro grande para manter pessoas doentes. Existem bilhões de 
dólares em lucros desde que as pessoas ficam doente e existem 
bilhões de dólares em lucros desde que as pessoas tomam cada vez 
mais drogas. Lembre, é sempre tudo sobre o dinheiro!  

Eu devo agora continuar a soprar o apito em como o FTC e FDA 
operam. A Comissão de Comércio Federal é uma agência com a meta 
primária de proteger consumidores. Era formado para guardar 
consumidores contra monopólios e assegurar aqueles negócios 
pequenos recebiam um nível tocando campo dentro de que operar. O 



FTC é outra meta principal é para ter certeza aqueles consumidores 
não são "arrancaram" pelas companhias. Ainda em fato real, o FTC 
não tem nenhum interesse em proteger consumidores.  

Deixe-me dar a você um exemplo de minha própria experiência 
pessoal. Isto não está um caso isolado. Eu posso mostrar a você 
centenas de exemplos provando que isto é de fato o procedimento de 
padrão operacional do FTC. Aqui é o que parece que:  

Eu estava excitado sobre um produto chamou cálcio de coral. Este 
produto é simplesmente cálcio, a fonte sendo areia de coral de 
Okinawa, Japão. O cálcio é inocente, tem muitos benefícios de saúde 
provada, é um nutriente essencial para o corpo, e foi vendido por 
anos sem quaisquer assuntos.  

Eu produzi uma TV infomercial entrevistando um autor que estava 
dando suas opiniões sobre os benefícios de saúde potencial de 
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Sua dieta com cálcio. Eu então enviei este infomercial para o FTC. Eu 
telefonei para o FTC em várias ocasiões. Eu escrevi o FTC várias 
cartas. Eu enviei vários e-mails. Eu continuei pedindo o FTC se eles 
tivessem quaisquer assuntos com meu comercial de TV de televisão 
promovendo o cálcio de coral de produto. Eu informei o FTC que se 
existiam quaisquer preocupações ou perguntas eles precisaram de 
respondido, por favor para comunicar aquele para mim como minha 
intenção e desejo era para ser 100 por cento cooperativa em todos os 
sentidos.  

O FTC respondeu em várias ocasiões que eles não tiveram nenhum 
assunto com minha promoção de cálcio de coral. O produto de cálcio 
de coral estava sendo abraçado pelo público. Milhares de cartas 
continuadas despejando em dizer da saúde incrível se beneficia 
pessoas estavam experimentando de tomar cálcio de coral. A taxa de 
retorno do produto era uma da mais pequenos na indústria de 
suplemento dietético inteiro. Existiam virtualmente nenhuma 
reclamação, e todo mundo pareceu gostar de cálcio de coral. 
Unbeknownst para mim, o FTC estava conduzindo uma investigação 
secreta na venda e promoção de cálcio de coral e estava coordenando 
seus esforços com o FDA. Durante a investigação inteira, o FTC nunca 
nos chamou ou solicitou quaisquer informações de nós mesmo.  



De repente, sem aviso prévio, o FTC arquivou um processo 
importante contra mim, minha companhia, e o autor eu entrevistei. O 
processo declarou que nós estávamos fazendo reivindicações de 
saúde insubstanciadas sobre os benefícios de cálcio de coral. Eles 
foram cortejar e pediu uma emergência governante exigindo que a 
companhia ser fechada e todos os meus recursos pessoais 
congelados.  

Isto é o modus operandi do FTC.  

Primeiros, eles conduzem uma investigação secreta. Não importa o 
quão cooperativo você quer ser, eles recusam conversar com ou 
questionar a companhia ou individual que eles estão preparando-se 
lançar sobre em. Segundo, eles entram em tribunal e exigem que as 
companhias ser fechada e todos os recursos congelados. Incríveis 
como ele sons, o FTC conquista este pedido 97 por cento do tempo. O 
lado adversário recebe virtualmente nenhum tempo para responder e 
é, na realidade, ponha fora de negócios. Pode também surpreender 
que você saiba aquele quando o FTC arquivar terno, não é exigido 
para ir para tribunal federal. Ao invés, o FTC adapta são 
apresentados antes de um "juiz de lei administrativa" que é 
realmente um empregado do FTC! A "sala de tribunal" está no FTC 
construindo propriamente! Nenhuma maravilha o FTC ganha 97 por 
cento do tempo. A pesquisa adicional revelou isto, com a exceção de 
alguns casos antitrustes envolvendo companhias enormes, não um 
juiz administrativo único sempre governado contra o FTC. Que São 
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Meu caso é quase idêntico para a maioria de outros casos de FTC. As 
três a maioria de coisas ultrajantes para olhar para ser:  

O FTC declarou que nós estávamos fazendo reivindicações de saúde 
insubstanciada e falsa sobre cálcio de coral. Porém, como o FTC podia 
fazer aquela alegação quando eles nunca nos pediram para produzir 
alguma concretização que nós podemos ter tido? Fazendo a alegação 
sem perguntar a nós ou revisando a concretização que nós tivemos 
está nele mesmo uma declaração falsa e enganosa. O FTC é culpado 
de fazer declarações falsas e enganosas e então apresentando eles 
para a mídia como fatos.  

Onde todos estão o reclamar clientes? Se nossa publicidade era tão 
enganosa, clientes teriam reclamado e retornaram o produto. A 



resposta do FTC para isto é que o público é muito estúpido para saber 
que o anúncio violou o FTC decide.  

Por que o FTC não contactou nós ou respondeu para nossa multidão 
de cartas, telefonemas, e e-mails? Por mais de um ano e um metade, 
o FTC soube sobre nosso anúncio. Nós repetidamente perguntamos a 
eles se eles tivessem quaisquer assuntos. Eles repetidamente 
disseram não. Então o processo súbito e a demanda subseqüente que 
o show ser tirado o ar. Por que a demora? Isto é procedimento de 
padrão operacional. Se o FTC realmente pensou que nosso 
infomercial não era justo para consumidores, eles podiam ter nos 
pedido para tomar isto fora do ar dezoito meses mais cedo. Por que 
eles esperaram? Porque ele é tudo sobre o dinheiro! O FTC 
habitualmente espera pelas companhias gerar quantias grandes de 
vendas e lucros antes deles entrar e tomar ação. Eles fazem isto 
porque eles não se importam com o consumidor, tudo que eles 
querem ser dinheiro. Se eles parassem você direito no princípio que 
você não teria qualquer dinheiro para dar a eles.  

 

O FTC, em minha opinião, está uma fora de controle organização. 
Não está protegendo consumidores. Está de fato protegendo os lucros 
e monopólios estabelecidos por corporações importantes. Considere 
este fato: Quantos processos o FTC arquivou contra corporações 
importantes para publicidade falsa e enganosa? Resposta: Nenhum. 
Está certo, nenhum, zero, nem um único. Porém, ele habitualmente 
centenas de arquivos de processos contra companhias pequenas para 
publicidade falsa e enganosa. Vamos olhar para alguns dos anúncios 
na televisão. Existe um anúncio para a droga Levitra. A mulher 
examina a máquina fotográfica e diz, "Meu homem usa Levitra..." 
Isto é falso e enganoso. Seu homem não usa Levitra; Isto é uma atriz 
paga lendo uma escritura. O anúncio é falso, enganoso, e é 
notoriamente infiel. As 58 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
querem que Você saiba  

FTC não toma nenhuma ação. Se uma companhia independente 
pequena fez a exata mesma coisa que eles seriam processados para 
fraude CRIMINOSO. O exemplo mais óbvio do FTC protegendo os 
lucros dos monopólios está no caso de Celebrex. Celebrex anunciar 
era julgado falso e enganoso pelo FDA propriamente! Está certo, a 
Comida e Droga Administração estava debaixo de tanta pressão 
pública que teve que fazer algo em resposta para a flagrante, falso, e 



publicidade enganosa feito pela companhia farmacêutica em relação 
ao anúncio de Celebrex. O FDA disse especificamente que o anúncio 
era "falso e enganoso."  

Agora aqui é onde a história fica interessante. O FTC é a agência do 
governo que tem o trabalho de processar companhias que produzem 
"publicidade falsa e enganosa." Para datar, o FTC tomou 
absolutamente nenhuma ação contra os fabricantes de Celebrex e os 
produtores deste "anúncio falso e enganoso." Isto é uma afronta. O 
FTC tem a responsabilidade para proteger consumidores das 
companhias que produzem publicidade falsa e enganosa. Aqui é um 
anúncio que o FDA propriamente já julgou falso e enganoso, mas o 
FTC não toma nenhuma ação. Por que? Porque ele está protegendo 
os lucros das companhias de droga. Se isto era qualquer outra 
companhia o FTC processaria a companhia, exija 100 por cento que 
consumidor repara, e exija um completo gelado de todos os recursos 
da companhia e um receptor do governo põe em carga daquela 
companhia. Os oficiais e diretores individuais também seriam seguros 
pessoalmente responsáveis e seus recursos seriam congelados. Por 
que o FTC não está tomando alguma ação contra esta violação 
flagrante? Porque o FTC não está protegendo consumidores de 
publicidade falsa e enganosa, está de fato protegendo os lucros dos 
monopólios. Isto é uma afronta. Você pode ver por que eu estou 
louco como inferno e não indo tomar isto mais?  

Outro procedimento de padrão operacional que o FTC usa é quando 
povoar um caso que apaga imprensa lança. Aqui é uma das 
descobertas mais surpreendentes. Quando você ler a imprensa lança 
apaga pela Comissão de Comércio Federal, você acha que o FTC 
propriamente é o violador mais flagrante de seus próprios padrões 
para publicidade falsa e enganosa. A imprensa lança apaga pelo FTC 
são todo, virtualmente todo, falsos e enganosos. O FTC de propósito 
escreve esta imprensa lança enganar o público. Deixe-me dizer isto 
novamente. O FTC de propósito escreve esta imprensa lança enganar 
o público. Eles fizeram isto contra mim e eles fizeram isto para 
centenas de outras companhias. Isto é procedimento de padrão 
operacional por nosso governo. A pergunta não é se a imprensa lança 
apaga pelo FTC são falsos e enganosos, eles são absolutamente 100 
por cento falso e enganoso. A pergunta está fazer Que São "Eles"? 59  

O governo o direito legal ter que enganar o público? Isto é o que eu 
quero dizer sobre campanha de um desiludir. O governo e as 



organizações de notícias enganam você em acreditar no que eles 
querem que você acredite embora não é verdade.  

Eu fiz o inconcebível contra a Comissão de Comércio Federal. Eu disse 
chega. Ao longo de história existiam pessoas que levantado-ses para 
o Goliaths do dia e disse "chega." Rosa Estaciona disse que eu não 
me vou sentar atrás de um ônibus só porque eu sou preto. Ela 
levantou-se para os poderes que ser e mudou uma nação. As pessoas 
gostam de Ceasar Chavez, Rei de Martin Luther, e Mahandas Gandhi 
levantou-se para a supressão e tirania no momento e mudou o 
mundo para o melhor. Em minha opinião, a Comissão de Comércio 
Federal é uma absolutamente fora de controle organização que mente 
para o público, engana o público, e empresários de esmagamentos 
independentes.  

O FTC, em minha opinião, é uma das organizações usadas pelo 
governo para suprimir o fluxo livre de informações e levar nosso 
direito de fala livre. Por causa disto eu decidi arriscar isso tudo para a 
melhoria de sociedade. Eu arquivei processos volumosos contra o 
governo e estou fazendo tudo em meu poder para parar o FTC de 
suprimir o fluxo livre de informações. O FTC até tentou parar a venda 
deste livro! O FTC ameaçou tomar meus livros e queimar eles. Você 
pode acreditar nisto? É uma afronta e alguém tem que levantar-se 
para todos vocês de forma que você pode conseguir a verdade, 
informações imparciais sobre remédios naturais.  

Vá para o www.kevinfightsback.com e leia os dois processos que eu 
arquivei contra a Comissão de Comércio Federal. Quando você ler 
aqueles dois processos, como também todas as cartas eu recebi do 
FTC e FDA, você verá e entenderá exatamente como estas 
organizações corruptas operam. Espero que, seus olhos serão abertos 
para o fato que você não pode acreditar no que você vê na televisão, 
ouça em rádio, ou leia em jornais e revistas. Especificamente, você 
esperançosamente virá para a realização que você não 
absolutamente pode acreditar no que está sendo disseminado de 
nosso governo. Espero que, você absolutamente verá que o governo 
é o maior disseminator de informações falsas e enganosas, somente 
de forma que os políticos podem enfileirar seus bolsos com os 
milhões de dólares que eles fazem todo ano que você e eu nunca 
teremos acesso. Eles querem manter o status quo, onde o rico fique 
mais rico e o pobre ficar mais pobre, e não é o que você sabe mas 
que você sabe. Este tem que mudar. Deve haver igualdade para todo, 



e eu sou cometido para ajudar fazer que acontece. 60 Curas Naturais 
"Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

A pergunta então é se nós não podemos acreditar em nosso governo, 
se nós não podemos acreditar televisão, se nós não podemos 
acreditar no que nós ouvimos no rádio, se nós não podemos acreditar 
no que nós lemos em jornais e revistas, se nós não podemos 
acreditar no que nós ouvimos sobre professores e doutores desde que 
eles são todos pagaram spokespeople para a indústria farmacêutica, 
quem nós podemos acreditar quando vem para informações sobre 
saúde e o tratamento, prevenção, e cura de doença? Bem, a linha de 
parte inferior é que você não pode acreditar em ninguém se eles 
tiverem um interesse financeiro na venda de você algo. O que isso 
significa ser que você não pode nem acredita que saúde alternativa-
se importar médicos que estão tentando vender você vitaminas. Se 
uma saúde licenciada-se importa médico diz a você os benefícios de 
uma vitamina, erva, ou mineral e está encorajando você para 
comprar dele em um lucro, talvez ele está sendo sincero e 
verdadeiro, mas também talvez existe um incentivo financeiro tão 
forte que você não pode estar ficando informações imparciais.  

Os oficiais e diretores de vitamina, mineral, erva, e companhias 
homeopáticas têm motivações financeiras para vender seus produtos 
só gostam dos oficiais e diretores das companhias farmacêuticas. 
Lembre, é sempre tudo sobre o dinheiro. Quando existir um incentivo 
financeiro envolvido que é impossível confiar as informações. Isto é 
um conceito importante neste livro, e é vitalmente importante que 
você entende isto. Você precisa saber que as informações você está 
conseguir é provavelmente estragado. Você precisa saber que as 
informações estão totalmente parciais e projetaram para conseguir 
você tomar uma decisão que pode enfileirar os bolsos de certas 
pessoas. Então novamente, a pergunta é quem você escuta ?  

A resposta: VOCÊ PODE ESCUTAR MIM!  

Você provavelmente tem um grande sorriso em seu rosto agora 
mesmo como você lê isto, mas é absolutamente verdade. Por que? 
Porque eu vi este problema evidente eu mesmo. As pessoas ao redor 
do mundo surge para mim e pergunta, "Onde eu vou para 
informações sobre saúde? Quem eu posso confiar? Quem eu posso 
escutar ?Onde eu posso conseguir informações sobre o curar ou 
prevenção de uma doença? Existe tantas informações lá fora; Muitas 
das informações são contraditórias, e eu só não sei onde ir achar as 



respostas." Este para mim é o grande problema. Com o advento da 
Internet existe mais informações disponíveis que sempre, mas o 
problema é quando você fizer a Internet que todo mundo está 
tentando vender você algo. Então quando você estiver lendo as 
informações que você não sabe se for verdadeiro e honrado ou 
acabou de projetar para conseguir você comprar seu produto. Web, 
DOUTOR EM MEDICINA é um exemplo perfeito. Isto é uma 
companhia publicamente negociada onde os oficiais e diretores 
fizeram milhões e milhões de dólares em lucros. Web, Que São 
"Eles"? 61  

DOUTOR EM MEDICINA, em minha opinião, é nada além de uma 
frente para a indústria farmacêutica encorajando você para comprar e 
usar drogas e procedimentos médicos caros. Tenta fazer você 
acredita em que isto está uma fonte imparcial de informações quando 
isto categoricamente não é verdade. Como pode eles ser unbi 

Ased quando eles aceitam publicidade das companhias de droga? 
Como eles podem estar imparciais quando eles estão publicamente 
negociados? Como eles podem estar imparciais quando sua só 
motivação é para ganhar dinheiro?  

Então novamente, a pergunta é o que me faz diferente? A resposta é 
muito simples. Eu decidi aquela para minha vida que não é TUDO 
SOBRE O DINHEIRO. Ganhar dinheiro não é ruim. Fazendo um lucro 
não é ruim. Como eu mencionei antes, dando um bom serviço de 
qualidade em um valor de bem é uma coisa admirável para fazer. 
Fazendo um lucro, ganhando dinheiro, e apreciando um estilo de vida 
bonito não são ruins e do mal. O amor de dinheiro é ruim e do mal. 
Ganhando dinheiro às custas de seus empregados, o ambiente, e um 
cliente é ruim e do mal.  

Aqui é como eu resolvi o problema. Aqui é por que você devia escutar 
o que eu estou dizendo neste livro, e em meus outros livros e outras 
publicações: Eu não tomo qualquer publicidade. Eu não vendo 
qualquer produto. Você pode escutar mim porque eu não tenho 
nenhum incentivo financeiro em que você fazendo qualquer coisa 
relativo a sua saúde. Se eu encorajar você para comprar uma 
vitamina, ou use um tratamento de alternativa natural, eu não tenho 
nenhum incentivo financeiro para dar a você aquele conselho. Até 
onde eu conheço que eu sou a única saúde-me importa advogado que 
não vende vitaminas e minerais ou quaisquer suplementos de 
comida, eu não aceito nenhuma publicidade em algumas de minhas 



publicações, eu não consigo nenhuma propina de ninguém, eu possuo 
linhagem em virtualmente nenhuma companhia, e eu não tenho 
nenhuma outra meta ou motivação diferente de ver você curar você 
mesmo de sua doença e ficar saudável para sempre. Povos, 
considerem isto: Eu sei este material já. Eu pratico isto todo dia em 
minha vida. Eu não sei você. Por que eu estou arriscando tudo por 
ternos de limadura contra a Comissão de Comércio Federal e lidando 
com ridículo, ataques, e crítica? Não é sobre o dinheiro. Eu estou 
dando a maior parte dos lucros longe na venda deste livro e minhas 
outras aventuras para ajudar promover natural curativo em torno do 
mundo. Não é sobre o dinheiro para mim. Sim, eu compenso 
dinheiro, e sim eu vivo um estilo de vida muito bom, mas eu posso 
dizer a você que eu nunca vou fazer o tipo de dinheiro que os 
diretores e oficiais das publicamente negociadas companhias 
farmacêuticas fazem. Aqui é um artigo que eu escrevi em uma de 
minhas comunicações sobre por que escutam mim. Eu penso que é 
um artigo importante para você ler e também dar a você um pouco 
de perspicácia em algumas das informações que está em minha 
Comunicação de Curas Naturais mensais. 62 Curas Naturais "Eles" 
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Existem dúzias de comunicações de saúde alternativa disponível hoje 
como aqueles por Dr. Schulze, Dr. Whitaker, Dr. Wright, Dr. Williams, 
Dr. Mercola, e Dr. Douglass. Eu recebo todas estas comunicações. Eu 
leio eles. Em muitos casos eu concordo com que está sendo escrito, 
porém, existe um problema importante, importante, importante. 
Todas estas pessoas vendem vitaminas, minerais, ervas, ou outros 
suplementos de comida. O que este significa ser que suas 
comunicações não estão publicações de fato imparciais informadoras, 
mas cartas bastante habilmente feitos artesanalmente de vendas 
projetadas para encorajar você comprar suas vitaminas específicas, 
minerais, ervas, ou suplementos de comida. Este significa aquele 
quando você estiver lendo suas publicações que você nunca pode ser 
confiante em saber que eles estão dando informações verdadeiras 
imparciais, ou se eles estiverem simplesmente tentando vender você 
suas próprias vitaminas, minerais, ervas, e suplementos de comida 
para fazer milhões de dólares em lucros. Você só não conhece. É 
impossível confiar eles porque existe um conflito tão enorme de 
interesse. Sua motivação para ganhar dinheiro podia ser a principal 
anulando fator. É por isso que, em minha opinião, você pode confiar 
o que você lê nesta comunicação, e o que você lê em meu Site da 
Web de NaturalCures.com, e o que você lê em meus outros livros e 



publicações informadoras. Eu não vendo quaisquer vitaminas, 
minerais, ervas, ou suplementos de comida. Eu não vendo nenhum 
produto mesmo. Eu não tenho nenhum interesse financeiro nas 
companhias que vendem produtos. Eu não sou compensado de 
qualquer forma em quaisquer produtos que eu recomendo, endosse, 
ou sugira. Não existe nenhum conflito de interesse aqui.  

Existem conflitos de interesse com toda outra comunicação de saúde 
de alternativa. Não surpreendentemente, existem também está em 
conflito de interesses com todo jornal importante, revista, estação de 
rádio de notícias, e estação de TV de notícias. Está certo. Existem 
conflitos financeiros com todas as jurisdições de mídia importante 
onde as informações são disseminadas. O que este quer dizer? Isto 
significa quando você estiver assistindo as notícias na televisão e 
pensa que você está ficando jornalismo imparcial, você não é. Você 
está sendo comprado e pago por comerciais de tv, que estão sendo 
disfarçados como notícias e jornalismo imparciais. Deixe-me dar a 
você um exemplo perfeito. No domingo, 2 de janeiro deste ano, eu 
estava assistindo o canal de notícias de Raposa. Neste segmento de 
notícias particulares, o anfitrião de notícias de Raposa Que São 
"Eles"? 63  

Introduzido seu convidado, um perito de perda de peso pelo nome de 
Dr. Molly Nossa. Ela era para discutir resoluções de Ano novo relativo 
a perda de peso. Este perito de perda de peso prosseguido para dizer 
o público e o anfitrião por que pessoas eram gordas e os melhores 
modos para as pessoas perder peso. Ela não apresentou esta 
informações como sua opinião, mas bastante apresentou isto como 
fato científico no modo de padrão arrogante que medica faz. Eu não 
estava chocado para a ouvir então promove o Esbelto Rapidamente 
Planeja como o melhor modo para as pessoas perder peso, e 
encorajou os espectadores para ir para o Site da Web Rápido Esbelto. 
Este perito de perda de peso virtualmente estava dando um comercial 
para Esbelto Rápido. O anfitrião não disse nada. O anfitrião não 
perguntou se ela fosse um pago spokesperson para Esbelto Rápido. O 
anfitrião não perguntou se ela estivesse sendo compensada de 
qualquer forma para endossar e empurrar Esbelto Rápido enquanto 
disfarçando suas opiniões como um perito médico. O anfitrião não 
disse nada.  

Eu investiguei adicional. Esta mulher é paga quantias enormes de 
dinheiro por Esbelto Rapidamente para promover seu programa. Isto 
estava em canal de notícias de Raposa. Isto não era notícias; Isto era 



um comercial para o programa Rápido Esbelto. O problema é que era 
disfarçado como notícia; era fraudulento e enganoso. Isto é por que, 
quando você ler jornais ou revistas ou escutar as notícias em rádio e 
televisão, você não pode confiar as informações. Você tem que 
lembrar, é todo dinheiro motivado. Isto é por que você pode acreditar 
em minha comunicação, meus livros, e meu Site da Web. Eu não 
tenho nenhum interesse financeiro. Eu não estou fazendo isto só para 
o dinheiro. Eu estou apaixonadamente preocupado sobre você, sua 
família, seu bem-estar e saúde. Sim, eu faço um lucro fazendo isto, 
mas não existe nenhum programa de trabalho escondido comigo. Isto 
é por que eu estou sendo tão viciously atacado pela Comissão de 
Comércio Federal, outras agências, organizações, e indústrias. A 
razão é que eu não posso ser comprado. Eu não posso ser subornado.  

As pessoas me abordam oferecimento de maneira regular mim 
milhões de dólares para endossar seu produto, recomendar seu 
produto em minha comunicação, ou conversar positivamente mais ou 
menos um produto ou bate outro produto. Me adoece que o mundo 
de negócios é cheio com as pessoas que simplesmente vivem sua 
vida para uma razão e uma razão só: Para fazer mais dinheiro. Como 
eu mencionei, lucro não é uma palavra de quatro cartas. Fazendo 
lucro não é ruim, mas fazendo lucro às custas de empregados, 64 
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Às custas do ambiente, e às custas do consumidor por enganoso eles 
e vendem eles produtos que não fazem o que eles são reivindicados 
para fazer está pouco éticos. Eu certamente não sei todas as 
respostas, e eu sei que minhas opiniões podem estar erradas, mas 
existe uma coisa que você pode ser completamente seguro e 
confiante com; Isto é que você está conseguindo de mim intenções e 
opiniões honradas imparciais honradas. Você pode sempre saber que 
minhas intenções são puras e verdade. Você pode sempre ser 100 
por cento seguro aquele quando eu disser algo que é porque eu 
absolutamente, acredito categoricamente em que isto é verdade e 
benéfica para você e nenhuma outra razão.  

Eu espero que você consiga o ponto. Algum de vocês neste momento 
pode realmente estar arranhando sua cabeça perguntando-se se for 
sempre só tudo sobre o dinheiro. Eu tenho que dizer para você 
novamente, absolutamente 100 por cento, sim é. Se você ainda não 
estiver seguro que você precisa ler o livro chamou A Corporação: A 
Perseguição Patológica de Lucro e Poder por Joel Bakan. O professor 
de Escola de direito de afamado Harvard Allen Dershowitz disse, "A 



Corporação de acordo com o Joel Bakan é o monstro que pode tragar 
civilização, avara, exploitive, e unstoppable. Nós somos todas suas 
vítimas potenciais, que é por que nós devemos todos entender como 
o foro corporativo faz isto tão difícil de controlar seus abusos." Noam 
Chomskay, Ph.D., Professor de Lingüística, Massachusetts Institui de 
Tecnologia e autor de 9/11 diz, "Joel Bakan desvela a história e o 
caráter deste instrumento diabólico chamou A Corporação que tem 
sido criada e nutriu por poderoso moderno declarado (políticos). A 
corporação por lei é uma "pessoa" que é patológica por natureza e 
por lei, e sistematicamente democracia de esmagamentos, liberdade, 
direitos, e os instintos humanos naturais em que uma vida e até 
sobrevivência humanas dependem." Raio Anderson, Presidente e CEO 
de Interface, Inc. diz sobre o livro A Corporação, "Desde que Fonte 
Muda do Rachel Carson começou a expor os abusos do sistema 
industrial moderno existe uma consciência crescente que lucro às 
custas da Terra, indivíduos, sociedade, e o ambiente está explodindo 
em uma taxa alarmante. Este livro expõe corporações e suas 
naturezas destrutivas de forma que todos podem ver." O livro Que 
São "Eles"? 65  

Também se tornou um documentário tremendo de Zeitgeist Filma. Vá 
para www.thecorporation.com para mais informações. A razão eu 
continuo a martelar esta ponto casa que é "sempre tudo sobre o 
dinheiro" é que isto é a premissa básica para você entender todas as 
razões racionais por que curas naturais estão sendo suprimidas e 
escondido de você. A maioria das pessoas em torno do mundo não 
tem nenhuma compreensão do quão avara e motivou corporações e 
indivíduos são para ganhar dinheiro a todo custo e ganhar poder a 
todo custo. É vitalmente importante que você realmente entende e 
compreende aquele dinheiro e poder está o motivar força atrás de 
tudo na Terra de planeta. Isto deve ser mudado. Você é as vítimas 
deste abuso. Quando você vir e entender este ponto, tudo outro 
neste livro fará sensação total. Lembre, o amor de dinheiro é a raiz 
de todo do mal. Lembre, lembre, lembra de—é sempre tudo sobre o 
dinheiro! 66 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que 
Você saiba  

CAPÍTULO 5 

Por que Nós Estamos Doentes? 

A saúde é um estado de completar bem-estar físico, mental, e social 
e não meramente a ausência de doença e debilidade.  



—Organização de saúde mundial  

Nós gastamos mais dinheiro em saúde nos importa que sempre. Nós 
tomamos mais drogas que sempre, ainda nós estamos mais doentes 
que sempre. Mais pessoas estão ficando doentes que sempre em 
história. Como eu mencionei no princípio deste livro, existem 
nenhuma tal coisas como fatos médicos. Tudo é simplesmente uma 
opinião baseada nas informações que nós temos no tempo atual. 
Adicionalmente, todo "fatos médicos" isso são apresentados são 
aquelas opiniões que fazem os mais lucros. Se informações sobre a 
prevenção, cura ou diagnóstico de doença era achado para ter um 
efeito adverso em lucros das companhias publicamente negociadas 
(principalmente a indústria farmacêutica e a indústria médica), então 
isto "fato médico" não será apresentado mesmo, será desiludido e 
serão suprimidos.  

Existe um movimento subterrâneo que inclui centenas de milhares de 
saúde-se importa médicos que tratam pacientes todo dia e vê 
pessoas serem curadas todo dia único. Esta saúde-se importa 
médicos não usarem drogas ou cirurgia, eles usam todos os-métodos 
naturais. Os pacientes individuais que são curados sabe que estes 
todos os-tratamentos naturais trabalham. Não existe nenhuma 
reclamação hospedadas com qualquer agência do governo. Ainda o 
FDA e outras agências do governo estão em uma missão para 
eliminar e eliminar todas esta saúde natural-se importa médicos. Por 
que? Porque eles cortam nos lucros das companhias de droga.  
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Ao longo dos anos, a indústria farmacêutica apresentou teorias 
diferentes sobre por que pessoas ficam doentes. Primeiro ele era 
bactéria e gérmenes. A droga de maravilha supera do dia era 
antibióticos, que eram elogiados em demasia como o método que 
eliminaria doença para sempre e cura toda enfermidade, náusea e 
doenças. A teoria era que toda doença era causada por gérmenes, 
principalmente bactéria. Esta teoria provou estar errada. Os 
antibióticos mais fortes e mais fortes estão continuamente 
desenvolvidos, ainda pessoas continuam a ficar mais doentes, e mais 
doentes, e mais doentes. Mais pessoas estão conseguindo mais 
doenças que sempre.  



A próxima teoria era aqueles vírus eram a causa de toda enfermidade 
e doença. Infelizmente, poucas pessoas sabem aqueles antibióticos 
não têm nenhum efeito em vírus. Os doutores continuamente 
prescrevem antibióticos na gota de um chapéu. As pessoas têm sido 
brainwashed em pensar que aqueles antibióticos são precisados 
quando eles tiverem náuseas, e vão para seus doutores e exijam 
antibióticos. O doutor, que infelizmente está em uns negócios e 
entende que seu paciente é realmente um cliente, tem que fazer o 
cliente feliz e prescrever o antibiótico. Se o doutor não faz, o paciente 
(aka, o cliente) simplesmente acha outro doutor que prescreverá um 
antibiótico. A Associated Press reportou aquele overuse de largos-
spec-trum antibióticos para infecção secundária posa uma ameaça de 
saúde séria. As estimativas do governo que metadas das cem milhões 
de prescrições antibióticos escritas todo ano são totalmente 
desnecessários. Ainda, pessoas continuam a conseguir mais doenças, 
mais náusea e mais enfermidade.  

A teoria atual do dia é toda náusea, doenças, e enfermidades são 
causadas por defeitos genéticos. Claro que a única resposta é drogas. 
As drogas estão agora sendo researched e olharam para lidar com 
estes defeitos genéticos. O novo método de fazer bilhões de dólares 
em lucro é para apresentar um defeito genético para todo problema 
uma pessoa tem. Nós ouvimos isto todo dia, "Oh, você é gordo 
porque você tem um defeito genético, e uma droga está sendo 
trabalhada naquele pode resolver aquele defeito genético e faz você 
magro." "A diabete é nada além de genética, então nós 
trabalharemos em uma droga que corrigirá aquela disposição 
genética e resolverá o problema." Mantenha em se importe com 
aquelas companhias de droga realmente não querem curar doença à 
medida que eles reivindicam. Se eles apresentassem uma cura, eles 
seriam fora do mercado.  

Pense sobre herpes. O herpes é um vírus. Nós ouvimos anúncios na 
televisão todo dia que dizem "não existe nenhuma cura para herpes"; 
então, a fim de suprimir os sintomas, tome nossa droga bonita, 
maravilhoso todo dia para o resto de sua vida. Imagine o que 
aconteceria para a companhia publicamente negociada e sua 
linhagem avalia se eles anunciassem "Aqui é uma cura para herpes, 
simplesmente tome esta erva por trinta dias e você nunca terá Por 
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Uma fuga herpética sempre novamente. A propósito, esta erva não é 
patenteada e só custa três dólares." Aquela companhia perderia 



bilhões de dólares em lucros e estimação. Seu preço de linhagem 
submergiria. Então, não existe nenhum incentivo para curar herpes. 
O incentivo é para manter você brainwashed em acreditar que não 
existe nenhuma cura para herpes, e a únicos solução para os 
"sintomas" é drogas. Lembre, o FDA e as companhias de droga 
trabalham de mãos dadas. Se eu acontecer saber uma cura para 
herpes, eu não posso dizer isso. Porque se eu disser assim eu estou 
agora fazendo uma reivindicação médica e, de acordo com o FDA, eu 
sou agora quebrar a lei. Ainda que o que eu estou dizer é verdade, eu 
estou ainda quebrar a lei. O FDA então entrará com seus agentes 
federais com suas armas de fogo desenhadas, prenda-me, lance-me 
em prisão, confisque quaisquer documentos que eu tenho (e qualquer 
da erva inocente), suprima as informações e bandido ele porque 
existe não "evidência científica acreditável." Eles então apagarão 
imprensa lança e declarações de "fato" que eu sou um charlatão 
vende óleo de serpente e não tem nenhuma evidência científica para 
substanciar aquele o que eu estou dizer é verdade. Infelizmente, isto 
é como os trabalhos de sistema.  

Mais tarde neste livro eu direi a você como nós vamos mudar o 
sistema soprando o apito na indústria farmacêutica, o FDA, o FTC, as 
caridades e fundações entortadas, as associações, e os políticos. Eu 
vou delatar e expor as pessoas individuais cujas identidades foram 
mantidas um secreto até agora. Não é estranho que você nunca é 
informado da identidade dos diretores ou acionistas importantes 
destas organizações? Estas pessoas individuais escondem atrás de 
corporações, confianças e um labirinto de estruturas legais de forma 
que suas identidades verdadeiras permanecem escondido. Se a trilha 
de dinheiro era seguida, chocaria você para achar que leva a um 
grupo pequeno de bilionários de em torno do mundo que 
verdadeiramente estão puxando as cordas. Por classifique processos 
de ação e uma grassroots campanha, nós conseguiremos a verdade 
fora sobre saúde nos importa. A tendência inverterá, uso de droga 
afundará e as pessoas pararão de ficarem doentes. Isto é minha 
missão. Eu estou gastando minha fortuna para ajudar fazer este 
acontecer. Eu estou fazendo este para você; Eu estou fazendo esta 
para sociedade em geral. Eu estou pondo virtualmente tudo que eu 
tenho emocionalmente, mentalmente, e financeiramente nesta 
missão de mudar o sistema.  

Então por que você fica doente? É gérmenes? É bactéria? É vírus? É 
genética? Bem vamos pensar sobre isto. Você não pega câncer. Seu 



corpo desenvolve câncer. Você não pega diabete. Seu corpo 
desenvolve diabete. Você não pega obesidade. Seu corpo fica gordo e 
obeso. Você não pega azia ou ácido reflux, como é chamado hoje. É 
desenvolvido. Você não pega enxaquecas, você não pega 
fibromyalgia, você não faz 70 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" 
Não querem que Você saiba  

Pegue de volta dor, você não pega artrite, você não pega PMS e você 
não pegar impotência. Estes são todo "condições médicas" isso são 
desenvolvidos no corpo. Você não pega eles. Não é um gérmen. Não 
é um vírus. Não é bactéria. A maioria de enfermidade é de fato auto-
infligida. As drogas não são a resposta. Você não tem uma enxaqueca 
porque você tem uma deficiência de aspirina. A pergunta é por que 
tem tanta enfermidade?  

Em primeiro lugar você tem que perceber que estando doente não 
está normal e não é o estado natural do corpo. Seu corpo não deveria 
ficar doente. Pense sobre este fato surpreendente. Os animais nos 
selvagens nunca conseguem ataques cardíacos. Deixe-me dizer isto 
novamente, animais nos selvagens nunca conseguem ataques 
cardíacos. Por que faça humanos? Os animais nos selvagens não 
conseguem câncer. Os animais nos selvagens virtualmente nunca 
ficam doentes. Os animais virtualmente nunca ficam doentes, exceto 
claro que quando eles estiverem em cativeiro. Quando animais estão 
debaixo de humano se importa e consegue injeções de vacina, 
drogas, e comida de humano processada, animais sucumbem para 
muitas das doenças que humanos são riddled.  

Pense sobre este: Os animais não exercitam e não têm nenhuma 
obesidade ou problema de peso. Os animais não vão para doutores e 
vivem de ser dez a vinte vezes sua idade de maturidade. 
Chimpanzees e gorilas são grandes exemplos. Eles não perdem seus 
dentes, eles não têm artrite, eles não têm diabete, eles não precisam 
de tiros de insulina, eles não têm câncer, eles não têm asma, eles 
não têm alergias, eles não são constipados, eles não têm insônia, e 
eles vivem de ser um equivalente de cerca de 180 anos de idade. De 
maneira interessante suficiente, eles vão por suas vidas inteiras sem 
tomar qualquer prescrição ou drogas de não-prescrição.  

Então existe um modo que nós que pode fazer algumas coisas muito 
simples e fáceis que podem nos manter doença livre, enfermidade 
livre e cheia de vida, energia, e vitalidade? A resposta é: 



Absolutamente sim! Vamos voltar para a causa de toda doença e a 
razão por que nós estamos doentes.  

Pense sobre o fato que existem culturas em torno do mundo onde as 
pessoas nunca tiveram câncer ou doença de coração, ou ácida reflux 
doença, ou problemas de próstata, etc. Ainda quando estas pessoas 
começarem a viverem um estilo de vida ocidental, espantando coisas 
começam a acontecer para sua saúde. Eles engordam, eles começam 
a ficarem doentes, e eles começam a desenvolver todas as doenças 
comuns que nós ouvimos por volta de hoje. A pergunta é: Por que 
vivendo um estilo de vida ocidental tem mais náusea e doença que 
outro em torno do globo? A resposta é, ninguém sabe! A indústria 
médica apresenta informações como se Por que Nós Estamos 
Doentes? 71  

Eles sabem. Eles reivindicam que eles têm "evidência científica" 
provando a verdade de suas teorias. O fato é, o que a indústria 
médica tem ser só teorias. Quando você investigar o que está sendo 
apresentado como fato, você acha que eles são realmente só teorias 
que são nada além das opiniões das pessoas individuais. A teoria do 
Einstein de relatividade é apresentada como um fato, mas as pessoas 
esquecem é chamado a teoria de relatividade e não o fato de 
relatividade.  

O termo "evidência científica" é umas das maiores decepções de todo 
o tempo. Primeiro, este "evidência científica" é paga por e fabricada 
pelas corporações que se beneficiará. Raramente faça um produto 
independente, imparcial de terceiros qualquer deste "evidência 
científica." Se a "evidência científica" é tão precisa, por que as 
conclusões e são constantemente resulta sendo contestadas quando 
nova pesquisa é produzida? Você é levado a acreditar nisto "evidência 
científica" prova que algo é verdade. Isto é uma suposição falsa. Todo 
dia nós ouvimos "nova pesquisa mostra a pesquisa velha para ser 
falsa." A linha de parte inferior é, você ouvirá o termo 
"cientificamente provado" usadas quando as reivindicações de 
comunidade médica eles souberem a causa de doença. Você ouvirá 
doutores médicos fazerem declarações de fato quando, em realidade, 
eles são só opiniões. Você está sendo enganado e você está sendo 
mentido. Você está sendo enganado. A verdade não é ninguém 
conhece por que pessoas estão conseguindo tão doentes, nós 
podemos só achar e apresentar nossas próprias teorias e conclusões.  



Então, baseada em experiência pessoal, lendo milhares das páginas 
de documentos, e ouvindo as contas de primeira mão de milhares das 
pessoas e saúde-se importa médicos em torno do mundo, eu 
apresentei o que eu acredito ser a causa de virtualmente toda náusea 
e doença no corpo.  

Existem só duas razões por que uma pessoa fica mal:  

Eles "pegam" algo. Este significa seu corpo levantou um "gérmen," 
geralmente um vírus ou bactéria.  

Você "desenvolve" uma enfermidade ou doença. Isto significa existir 
algum desequilíbrio no corpo, algo não é direito de trabalho, e uma 
enfermidade ou doença desenvolve. As doenças comuns nesta 
categoria incluem doença de coração, câncer, diabete, ácido reflux, 
artrite, etc.  

 

Lembre, em nossa procura pela última causa de toda enfermidade e a 
última cura para todas as enfermidades, nós sempre devemos fazer a 
pergunta "O que causamos isto?" Pensando nisto, vamos começar 
"pegador algo." 72 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem 
que Você saiba  

Pode se dizer que a "causa" de pegar um gérmen é bonito evidente. 
Você obviamente pegou o gérmen de outra pessoa que teve isto. Isto 
é onde a ciência médica pára. Eles reivindicam que droga devem ser 
desenvolvidos para matar esta bactéria e vírus. Porém, eles estão 
pedindo a pergunta errada. O fato é que nós somos todo exposto 
para bactéria e vírus diariamente. Se uma pessoa em sua casa ou 
escritório tem a influenza, então toda pessoa única foi exposta para e 
"pegou" o vírus de influenza. Quando antraz era achado no envelope, 
não toda pessoa única naquele edifício conseguiu antraz! A pergunta 
não é se você levantará bactéria ou um vírus, a pergunta real é por 
que algumas pessoas sucumbem para a bactéria e vírus e ficam 
doentes, e outras pessoas não fazem?  

Leve duas pessoas. Expor eles ambos para o vírus de influenza ao 
mesmo tempo. Uma pessoa desce com todos os sintomas da 
influenza e se torna muito doente. A outra pessoa não mostra a 
nenhum sintoma qualquer, permanências saudáveis, e não façam 
"consigam a influenza." Eles dois conseguiram o vírus de influenza! 
Uma pessoa sucumbida para ele e ficou doente; A outra pessoa não 



fez e permaneceu saudável. Ao longo de sua vida você levantará 
milhares de bactéria e vírus. Isto é natural. A pergunta real para 
perguntar é por que seu corpo não faz o que era projetado para 
fazer: Rechace e lide com a bactéria ou vírus. Por que você sucumbiu 
para a bactéria ou vírus? A resposta: Seu corpo está fora de equilíbrio 
e seu sistema imunológico é fraco. Se seu corpo estava em equilíbrio, 
um estado chamou homeostasis, e seu sistema imunológico era forte, 
você nunca mostraria a quaisquer sintomas de quaisquer dos vírus ou 
bactéria que você levanta durante sua vida. Você nunca ficaria 
doente por causa de um vírus ou bactéria. Então a pergunta se torna, 
"O que está causando meu corpo para estar fora de equilíbrio, e o 
que está causando meu sistema imunológico para ser fraco?"  

Eu darei a você a resposta em um momento, mas primeiro vamos ir 
para a segunda razão que pessoas ficam doentes. Lembre, você fica 
doente porque você qualquer um "pegue algo" ou algo desenvolve no 
corpo sozinho. Você "pegue algo" porque seu corpo está fora de 
equilíbrio e seu sistema imunológico é fraco. Você desenvolve algo no 
corpo qualquer um porque seu corpo está fora de equilíbrio, ou uma 
"toxina" está entrando em seu corpo e causando o problema para 
desenvolver. Então vamos caminhar por este bom e lento.  

As razões você fica doente estão:  

Você pega algo e seu corpo não podem lutar isto, então você 
sucumbe para o "gérmenes."  

Seu corpo desenvolve algo nas áreas geneticamente fracas.  
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Em ambos dos casos acimas as causas são as mesmas.  

A. Seu sistema imunológico é fraco.  

As TOXINAS de B. estão atacando seu corpo.  

Se nós continuarmos fazendo a pergunta, "O que causou isto...", Nós 
podemos então concluir que toda enfermidade vem de uma ou uma 
combinação de quatro coisas.  

Você tem muitas toxinas em seu corpo.  

Você tem deficiências nutricionais.  



Você é exposto e negativamente afetado por caos de 
eletromagnético.  

Você prendeu tensão mental e sentimental.  

 

Estas são as únicas quatro razões por que seu sistema imunológico 
podia ser fraco ou por que áreas geneticamente fracas no corpo 
podem quebrar, deste modo permitindo enfermidade e doença para 
desenvolver. Estas quatro coisas causam o corpo para ser "fora de 
equilíbrio."  

Eu tratarei cada um destes quatro assuntos. Vamos começar com 
toxinas. O que é uma toxina? Uma toxina é um veneno. É uma 
substância que se assistiu doses grandes podem fazer enfermidade 
ou morte severo.  

Em relação a toxinas, a pergunta é o que está causando toxinas para 
ser posta em nosso corpo? A resposta é que nós não fomos educados 
saber o que estas toxinas são. E secundariamente, estas toxinas 
estão sendo postas em virtualmente tudo que nós comemos sem 
nosso conhecimento. Agora, aqui é o grande: A coisa mais tóxica 
você pode pôr em seu corpo, e a número uma causa de virtualmente 
toda enfermidade e doença, é prescrição e drogas de não-prescrição!  

Em minha opinião, provavelmente o número uma pessoas de razão 
estão doentes está por causa da quantia de drogas eles tomam. As 
estatísticas mostram muito finalmente que quanto mais prescrição e 
não-prescrição droga uma pessoa toma, os mais doentes eles são. 
Por que? Porque todas as drogas têm efeitos colaterais negativos. 
Deixe-me dizer isto novamente, todas as drogas têm efeitos 
colaterais negativos! Se você estiver tomando uma droga para 
suprimir um sintoma, aquela droga está causando algum outro 
problema importante para começar em desenvolvimento em seu 
corpo. Ainda que você pára de tomar aquela droga, as rodas aparecer 
movimento, e em algumas semanas ou alguns meses—expandem 
que—você tem um pouco mais de sintomas causados pelos primeiros 
drogam que você tomou alguns meses atrás. que Você vai para seu 
doutor, e ele dá a você outra droga para suprimir estes novos 
sintomas. Esta nova droga teve efeitos colaterais negativos, e depois 
de você começar a tomar isto as rodas terão já sido posto em 
movimento, e 74 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem 
que Você saiba  



Voila! Você tem novos sintomas que estavam de fato causados pela 
droga que você esteve só tomando. Você vai para seu doutor e ele dá 
a você outra droga. Problemas de causa de drogas médicos!  

As drogas só suprimem sintomas, eles não tratam a causa. É uns 
grandes negócios para as companhias de droga. Se eles conseguirem 
você levando uma droga, homem, eles têm você. Porque aquela 
droga só não vai suprimir o sintoma, provavelmente, também vai 
causar você para ter outro sintoma em um período muito pequeno de 
tempo, para que você será prescrito outra droga. Uma vez que eles 
conseguem que você levem uma droga para suprimir um sintoma 
(mantendo em se importar que não está endereçando a causa de 
qualquer maneira), a probabilidade de você tomando outra droga, e 
então outra droga, e então outra droga, continua subindo, e em cima, 
e em cima. O mais drogue que você toma, o mais doente você 
consegue, simplesmente porque drogas são venenos importantes, 
drogas são toxinas importantes. Alguém diz, "Drogas realmente não 
podem ser veneno, não é?" Então por que você não leva trinta deles 
agora mesmo e vêem o que acontece? Você provavelmente morrerá! 
Se você comer trinta maçãs que você não vai morrer. Você pode se 
parecer cheio, mas você não vai morrer. Pense sobre isto.  

Agora, eu amo isto quando alguém disser, "Bem, está em uma 
quantia tão pequena," referindo a dosagem. E se eu ponho a mesma 
quantia de minha urina em sua comida? Você comeria isto? Claro que 
não!  

Este se relaciona a não-prescrição no balcão droga também. Deixe-
me ser muito claro. Todas não-prescrição no balcão drogas e todas 
drogas de prescrição CAUSAM ENFERMIDADE E DOENÇA. A coisa 
assustadora é as companhias de droga e o FDA realmente sabe isto. 
As companhias de droga sabem que toda não-prescrição e drogas de 
prescrição fazem você mais doentes. Sim, eles temporariamente 
podem suprimir os sintomas que você está experimentando, mas em 
um período muito pequenos de tempo eles causam você para ficar 
mais doente. Um bom exemplo disto é Vioxx. Vioxx é um 
medicamento de dor. Era um outrageously droga cara que reduz dor 
não melhor do que uma no balcão droga. A companhia de droga que 
Vioxx vendido fez bilhões em lucros. Whistleblowers agora diz que 
ambos o FDA e o fabricante de droga de Vioxx souberam que esta 
droga causaria mais de 100,000 pessoas para morrer. Whistleblowers 
diz que a decisão era feita para deixar as pessoas morrerem por 
causa dos lucros de potencial enorme que podiam ser feitos. Em 



minha opinião, este acontece o tempo todo. No balcão drogas são 
alguns dos grandes culpados. Muitas destas drogas eram aprovadas 
pelo FDA vinte, trinta, quarenta anos atrás. O FDA virtualmente 
aprovou tudo então. O problema uma vez que uma droga é ser 
aprovada pelo FDA, se ele é uma droga de prescrição ou uma droga 
de não-prescrição, existe virtualmente nenhuma pesquisa de 
manutenção de contato ou prova para Por que Nós Estamos Doentes? 
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Verifique a efetividade a longo prazo da droga e a segurança a longo 
prazo. Nós estamos vendo agora que no balcão drogas que foram 
vendidas por trinta anos estão sendo olhado paras por algumas 
organizações independentes e estão sendo mostrados para ser 
incrivelmente perigosos e ineficazes. Estas são drogas que eram 
aprovadas pelo FDA e elogiavam em demasia como seguro e efetivo. 
Agora, trinta anos mais tarde, estas mesmas drogas que as pessoas 
têm tomado ininterrupto estão sendo mostrados para ser totalmente 
ineficazes e incrivelmente perigosas. Estas drogas no balcão diárias 
estão sendo realmente mostradas para causar enfermidade e doença. 
O colesterol abaixando drogas, por exemplo, são um contribuinte 
importante para enfermidade e doença. Todo colesterol abaixando 
drogas têm um efeito adverso no fígado. O fígado é a única gordura 
metabolizando órgão no corpo. O fígado é precisado para função de 
corpo adequado. Quando o fígado é adversamente afetado que você é 
propenso para diabete, ácido reflux, constipação, câncer de dois 
pontos, doença de coração, asma, artrite, e dúzias de outras 
enfermidades e doença. O colesterol abaixando realmente droga, 
especificamente, e diretamente cause estas enfermidades e doença? 
Ninguém realmente sabe com certeza, mas certamente é óbvio para 
ninguém com metade de um cérebro e um pouco de lógica que estes 
absolutamente 100 por cento CONTRIBUI para o desenvolvimento de 
doença no corpo. A linha de parte inferior é todo, eu repito, todas no 
balcão drogas de não-prescrição e drogas de prescrição CAUSAM 
enfermidade e doença.  

Isto é o grande shocker. A indústria que está promovendo 
propriamente como o grupo dedicado para a prevenção e cura de 
doença é realmente o grupo causando mais náusea e doença para 
acontecer que sempre. Todas as drogas são substâncias químicas. 
Todas as drogas têm efeitos colaterais negativos. Todas as drogas 
podem fazer morte. Todas as drogas são venenos. Um livro 
excelente, que eu altamente recomendo que você leia, é Overdose: O 



Caso Contra as Companhias de Droga, escrito por Dr. J. Cohen 
DOUTOR EM MEDICINA você Soube que 250,000 americanos morrem 
todo ano de prescrição ou drogas de não-prescrição? Aquele mais de 
2,000 pessoas todo ano morre de tomar aspirina? Isso existem dúzias 
de exibição de artigos como prescrição e drogas de não-prescrição 
estão causando toda enfermidade e doenças. As drogas não são a 
resposta a prevenir e curar doença. Eles são a causa! Ainda que 
drogue não diretamente causam uma doença, drogas causam o corpo 
para ir completamente fora de equilíbrio, e eles debilitam o sistema 
imunológico de forma que doenças se tornam mais prevalecentes. As 
pessoas que ficam doentes as mais freqüentemente são aqueles que 
tomaram as mais drogas.  

Deixe volta em cima só para um momento. Nossa conclusão é que 
toda enfermidade é causada por quatro coisas, um ser as toxinas no 
corpo. Quando você tiver muita toxinas no corpo, seu corpo sai de 
equilibrar 76 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que 
Você saiba  

E seu sistema imunológico é debilitado. Quando isto acontecer seu 
corpo não pode rechaçar quaisquer dos vírus ou bactéria que você 
levanta, deste modo você fica doente mais freqüentemente, com 
mais severidade, e para períodos mais longos de tempo. Você 
também tem um ambiente que é muito provável para produzir 
enfermidade e doença. Eu assinalei mais cedo que o número uma 
causa das quantias altas de toxicity no corpo é prescrição e drogas de 
não-prescrição. A quantia de náusea, a severidade aumentada e 
aumentou duração, está em relação direta para o aumento em 
prescrição e droga de não-prescrição usa.  

Porém, enfermidade e doença se tornam assuntos complicados 
quando você olhar para as centenas de variáveis que são envolvidas. 
Eu geralmente quero para tratar o que você devia fazer, e então no 
próximo capítulo eu darei a você alguns particulares que depende de 
sua situação atual (mantendo em se importar que eu não sou um 
doutor médico). eu não estou dando conselho médico, e eu não posso 
curar qualquer doença. De fato eu acredito que não existe uma 
pessoa ou substância única no planeta que pode curar uma doença 
na sensação tradicional, medicamente aceita . A única coisa que 
acontece ser uma saúde-se importar médico pode fazer algumas 
coisas, usando todos os-remédios naturais, isso ajudará seu corpo 
curar propriamente. Ninguém pode  



"  

Cura" uma doença. Só seu corpo pode curar ou curar propriamente. 
Eu acredito que existem certas coisas que você pode fazer para 
ajudar seu corpo curar propriamente melhor, ou cura propriamente 
de enfermidade, náusea e doença. Eu acredito que existem certas 
coisas que você pode fazer isto pode temporariamente endereço 
alguns dos sintomas, em última instância permitindo a seu corpo para 
recuperar seu estado equilibrado natural onde a enfermidade e 
doença não podem existir.  

Então deixe-me expandir neste ponto. O "toxinas demais no corpo" 
vem até este:  

O que entra o corpo  

O que termina do corpo  

Exercício  

Resto  

Pensamentos  

O que você diz  

 

Então vamos ir pela lista e endereço algumas concepções erradas 
comuns, e vejam o que você devia estar fazendo se você 
virtualmente quiser para eliminar qualquer doença. Talvez alguns de 
vocês lendo este livro tem uma doença ou conhece alguém que faz. 
Talvez outros estão preocupados sobre conseguirem uma doença e 
seu interesse importante está fazendo os passos necessários para 
prevenir aquela doença ou enfermidade ou náusea. Mantenha em se 
importe o estado natural do corpo humano é saúde vibrante. Se você 
algum tipo tiver de Por que Nós Estamos Doentes? 77  

Desconforto, enfermidade, doença ou náusea você está fora de 
equilíbrio. Não é o estado natural que seu corpo era projetado. Seu 
corpo era projetado para ser saudável e nunca ficar doente. Pense 
sobre isto.  

As seis áreas listadas acima de têm uma relação direta para toxicity 
no corpo. Está interessando notar isto quando você for tóxico, seu 
corpo se torna altamente ácido. Seu corpo pH devia ser alcalino. 



Quando seu corpo pH é ácido que você é suscetível para enfermidade 
e doença. Quando seu corpo pH é alcalino, você virtualmente nunca 
pode ficar doente! Toda pessoa única que tem câncer tem um pH que 
é muito ácido! Deixe-me mostrar a você como cada das acima de seis 
áreas causam você para se tornar muito tóxicas, deste modo mais 
ácidas, e deste modo mais propensa para enfermidade e doença.  

Vamos olhar para o que nós pomos em nossos corpos. Nós pomos 
coisas em nosso corpo por nossa boca, nosso nariz, nossos olhos, 
nossas orelhas, e por nossa pele. Deixe seja conversa sobre que 
entra em nossas bocas.  

Eu penso que Jack LaLane disse isto melhor. Jack LaLane é um ser 
humano incrível. Ele está em seu noventa; Ele é vibrante, saudável e 
forte. Ele não fica doente. Ele é um dinâmico, saudável individual. 
Jack diz: "Se homem fez isto, não coma isto." Isto é basicamente a 
linha de parte inferior. O que você põe em sua boca devia ser como 
perto de como natureza pretendeu tão possível. Se homem fez isto, 
você não devia comer isto. Agora, se você sair e comer uma maçã 
que você pode pensar, "Ah, isto é uma maçã; O homem não fez isto, 
então eu posso comer isto." Bem, nós temos um problema. 
Virtualmente todas as frutas e legumes são, em hoje dia e idade, 
artificiais.  

Você soube que virtualmente todas as frutas e legumes têm estado 
geneticamente modificados por homem para se tornar mais doença 
resistente? Você tem que entender que a indústria de comida seja 
exatamente o mesmo como a indústria farmacêutica—é tudo sobre o 
dinheiro.  

Um fabricante de comida, ou no que diz respeito a esse assunto um 
fazendeiro, está em negócios e tem que vender mais de seu produto 
e produzir aquele produto em um custo mais baixo para fazer mais 
dinheiro. Então que fazendeiros é dizer, "Hmm, como pode eu crescer 
as mais maçãs ou as mais cenouras ou o mais onions em meu 
campo? Como eu posso produzir eles no menor período de tempo, no 
custo mais baixo, então eu posso vender eles no lucro possível mais 
alto?" A resposta é: A bagunça ao redor com mãe Natureza e muda 
estas frutas e legumes naturais com alguma mistura artificial que 
terminou de um laboratório de forma que eles crescem maior e mais 
rápido totalmente contra o curso natural de coisas, e são resistentes 
para doença. "Aquele modo que eu posso ter certeza que eu ter uma 
colheita cheia e eu posso vender mais de meu produto e faço mais 



dinheiro." Então por genéticas 78 Curas Naturais "Sobre as quais 
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Modificação, sua toda-cenoura natural não é mais todo-natural, é 
realmente um produto artificial.  

Mas ele fica pior, porque aquele fazendeiro tem que apertar em e 
produzir mais cenouras por acre a fim de fazer mais lucro. Ele usa 
fertilizantes químicos e praguicidas químicos e herbicides que ele 
pulveriza nestes produtos naturais como cenouras. Quando você 
então toma aquele pedaço natural de fruta ou legume, é carregado 
com substâncias químicas tóxicas. Também tem valor muito menos 
nutricional que teria cinqüenta ou sessenta anos atrás. Foi dito que 
você precisaria comer para cinco vezes a quantia de comida que suas 
avós fizeram só para receber o valor nutricional mesmo. É por isso 
que se você vai comer frutas e legumes—ou qualquer comida no que 
diz respeito a esse assunto—que eu altamente encorajo claro, eles 
devem estar organicamente crescidos. Os grãos como arroz e trigo 
são os mesmos. Você precisa estar organicamente comprando 
cresceu comida.  

Na América, ao invés de muitos outros países, virtualmente tudo que 
você põe em sua boca é tóxica ou contém toxinas. Virtualmente tudo 
feito por homem é tóxico. Este não significa tudo isto é natural não é 
tóxico. Existem plantas que são venenosas e se consumiram podiam 
matar você. Mas, virtualmente tudo feito por homem é um veneno. 
Hoje, nós pomos mais toxinas em nosso corpo que sempre.  

Virtualmente tudo que você põe em sua boca tem praguicidas, 
herbicides, antibióticos, hormônio de crescimento, material 
geneticamente alterado, ou aditivos de comida química. Até quando 
você comer uma maçã que você está assistindo todas as mortais 
substâncias químicas que foram usadas na plantação e colhendo 
daquela maçã. Todas as nossas frutas, legumes, grãos, nozes e 
colocações são crescidas com fertilizantes altamente venenosos 
químicos, praguicidas e herbicides. Muitos têm estado geneticamente 
modificados, tornando eles em material venenoso. Até quando você 
consumir frutas e legumes frescos, você está ingerindo quantias 
pequenas de veneno.  

As mesmas condições se aplicam na indústria de carne. Como 
fazendeiros e outros produtores de comida, a indústria de carne 
precisa criar muito produto barato e depressa, e vende isto para tão 



alto um lucro quanto possível. Para tal fim, a indústria usa hormônios 
de crescimento para acelerar crescimento do animal (contribuindo 
para os níveis de registro de obesidade e primeira puberdade em 
nossas crianças); antibióticos manter o animal saudável em anti-
higiênico e inhumane, entretanto econômico, condições (explicando o 
fracasso contemporâneo de antibióticos—a droga de maravilha do 
século 20—em humanos); alimentar as dietas de alimentação de 
animais antinaturais que não só bomba mais substâncias químicas na 
carne, mas também tão chateados os sistemas dos animais que eles 
se tornam fora de equilíbrio, e doente, e passe por aqueles Por que 
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Os desequilíbrios e doenças junto para aqueles que consomem a 
carne. Muitos produtos de carne também são "envelheceram." Esta 
significa a carne animal morta tem permissão para apodrecer, 
permitindo mortal bactéria para crescer. Lembre, se ele não for 
orgânico, se homem fez isto, não coma isto!  

As mesmas alças verdadeiras com produtos de leiteria. Por causa do 
uso de drogas, hormônios de crescimento, pasteurization e 
homogenization, produtos de leiteria hoje são uma saúde importante 
concernir a menos que eles sejam orgânicos, não pasteurizou, e não 
homogeneizado. Existem duas coisas principais para considerar 
quando olhando para produtos de leiteria, uma da qual é 
pasteurization e o outro homogenization. Pasteurization 
simplesmente aquece o produto de leiteria para uma temperatura 
muito alta para matar qualquer bactéria. O problema importante é 
isto também mata as enzimas vivas que estão no leite, fazendo isto 
muito mais duro de digerir no corpo e deste modo fazendo o leite um 
produto totalmente antinatural. Mas mais importante, e mais 
perigoso, é homogenization.  

Você lembra do leiteiro? Nós costumávamos ter o leiteiro vir para a 
casa para entregar leite. Por que nós tivemos que ter um leiteiro? Por 
que nós não acabávamos de não poder comprar nosso leite na loja? A 
razão é o leite foi ruim muito depressa. Deteriorou dentro só alguns 
dias.  

A indústria de comida disse "Nós estamos perdendo dinheiro por não 
vendo leite em nossas lojas. Nós não podemos vender leite porque 
vai ruim muito depressa." Então a indústria apresentou uma solução 
incrível, um processo chamou homogenization. Quando o leiteiro 
entregou nosso leite, você pode lembrar que a nata separada do 



leite. Você teve que mexer o leite antes de você beber isto. O 
processo de homogenization realmente gira o leite em uma taxa 
muito alta quebrar agrupamentos abaixo de moléculas dentro do leite 
de forma que você não tem qualquer separação da nata e o leite. 
Então o leite não deteriorará dentro de alguns dias, pode realmente 
últimas algumas semanas antes de ir ruim. Agora que a indústria de 
comida pode ter leite transportado para eles, eles podem pôr isto na 
estante de loja e eles podem vender isto, não existe não mais 
necessidade para o leiteiro. O problema é homogeneizado e 
pasteurizou leite, e todos produtos de leiteria, são antinaturais. Os 
agrupamentos de moléculas são tão pequenos aquele quando você 
ingerir eles eles virtualmente cicatriz suas artérias. Eles entopem em 
cima seu sistema digestivo, fazendo isto muito difíceis de digerir 
comida, que é um dos importantes causas de ácida reflux doença, 
obesidade, alergias, e constipação. E o scarring das artérias causa o 
colesterol de LDL prender propriamente para a artéria, que é um dos 
importantes causas ou arteriosclerose, que é um dos importantes 
causas de doença de coração. A linha de parte inferior é pasteurizada 
e homogeneizou produtos de leiteria são antinaturais; Crua 100% 
leiteria orgânica 80 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem 
que Você saiba  

Os produtos são naturais. Produtos de leiteria orgânica, crua, natural 
são naturais. Lembre de Jack LaLane disse, "Se homem fez isto, não 
coma isto."  

Quando você comer peixe que você é só ligeiramente em melhor 
situação. Muitos tipos de peixe são "cultivaram," significando que 
alimentação altamente tóxica e substâncias químicas são usadas para 
fazer o peixe crescer unnaturally rápido para unnaturally tamanhos 
grandes. Outras substâncias químicas venenosas são usadas no 
processo do peixe na frente de venda para consumidores. Quando 
você consumir isto "artificial" peixe, você também está assistindo 
todos os venenos e toxinas que foram usados em sua produção. 
Pesque no selvagem são muito melhores. Porém, por causa dos 
volumosos esvaziando de substâncias químicas venenosas em fora 
lagos, rios, e oceanos, muitos peixe selvagem foi achado ter níveis 
anormalmente altas de substâncias químicas tóxicas neles também. 
Quando você comer QUALQUER comida que foi produzida por 
fabricantes de comida grande, o fato é que você é 100 por cento 
garantia para estar ingerindo substâncias químicas altamente tóxicas 
e venenosas artificiais.  



Eu sei este sons terríveis. Eu sei que você esteja provavelmente 
perguntando-se o que faz que eu faço; Como eu como? As boas 
notícias são existir algumas soluções muito SIMPLES e FÁCEIS que eu 
explicarei em um capítulo mais velho. Eu estou tentando assinalar 
para você aqui que você é altamente tóxico, que você 
constantemente está carregando seu corpo com toxinas, que são um 
dos principais razões que você desenvolve doença e são suscetível 
para vírus e bactéria. Quando eu disser a pessoas que eles são 
tóxicos, a maioria de tenha um tempo duro acreditando que eles 
sejam, mas o fato é que você é tóxico agora mesmo. Um estudo 
independente em leite de peito das mulheres mostrou a um fato 
surpreendente. Em virtualmente 100 por cento das mulheres testou 
eram mostrados que seu leite de peito conteve porcentagens altas de 
combustível de foguete de jato! Está certo, combustível de foguete de 
jato em virtualmente 100 por cento do leite de peito testado das 
mulheres. Como isto pode ser? Somente , olhe em cima no céu. 
Quando um avião voar despesa existe um "chem trilha." Os resíduos 
químicos caem do céu e nós respiramos eles. Eles também infetam o 
rainwater e contaminam nosso material da água, que são usadas na 
irrigação de nossa comida. Os venenos químicos reais estão na 
comida que nós comemos!  

Deixe-me dar a você algumas outras coisas para considerar quando 
vier para compreensão isto o que nós pomos em nossos corpos nos 
faz altamente tóxico e suscetível para doença. Mantendo em mente 
no próximo capítulo eu estarei dando a você algumas soluções muito 
simples para resolver este problema e as curas naturais.  

O que mais nós pomos em nosso corpo por nossa boca? Se ele em da 
caixa, se ele estiver em um jarro, se ele estiver em uma lata, tem 
estado processada pela comida Por que Nós Estamos Doentes? 81  

Indústria. A indústria de comida, mantenha em mente, consiste em 
corporações publicamente negociadas que têm um objetivo: Para 
fazer mais dinheiro e acionista de aumento estima. E o modo que 
eles fazem isto é para vender mais comida, e produza aquela comida 
em um custo mais baixo. Sempre lembre disto, seja sempre sobre o 
dinheiro.  

A indústria de comida põe dezenas de milhares de ingredientes 
químicos na comida e, em muitos casos, eles não têm que listar 
aqueles ingredientes na etiqueta. Como eles caem fora com isto? Por 



nosso lobbyist amigos, e saldando políticos e membros da Comida e 
Drogarem Administração. É tudo sobre o dinheiro.  

Então por que isto é ruim?  

Os aditivos sendo postos na comida são substâncias químicas 
antinaturais, tóxicas. Eles adversamente afetam o corpo; Eles 
suprimem seu sistema imunológico fazendo isto mais suscetíveis para 
doença; Eles fazem que você envelhece mais rápido, e eles giram seu 
corpo do natural alcalino pH estado até o ácido pH estado, que 
significa que você pode facilmente ser propenso para câncer, doença 
de coração, diabete, alergias, etc., etc., etc.  

Não só são estes aditivos químicos tóxicos, quando eles são postos 
na comida o processo das tiras de comida longe muito do valor 
nutricional. Como eu mencionei antes, se você fosse comer uma 
maçã regular, teria só de um quinto da nutrição de uma maçã 
cinqüenta anos atrás. Mas uma vez que a comida está processada e 
põe em uma caixa ou uma lata, você vai ter que comer 100 vezes 
mais para conseguir o valor nutricional mesmo; A nutrição está 
virtualmente eliminada. Então além de ter os venenos porem em seu 
sistema das substâncias químicas nem mesmo listada na etiqueta, a 
comida você está conseguindo ter quase nenhum valor nutricional. 
Mais, estes aditivos de comida realmente bloqueiam absorção de 
nutrientes. Não só são você não conseguindo suficiente nutrientes da 
comida você está comendo, mas que pequenos nutrientes você está 
conseguir estão sendo bloqueados e não absorvido. Este significa 
todo mundo tem deficiências nutricionais causando desequilíbrio, e 
um sistema imunológico debilitado, que faz você dois suscetível para 
vírus e bactéria, e causas seu corpo para desenvolver doenças e dor.  

Por que estes aditivos de comida são postos na comida de qualquer 
maneira? Bem é muito interessante. Eu estava realmente em uma 
estância termal de saúde onde existia um cavalheiro que era um 
executivo sênior em uma companhia de processo de comida 
importante, um dos maiores produtores de bens enlatados no mundo. 
Nós estávamos conversando sobre os aditivos de comida e, sim, ele 
admitiu que existem milhares e milhares de aditivos químicos põem 
na comida, e muitos destes aditivos não são listados na etiqueta 
mesmo. Eu sugeri que estas 82 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" 
Não queiram que Você saiba  



Os aditivos de comida eram perigosos para saúde da pessoa e eram 
uma das razões por que pessoas estão tão doentes hoje. Ele me 
assegurou que estas substâncias químicas eram totalmente seguras, 
e que eles estavam em tais quantias pequenas que eles não teriam 
nenhum efeito qualquer no corpo humano.  

Eu então perguntei a ele uma pergunta. Eu disse isto, se eles forem 
totalmente seguros, se eu fosse dar a você um vidro de uma destas 
substâncias químicas, você beberia isto? Ele gaguejou e gaguejou e 
foi de um lado para outro alguns tempos. Eu devo ter perguntado ele 
a pergunta dez vezes sem conseguir uma resposta. Finalmente ele 
disse não, ele não beberia isto porque potencialmente podia ser um 
problema. Ele finalmente admitiu que os ingredientes eram, de fato, 
tóxicos. Mas, ele repetiu isto, porque eles estavam em tais quantias 
pequenas, eles não tiveram nenhum efeito em todo no corpo 
humano. Eu então perguntei a ele a milhão de pergunta de dólar. Eu 
disse, "Se você estiver pondo uma quantia tão pequena em, e estes 
ingredientes não têm nenhum efeito em todo no corpo humano, 
então eles devem não ter nenhum efeito em toda na comida. Então 
por que você tem que pôr eles na comida?" Novamente, ele não 
podia responder a pergunta. Depois de grelhar este homem, ele 
finalmente admitiu que eles de fato têm um efeito importante. Eles 
preservam a comida e dão isto gosto. Mas eu podia dizer que existia 
qualquer outra coisa que estes ingredientes fizeram isto ele não 
estava dizendo. Eu então procurei por minha rede de insiders, minha 
rede de whistleblowers, e aqui é o que eu descobri:  

A indústria de comida, só goste da indústria de tabaco é um sujo 
pequeno segredo. A indústria de comida está pondo ingredientes na 
comida conscientemente e de propósito, porque estes secretos e em 
muitos ingredientes de casos ilegais fazem uma pessoa faminta, 
façam uma gordura de pessoa e fazem eles viciados na comida! 
Agora escute e preste atenção, porque o que eu estou dizendo que 
você é umas das grandes histórias de notícia do século! A indústria 
de comida, uma indústria das companhias publicamente negociadas, 
é tudo sobre o dinheiro.  

Imagine esta conversação realmente acontecendo: Um executivo 
júnior caminha no boardroom e diz "Cavalheiros, para que nós para 
aumentar acionista estimar e o preço de nossa linhagem, nós 
precisamos vender mais comida e produzir esta comida no custo 
possível mais baixo. E eu tenho a solução. Existem certos 
ingredientes isto, quando misturado junto e adicionado a comida, 



realmente faça pessoas mais famintas. De forma que quando eles 
comprarem nosso produto, eles realmente têm que comer mais disto, 
eles não podem parar de comerem isto, faz eles mais famintos. 
Existem também certas substâncias químicas que nós podemos pôr 
na comida que realmente farão uma pessoa ficar mais gorda ainda 
que eles não comem tanto; E os mais gordos eles conseguem, os 
mais famintos eles conseguirão, e eles terão que consumir mais Por 
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A comida e eles terão que comprar mais comida. E existem certos 
ingredientes que nós podemos pôr na comida que consegue as 
pessoas quimicamente viciado na comida, de forma que eles têm que 
ter a comida, eles não podem parar de comerem isto; E se eles 
pararem comer isto, eles conseguirão enxaquecas, fique enjoado, 
eles estarão chateados, deprimidos e ansiosos até que eles comam 
um pouco mais da comida, bem parecido para ópio ou cocaína."  

Isto é louco? Bem, lembre de Cola de Coca? A cola de coca estava 
água adocicada colorida que teve cocaína nisto. A cola de coca era o 
nome porque Coca se referiu a planta de coca e Cola se referiu a noz 
de cola. A noz de cola teve a cafeína, e a coca ou a cocaína 
conseguiram a pessoa fisicamente viciada. Estava quietamente 
removido atrás nos anos 1920, sem muita fanfarra ou exposição de 
mídia.  

Agora mesmo quando você está lendo isto, a indústria de comida—
gosta de toda outra indústria—tem que aumentar lucros, e o únicos 
modo que eles podem fazer muito é para vender você mais comida. 
Por que ele é aqueles americanos são as pessoas mais gordas no 
planeta? Lembre, é tudo sobre o dinheiro.  

Oh, existem um par de outras coisas assustadoras também. Muitos 
dos ingredientes eles põem na comida faz que você deprimiu, que é 
realmente bom para as companhias de droga porque se você for 
deprimido, você tem que ir para as companhias de droga para lidar 
com sua depressão. De maneira interessante suficiente, alguns dos 
aditivos de comida que são postos na comida para fazer você 
deprimir é fabricados pelas mesmas companhias que vendem você as 
drogas antidepressoras. É um dinheiro fantástico-fazendo povos de 
negócios. Lembre, é tudo sobre o dinheiro.  

Existe outra razão por que aditivos químicos e o processo de comida 
são ruins. A comida deve ter valor nutricional para ele ser usada pelo 



corpo, mas comida também tem um "vibração." A comida realmente 
tem mensurável "energia de força vitalícia." Quando comida está 
quimicamente alterada, ou geneticamente alterada, ou altamente 
processada, ou contém aditivos químicos a vibração enérgica ou 
"energia de força vitalícia" da comida está dramaticamente alterada. 
Atrás do livro tem certeza que você leia meu artigo em microwaved 
comida. Microwaving de comida radicalmente muda a estrutura 
enérgica da comida. Quando a "vibração" de comida ou "energia de 
força vitalícia" de comida está radicalmente alterada por aditivos 
químicos, processo, ou engenharia genética, consumindo e comendo 
aquela comida realmente causa o corpo para sair de equilíbrio e 
doença de CAUSAS para desenvolver. Sim, você está lendo este 
direito. De um ponto de vista enérgico comendo uma maçã 
geneticamente alterada que foi pulverizada com praguicidas 
realmente podem dar a você câncer, como também dúzias de outras 
doenças! 84 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que 
Você saiba  

Sem dar uma lição de física, quando você comer qualquer coisa que 
você está conseguindo a energia daquela coisa. Como nós sabemos 
que isto é verdade? Bem, pense sobre isto. Você toma uma panela e 
você pôr terra nisto. Você põe em dez libras de terra, e você põe em 
uma colocação minúscula pequena, e todo dia você adiciona alguma 
água, e no fim de um ano você tem esta grande planta. Bem, tire a 
planta, escape da terra das raízes e pese a terra. Ache o que? Você 
ainda tem dez libras de terra. A única coisa você adicionou era 
alguma água. Se você fosse medir a água, você pode ter adicionado 
mais ou menos cinco libras da água. Teoricamente, a planta devia 
pesar não mais do que cinco libras se agarrasse 100 por cento da 
água. Mas a planta pesa cinqüenta libras. Uau! O que aconteceram? 
Como cinqüenta libras de massa e importaram magicamente 
aparecem? Não comeu a terra, as dez libras de terra está ainda lá, e 
existiam só cinco libras da água adicionada. Como aquela planta 
apareceu fora de virtualmente nada? Isto é um ponto muito 
importante; Pense sobre isto novamente. A planta, como todos os 
seres vivos, era virtualmente criado fora de "energia." A energia é 
"assunto invisível.'  

são os mesmos. Se você tomar um pouco bebê, e você pesa todo 
pedaço de comida que entra e então subtrai todas as excreções que 
terminam pela urina, o tamborete, e suando pela pele, você veria que 
qualquer entra termina. Se dezenas libras de comida e água são 



postas em, ache o que? Dez libras de material termina, mas o 
pequeno bebê cresce de quinze libras até cinqüenta libras para 150 
libras. Mas tudo que entra, todo o líquido e tudo que nós comemos, 
termina. Como que aconteça? Suposição bem o que? A ciência 
realmente não pode dar a você uma resposta. A resposta é que nós 
conseguimos a energia da comida e de luz solar e de ar; E isto é 
como assunto é manifestado que—é a energia.  

Então se nós formos por tudo que nós pomos em nossa boca, 
qualquer que nós comemos e qualquer que nós bebemos, pergunte 
você mesmo: é como natureza pretendido, ou ele foi atarraxado em 
cima por algum avaro individual quem não se importa com sua 
saúde, quem não se importa se você ficar doente, quem não se 
importa se você for deprimido, ou se você engordar? A única coisa 
eles se importam com estar ganhando dinheiro. Lembre, é sempre 
tudo sobre o dinheiro.  

Então o que nós comemos e bebemos? Bem, idealmente você quer 
comer todas as-coisas naturais, frutas e legumes, e consigam eles 
orgânicos. Quando você cozinhar eles que destrói algumas das 
enzimas vivas, tão cruas é melhor que cozinhado. Você devia se 
tornar um vegetariano? Eu não sei se você devia ser um vegetariano 
ou não. Todo mundo está um pouco diferente. Que trabalhos para 
uma pessoa podem trabalhar ligeiramente melhor ou pior para outra 
pessoa. Eu Por que posso Ser Nós Doente? 85  

Diga a você este. Eu acredito naquele se você adicionar ou aumentar 
a quantia de frutas e legumes crus em sua dieta, você será em 
melhor situação.  

Aqui é o outro grande problema. Você não pode olhar para etiquetas 
de comida, você tem que ler os ingredientes. Porque se a etiqueta diz 
todo-natural, é normalmente uma grande mentira. Por que? A 
indústria de comida tem lobbied os políticos para permitir certos 
totalmente ingredientes artificiais para ser secreto como todo-natu-
ral. Mantenha em se importe que existem mais de 15,000 
ingredientes que até não tem que ser colocada a etiqueta. Então se 
você vir algo que diz "todo-natural," só significa que o governo 
permitiu que eles pusesse aquele assim eles podem vender mais da 
comida. Idealmente, se ele estiver em uma caixa ou poder, até não 
coma isto. Algumas pessoas entram em "lojas de comida de saúde" e 
assumam que tudo isto está na loja de comida de saúde serve para 
eles. Não é, você tem que ler etiquetas; E idealmente, se ele estiver 



em uma caixa, se ele estiver em uma garrafa ou jarro, não consuma 
isto.  

Que me levo a restaurantes. A grande pergunta é: O que eu posso 
comer em restaurantes? A resposta: Nada!  

Você pode dizer, "Bem, eu não posso viver assim." Eu sei que é não 
realístico para você completamente para mudar o que você tem feito 
sua vida inteira. Mas realisticamente, não existe nada em um 
restaurante que pode ser secreto tão seguro. Sim, eu como em 
restaurantes. Por que? Porque eu não sou fanático, e eu não estou 
perguntando a você para ser fanático. Agora eu conheço algumas 
pessoas que são fanáticas. Eles comem nada além de comida 
orgânica crua, e estas pessoas são espécimes absolutamente 
surpreendentes físicos. Porém, eu vivo no mundo real, e então faz 
você. Só faça o melhor que você pode. Realisticamente, ausente-se 
de qualquer coisa no restaurante de comida rápida. Eles são 
categoricamente os piores.  

Deixe-me dizer isto novamente porque é tão importante. Existem 
mais de 15,000 substâncias químicas tóxicas que têm permissão para 
ser adicionadas a comida sem ser listado na etiqueta. Todo ano, a 
indústria de comida põe uma porcentagem mais alta de substâncias 
químicas tóxicas em nossa comida. Estas substâncias químicas são 
produzidas em laboratórios secretos onde a segurança é mais alta 
que Forte Knox! Quando perguntou por que estas substâncias 
químicas são postas na comida, as respostas são vagas e ambíguas. 
Porém, de informações eu recebi de "insiders," eu posso agora soprar 
o apito nas razões reais estas substâncias químicas estão sendo 
adicionadas a nossa comida sem nosso conhecimento. Lembre, 
sempre volta para "é tudo sobre o dinheiro."  

Lembre, como eu disse antes, companhias de comida têm uma meta: 
Para fazer mais dinheiro. Novamente, como eu disse antes, o único 
modo que eles podem fazer mais dinheiro é para produzir a comida o 
modo mais barato possível, vende isto no preço mais alto possível, e 
venda cada vez mais comida. As 86 Curas Naturais "Sobre as quais 
Eles" Não querem que Você saiba  

Os cientistas que trabalham nestes laboratórios secretos estão 
desenvolvendo substâncias químicas e combinações de substâncias 
químicas que são adicionadas a nossa comida e não colocam a 
etiqueta. Isto é legal porque a indústria de comida, pelo sistema do 



lobbyists de suborno legal, conseguiu Congresso para passar por 
certa legislação permitindo este acontecer. Estas substâncias 
químicas venenosas secretas estão especificamente projetadas para 
fazer as coisas seguintes:  

Preserve a comida. A fim de produzir comida tão barato quanto 
possível, está às vezes exigido aquelas substâncias químicas ser 
adicionada a comida de forma que não deteriorará nem depois de 
anos de só sentando ao redor. Todos nós ouvimos a história do 
Twinkie de trinta anos de idade que olhou e saboreou o mesmo que 
fez o dia que era fabricado.  

Gosto e textura. Muita de hoje comida é produzida em um modo tão 
antinatural que é ter valor muito pequeno nutricional e muito 
pequeno gosto. As substâncias químicas devem ser adicionadas a 
fazer a comida saborear como é suposto gosto. Uma cadeia de 
hambúrguer importante adiciona uma substância química para seus 
hambúrgueres para fazer eles gosto gostar de um hambúrguer!  

Para fazer você faminto! Você está lendo este direito. A indústria de 
comida sabe que deve vender MAIS comida para fazer mais dinheiro. 
Se ele pode adicionar uma substância química que realmente faz você 
mais faminta, você comerá mais comida e eles farão mais dinheiro!  

Para fazer você mais gordo. As pessoas de FAT comem mais comida. 
As substâncias químicas estão sendo adicionadas a nossa comida que 
realmente nos faz peso de ganho. As pessoas mais gordas existem, 
quanto mais lucros existem para a indústria de comida. A parte mais 
chocante disto é um tal substância química põe em mais "comida de 
dieta." O quão triste que um consumidor inconsciente compra alguma 
comida que tem a dieta de palavra" nele nas esperanças de perder 
algum peso, quando realmente comendo a comida causa eles para 
ganhar peso.  

Para conseguir o viciado de pessoa para o produto! Os fabricantes de 
comida conscientemente estão pondo substâncias químicas na 
comida que causa o consumidor para se tornar fisicamente viciada 
nisto. Nós sabemos aquelas drogas, que são simplesmente 
substâncias químicas, pode ser incrivelmente fisicamente e 
emocionalmente viciador. Esta prática não é nova. No livro A Coisa 
Real: A Verdade e Poder na Companhia de Cola de Coca, a história de 
como cocaína era um ingrediente importante em Coca-Cola é 
exposta. Um dos principais cocaína de razões era um ingrediente tão 



importante era que o consumidor unknowingly ficou viciado em Coca-
Cola. Tendo um viciado de pessoa para seu produto serve para seus 
lucros, mas ruins para os pobres bastardos que é viciado.  

Por que Nós Estamos Doentes? 87  

Para dar a você doença. Tão ultrajante quanto parece, parece aquele 
insid-ers saber tão certo "aditivos de comida" porque doenças 
específicas. Se você soubesse aqueles números enormes das pessoas 
estariam descendo com uma certa doença na próxima cinco ou dez 
anos, você podia investir nas companhias de droga que são drogas 
produtoras que serão prescritas para este "nova doença." Quando eu 
conversar sobre a cobiça das pessoas envolvidas, 99 por cento 
daqueles lendo este não tem nenhuma compreensão de só como o 
amor de dinheiro tomou controle quase absoluto acima destas ações 
das pessoas, ética, e moralidade. Pense sobre Howard Hughes. Ele 
era um dos mais ricos homens no mundo, se não o mais rico. Ainda, 
em sua cama da morte, até a hora ele morreu, ele estava ainda 
tentando fazer mais dinheiro!  

 

Obviamente, o que eu estou dizendo aqui é minha opinião e minhas 
conclusões. Está veementemente negado pela indústria de comida e 
o FDA, mas pense sobre o mesmo tipo de negações por anos pela 
indústria de tabaco. Eu acredito que tempo me provará 
absolutamente correto.  

O outro assunto importante relativo às quantias destas substâncias 
químicas é aquelas substâncias químicas ingeridas no corpo não 
necessariamente deixa o corpo. Parece aqueles fertilizantes químicos, 
praguicidas, herbicides, hormônio de crescimento, não-prescrição e 
drogas de prescrição, e aditivos de comida como adoçantes artificiais, 
fiquem no corpo e chalé nos tecidos gordurosos. Desde nosso cérebro 
é principalmente gordura, uma porcentagem grande destas 
substâncias químicas acumulam lá ao longo dos anos. Acredita-se 
que isto seja um dos principais razões que existe um aumento tão 
volumoso em depressão, tensão e ansiedade, e aprendendo 
inaptidões como desordem da atenção deficitária.  

A linha de parte inferior é qualquer coisa que você come ou bebe 
aquele tem estado geneticamente modificado, processada por um 
fabricante de comida grande publicamente negociada, produzido com 
herbicides, praguicidas, e fertilizantes químicos, ou tem aditivos 



químicos nisto, "tensões" nosso corpo. Quando nosso corpo é 
"estressado" duas coisas acontecer:  

Suprime seu sistema imunológico, fazendo você mais suscetível para 
doença.  

Pode girar seu corpo do natural alcalino pH estado, em que doença e 
enfermidade e náusea não podem sobreviver, para um estado ácido 
em que doenças como câncer, doença de coração e diabete podem 
prosperar.  

 

Você tem que perguntar você mesmo uma pergunta quando você 
puser algo em sua boca: Isto podia ter sido feitos 100 anos atrás? Se 
ele não pudesse, 88 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
querem que Você saiba  

Não coma isto. A razão está sendo processada o modo que é, é 
porque alguém está ganhando dinheiro. Lembre, é sempre sobre o 
dinheiro.  

Você vê, a indústria de comida é muito, muito persuasiva. Eles 
tentam fazer você acreditar naquela ciência é melhor que natureza. A 
ciência não é melhor que natureza. A ciência é só melhor para o 
fabricante de comida, porque ele permite que ele faça mais dinheiro. 
Um bom exemplo disto é margarina. A margarina é produzida 
hidrogenando óleo. O que isso quer dizer? Quer dizer óleo de tomada 
e tecedura ele até que se torne um sólido. O problema com óleo 
hidrogenado é que ele cicatrizes a doença de coração de artérias e 
causas. É secreto agora como uma trans gordura, e finalmente nós 
estamos ouvindo um pouco sobre os perigos de trans gorduras. Nós 
estamos finalmente sendo informados isto, oops! Nós temos dito para 
você aquela margarina é muito melhor para você que manteiga; Eu 
acho que nós estávamos errados. Eu acho que o produto artificial 
está fazendo todos os tipos de dano para sua saúde e nós não 
acabamos de não saber sobre isto. Ou talvez eles souberam sobre ele 
mas, estava fazendo dinheiro demais e acabou de decidir para não 
dizer qualquer um.  

Nós temos todos-açúcar natural, e então nós temos adoçantes 
artificiais como sacarina, aspartame, e sucralose. Você é levado a 
acreditar que os adoçantes de substância química artificial sejam 
tantos melhores para sua saúde que todo-açúcar natural. Nada podia 



ser adicional da verdade. Os adoçantes artificiais são um dos 
importantes razões que você é gordo. Eles também causam 
depressão. Existia um grande livro escrito sobre este, Exitotoxins—O 
Gosto Que Mata, e um outro chamou Aspartame (NutraSweet®)—É 
Isto Seguro? Se ele for feito por homem, não coma isto! Não seja 
enganado por toda a publicidade. Lembre, é tudo sobre o dinheiro.  

A indústria de comida tem que convencer você que você tem que 
comprar seu quimicamente produzido, materiais de comida artificial, 
e que é melhor que algo todo-natural. É uma mentira! Eles estão só 
tentando persuadir você assim eles podem fazer mais dinheiro.  

O processo de causas de comida outro problema. Certas técnicas de 
processo mudam uma comida natural em uma toxina antinatural. 
Vamos voltar para a indústria de leiteria. Como você definiria leite? 
Nós ouvimos muito sobre leite. A associação de leiteria obviamente 
quer que você beba mais leite. Lembre, eles não se importam com 
você, eles só se importam com os lucros de seus membros que 
representa, que neste caso é todas as pessoas na indústria de 
leiteria. Existe milhares de estudos em leite. Alguns dizem que leite é 
bom, outros digam que leite é ruim. Existe só um tipo de leite? Que 
tipo de leite foi usado nos estudos? Se eu para dizer a você "era leite" 
serve para você, você pensa que leite é leite é leite? Existem muitas 
definições e muitos tipos de leite. Por exemplo: Por que Nós Estamos 
Doentes? 89  

É leite ou cabra da leite da vaca? O animal está dando o leite injetado 
com hormônio de crescimento e antibióticos? O animal está dando o 
leite comendo uma dieta natural da grama, ou uma dieta artificial de 
milho geneticamente alterado, chão em cima animais mortos e outro 
quimicamente produziu material projetado para aumentar produção 
de leite? A vaca está dando o leite permitiu vagar e entrar o modo 
como natureza pretendido, ou o animal é limitado para uma caneta e 
não permitiu movimento para sua vida inteira? O animal tem estado 
geneticamente modificado e criado especificamente para produção de 
leite e lucros aumentados, ou ele é um animal natural criou de acordo 
com a natureza? O animal está doente e doente, ou saudável? O 
animal é ordenhado por uma máquina, causando sangue e pus para 
estar no leite, ou ordenhado em um modo natural sem sangue e pus? 
O leite é aquecido para 220 graus por trinta minutos, aniquilando 
todas as enzimas vivas naturais (pasteurization), ou o leite 
imediatamente é posto em armazenamento frio? O leite 
imediatamente é posto em uma garrafa de vidro e entregue para sua 



porta pelo leiteiro dentro quatro horas depois de terminar do animal, 
ou o leite está processada adicionando substâncias químicas para 
isto, qual não são listados na etiqueta, e homogeneizada?  

Você vê, se eu disser leite ou cabra da leite da vaca serve para você, 
eu quero dizer a toda-versão natural, crua, orgânica não feito por 
homem. Uma vez que a indústria de comida fica envolvida e começa 
messing ao redor de forma que eles podem fazer mais dinheiro, tudo 
é atarraxado em cima e os produtos antinaturais artificiais novos 
ficam tóxico para o corpo. Se ele for feito por homem, não coma isto. 
Lembre, ciência não é melhor que natureza exceto quando vier para 
ganhar dinheiro.  

Outra técnica de processo de comida comum ser irradiação. Isto é 
quando comidas como frutas, legumes, grãos, carne, avícula e peixe 
são atirados com vigas radioativas de energia projetada para matar 
qualquer bactéria prejudicial, então você não conseguirá 
violentamente doente ou morrerá quando você comer isto. Isto foi 
precisado porque o sistema de processo de comida é comida 
produtora que tem uma chance mais alta de ter mortal pathogens, 
então causando náusea ou morte. A irradiação muda a freqüência 
enérgica da comida, dando a comida uma freqüência que não é mais 
vida sustentando, mas bastante tóxico para o corpo. Este foi 
mostrado com fotografia de Kirlian. Se você tomar uma maçã e tomar 
um retrato dele com fotografia de Kirlian, você vê um padrão muito 
bonito de energia cercando a maçã. Se a maçã é atirada com um 
microondas e um segundo Kirlian fotografa é tomado, você vê o 
padrão de energia em torno da maçã radicalmente mudou. O padrão 
• • • 90 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você 
saiba  

É agora dentado, áspero, e irregular. O padrão de energia é mais 
como arsênico, um mortal veneno. Então, o processo de comida 
muda comida de uma saudável, natural, vida-sustentando 
combustível, para um veneno tóxico artificial antinatural.  

Se você ler as etiquetas de tudo que você põe em sua boca, você 
veria o nome de várias substâncias químicas. Todas as substâncias 
químicas listaram são substâncias químicas artificiais perigosas. Eles 
são venenos. Se você fosse tomar quaisquer daquelas substâncias 
químicas e ingerir uma quantia grande uma vez, você provavelmente 
morreria. Então eles são de fato venenos. Pense sobre as 15,000 
substâncias químicas que estão em nossa comida que não tem que 



ser listada na etiqueta. O ponto eu estou tentando fazer aqui é dar a 
você uma compreensão de por que você fica doente. Lembre, você 
fica doente porque você ou pegue algo ou você desenvolver algo. 
Pegador algo não é um problema porque seu corpo é projetado para 
rechaçar toda infecção e doença. Seu corpo tem a habilidade de 
matar vírus e bactéria. Seu corpo faz isto quando for saudável e está 
em um estado equilibrado; Mas quando seu corpo for carregado com 
toxinas e seu sistema imunológico é suprimido por causa de falta de 
nutrição ou desequilíbrios de freqüência enérgica, você fica suscetível 
para vírus e bactéria. Você desenvolve doenças porque toxinas, 
deficiências nutricionais, ou desequilíbrios enérgicos permitem doença 
desenvolver nas áreas geneticamente fraco de seu sistema. O ponto 
é que nós precisamos estar cientes aquele o que nós pomos em 
nossos corpos realmente está dando a nós e nos causando doença. É 
importante entender por que nós temos doença e enfermidade, por 
que nós estamos doentes, e o que as causas são para nós totalmente 
para entender como curar estas doenças. A maioria das pessoas são 
brainwashed em querer que uma pílula mágica que curará sua 
doença. Se você totalmente entender e compreende por que você 
está doente e por que você consiga doença e por que você 
desenvolve enfermidade, então você entenderá o "curas naturais" 
muito mais facilmente. Como eu mencionei mais cedo, isto pode soar 
opressivo. Só vá com o fluxo. As boas notícias são que eu têm uma 
solução SIMPLES e FÁCIL. Como eu mencionei, existem modos onde 
você pode viver uma vida normal e ser doença livre. As boas notícias 
são que você não têm que ser um fanático de saúde para curar sua 
enfermidade e doença e vivem uma vida de saúde e vitalidade.  

Agora deixa seja conversa sobre o que mais que você põe em sua 
boca, principalmente o que você bebe. Existem dois problemas aqui. 
O primeiro é a maioria das pessoas não bebem suficiente água, e a 
segunda é a água que você bebe é incrivelmente tóxico. Todas 
substâncias químicas da água de torneira pôs nisto, principalmente 
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Cloro e fluoreto. O nível de toxicity de ambos os cloro e fluoreto é 
incrível. Bebendo clorou água, que é virtualmente toda água de 
torneira, causas scarring das artérias. Quando as artérias são 
cicatrizadas, o colesterol de LDL prende propriamente para a artéria 
causando arteriosclerose.  

A maioria das pessoas são desidratadas, que causa todos os tipos de 
problemas médicos inclusive dor, dureza, artrite, asma, alergias e 



outros assuntos médicos. A desidratação significa as celas só 
simplesmente não têm suficiente fluido. Pode afetar sua energia e 
seu sono, mas a coisa importante que tem um efeito em é a 
habilidade de conseguir toxinas e desperdício importarem fora do 
corpo e fora de celas. As celas podem viver para sempre em um 
laboratório, tão longo como o fluido em que a cela é viva está 
constantemente limpa e mudou. Se você tomar uma cela e 
basicamente pôr em fluido, a cela excreta assunto de desperdício e 
toxinas. Desde que você limpa aquele ambiente e livra-se do assunto 
de desperdício e toxinas, a cela nunca parece envelhecer, e isto é 
bonito cambaleante! É por isso que limpando e conseguindo as 
toxinas fora de seu sistema é tão importante. Também é por que pôr 
a menos quantia de toxinas em seu corpo é tão importante.  

O debate está em aproximadamente o melhor tipo da água. Os tipos 
básicos da água você tem em seu ambiente são água de torneira, 
água purificadas, pule água e destilou água.  

A água de torneira é absolutamente o pior tipo da água no mundo 
porque virtualmente toda água de torneira é contaminada. Toda água 
de torneira tem cloro nisto, e a maioria da água de torneira tem 
fluoreto nisto. O fluoreto é uma das substâncias químicas mais tóxico 
no mundo. É um produto que vem do fabricar de superphosphic 
fertilizantes, e é tão tóxico não pode ser esvaziado em qualquer 
lugar. Por lobbying, fluoreto era então vendidas para municipalidades 
e esvaziadas em nosso material da água debaixo do disfarce de servir 
para nossos dentes. É uma grande mentira e nada podia ser adicional 
da verdade. O fluoreto é tóxico e perigoso, e não devia ser 
consumido. O fluoreto adversamente afeta virtualmente todo órgão 
no corpo, principalmente sua glândula de tiróide. Pode ser visto que 
as áreas na América que têm o mais fluoreto na água tem as taxas 
de obesidade mais alta porque metabolismos das pessoas afundam. 
O fluoreto faz que você deprimiu e causou todos os tipos de 
problemas físicos.  

Certamente pule água é melhor que água de torneira. Mas certas 
agências e grupos de interesses publicam histórias enganosas sobre 
engarrafadas não regam ser qualquer melhor que água de torneira 
porque a bactéria inclui a água engarrafada é mais alta que aquela na 
água de torneira. Estas histórias assinalar que não existe nenhuma 
bactéria na água de torneira por causa do cloro. O problema é, 92 
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O cloro mata organismos vivos. Nós muito somos organismos vivos. 
O cloro é um veneno, e é posto na provisão da água para matar 
organismos vivos. Quando nós bebermos isto, nós estamos bebendo 
veneno. Sim, nós estamos tomando isto em quantias pequenas, mas 
é ainda uma substância química altamente venenosa e não devia ser 
consumido. Não existe nada errada com bactéria. Nós conseguimos 
exposto para bactéria todo dia único. Isto é como nossos sistemas 
imunes são fortalecidos, isto é como nós vivemos. Nosso corpo é 
exposto para bactéria e gérmenes e vírus e nós temos imunidades 
naturais para aquelas coisas. Quanto mais nós somos exposto para 
que eles os em melhor situação nossos sistemas são.  

Que tipo da água eu bebo? Eu tenho uma unidade de osmose de 
contrário em minha casa. Eu tenho a água em minha casa inteira 
filtrada. Eu também tenho um destilador que, além de emitir fumaça 
destilação, também livra-se da memória enérgica presa a água. Eu 
bebo água engarrafada quando eu viajar. Eu bebo água engarrafada 
que é filtrada ou purificada. Eu bebo água de fonte engarrafada.  

Deixe-me divagar aqui por um momento. As pessoas estão sempre 
conversando sobre colesterol, colesterol, colesterol. É uns grandes 
negócios para as companhias de droga. Eles conseguem que você 
acreditem em você precisar abaixar seu colesterol. Mas colesterol não 
é a causa de doença de coração. Existem pessoas com 600 colesterol 
conta que tem absolutamente nenhuma arteriosclerose, nenhum 
bloqueio e nenhuma doença de coração. E existem pessoas com 
contas de colesterol de 100 que têm bloqueios volumosos e estão 
soltando mortos de pontes de safena de triplo de ataques cardíacos e 
necessidade. A quantia de colesterol em seu sangue não é o 
problema. O problema só acontece quando o colesterol prender 
propriamente para a artéria, deste modo entupindo a artéria e 
restringindo o fluxo de sangue. Quando é restringido que você precisa 
de ponte de safena, deste modo diz a comunidade médica. Existem 
toda a-ponte de safena de alternativas naturais também, que são 
mais efetivas, chegue à causa de raiz em vez de manipulação justa o 
sintoma. A pergunta, porém, realmente quanto colesterol você não é 
ter, mas quais causa o colesterol para prender propriamente para a 
artéria? O colesterol só prenderá propriamente para a artéria quando 
a artéria for danificada. Se a artéria não é danificada o colesterol só 
vai pelo sangue sem qualquer problema qualquer, e você nunca terá 
doença de coração não importa o que sua conta de colesterol é. 
Então a pergunta é que dano de causas para a artéria?  



Principalmente, existem três coisas que causam a artéria para ficar 
cicatrizadas. E sua quando a artéria for cicatrizada que o colesterol 
começa o prender processo, e isto é como você consegue 
arteriosclerose e doença de coração. Por que Nós Estamos Doentes? 
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Água clorada. O cloro na água que você bebe e chove e toma banho 
em ou nada em causas volumoso scarring das artérias, que na sua 
vez quer dizer, não importa quanto colesterol você tem ou não tem, 
qualquer colesterol está lá prende propriamente e começa o entupir 
processo.  

Óleos hidrogenados ou trans gorduras. Como você olha para 
virtualmente 90 por cento da comida produzida em caixas, se você 
realmente fosse para ler a etiqueta que você veria as palavras "óleo 
hidrogenado" ou "parcialmente óleo hidrogenado." Estas são trans 
gorduras. Margarina, por exemplo, é óleo hidrogenado. Esta trans 
cicatriz de gorduras as artérias, causando doença de coração e 
arteriosclerose.  

Produtos de leiteria homogeneizada. As pessoas dizem, "Bem eu bebo 
leite gordo baixo ou iogurte gordo baixo." A gordura não tem nada a 
ver com isto. Você está sendo scammed, você está sendo mentido, 
você está sendo enganado. Não é a gordura que é o problema. 
Mantenha em se importe com aquilo quando eles fizerem um produto 
gordo baixo, não é um produto natural, é artificial. Quando produtos 
de leiteria são homogeneizados que torna os produtos de leiteria em 
um produto artificial letal que causa assustando das artérias. 
Produtos de leiteria homogeneizada, se eles são iogurte, leite, ou 
queijo, são todo mortais. Não é a gordura que é o problema em 
leiteria, é o homogenization processo.  

 

Estas são as três causas importantes de arteriosclerose.  

Agora vamos voltar regar. A razão eu eduquei o assunto inteiro sobre 
colesterol e arteriosclerose é aquela água de torneira tem cloro nisto. 
Uma razão por que doença de coração é tão prevalecente hoje é 
porque as pessoas bebem água de torneira, tome banho na água de 
torneira, chova na água de torneira, ou nade em charcos clorados. 
Como eu mencionei acima de, isto é um dos importantes causas de 
assustar das artérias que levar a entupir artérias, arteriosclerose, e 
doença de coração. Mas não é apenas da água. O cloro é usado no 



processo de muitas frutas e legumes. Também Está posto na água 
que é usada na irrigação de frutas e legumes. O cloro é um problema 
importante. Novamente, eu estou assinalando este para você só 
assim você pode ver como todo cercando o problema é. Então 
considere isto: Nossa provisão da água é carregada com toxinas. 
Estas toxinas estão entrando em nossos corpos:  

Bebendo a água  

Comendo ou bebendo qualquer coisa feita com a água  
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Comendo qualquer comida que era crescida com a água  

Comendo qualquer carne, avícula, peixe ou leiteria onde o animal 
bebeu água  

Chovendo, rebatendo ou nadando na água  

 

Desde nossa pele é o maior órgão no corpo, foi reportado que nós 
absorvemos mais toxinas levando um chuveiro que bebendo cinco 
óculos da água. Em um chuveiro, não só é a água com todas as 
toxinas estando absorvida pela pele, muitas das toxinas mais voláteis 
e perigosas são transformada ems um gás criado pelo vapor. Estes 
fumo tóxico em seu chuveiro são então inalados. Um chuveiro é 
praticamente um abastecimento de câmara de gás com substâncias 
químicas de gás venenoso. Quartos a vapor, tinas e piscinas quentes 
são lugares onde você absorverá os níveis mais altos de toxinas. O 
paradoxo é que nós pensamos sobre estas áreas particulares como 
sendo o mais saudável.  

A provisão da água envenenada é outro fator significante relativo a 
como toxinas entrar em nosso corpo. Até agora não surpreenderá 
você para aprender como nós estamos sendo enganados pela mídia 
de notícias e agências do governo sobre a pureza e segurança de 
nossa água fornece. Lembre daquele cloro e fluoreto são os dois 
venenos principais que estão em nossa água fornecer e são a razão 
nossa água é tão insalubre. Ainda, o governo e mídia de notícias taxa 
a qualidade de nossa água baseada na quantia de cloro e fluoreto 
nisto! Quanto mais cloro e fluoreto na água a mais saudável é, 
reivindicações o governo! Eles até dizem aquela água de torneira é 
melhor que pula água porque água de torneira tem cloro e fluoreto 



nele e pula água não faz. Isto é ainda outro modo que você está 
sendo mentido, enganados e brainwashed em pensar que aquelas 
substâncias químicas são melhores que algo em um estado natural.  

Deixe seja conversa sobre outras coisas que você põe em seu corpo 
por sua boca via que você bebe: Café, chá, refrigerantes, e álcool. 
Lembre da regra: Se ele for homem feito, não ponha isto em seu 
corpo.  

Que tal café? Bem vamos começar com puro, limpo não rega— água 
de torneira. Vamos tomar um grão de café que tem estado 
organicamente crescido e simplesmente moído em cima. Se ele for 
orgânico não existe nenhuma substância química, nenhum herbicides, 
nenhum praguicida e nenhuma substância química usada no 
processo. Parece bonito razoável em moderação. Parece ser certo. Os 
chás são os mesmos, chá orgânico real. Eu estou conversando chá 
parte, não saquinhos de chá, que bebedores de chá dirão é nada 
além de água saborosa quando você fizer isto. Por que Nós Estamos 
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Que tal refrigerantes carbonatados? Eu muito raramente, se sempre, 
beba eles. Eu iria nunca em um milhão de anos bebem um 
refrigerante de dieta porque os adoçantes químicos, em minha 
opinião, são algumas das coisas mais tóxicas que você podia pôr em 
seu corpo. Em ocasião eu beberei uma Cola de Coca de uma garrafa, 
não uma lata. O problema, porém, com virtualmente todas as 
bebidas carbonatadas é que eles bloqueiam absorção de cálcio. O 
cálcio é um dos quarteirões de edifício mais importante de nutrição.  

Que tal álcool? Se você vier para minha casa que eu tenho uma 
ordem de licores, álcool, vinho e cerveja principalmente para 
convidados. O que é a cena ideal? Beba água e nada mais. O chá 
pode ser muito terapêutico, como também vinho. Tente beber água 
principalmente pura, então algum chá, então vinho, então outro 
álcool e tudo outro raramente se sempre.  

Ah! Que tal sucos? Eu nunca compraria suco em garrafa, uma lata, ou 
um caixa de papelão. Se homem fez isto, não ponha isto em seu 
corpo. Por que? Se você já fosse ver como estes produtos são feitos, 
você veria por que. As pessoas pensam que suco é suco é suco. 
Simplesmente não é verdade! Eu aconteço ter uma máquina de suco 
em minha casa. Eu também tenho em minha jarda de costas algumas 
árvores de fruta. Então quando eu quiser algum suco, eu 



normalmente saio, escolha algumas laranjas ou toronjas, entre, 
descasque eles e suco eles. E eu fico suco delicioso, orgânico, puro.  

Bem como isto é diferente de suco você compra na loja? Um par de 
diferenças importantes: Lembre, é tudo sobre o dinheiro. As pessoas 
que vendem estes produtos estão tentando vender mais produto em 
um custo mais baixo. Como eles fazem isto? Bem, primeiramente 
vamos tomar suco laranja. O que acontecerá ser que eles acharão as 
piores laranjas no mundo que eles não podiam vender, e é disso que 
eles fazem seu suco. Mantenha em se importe que estas laranjas 
foram produzidas no "modo convencional, com fertilizantes químicos, 
praguicidas, herbicides e engenharia genética. Isto é convencional? 
Não! Isto é misterioso, isto é estranho, isto está errado! Eles então 
escolhem a fruta que não pode ser vendida, e é disso que eles fazem 
o suco. O problema é aquele no processo do suco nas plantas, 
bactéria e molde podem facilmente desenvolver, contaminando o 
produto. Então por lei o produto tem que ser pasteurizado, que 
significa o produto tem que ser aquecido para 220 graus por trinta 
minutos matar qualquer quantia de bactéria assim você não fica 
doente como você bebe isto. Esta matanças todas as enzimas 
naturais vivas e destrói a energia natural cercando aquela fruta 
natural. É então filtrado, e em muitos açúcar de casos, que não é 
listado na etiqueta, é adicionados a fazer o produto mais doce. Se 
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Não é adicionado, o filtrar processo e o pasteurization processo fazem 
o produto muito mais doce. Então você está conseguindo um produto 
que é muito, muito mais doce que em natureza. O melhor exemplo 
disto é suco de maçã filtrada. Quando você olhar para suco de maçã 
que é supera clara, é tanto mais doce que suco de maçã natural que 
eu faço em minha casa em meu juicing máquina. Não tem nenhuma 
enzima viva, e é virtualmente um açúcar volumoso alto. É só um 
produto artificial debaixo do disfarce de um produto natural, 
saudável. Não é saudável; é homem feito, é estragado com 
substâncias químicas e toxinas, e por causa do processo só não é 
saudável. O suco é bom, mas só se você fizer isto em sua casa com 
frutas e legumes orgânicos, e bebida seu suco imediatamente. Uma 
vez que você tem juiced o produto e ar chegarem a isto, começa a 
oxidar e perder seu valor nutricional. Então se você tiver uma 
máquina de suco em sua casa, você fica frutas e legumes orgânicos, 
você faz suco e você beber isto.  



Mas por que você devia beber suco de qualquer maneira? Isto não é 
natural; Os 100 anos atrás nós não tivemos máquinas de suco. Isto é 
uma pergunta muito, muito boa. A resposta é isto: Ainda que você 
compra frutas e legumes orgânicos hoje, porque ao longo dos anos a 
terra foi esvaziada de muito de seu valor e energia nutricional, hoje 
frutas e legumes não têm a energia ou o valor nutricional que eles 
fizeram 100 anos atrás. Até frutas e legumes orgânicos têm menos 
que eles fizeram 100 anos atrás. Muito uma boa alternativa está para 
suco eles. O valor nutricional e a energia de força vitalícia está no 
suco. A fibra nas frutas e legumes está ainda precisado para outras 
completamente funções como a eliminação pelo dois pontos, então 
você necessidade quieta para comer a fruta e legume inteiro. Mas 
você pode conseguir o valor nutricional pelo suco. É muito melhor 
que tomando vitamina e tabletes minerais se você estiver indo para 
suco.  

Então resumir: Se ele for feito por homem, não ponha isto em seu 
corpo.  

Como toxinas entram seu corpo por sua pele A pele é o maior órgão 
no corpo. Qualquer coisa coloca a pele está absorvida e entra no 
corpo. Até ciência admite isto para ser verdade. As drogas são 
administradas topically na pele. Estas drogas acabar na circulação 
sangüínea dentro de minutos. Tudo que você coloca sua pele entrar 
em sua circulação sangüínea. Nossos amigos no FDA determinaram 
que muitas substâncias químicas são para uso externo somente. Eles 
são venenosos e não podem ser interiormente tomados porque eles 
podem matar você. Mas lembre, qualquer que você coloca sua pele 
acaba em seu corpo. Você entende o problema aqui? Nós pomos 
coisas em nossa pele como loções, hidratantes, telas de sol, 
cosmética, sabão, xampu etc. Virtualmente Por que São Nós Doente? 
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Todas destas coisas contém ingredientes que até o FDA diz são tão 
venenoso e tão mortal que eles não podem ser interiormente 
tomados. Ainda, eles têm permissão para ser colocados sua pele. O 
FDA sabe que estes venenos entram em seu corpo via a pele, ainda 
por causa da pressão tremenda por lobbyists e políticos, os 
fabricantes têm permissão para pôr estes ingredientes perigosos em 
seus produtos. Um estudo de suíço concluiu que cinco dos 
ingredientes mais comum em câncer de causa de telas de sol. Não é 
nenhuma maravilha por que quanto mais tela de sol você usa, a mais 
alta a chance que você conseguirá câncer de pele. O sol não causa 



câncer de pele, as telas de sol fazem! Os desodorizantes de 
Underarm e antiperspirants contêm mortais substâncias químicas que 
muitas pessoas acreditam ser uma causa importante de câncer de 
mama em mulheres.  

Se você não pode comer isto, não ponha isto em sua pele!  

Nós absorvemos muitas toxinas por nosso nariz que Estes são 
principalmente os venenos que são no ar. Onde você vive e trabalho 
determina a quantia de contaminantes no ar. A maioria das cidades 
importantes combatem que o ar é cheio com substâncias químicas 
venenosas. Nós respiramos todo segundo, então nós estamos 
absorvendo toxinas todo segundos. Porém, existem muitas toxinas no 
ar que a maioria das pessoas não estão cientes. Aéreo fresheners são 
um dos piores. Converse sobre publicidade enganosa! Como no 
mundo eles podem reivindicar que estes produtos "refrescam" o ar? 
Estes produtos contêm substâncias químicas mortais, venenosas. 
Você consideraria abrir a lata e bebendo o aéreo freshener? Leia a 
etiqueta, eles até dizem a você o quão venenosos os ingredientes 
são! Estes produtos eliminam odors tendo que você pulveriza um 
mortal veneno no ar. Este veneno mata todos os receptores no nariz 
de forma que você não pode cheirar o ofender odor mais. Eles não 
eliminam odors, eles eliminam sua habilidade de cheirar eles!  

Outras toxinas incluem molde, pó, pólenes, e o fumo emitido de 
tapete, cola, pinte, colchões, os sabões usados na limpeza de folhas e 
roupa, e unidades de condicionamento de ar. Pense sobre o termo 
"condicionamento aéreo." Como pode pôr substâncias químicas no ar 
ser chamado "condicionamento" o ar? As unidades de 
condicionamento aéreo esfriam o ar, mas carregue o ar com 
contaminadores. O nutriente mais importante para o corpo é 
oxigênio. Um homem pode viver por semanas sem comida, dias sem 
a água, mas só alguns minutos sem ar. Qualquer aroma que você 
cheira significa algo está entrando em seu corpo. Ainda que você 
vivesse de uma fazenda, o cheiro de adubo significa partículas de 
adubo estão entrando em seu corpo.  

Em hoje o mundo, o fato é que nós estamos inalando de maneira de 
toxinas regulares. É virtualmente impossível eliminar eles. Porém, é 
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Completamente possível dramaticamente para reduzir a quantia de 
toxinas que você está inalando. Também é interessante para notar 



isto o que você inala tem um efeito muito imediato e profundo em 
tais coisas como apetite, digestão, humores, depressão, ansiedade, 
irritabilidade, e durma. Reduzindo as toxinas que você respira pode 
ter um choque muito profundo e dramático em sua saúde.  

As Toxinas de olhos entram pelos olhos em uma moda semelhante 
para a pele. Os olhos também, além da pele, são o ponto de entrada 
de energia solar do sol. O sol não é uma toxina, como você está 
sendo levado a acreditar. A falta de sol causa deficiências no corpo, 
levando a desequilíbrios e doença. A forma importante de toxinas que 
entra pelos olhos são imagens que emoções de causa ruim. Hoje 
existem imagens mais violentas na televisão, no cinema, em jornais e 
revistas, jogos de vídeo, e livros que sempre. Exposição repetida a 
negativa, feia, perturbando imagens causa o corpo para ficar ácido. 
Hoje, pessoas estão sendo exposto para por mil vezes a quantia de 
imagens negativas que eles eram só vinte anos atrás; E mais de dez 
e mil vezes a quantia de imagens negativas comparados a setenta e 
cinco anos atrás.  

As Toxinas de orelhas entram em seu corpo pelas orelhas, 
obviamente, por qualquer coisa que você põe em suas orelhas como 
também os sons você ouve. Os sons são vibrações e freqüências. 
Certas vibrações e freqüências sustentam e causam vida para 
crescer. Certas vibrações e freqüências podem fazer degeneração e 
morte. Certa música foi sabida causar plantas para crescer em uma 
taxa mais rápida, ser mais saudável e mais forte. Outra música foi 
mostrada fazer plantas murcharem e morrerem. Pense sobre todos os 
sons que você está sendo exposto para aquele pode ter um efeito 
negativo em sua fisiologia:  

O baixo zumba de um condicionador aéreo  

O computador correndo  

O relógio de alarme  

Certos tipos de "música"  

A lavadora de roupa, secador, lavadora de prato  

Seu motor de carro  

Buzinando chifres  
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Se nós pararmos para um momento e realmente escutarmos todos os 
sons que nos cercam, nós achamos a maioria somos freqüências 
artificiais antinaturais. Estas freqüências entram pela orelha e causa 
toda cela no corpo para ser afetado. Se a freqüência do som não é 
afinada com que natureza pretendido, pode livrar-se do equilíbrio 
natural do corpo. A prova mais simples desta teoria é o quão certa 
música, certos sons e certas freqüências, porque uma planta ou 
morrer ou prosperar. Pense sobre o cantor de ópera que bate uma 
nota alta e quebra um vidro de cristal. Isto é o quão vibrações 
poderosas, sons, e freqüências são. Os sons podem afetar o de uma 
forma tão poderosa de corpo que até os usos de exército dos Estados 
Unidos soam como uma arma que induz dano sério fisiológico e 
psicológico.  

O campo de eletromagnético em torno do corpo Certo, até este ponto 
eu tentei explicar em golpes muito largos que você está de fato 
carregando seu corpo com toxinas. Estas toxinas entram no corpo via 
a boca, o nariz, os olhos, as orelhas, e a pele. Eu podia dar exemplo, 
depois de exemplo, depois de exemplo de todas as toxinas que estão 
em comida, a água, e todas as coisas você coloca sua pele. Eu acabei 
de tocar em como toxinas entram pelos olhos e pelas orelhas. Eu não 
estou tentando dizer a você todo aspecto e toda entrada que toxinas 
entram no corpo. O ponto eu estou tentando fazer é para conseguir 
você para pelo menos considerar o fato que você está de fato 
carregando seu corpo com toxinas e eles entram por estes vários 
canais. Isto é muito importante. A maioria das pessoas eu converso 
com fazer não entender ou compreender a quantia de toxicity que 
entra no corpo. Quando nós conversarmos sobre saúde, nutrição, 
doença e enfermidade, a maioria das pessoas só pensam sobre 
drogas e cirurgia. As pessoas mais "cientes consideram comida. 
Porém, quando as pessoas considerarem comida que eles só pensam 
sobre calorias, gorduras, carbohydrates, ou proteínas. Ninguém 
sempre realmente conversas sobre o processo de comida e as 
substâncias químicas põem na comida. Muito poucas pessoas até 
consideram todas as substâncias químicas e toxinas que entram pela 
pele. Muito poucas pessoas consideram as fisiológicas afeta do que 
entra pelos olhos na forma de imagens negativas na televisão. Quase 
ninguém considera o negativo fisiológico afeta aquelas vibrações de 
som estão usando o corpo que entra pelas orelhas. Muito poucas 
pessoas consideram as toxinas que são no ar que nós respiramos que 
entram pelo nariz. Por que nós estamos doentes? A resposta é, 
primeiramente, a quantia volumosa de toxinas que estão entrando 



em seu corpo. Estas toxinas são um dos importantes razões por que 
enfermidade é tão excessiva hoje. A menos que estas toxinas são 
tratados, você continuará a ficar doente e você será incapaz de curar 
você mesmo permanentemente de qualquer enfermidade e doença 
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Agora eu quero tocar em um elemento muito importante de saúde. 
Isto é uma área que virtualmente ninguém discute quando 
conversando sobre a cura e prevenção de doença e enfermidade. 
Porém, mais tarde neste livro quando eu der a você a cura natural 
absoluta" para virtualmente todas as doenças que você verá que isto 
é um dos sobre o qual conceitos de princípio básico que você deve 
entender se você quiser curar sua doença. Como eu mencionei 
previamente, muitas destas coisas que eu estou conversando, e o 
retrato que eu estou tentando pintar para você, pode parecer 
opressivo e insuperável em termos de poder resolver ou tratar todos 
estes assuntos. Por favor não seja dismayed neste momento. Eu 
estou tentando pintar um retrato para você de forma que você 
entende em geral condições e fica ciente de todas as toxinas que 
estão entrando em seu corpo, e todas as vários razões por que 
enfermidade e náusea desenvolvem no corpo. Como eu mencionei 
antes, uma vez que você pelo menos consegue um aperto geral deste 
conceito que você entenderá melhor como as curas trabalham.  

Então me deixe conversa por volta de brevemente aqui a área muito 
importante da causa de doença e enfermidade que ninguém já 
conversa sobre. A área é eletromagnético Fields em torno do corpo. 
Às vezes isto é chamado Fields vibracional ou Fields enérgico.  
 

A ciência médica não aceita a noção que existe um campo de 
eletromagnético cercando o corpo. Porém, nós usamos energia de 
eletromagnético, e ciência admite aquela energia de eletromagnético 
existe. As reivindicações de ciência médica existe não "evidência 
científica" que prova aquela energia de eletromagnético tem qualquer 
efeito na saúde ou falta de saúde no corpo. Lembre daquela ciência 
declarou ao longo de coisas de história que não eram provadas que 
tem sido mais velha provada para ser verdade. A ciência proclamou 
que existia "nenhuma evidência científica" provando a Terra era 
redonda; Ou que a Terra revolta em torno do sol; Ou aquela nutrição 
teve qualquer efeito em saúde; Ou aqueles cigarros eram viciadores. 
A ciência declarou que alguém acreditando em que aquelas coisas 



eram hereges. Os mesmos é verdade agora em relação a energia de 
eletromagnético. Tudo neste planeta é composto da mesma coisa: 
Átomos. Todos os átomos ressonam ou vibram em freqüências 
diferentes. Todos os átomos são compostos de elétrones, prótones, e 
nêutrones. A ciência admite aquela "energia" é o que segura o elétron 
em órbita em torno do núcleo. A ciência também admite aqueles 
elétrones, nêutrones, e prótones são compostos de energia. A ciência 
admite que esta energia não pode ser vista com o olho humano ou 
qualquer aceitou equipamento científico. A ciência também admite 
que não completamente entende, e só teoriza sobre, estas partículas 
subatômicas, ou "energia." Ainda, nós vemos os efeitos desta 
"energia" ao redor de Por que Nós Estamos Doentes? 101  

Nós. A ciência não pode ver ou explicar como imãs trabalham. Porém, 
você pode facilmente ver os efeitos do campo magnético. A ciência 
não pode explicar como um satélite pode irradiar energia de 
eletromagnético que pode passar por aço sólido, ser levantado por 
um transmissor de rádio, e magicamente se transforme em música. 
Pense sobre isto. Se um satélite nas vigas de céu abaixo energia de 
eletromagnético vinte e quatro horas por dia, sete dias sobre os quais 
por semana, e esta energia é invisível, não pode ser descoberta, 
ainda tem a habilidade de passar por quase algum material, e contém 
tantas informações que um "receptor" converte isto na música de 
uma orquestra ou imagens em uma tela de TV, não é possível que 
esta energia também está batendo e de passagem nossos corpos? É 
possível que esta energia antinatural podia ter um choque negativo 
em nossos corpos e nossa saúde? Algo para pensar. A consciência de 
energia de eletromagnético é relativamente nova. É realmente só 
estado ao redor nos últimos setenta e cinco anos ou então. Aqui 
estão alguns exemplos das fontes de energia de eletromagnético 
antinatural que está bombardeando nossos corpos todo dia:  

Satélites. Existem dúzias de satélites que irradiam abaixo energia de 
eletromagnético antinatural vinte e quatro horas por dia, sete dias 
por semana.  

Radar. As estações de radar para defesa e tempo nacionais emitem 
energia de eletromagnético prejudicial vinte e quatro horas por dia, 
sete dias por semana. Está interessando notar que muitas pessoas 
acreditam naquele quando estas estações de radar forem poder de 
máximo colocados durante os tempos de segurança exaltada, uma 
porcentagem mais alta das pessoas se parecem doentes, cansou, e 
deprimido. Existe também a sugestão que aqueles vivendo perto 



destas torres de radar poderosas têm uma chance mais alta de 
conseguirem câncer, depressão, e fadiga.  

Torres de telefone celular. Estes empurrão de torres fora de maneira 
de ondas de energia poderosa consistente.  

Telefones celulares. Quando sua telefone celular é ligada que produz 
energia de eletromagnético antinatural poderoso, como também 
retrair toda a energia de torre de telefone celular. Se a telefone 
celular é dentro só alguns pés de você, você está sendo afetado.  

A tensão alta dá poder a linhas. Estas linhas produzem quantias 
poderosas de energia negativa afetando todos os seres vivos em uma 
área grande ao redor eles.  

Instalação elétrica elétrica. A instalação elétrica cerca nossas casas, 
nossos escritórios, nossos carros, qualquer dispositivo eletrônico nós 
levamos, e está até enterrados debaixo de calçadas e ruas.  
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Computadores, televisões e rádios. Quando estas unidades são 
ligadas, eles emitem quantias grandes de energia de eletromagnético 
negativa.  

Luzes fluorescentes. É conhecimento comum que iluminação 
fluorescente é uma fonte de luz antinatural e pode fazer enxaquecas, 
fadiga, e um enfraquecimento do sistema imunológico. Eles também 
emitem doses grandes de energia de eletromagnético negativa.  

Fornos microondas. Os microondas gerados nestes dispositivos 
mudam a estrutura de eletromagnético de qualquer está no forno em 
um antinatural, negativo, vida drenando produto. Estes dispositivos 
também podem vazar a energia, adversamente afetando aqueles ao 
redor isto.  

Outras pessoas. Toda pessoa emite energia de eletromagnético. Os 
pensamentos da pessoa também são energia de eletromagnético. O 
corpo humano, especialmente o cérebro, é realmente um transmissor 
muito poderoso e receptor de energia de eletromagnético. Isto é por 
que você se sente bom ao redor algumas pessoas e ruins ao redor 
outros. Você já notou aquele quando certas pessoas caminham em 
um quarto, você pode "sentir" sua presença? Existem métodos, que 
não foram aceitos pela comunidade científica, que mostre ao campo 
de eletromagnético ao redor pessoas e coisas. Estas tecnologias 



mostram aos efeitos positivos e negativos de energia de 
eletromagnético.  

 

Outra dinâmica relativo a energia de eletromagnético é íones. 
Existem íones positivos e negativos. Os íones positivamente 
carregados têm um efeito adverso no corpo. Os íones negativamente 
carregados têm um positivo, saúde-realçando efeito no corpo. Água 
corrente como um fluxo, cachoeiras ou o colidir ondas de um oceano, 
emitam quantias grandes de vitalícias-realçando íones negativos. O 
vento que sopra por árvores também emite estes íones negativos 
maravilhosos. Isto é por que a maioria das pessoas se parecem 
tantas melhores quando eles estiverem nestas áreas. 
Reciprocamente, o vento que sopra por edifícios altos nas cidades, ou 
um secador elétrico, emite íones positivos prejudiciais. Se você se 
sentar em uma lavanderia o dia todo, é muito comum para você se 
sentir horrível e muito cansados. Estes íones positivos prejudiciais 
também podem suprimir seu sistema imunológico. Este caos de 
eletromagnético não pode ser evitado. Porém, pode ser reduzido, e 
existem coisas simples que você pode fazer para contrariar a energia 
negativa que você está sendo exposto.  

A linha de parte inferior é que hoje nós estamos pondo mais toxinas 
em nosso corpo que sempre em história. E a tendência está 
aumentando. Como esta tendência continua, pessoas continuarão a 
aumentar o número de tempos Por que Nós Estamos Doentes? 103  

Eles ficam doentes, o número de doenças eles desenvolvem, e a 
severidade e duração destas enfermidades.  

O que termina do corpo Nossos corpos, em função normal, produza 
toxinas. Isto é bom, desde que habilidade do nosso corpo de eliminar 
estas toxinas está normalmente operando. Ainda que você não põe 
nenhuma toxina em seu corpo, seu corpo ainda criaria desperdiça 
material e toxinas. Todas as toxinas criadas pelo corpo ou põem no 
corpo deve ser eliminado para que nós para ser saudáveis. Quando 
toxinas têm permissão para acumular eles causarem o sistema 
imunológico para ser suprimidos, e o corpo para ficar ácido. 
Acumulou toxinas que não foram esvaziadas fora ou eliminaram 
permitem o corpo para criar um ambiente onde a enfermidade e 
doença podem florescer. Nós basicamente eliminamos toxinas:  

O nariz  



A boca  

A área urinária  

O dois pontos  

A pele  

 

O nariz e boca eliminam toxinas principalmente por uso dos pulmões. 
Nossa área urinária elimina toxinas principalmente pelos rins e 
fígado. O dois pontos elimina toxinas principalmente pelo fígado, o 
estômago e intestino delgado. A pele elimina toxinas principalmente 
por transpiração. A maioria das pessoas hoje têm acumulações de 
excesso de toxinas e desperdiçam material em seus corpos. As duas 
razões principais para isto são: 1) Eles estão pondo quantias enormes 
de toxinas em sua de maneira de corpo regular; 2) Seus canais de 
eliminação são entupidos, lentos, e lentos.  

Quando você puser toxinas em e seu corpo cria toxinas em uma taxa 
mais rápida que você está eliminando aquelas toxinas, você tem uma 
formação e acumulação de venenos e toxinas no corpo. Por exemplo, 
seu são nasais e cavidades de sinus claro e muco livre? Você respira 
completamente e profundamente de seu diafragma, permitindo a 
seus pulmões para fazer seu trabalho completamente? Você 
regularmente respira aerobically e anaerobicamente? Você sua de 
maneira regular? Você bebe bastante a água, qual permite a todos 
canais de eliminação para trabalhar mais eficazmente? Você tem três 
movimentos de intestino por dia? Algumas coisas comuns que lento o 
processo de eliminação são: 104 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" 
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Antibióticos. Se você já tomasse um antibiótico que você diminuiu 
dramaticamente a velocidade seu potencial de eliminação via o dois 
pontos. Os antibióticos matam toda a bactéria amigável no intestino e 
dois pontos. Este permite levedura não amigável, mais notavelmente 
candida, crescer anormalmente e infestar seu sistema digestivo. Este 
candida levedura overgrowth diminui a velocidade digestão, gás de 
aumentos, inchando e constipação, e propriamente cria uma quantia 
anormal de toxinas.  

Loções e natas. A maioria das pessoas põem loções e natas por toda 
parte sua pele entupindo os poros e suprimindo o processo de 



eliminação natural pela pele. Este incluiria protetores de sol, 
cosmética, desodorizantes, e antiperspirants.  

Falta de movimento de corpo. Você já notou quando você toma um 
cachorro para um passeio, eles apanham pela popa? Quando você 
mover seu corpo como natureza pretendido, você aumenta o 
processo de eliminação. Desde a maioria das pessoas se sentam o dia 
todo, seus ciclos de eliminação são suprimidas. Você devia ter três 
movimentos de intestino por dia. Quando você comer comida, vai 
pelo processo de digestão e acaba no dois pontos pronto para 
eliminação. A comida no dois pontos começa a putrefazer e ficar 
tóxico. O mais longo fica no dois pontos, o mais tóxico se torna. Se 
saído longo suficiente, estas toxinas começam a entrar na circulação 
sangüínea. Isto pode se transformar em uma condição médica séria 
resultando na morte. O sistema de eliminação do seu corpo deve 
estar trabalhando em níveis favoráveis se você quiser viver sem 
enfermidade e doença.  

 

Exercite Em condições simplistas, existem sete tipos de exercício:  

1. Exercício de movimento rítmico lento. Isto principalmente está 
caminhando. O corpo é projetado para caminhar, para distâncias 
longas, e para períodos longos de tempo. A quantia de entrar a 
América varia por área geográfica. O new Yorkers tende a caminhar 
mais que as pessoas que vivem em Dallas. Quando você for para a 
Europa ou vários outros países, pessoas caminham para um médio de 
oito a dez milhas por dia. Nas pessoas da América caminham para 
um médio de perto de uma-décima de uma milha um dia. Isto é 
incrível. A caminhada é provavelmente a forma mais importante de 
exercício que você pode fazer, e o mais saudável comparado a de 
direção, que aumenta tensão. Agora vamos pensar sobre este para 
um momento. Quando você dirigir um carro seus níveis de tensão 
dramaticamente sobem, que significa seu corpo fica ácido. Quando 
você dá um passeio, não só você está conseguindo os benefícios do 
exercício do movimento rítmico lento, seu sistema de linfa Por que 
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Está conseguindo toxinas fora de seu corpo, o corpo está movendo e 
corrente graciosamente, a energia é atravessar os meridianos, e você 
é aterramento seus pés na Terra, permitindo para a energia 
magnética da Terra para fluir entretanto seu corpo, energizando suas 



celas. Você também é olhando realmente e externalizing por seus 
olhos em longe distâncias, que aumenta a energia de eletromagnético 
em seu corpo e faz o corpo mais alcalino e menos suscetível para 
doença. Também tem um efeito profundo em seu estado de espírito e 
fator de felicidade. A falta de caminharem causa os canais de 
eliminação do corpo para ficar lento e lento.  

Estirando. Seu corpo consiste em músculos, tendões, e ligaments. Se 
você vivesse em uma colocação natural, interagindo com natureza 
como nós somos projetados, as atividades naturais você estaria 
fazendo ao longo de seu dia causaria o freqüente estirando de seu 
ligaments, músculos e tendões. Os americanos são as pessoas menos 
flexíveis no mundo. A falta de flexibilidade permite a energia e 
toxinas negativas para acumular em várias partes de seu corpo, 
permitindo toxicity construir.  

Exercício de resistência. Este inclui qualquer forma de movimento 
onde a resistência é posta contra um músculo, e o músculo é exigido 
para empurrar ou puxar contra a resistência. A forma mais comum de 
treinamento de resistência é levantamento de peso ou o uso de 
máquinas de resistência. Isto é uma forma antinatural de exercício. 
Chimpanzees, como um exemplo, são oito vezes mais fortes que um 
homem, ainda não erga pesos. O treinamento de peso pode 
aumentar o tamanho e força de músculos, reformando seu corpo e 
fazendo que você parece grande. Porém, ele geralmente só trabalha 
com os músculos que são vistos e não trata a maioria de músculos 
que não têm nenhum valor estético. Também não trata a força de 
ligaments e tendões. Isto pode criar um desequilíbrio, onde alguns 
músculos são fortes e anormalmente grandes, e outros músculos, 
ligaments e tendões são fracos e desproporcionados em tamanho. O 
treinamento de peso não aumenta flexibilidade—que realmente reduz 
flexibilidade, deste modo dificultando o fluxo de energia pelo corpo. 
Não obstante, fazendo qualquer forma de exercício é melhor que 
fazendo nenhum mesmo.  

Posturas. Existem certos regimes de exercício onde você é posto em 
posturas que são seguras para um período de tempo. O mais 
comumente conhecido é ioga. Mantenha em se importe de existem 
muitas formas de ioga. Não todos os tipos de ioga são postura 
baseada. Um pouco de técnicas de ioga são fluidas orientadas a e 
movimento. Os benefícios de posturas são que eles parecem  
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Ajude abrir os canais de energia natural no corpo, e estimule órgãos 
internos.  

Exercício aeróbio. Aeróbio queira dizer "com ar." Qualquer forma de 
exercício onde você está respirando fortemente mas pode ainda ter 
uma conversação é exercício aeróbio. O exercício aeróbio estimula 
fluxo de sangue ao longo do corpo, oxigena o corpo e acelera a 
eliminação de toxinas.  

Exercício anaeróbico. Anaeróbico queira dizer "sem ar." Qualquer 
forma de exercício onde você está respirando tão duro que você pode 
apenas conversa é anaeróbica. Os benefícios são, geralmente, uma 
excitação tremenda de seu sistema inteiro porque, na realidade, você 
está pondo a sobrevivência de toda cela em seu corpo em risco por 
causa da falta de oxigênio. Isto é muito útil em "reprogramando o 
corpo" e permitindo o corpo para aumentar sua eliminação de toxinas 
e parar qualquer atividade celular que era anormal.  

Exercício celular. Neste momento existe só uma forma de exercício 
que realmente afeta, em um modo positivo, toda cela no corpo 
simultaneamente. Saltando em um mini-trampolim, também 
conhecido como um rebounder, foi mostrado estimular e fortalecer 
toda cela no corpo. Esta forma sem igual de exercício 
dramaticamente aumenta o movimento pelo sistema de linfa, 
estimula toda eliminação de cela de toxinas, e aumenta a força e 
vitalidade de toda cela no corpo.  

 

Os Benefícios Importantes de Exercício Incluem:  

Oxigênio de aumento para as celas. O oxigênio é precisado por toda 
vida. A maioria das pessoas são deficientes na quantia de oxigênio 
que eles têm ao longo de seus corpos. Vírus e câncer, por exemplo, 
não podem existir em um ambiente de oxigênio rico. Um corpo de 
oxigênio rico é um corpo alcalino. Um corpo alcalino é um corpo onde 
a doença e enfermidade não podem existir.  

Movimento de fluido de linfa. O sistema linfático é um elemento 
importante no processo de eliminação. A maioria de americanos têm 
um sistema linfático que está perigosamente entupido e lento. 
Movendo o corpo como era aumentos planejados o movimento de 
fluido de linfa pelo corpo, ajudando com a eliminação de toxinas.  



Excitação de cela. Toda cela no corpo produz desperdício tóxico. Toda 
cela no corpo precisa de excitação para que o desperdício tóxico para 
ser eliminado. Toda cela no corpo precisa de excitação para 
permanecer saudável e prosperar em um modo normal. Se uma cela 
não elimina o  
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Tóxico desperdice isto produtos e não receba excitação, pode 
começar a agir em um modo anormal. As celas podiam degenerar e 
morrer ou começar a crescer anormalmente em uma fora de controle 
maneira, causando tumores, câncer, ou a degeneração de órgãos 
vitais no corpo.  

Abertura de canais de energia. A energia atravessa nosso corpo. Só 
goste de sangue atravessa as veias, energia de eletromagnético 
atravessa canais em nosso corpo. Quando estes canais são 
bloqueados ou congestionados, energia não flui eficazmente. Esta 
energia dá vida e vitalidade para as celas; Sem ele as celas não 
recebem o que é precisadas, causando anormalidades, supressão do 
sistema imunológico, e girando o corpo ácido, fazendo isto suscetível 
para enfermidade. O exercício ajuda a manter estes canais abertos.  

Lançando de tensão e tensão. A tensão é o assassino mudo. A tensão 
pode ser definida muitos modos. Em condições simplistas, tensão 
está esperando por energia negativa. Quando energia negativa 
estiver sendo segura, pode hospedar propriamente em várias partes 
do corpo. Isto pode fazer músculos ser apertados e o corpo para ficar 
ácido. O exercício quebra esta tensão e tensão, e podem permitir a 
ele deixar o corpo.  

 

Eu mencionei aquelas toxinas no corpo são uma causa importante de 
doença. Eu mencionei aquela falta de nutrição é uma causa 
importante de doença. Eu sugeri muito brevemente aquele caos de 
eletromagnético também tem um efeito negativo no corpo e pode 
levar a e doença de causa. É importante também para saber aquela 
"tensão" também é um dos importantes forças que podem fazer 
enfermidade e doença no corpo. Quando algo nos destacar, nossas 
viradas de corpo de um estado natural de alcalino pH para ácido. 
Quando é ácido, doença pode crescer. A tensão suprime nosso 
sistema imunológico e nos faz mais fraca e mais suscetível para 
infecções, gérmenes, bactéria e vírus. Quando nosso sistema 



imunológico é fraco, nós naturalmente não podemos defender contra 
estes invasores e nós ficamos doentes. Então a pergunta é o que o 
stressors e como ser podem nós eliminar eles? Eu tratarei esta 
pergunta e darei a você as soluções simples em um capítulo mais 
velho.  

Descanse Sem resto adequado, as celas não recebem a oportunidade 
para recarregar e rejuvenescer. As celas cansadas não podem 
eliminar eficazmente de toxinas. Também É durante o resto que mais 
curativo acontece. A maioria das pessoas não conseguem suficiente 
resto, e o resto eles conseguem não estar cheios e fundos. Existem 
três elementos de resto adequado: 108 Curas Naturais "Sobre as 
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O tempo em que você descansa. O tempo mais ótimo para o corpo 
descansar é quando o sol não ser mais brilhando. Idealmente, uma 
pessoa descansaria e dormiria quando o sol afundar e surgir quando 
o sol surgir. Isto é o ciclo natural. Porém, estilos de vida das a 
maioria das pessoas não permitem isto. Então eles estão 
descansando e dormentes em tempos não favoráveis. Toda semana 
um ciclo lunar acontece começando em pôr-do-sol toda sexta-feira 
que termina em pôr-do-sol todo sábado. Este período de tempo é 
absolutamente o tempo mais ideal para o corpo recarregar e 
rejuvenescer.  

A quantia de horas você descansa. Embora toda pessoa seja 
diferente, aparece que toda pessoa opera melhor quando 
conseguindo oito horas de sono. As pessoas operam pior se eles 
receberem menos horas ou mais horas. A maioria das pessoas dorme 
menos que oito horas, e então tentem pegar em cima por 
ocasionalmente dormentes mais horas. Esta prática não permite 
favorável recarregando e rejuvenescimento das celas em seu corpo.  

O resto e sono deviam ser fundos. A maioria das pessoas lançam e 
giram de noite. A situação ideal é que você não virtualmente move 
para o tempo de sono inteiro. Quando sono está cheio e fundo, 
brainwave atividade pode acontecer, que estimula o processo 
curativo ao longo do corpo. Uma pessoa que roncos desperta eles 
mesmos em cima uns médios de 300 vezes pela noite. Uma pessoa 
que ronca nunca entra nos níveis mais fundos de dormir, e deste 
modo seu corpo nunca é operacional em eficiência favorável.  

 



Existe uma diferença entre sono e resto. O corpo pode descansar sem 
ir dormir. A maioria das pessoas nunca tomam um "resto" durante o 
dia. O padrão comum de acordarem, trabalhando o dia todo 
ininterrupto, indo para a cama tarde, nunca conseguindo umas cheias 
fundas oito horas de sono pacífico, resulta em um corpo que 
lentamente começa a quebrar e nunca ter uma chance de curar e 
recarregar. Se você fosse tomar um dispositivo de alimentado de 
bateria e deixar isto em até a bateria morreu, e compare aquele a 
ligar o dispositivo para um período de tempo então fora para um 
período de tempo, e repetindo este processo vários tempos, você 
acharia a vida de bateria pode ser tão alto quanto duas vezes desde 
que uso ininterrupto. O corpo é muito gosta de uma bateria. O corpo 
opera quase identicamente, utilizando elétrico atual. Deve receber 
uma chance de descansar. Se uma pessoa não fez nada mais mas 
fica resto adequado e dorme, seus níveis de energia iria foguete e a 
quantia de enfermidade e doença eles experimentam dramaticamente 
afundariam. Por que Nós Estamos Doentes? 109  

Seus Pensamentos de pensamentos são coisas. Seu corpo é de fato 
um transmissor de eletromagnético muito poderoso e receptor de 
energia. Todo pensou que você tem pode ter um choque poderoso 
nas celas em seu corpo. Os pensamentos de vibração alta positiva 
podem libertar seu corpo de doença. Negativos stressful vibração 
pensamentos baixos podem dar sua doença de corpo. A ciência não 
acredita naqueles pensamentos podem ter qualquer efeito profundo 
em sua saúde. A ciência médica acredita naqueles pensamentos 
nunca podiam cura ou doença de causa só. Porém, está interessando 
assinalar aquela ciência médica não pode disputar o "efeito de 
placebo. O efeito de placebo é quando uma pessoa receber um 
"placebo," que está em efeito nada, ainda sua doença é curada. Isto 
acontece porque o paciente acredita naquele o que ele está tomando 
curará a doença. Seus pensamentos basicamente causam a cura. 
Este acontece em tantos como 40 por cento dos casos. Imagine, até 
40 por cento do tempo uma pessoa com uma doença temida cura ele 
mesmo com seus próprios pensamentos! Ainda, lembre de nossos 
amigos no FDA que diz que só uma droga pode curar uma doença!?  

Os pensamentos podem curar, mas eles também podem causar 
náusea e doença. Tensão, que podia ser definida como pensamentos 
negativos, porque o corpo para ficar ácido, deste modo criando o 
ambiente para enfermidade e doença. Estes pensamentos negativos 
podem ser conscientes ou inconscientes em natureza. Muitos destes 



pensamentos negativos são presos em stressful ou incidências 
traumáticas de nossas passadas. Vários doutores proeminentes 
acharam que a maioria vasta das pessoas com câncer tem um 
incidente em seu passado que causaram pesar tremendo. Os 
indivíduos que têm ataques cardíacos são achados para ter raiva 
suprimido. Está interessando notar a correlação entre certas emoções 
e certas doenças.  

A tensão de viver em hoje ambiente é mais alto que em qualquer 
hora em história. Dirigindo um carro, por exemplo, níveis de tensão 
de aumentos no corpo até níveis de 1,000 vezes normais. Quando 
uma pessoa estiver dirigindo um carro combinado com conversar em 
uma telefone celular, níveis de tensão podem ir tão alto quanto 5,000 
vezes a norma. Caminhando, reciprocamente, realmente reduz 
tensão. Preocupando sobre dinheiro, discutindo com parentes, amigos 
e colegas de trabalho, assistindo filmes e televisão horrível 
assustadora mostra, lendo as notícias, toda tensão de aumento 
dramaticamente nivela. As boas notícias são isto pode ser invertido.  

O doutor Coldwell da Alemanha tem a taxa de sucesso de câncer 
mais alto no país, tratando mais de 35,000 pacientes de câncer 
principalmente terminal. Sem drogas ou cirurgia, mas bastante 
usando técnicas para reduzir tensão, (em efeito corrigindo 
pensamentos da pessoa), ele tem curadas mais pessoas de câncer 
que qualquer pessoa em história alemã. Dr. 110 Curas Naturais dos 
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A Anatomia de uns documentos de Enfermidade como, rindo e 
reduzindo tensão, sem drogas ou cirurgia, câncer era posto em 
remissão completa. O rouxinol de conde descobriu o que ele chamou 
"O segredo mais estranho": Você se torna o que você pensa sobre. 
Os pensamentos positivos e quantias baixos de tensão criam um 
alcalino pH no corpo, significando que você não virtualmente pode 
ficar doente. Os pensamentos e emoções negativos e níveis altos de 
tensão causam o corpo para ficar ácido, levando a enfermidade e 
doença.  

O que você diz que Palavras terem poder. A maioria das pessoas 
falam palavras que tensão de corpo de aumento e gira o pH do corpo 
de alcalino até ácido. As palavras podem mudar o modo que nós 
pensamos e sentimos. Os pesquisadores concluíram que falando a 
forma correta de palavras e pensando que os pensamentos corretos 
realmente muda DNA da pessoa.  



De todas as coisas que eu conversei sobre neste capítulo até agora 
relativo à causa de enfermidade e doença por favor não negligência 
sobre a qual o poder de como você pensa e o que você diz. Estes dois 
fatores dramaticamente contribuem para destacar níveis. 
Absolutamente destaque cause enfermidade e doença. Reduzindo 
absolutamente destaque é uma das curas mais poderosas naturais 
para virtualmente toda doença no corpo. Isto é uma das curas que 
não podem ser patenteadas. Ninguém pode fazer bilhões de dólares 
em lucros vendem isto para você, mas tensão simples reduzindo 
técnicas que são efetivas e baratas tem absolutamente sido provadas 
para ser uma das curas mais poderosas naturais de todo o tempo. 
Isto é um do "curas naturais" que "eles" não querem que você saiba! 
Eu direi a você exatamente como reduzir níveis de tensão e utilizam 
esta cura em um capítulo mais velho.  

Se você olhar para as pessoas hoje em torno do mundo que não tem 
nenhuma doença e nenhuma enfermidade, existem virtualmente 
nenhum denominador comum. Você não pode contar com disposição 
genética da pessoa. Você não pode contar com dieta da pessoa 
porque eles variam muito muito. Algumas destas pessoas fumam, 
alguns deles comem macacos crus, alguns deles comem produtos de 
leiteria, alguns deles são vegetarianos, alguns deles não exercitam, 
outros simplesmente caminhem. Eles geralmente todos dormem 
muito bem, mas o denominador mais óbvio comum ser como eles 
pensam e como eles conversam. Eles são muito positivos, indivíduos 
otimistas, eles não tomam vida muito seriamente, e eles não se 
preocupam demais. Eles são otimistas e eles estão alegres. Eles 
saúdam todo dia em um espírito de gratidão. A atitude realmente faz 
a diferença. Os pensamentos afetam o corpo, e pensamentos 
dramaticamente podem afetar sua saúde. Por que Nós Estamos 
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De um ponto de vista biológico, o que este realmente quer dizer? 
Pense sobre ele deste modo. O corpo tem o que é conhecido como o 
sistema imunológico. O sistema imunológico rechaça qualquer 
desequilíbrio ou doença, vírus, gérmenes e bactéria. Se sistema 
imunológico do seu corpo é forte e você acontece pegar qualquer 
bactéria ou vírus, seu corpo luta isto fora de e você nem sequer nota 
que você era exposto ou tinha aquele vírus ou bactéria ou gérmen 
particular. Quando seu sistema imunológico é muito fraco, você é 
suscetível a mostrar aos sintomas de sucumbir para aquele vírus ou 
bactéria particular. As pessoas que são as mais saudáveis são 



pessoas com níveis de tensão muito baixa. O denominador comum 
das pessoas mais saudáveis no planeta é como eles pensam e o que 
eles dizem. O importar de pode fazer o sistema imunológico ser 
incrivelmente forte e realmente mudar o DNA genético estruturar em 
seu corpo, prevenindo doença. O que você pensa e o que você diz 
que pode realmente doença de cura. Reciprocamente, o que você 
pensa e o que você diz, em outras palavras "tensão," pode 
absolutamente causa seu sistema imunológico para ser debilitada e 
debilidades de causa genéticas no corpo para ficar ativo causando 
você para desenvolver enfermidade e doença. Tensão, pensamentos 
negativos, palavras negativas terminando de sua boca, todos são 
muito poderosos em girar seu corpo pH ou ácido ou alcalino. Lembre, 
se pH do seu corpo é ácido que você tem um ambiente onde a 
enfermidade e náusea podem prosperar. Se seu corpo pH é alcalino 
você virtualmente nunca pode ficar doente. Reduzindo tensão, 
falando palavras positivas poderosas, e pensando que pensamentos 
positivos poderosos que você absolutamente pode girar seu corpo pH 
para o estado de alcalino e contrário—sim, está certo, absolutamente 
cure virtualmente toda doença no corpo, todo com o poder de sua 
mente.  

Então o resumo, em muito geral, condições muito simplistas é isto:  

A razão por que você está doente está porque você está pondo mais 
toxinas e substâncias químicas em seu corpo. Aquelas toxinas e 
substâncias químicas não estão terminando de seu corpo porque você 
não está eliminando coisas como você devia. Nós estamos 
exercitando mais mas nós não estamos caminhando, e caminhada é a 
forma importante de exercício que dá a você os mais benefícios de 
saúde. Nós não estamos descansando suficiente, então nosso corpo 
não tem uma chance de rejuvenescer e recarregar. Nossos 
pensamentos são mais negativos por causa das imagens nós estamos 
conseguindo de televisão, revistas, jornais e cinema. Pense sobre os 
jogos das crianças que eles estão tocando e o quão horrorosas 
aquelas imagens são. Os sons nós estamos ouvir não somos vida 
realçando, mas realmente estão tendo umas poderosas adversas 
afeta em nossa fisiologia—girando nosso corpo de alcalino até ácido. 
E nós estamos sendo bombardeados por caos mais eletrônico de 
telefones celulares, microondas, ondas de satélite, 112 Curas 
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Dispositivos eletrônicos, computadores, televisões, etc. Nós dirigimos 
mais que nunca antes de e, devido a isto, nossos níveis de tensão 



continuam subindo e em cima, causando nossos corpos para se 
tornar mais ácidos e dando a nós um ambiente inteiro que é 
conducente para náusea e doença. Nossos sistemas imunes estão 
sendo suprimidos e nós estamos nos tornando mais suscetíveis para 
enfermidade. Especificamente, as drogas que nós estamos tomar 
estamos fazendo nossos sistemas imunes mais fracos, e estão pondo 
tantas toxinas em nossos corpos que eles estão de fato causando 
muitas enfermidades adicionais.  

Você notará que toda enfermidade importante que nós enfrentamos 
hoje, aqueles que a maioria das pessoas estão estalando drogas, não 
estão de fato causadas por bactéria ou vírus. Nós não estamos 
pegando eles. Nós desenvolvemos eles em nosso corpo. Eles são 
realmente auto-enfermidades infligidas. Se sistema imunológico do 
seu corpo é forte e saudável, quando você é exposto para os vírus e 
bactéria que todos nós somos todo dia único, seu corpo simplesmente 
lidaria com eles e você até não notaria eles. Se você tivesse uma 
garganta áspera, se você tivesse alguns cheira ou uma tosse, talvez 
duraria algumas horas ou um dia no máximo. Você não teria que 
tomar qualquer droga, seu corpo lidaria com isto e lidaria com ele e 
ficaria mais forte por causa disto. Isto é o modo natural seu corpo 
reage. Nós esquecemos que muitos dos sintomas nós temos somos 
realmente próprios mecanismos de defesa do nosso corpo 
corretamente trabalhando, então nós saímos e tomamos drogas e 
tentamos suprimir eles.  

Um bom exemplo é uma febre. Se você tiver uma febre, o corpo está 
levantando sua temperatura para rechaçar algum perigo. Mas o que 
nós é, nós saímos e tomamos algo para reduzir nossa febre, 
permitindo os invasores para assumir o comando de. O problema com 
procedimentos médicos, e o problema com drogas e cirurgia é que 
eles todos tentam resolver ou eliminar um sintoma. Eles nunca 
perguntam, "O que é a causa?" Se você tiver uma febre, não diga 
que você precisa livrar-se da febre. Pergunte você mesmo o que está 
causando a febre. Continue perguntando e continuar perguntando e 
continuar perguntando aquela pergunta. Eliminando os sintomas, 
você só suprime a causa real do problema, deste modo causando ele 
para ficar pior. Se você estiver dirigindo seu carro e sua luz de óleo 
continua, você não diria "ligada da minha luz de óleo; Eu preciso 
conseguir minha luz de óleo para sair. Oh, eu sei o que eu farei, eu 
desparafusarei o bolbo. Ah, agora a luz de óleo não é mais 
iluminada." Você não resolveu o problema, não é? Você livrou-se de 



um sintoma. Não existe não mais iluminação da luz de óleo. Mas a 
razão que luz continuou está ainda lá. Você pode dirigir aquele carro 
para outras poucas semanas antes de ocupar em cima em você. Seu 
corpo é o mesmo modo. Se você tiver uma enxaqueca, você não 
devia dizer, "Deixe-me eliminar Por que Nós Estamos Doentes? 113  

A dor da enxaqueca." Você devia perguntar você mesmo o que está 
causando seu corpo para fazer isto, e ache a causa. Quando você 
fizer isto, você está endereçando a causa de raiz de problemas e não 
só tratando sintomas.  

Ciência médica, doutores médicos, drogas e cirurgia só tratam 
sintomas. A pergunta que sempre surge para mim é: Existe um lugar 
para drogas e cirurgia? E a resposta é: Absolutamente sim! Eu tenho 
que aplaudir a comunidade médica porque eles desenvolveram os 
melhores métodos para datar de manter uma pessoa viva no caso de 
um trauma, acidente ou situação de emergência. Se nós formos com 
a teoria que nós sempre perguntamos, "o que sou a causa," e não só 
trate o sintoma, então nós podemos usar drogas e cirurgia que eles 
deviam ser usados. Aqui é um exemplo:  

Eu estou entrando meu jardim e eu ando em uma unha. Eu apresso 
para o quarto de emergência e digo, "Rápido, eu andei em uma unha. 
Era uma unha mofosa. Eu estou sangrando, e eu estou em dor. 
Ajuda!" O doutor diz que eu posso ter alguma infecção e dar a mim 
um pouco de ungüento que matará a bactéria para ter certeza que eu 
não conseguir uma infecção. Ele dá a mim um pouco de tipo de droga 
que parará a hemorragia e me costurará em cima com um 
procedimento cirúrgico para lidar com o ferimento. A razão que é 
aceitável é porque a causa de meu problema estava andando em 
uma unha. Nós tratamos a causa. Não vai repetir propriamente. Nós 
sabemos o que a causa é. Agora vamos lidar os sintomas.  

Se eu estivesse em um carro colide e meu rim era rasgado abro pelo 
metal do veículo esmagado, pressa mim para o quarto de emergência 
e lido com meus sintomas. Não pergunte: "Hmm, eu pergunto-me o 
que causei isto? Vamos ir para a causa." Eu posso dizer a você o que 
a causa é. A causa é um pedaço de metal rasgou minha pele abrir e 
perfurou meu rim; Por favor use drogas e cirurgia e salve minha vida. 
Lide com os sintomas. Os sintomas são, "eu estou sangrando 
profusamente, eu estou para morrer." A manipulação os sintomas é 
bom naquela situação.  



Mas se uma pessoa tem câncer que você não diz: "Hmm, celas de 
câncer...Deixe-me cortar eles, deixe-me atirar neles cheios de 
radiação, deixe-me usar algumas drogas que podem matar eles." 
Pergunte você mesmo por que câncer é crescente no corpo. A 
resposta é: O corpo é ácido. O que estar causando o corpo para ser 
ácido? Vamos descobrir o que estar entrando no corpo, o que está 
saindo do corpo, o que a pessoa pensa, como ele está exercitando, 
como ele está descansando e o que ele está dizendo, e vamos girar 
este ao redor em um modo muito simples e então o câncer vai 
embora. Nós reduzimos tensão, nós fortalecemos o sistema 
imunológico, o corpo fica alcalino, e doença não pode existir. 114 
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Nós estamos pondo muitas toxinas em nosso corpo e não esvaziando 
as toxinas fora rápidas suficiente. Significando nosso corpo é tóxico.  

Nós não estamos pondo suficiente dos nutrientes necessários em 
nosso corpo, e os nutrientes que estão entrando não estão estando 
absorvidos. Este significa que nós somos nutritionally deficiente.  

Nós somos exposto para e negativamente afetado por caos de 
eletromagnético.  

Nós prendemos tensão mental e sentimental.  

 

Desde que todo assunto consiste em última instância de energia, em 
condições simplistas a causa de toda doença é desequilíbrio enérgico.  

CAPÍTULO 6 

Como nunca para Ficar Doente Novamente  

Você pode chamar este capítulo: "Como curar Toda Doença"; "Como 
viver Saudável e Doença Livre Para sempre"; "Como ser Jovens Para 
sempre"; "Como ter Saúde Dinâmica, Vibrante"; "Como viver ser 100 
e Nunca estar Doente"; "Como ser um Superhero"; "Como viver Sem 
Drogas e Cirurgia"; "Como nunca para Ficar Velhas"; "Como olhar 25 
anos Mais jovens"; "Como manter Mocidade"; "Como parecer com 
Você Achou o Manancial de Mocidade". Você pode chamar este 
capítulo qualquer coisa que você quer, mas basicamente este capítulo 
dará a você as informações potencialmente para eliminar qualquer 
enfermidade ou doença você atualmente pode ter, e previna qualquer 



enfermidade e doença na futura. Esta informações também 
permitirão a você diminuir potencialmente a velocidade e até inverter 
o processo de envelhecimento. Mantenha em se importe que eu não 
sou um doutor médico. Se você atualmente estiver sendo tratado por 
um doutor médico tem certeza que eles sejam informados sobre que 
você está fazendo. Eu não posso diagnosticar ou tratar condições 
médicas de ninguém. Eu apresento este para propósitos educacionais 
somente. Esta informações são estritamente minha opinião e baseada 
nas informações atualmente disponíveis. Eu acredito em tudo para 
ser verdade e precisa.  

Agora mesmo, você ou ter alguma enfermidade ou doença conhecida 
como câncer, diabete, etc., ou você reivindica ser saudável. Se você 
reivindicar ser saudável, você experiência provavelmente quieta as 
enxaquecas ocasionais normais, dores e dores, fadiga, indigestão, 
frios e Mais, azia, etc. pessoas saudáveis Denominadas acreditam que 
estas condições médicas ocasionais sejam "normal." Eles não são. 
Uma pessoa saudável tem pequeno, se algum, corpo odor, eles não 
têm nenhuma respiração ruim, nenhum pé odor, sua urina e 
tamborete não cheiram, eles dormem soundly, eles não têm 
nenhuma erupções cutâneas de pele ou caspa, eles não são 
deprimidos ou estressado, eles raramente, se sempre, consigam 
frios, fius, azia, dores, e dores. As pessoas verdadeiramente 
saudáveis estão cheias  
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De energia e vitalidade, e nunca tenham que tomar qualquer não-
prescrição ou droga de prescrição porque eles nunca têm quaisquer 
sintomas que exigiriam que eles tomasse uma droga. Então, em 
realidade todos de vocês lendo este livro é insalubre até certo ponto. 
Eu posso assegurar você que se você continuar fazer o que você 
sempre fez no passado, sua saúde física lentamente começará a 
deteriorar, você conseguirá mais náuseas e doenças, e sua energia 
continuamente nivela afundará.  

Algumas pessoas sempre perguntam a mim se tudo que eu disser é 
verdade, como fez Tia Millie vive de ser oitenta e cinco? Primeiros, eu 
digo que eu gostaria de oferecer a minhas condolências para a morte 
prematura do Tia Millie. É triste para ver alguém morrer tão jovem. 
Você vê, eu acredito que o corpo humano, como todos os mamíferos, 
deviam viver de estar bem por 100 anos de idade. Quando você 



comparar os palmos vitalícios de virtualmente todos os mamíferos, 
eles vivem bem mais do que seriam o equivalente de 120 anos 
humanos. Então, morrendo às oitenta e cinco para mim está 
morrendo jovem. Secundariamente, Tia Millie viveu a primeira 
metade de sua vida onde a quantia de toxinas sendo posta no corpo 
era uma fração do que é hoje. Eu ouço muito sobre o fato alegado 
que nós estamos vivendo mais longos que sempre. Isto 
categoricamente não é verdade. Sim, é verdade que as pessoas ficar 
na cama até tarde lactância casas e gancho das camas do hospital 
até os dispositivos de sistema de suporte a vida que mantêm o corpo 
físico vivos por anos, mas realisticamente estas pessoas não estão 
vivendo. As estatísticas em período de vida são fraudulentas e falso.  

Mantenha em se importe que estas estatísticas, como a maior parte 
de recomendações de saúde e estatísticas, venham do governo. Sem 
entrar em uma dissertação muito longa aqui eu só assinalar os fatos. 
Quando informações são apresentadas do governo, como lifespan, 
recomendadas diariamente mesadas de vitaminas e minerais, a 
pirâmide de comida, etc., você absolutamente tem que saber que 
esta informações são falsas, fraudulentas, e enganoso. O governo 
apaga esta informações baseadas 100 por cento em quanto dinheiro 
eles receberam dos vários grupos de lobbyings que querem certas 
coisas para ser ditos pelo governo. Lembre, é sempre tudo sobre o 
dinheiro. As corporações querem fazer bilhões de dólares em lucros 
adicionais. É por isso que eles gastam dezenas de milhões de dólares 
com lobbyists dando este dinheiro via o vários payoff métodos que eu 
expliquei, para os políticos de forma que governo pode então apagar 
relatórios, estatísticas, notícias, imprensa lança, e vários tipos de 
recomendações que não são verdade mesmo, mas só projetada para 
aumentar os lucros dos interesses especiais que deram aos políticos 
dezenas de milhões de dólares. Isto é como ele trabalhos. Lembre 
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Novamente como o dinheiro é feito e sempre lembrou de é sempre 
tudo sobre o dinheiro.  

Uma nota lateral para você considerar é o fato que a maioria de 
riqueza desenvolvida neste país era pelo uso de contratos do 
governo. Este significa aquele saldando pessoas de políticos ficaram 
ricos. O que isso significa ser seus dólares de imposto foram usados 
pelos políticos pouco éticos e dados para o insiders que são agora 
bilionários. O governo toma seus dólares de imposto e linhas seus 
próprios bolsos com milhões de dólares e faz seus amigos e insiders 



multimilionários e bilionários. Isto é como ele trabalhos, povos. Eu 
espero que você abriria seus olhos para a verdade. Novamente, eu 
estou dizendo a você esta de informações de primeira mão e 
conhecimento de primeira mão. Eu sou o mais interior que está 
soprando o apito na verdade atrás da corrupção nas corporações e 
governo. Eu posso assegurar você, eu sou o um homem isto, os 
membros de diretoria de corporações importantes em torno do 
mundo quer livrar-se de. Eu sou o um homem que os políticos 
absolutamente querem destruir, descrédito, e tenha desapareça. Mas, 
por causa da humanidade e sociedade e SUA saúde, eu sou levantar-
se e expondo os segredos que foram escondidos de você para bem 
por 100 anos. Eu estou puxando de volta a cortina e expondo as 
fraudes e criminals que estão tirando dinheiro diretamente de seu 
bolso e de propósito fazendo que você sofre e morre 
desnecessariamente—todo de forma que ELES podem fazer milhões e 
milhões mais.  

Agora deixe-me voltar para esta lifespan estatística. Eu tenho que 
dizer a você, toda vez alguém diz que nós estamos vivendo mais 
longos que sempre eu quero gritar. Novamente, eu quero que você 
saiba que é uma mentira. O governo quer que você acredite nisto 
porque eles querem que você acredite naquelas drogas e cirurgia 
estão fazendo um trabalho maravilhoso, mantendo em se importarem 
que a maioria de dinheiro que está entrando os bolsos de políticos ao 
redor do mundo é da indústria farmacêutica. Considere que até Fidel 
Castro da Cuba tem uns estimados líquidos no valor de $550 milhões, 
muito de qual vem diretamente da indústria farmacêutica! Isto era 
reportado em revista de Forbes. A linha de parte inferior é pessoas 
não estão vivendo mais longas que sempre. É uma estatística falsa. 
Mais importante, aqueles que estão em seu cinqüenta, anos sessenta, 
e anos setenta são fracos, doentios, e apenas vivendo. O fato do 
assunto é uns 100 anos de idade de pessoa deviam ser fortes, 
flexível, cheia de vida e energia, e tenham a capacidade física do que 
a pessoa de quarenta anos de idade média tem. Está divertindo para 
mim quando você ouvir a Associação Americana de Médicos classificar 
alguém em seu cinqüenta como sendo "mais velho," e alguém em 
seus anos sessenta 118 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
querem que Você saiba  

Como sendo "velho." A parte mais surpreendente disto é que é 
assumido aquele como você fica mais velho, é normal para estar em 
um pouco de tipo de medicamento. Isto simplesmente não é verdade.  



A linha de parte inferior é que você é qualquer um (a) muito doente. 
(b) Um pouco doente, ou (c) sobre ficar doente.  

É duro de achar uma pessoa verdadeiramente saudável. As boas 
notícias são existir uma saída. Vamos examinar onde você está agora 
mesmo. Você está cheio de toxinas. Você também é deficiente em 
nutrientes necessários. A energia em seu corpo não está 
corretamente fluindo. Muitos de seus sistemas não estão operando 
em níveis favoráveis. Você qualquer um notar sintomas severos, ou 
você tem sintomas aprazíveis que você classifica tão normal. O que 
nós podemos fazer para (a) erradiquemos algum e todos os sintomas 
você ter, deste modo "curando" a doença ou enfermidade e (b) 
previna alguma enfermidade ou doença de começar, deste modo 
dando a você um aumento tremendo em energia, vitalidade, e saúde 
dinâmica vibrante? A primeira coisa eu recomendaria é que você 
busca saúde adequada se importar de uma saúde profissional-se 
importa provedor que não usa drogas ou cirurgia. Desde que toda 
pessoa é diferente e toda condição é diferente, você precisa ter uma 
com conhecimento pessoa examina você e dá que você destina 
cuidado. Mantenha em se importe que toda saúde-se importa 
provedores terem fundos e experiências diferentes, e podem ter 
opiniões diferentes sobre o curso de ação que é melhor para você. É 
sábio para ficar vários opiniões de várias pessoas.  

A grande pergunta eu freqüentemente consigo ser: Como eu acho 
uma boa alternativa, toda-saúde natural-se importa provedor? Isto é 
uma pergunta excelente. Infelizmente, esta saúde-se importa 
médicos não podem anunciar porque o FDA está procurando pelas 
pessoas que estão curando doença sem drogas e cirurgia, e se o FDA 
fica ciente destas pessoas, história mostra que o FDA ou FTC dirigirão 
esta saúde-se importa médicos fora do mercado. Um caminho 
simples para achar alguém que boa em sua área é para afundar para 
sua loja de comida de saúde local e perguntar que eles recomendam. 
Em meu Site da Web, www.naturalcures.com, eu tenho uma área de 
membro privado onde você pode ser fornecido com recomendações 
das pessoas em sua área que tem registros de caminho excelentes 
em usar todas as-terapias naturais. Falando de modo geral, saúde-se 
importa provedores que praticam homeopatia, acupuntura, medicina 
de quiroprática, herbology, e terapia nutricional são todos os bons 
lugares para começar. Eu mesmo fui tratado por mais de 200 saúde 
natural-me importa provedores de em torno do mundo. Se é melhor 
que o outro? Sim. Em muitos casos, eles também são muito 



diferentes em sua abordagem. Eles todos fornecem um pouco de 
benefício? Eu acredito em isso. Faça Como nunca para Ficar Doentes 
Novamente 119  

Alguns tratamentos e terapias trabalham mais rápido e mais 
completamente que outros? Sim. Porém, os aqueles trabalhos 
melhores para mim não podem trabalhar melhor para você. Todo 
mundo é diferente, toda situação e condição é diferente, e o mesmo 
tratamento pode ter resultados variados com cada pessoa. Você tem 
que tomar responsabilidade para sua própria saúde. Ninguém sabe 
isso tudo. Ninguém, inclusive a indústria farmacêutica e doutores 
médicos, tem um monopólio na verdade. Então, o primeiro passo é 
para buscar fora alternativa, toda-saúde natural-se importa 
provedores, e comecem a experimentar por você mesmo os 
benefícios você apreciará sem drogas e cirurgia.  

Além do tratamento costumizado você receberá de um licenciada 
holistic saúde-se importa médico que dos não usa drogas e cirurgia, 
eu acredito que fazendo as coisas neste capítulo pode potencialmente 
doença de cura e enfermidade que você atualmente pode ter 
(forneceu, claro, que a condição não é passada o ponto sem volta), e 
previna enfermidade e doença de já acontecendo. Estas 
recomendações também são o melhor caminho para diminuir a 
velocidade, ou potencialmente contrário, o processo de 
envelhecimento, fazendo que você olha e parece mais jovem que 
você tem em anos.  

Em geral condições, o caminho para erradicar qualquer e toda 
enfermidade e doença que você pode ter, previna enfermidade e 
doença de acontecer no futuro, e diminuir a velocidade ou 
potencialmente inverter o processo de envelhecimento está para 
fazer o seguinte:  

Elimine as toxinas que construíram em seu sistema. Você é carregado 
com toxinas. A única pergunta é, quanto. Você absolutamente deve 
conseguir estas toxinas fora de seu corpo se você quiser curar e 
prevenir enfermidade e doença. Conseguindo as toxinas fora de seu 
corpo imediatamente pode aumentar energia, ajuda você perder 
peso, elimine depressão e ansiedade, e potencialmente invertam a 
maior parte de enfermidades e doença. A básica limpe que você devia 
ser (a) um dois pontos limpa, (b) um liver/gallbladder limpa, (c) um 
kidney/bladder limpa, (d) um metal pesado limpa, (e) um parasita 



limpa, (f) uma Candida limpa, e (g) um cheios-corpo gordo 
tissue/lymphatic limpa.  

Pare, ou pelo menos reduza as toxinas entrando em seu corpo. Em 
hoje o mundo é totalmente impossível para eliminar toxinas de entrar 
em seu corpo, mas nós dramaticamente podemos reduzir a quantia 
de toxinas entrando.  

Tenha certeza que nossos sistemas de eliminação são limpas e não 
mais lentas, deste modo permitindo as toxinas que nós pomos em 
nosso corpo e as toxinas que desenvolvem em nosso corpo 
naturalmente estão sendo eliminados depressa e não acumulando.  

120 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Tenha certeza que nós estejamos ficando quantias adequadas de 
nutrição na forma de vitaminas, minerais, enzimas, cofactors, e vida-
sustentando "energia" e terem certeza que nosso sistema pode 
assimilar estes nutrientes vitais.  

Reduza e/ou neutralize a energia de eletromagnético que está 
atacando nossa energia de corpo Fields e celas.  

Reduza tensão.  

Use nossa mente e palavras para criar um corpo alcalino saudável 
pH, e realmente mude DNA geneticamente defeituoso estrutura em 
estruturas de DNA saudáveis normais.  

 

Lembre no último capítulo que nós conversamos sobre a causa de 
virtualmente toda doença. Lembre de que eu disse que você qualquer 
um pegará algo e você sucumbir para isto, ou você desenvolve algo 
no corpo. Estas duas coisas acontecem porque você tem (1) muitas 
toxinas no corpo, (2) deficiências nutricionais, (3) exposição a caos 
de eletromagnético, (4) tensão.  

Se aquelas são as quatro causas de virtualmente toda doença, então 
o caminho para prevenir qualquer da doença é para ter certeza 
aquele em efeito que você não tem quaisquer toxinas no corpo, você 
não tem quaisquer deficiências nutricionais, você não é exposto para 
caos de eletromagnético, e você não tem nenhuma tensão. 
Teoricamente, se isso era para acontecer você não podia ficar doente.  



Deixe-me dizer isto novamente. Se a causa de toda doença é muitas 
toxinas, deficiências nutricionais, caos de eletromagnético, e/ou 
tensão, então se você não tivesse toxinas no corpo, se você não 
tivesse deficiências nutricionais, se você não tivesse exposição a caos 
de eletromagnético, e se você não tivesse tensão, então você não 
pode ter qualquer doença!  

Isto faz sentido? Você pode ver por que drogas não são a resposta? 
Drogas e cirurgia simplesmente sintomas de endereço, não a causa 
de enfermidade e doença. Os doutores médicos tratam sintomas, eles 
não tratam a pessoa inteira. As drogas simplesmente suprimem 
sintomas causando o corpo para fazer COISAS ANTINATURAIS! Pense 
sobre isto. As drogas não criam normalidade ou equilíbrio no corpo. 
As drogas criam um estado de desequilíbrio. Isto é por que drogas 
CAUSAR mais doenças. As drogas não curam nada. As companhias de 
droga que dizem para você que eles estão tentando achar uma cura 
para doença absolutamente estão deitando. As companhias de droga 
sabem aquelas drogas não curarem doença. As companhias de droga 
sabem as drogas só suprimem sintomas e causam o corpo para fazer 
coisas antinaturais e estar completamente fora de equilíbrio. As 
companhias de droga sabem que sua doença de causa de drogas, não 
cure doença. As companhias de droga notoriamente são, blatantly 
mentindo para você. Como nunca para Ficar Doentes Novamente 121  

Eu vi CEOs das companhias de droga vão na televisão e olham para a 
máquina fotográfica, lendo a escritura que seus advogados 
escreveram, dizendo, "Nós estamos trabalhando em uma cura." Eles 
não estão trabalhando em uma cura. Eles estão trabalhando em algo 
para suprimir um sintoma e apagar o corpo de equilíbrio. Pense sobre 
este: Todas companhias de droga são drogas de pesquisa só 
patenteável! Todo dinheiro que recebe para caridades e fundações é 
usada para achar drogas patenteáveis! Toda consolidação de dívida 
flutuante do governo acostumado a pesquisa a prevenção e cura de 
toda doença está só sendo usada para achar DROGAS 
PATENTEÁVEIS. Este significa todo o dinheiro está sendo usado para 
achar uma droga patenteável que pode ser vendida e fez companhias 
de droga bilhões de dólares em lucros. Não um centavo é sempre 
costumava olhar para tratar, prevenindo, ou curando doença com 
métodos naturais.  

Nenhuma companhia de droga, nenhuma companhia farmacêutica, 
nenhuma saúde-se importa companhia, nenhuma associação, 
nenhuma fundação, e nenhum dinheiro do governo é sempre 



acostumado a pesquisa naturais nonpatentable métodos para curar, 
previna, e tratem doença! Isto está intimidando! Isto devia conseguir 
você para acordar para a verdade—que é só tudo sobre o dinheiro. O 
fato do assunto é o caminho para prevenir e curar qualquer doença é 
relativamente simples e barata. Se nós olharmos para as quatro 
causas básicas para toda doença e tentarmos esmurrar buracos em 
que ele ninguém pode. Eu me sentei em debates por horas, e horas, 
e horas com as pessoas tentando mostrar que existem doenças que 
não são causadas por aquelas quatro coisas. Ache o que, não existe 
um cientista, não um pesquisador, não um doutor médico que pode 
fazer um argumento constrangedor contra que eu acabei de dizer.  

Não existe um doutor que pode provar que toda doença não é 
causada por uma de, ou uma combinação de, as quatro coisas eu 
menciono acima de. A razão você nunca ouve sobre é ninguém pode 
ganhar dinheiro se eles aceitarem a verdade! As companhias de 
droga sabem a verdade, mas a verdade apagará eles. Os políticos 
sabem a verdade, mas a verdade, se exposto, custará eles centenas 
de milhões de dólares. Os mais poderosos, pessoas mais ricas na 
Terra de Planeta sabem a verdade, mas expondo a verdade custará 
eles sua influência, seu poder, e seu bilhões. É triste, está doente, é 
ultrajante, e ele absolutamente tem que parar. A saúde das pessoas 
na Terra de Planeta depende desta verdade terminando. Os milhões 
das pessoas continuarão a sofrer e morrer desnecessariamente se 
esta verdade sobre a causa, prevenção, e cura de doença é 
escondida. Os milhões das pessoas em torno do mundo 
permanecerão empobrecido, ambos fisicamente e financeiramente, se 
esta verdade sobre saúde se importa, sobre o governo, sobre a 
causa, a cura, e prevenção de doença não é exposta e abraçada pelas 
massas. 122 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que 
Você saiba  

O que eu quero fazer aqui é dar a você algumas coisas muito 
específicas para fazer isto pode tratar cada um daquelas quatro 
causas de doença. Eu vou listar muitos, muitas coisas para você 
considerar fazer. Não seja subjugado por esta lista. Se você estiver 
lendo este não pensa que você deve fazer todas estas coisas 
começando amanhã se você quiser prevenir e curar qualquer doença 
que você tem. Considere ir em um passo fácil bom. Considere 
adicionar algumas coisas lentamente em sua vida. Faça estas coisas 
em um passo e nível que com que você se sente confortável. Por 
favor note que isto não é a lista completa. É um bom ponto de 



partida. Eu posso dizer a você que eu pessoalmente faço a maioria 
destas coisas a maioria do tempo. É importante para você saber 
aquela perfeição não está fazendo todas estas coisas o tempo todo. 
Isso seria fanático e, bastante francamente, impossível para a 
maioria das pessoas. Você precisa fazer o que você se sente bom 
sobre fazer.  

Comece com um destes artigos e então lentamente adicionam outro 
quando você se sentir confortável. Alguns de vocês começarão 
implementando muitas destas sugestões imediatamente. Alguns de 
vocês irão lento. Se você fizer estas coisas, em minha opinião, você 
virtualmente nunca devia ficar doente. Se você ficar doente a 
severidade e duração da enfermidade será pequena. Lembre, o corpo 
cura propriamente! As drogas e cirurgia não curam. Os doutores não 
curam. Nenhum tratamento cura ou cura. O corpo em efeito cura e 
cura propriamente. Pense sobre isto. Se você cortar seu dedo e você 
não fazer nada para isto, o corpo simplesmente curará. Pode tomar 
alguns dias, pode tomar algumas semanas, mas o corpo curará 
propriamente. Se você cortar seu dedo muito profundamente que 
você pode AJUDAR O CORPO CURAR MELHOR E MAIS RÁPIDO, mas 
você não pode curar o corpo. Só o corpo cura propriamente. Isto é 
um conceito importante para lembrar. Todas estas sugestões neste 
capítulo são projetadas para ajudar o corpo cura propriamente. Todas 
estas sugestões são projetadas em última instância para girar pH do 
seu corpo de ácido, onde doença e enfermidade podem desenvolver, 
para o estado saudável de alcalino, onde doença e enfermidade não 
podem existir. As pessoas sempre perguntam a mim a pergunta, 
"Como eu giro meu corpo de ácido pH até alcalino pH?" A resposta é, 
faça as coisas neste capítulo. Isto é um conceito importante. Não 
existe uma coisa que pode girar seu corpo de ácido pH até alcalino 
pH. A razão é que eu não sei o que está CAUSAR seu corpo para ser 
ácido. Podia ser desidratação, podia ser tensão mental e sentimental, 
podia ser alguma comida particular que você está comendo, podia ser 
uma substância química particular que está na comida que você está 
comendo, podia ser uma deficiência nutricional, podia ser um 
debilidade genético que está sendo exposto por causa de um 
combinação de quarenta coisas diferente. Eu não sei, e ninguém 
saiba por que Como nunca para Ficar Doente Novamente 123  

PH do seu corpo é ácido. O que eu acredito é aquele se você fizer as 
coisas neste capítulo, virtualmente corpo de todo mundo pode girar 
de ácido até alcalino pH. Isto é uma de nossas últimas metas e é um 



dos mais ingênuos caminhos para determinar o quão saudável você 
é. Se pH do seu corpo é alcalino que é virtualmente impossível 
conseguir câncer ou qualquer outra doença grave.  

Como eu mencionei mais cedo neste livro, ambos o FDA e o FTC, 
como também outras organizações do governo, corporações, a mídia 
de notícias, e outros grupos, habitualmente usem censura como um 
método para esconder a verdade sobre curas e remédios naturais do 
público. Lembre, está no financeiro melhor interesse dos políticos, o 
FTC, o FDA, as companhias de droga, as fundações, as caridades, e a 
mídia de notícias para esconder a verdade sobre remédios naturais. 
Lembre, eles ganham dinheiro desde que você está doente e 
comprando drogas. Com isso em mente, eu decidi escrever este livro. 
Afinal, isto é a América onde nós temos a Constituição dos Estados 
Unidos e o Bill de Direitos. A Primeira Emenda para a Constituição dá 
a mim, como um cidadão Americano, o direito absoluto de fala livre. 
Infelizmente, muitos de vocês não podem saber que a Comissão de 
Comércio Federal é mais poderosa que a Constituição dos Estados 
Unidos. Muitos de vocês não podem saber que o FDA também é mais 
poderoso que a Constituição dos Estados Unidos. Estas duas 
organizações são usadas pela administração para suprimir o fluxo 
livre de informações e idéias. Estas duas agências do governo são 
habitualmente usadas pela administração, em minha opinião, 
suprimir direito dos cidadãos individual de fala livre. Lembre, ambos o 
FDA e o FTC têm quase último poder em carregar pessoas, 
disseminando informações falsas e enganosas sobre indivíduos como 
eu mesmo, e processando aqueles indivíduos. Ambos o FDA e o FTC 
estão em muitos juiz de casos, júri, e executor. Eles fazem as regras, 
eles obrigam as regras, e eles mesmos, em muitos casos, decidam se 
você é culpado ou não. E você pensou que nós vivemos em uma 
sociedade livre. Você pensou que nós tivemos proteção igual debaixo 
da lei. Você pensou que a Constituição disse que todo cidadão é 
intitulado para o devido processo de lei.  

Bem, acorde e cheire as rosas. Eu quero que você saiba por que eu 
sou tão louco quanto inferno, e não indo tomar isto mais. Quando eu 
decidi escrever este livro Sobre o qual a Comissão de Comércio 
Federal simplesmente entrou e ME ORDENOU não pôr informações de 
produto específicas neste livro! Você está lendo este direito. A 
Comissão de Comércio Federal entrou e, em minha opinião, 
desnudou-se-me de meu Primeiro direito de Emenda. O FTC disse 



aquele se eu puser informações de produto específicas neste livro e 
tentado 124 Curas Naturais "que Eles" Não querem que Você saiba  

Venda este livro na televisão que eles iria em efeito confisca estes 
livros e queima estes livros. Não, isto não é fantasia. Isto é 
categoricamente 100 por cento verdade. Como eu posso provar isto? 
Se você for para www.naturalcures.com e se torna um membro 
privado, eu tenho toda carta para lá e para cá o FTC postou em meu 
Site da Web. Você verá as cartas reais proibitivo do FTC mim para 
pôr informações de produto específicas neste livro, e em efeito 
ameaçando confiscar e queimar estes ganchos. Leia as cartas. Você 
verá em preto e branco aquele o que eu estou dizer é 
categoricamente 100 por cento verdade. O governo dos Estados 
Unidos está tentando suprimir o fluxo livre de opiniões e idéias 
quando vier para saúde se importa. O  

O governo dos Estados Unidos especificamente está tentando me 
fechar em cima porque eu amexposing a verdade sobre a fraude que 
continuo com a indústria farmacêutica. Pense sobre isto. Se eu disser 
o que eu quis dizer neste livro, e se eu simplesmente exercício meu 
direito constitucional de fala livre, o FTC em efeito disse que eles me 
processariam, potencialmente me encarcere, e confisquem e 
queimem todos os meus livros e provavelmente todos os meus outros 
documentos e informações de pesquisas. Você pode estar agitando 
sua cabeça e dizendo para você mesmo "isto é impossível." Bem, não 
é impossível. É verdade e está acontecendo agora, e não só para 
mim, mas para centenas de outros autores, pundits, comentaristas, e 
advogados de saúde como eu mesmo. Eu sei que soa como a 
Alemanha nazista ou a Rússia stalinista, mas esta supressão está 
acontecendo para as pessoas como eu por toda parte a América e no 
mundo inteiro. Você precisa saber aquela supressão pelos governos 
em torno do mundo no fluxo livre de informações relativo a saúde e 
nutrição está em um todo o-tempo alto e ficando pior. Mais pessoas 
estão sendo perseguidas e processadas para conversar sobre 
remédios naturais e caminhos naturais para curar e prevenir doença 
que sempre em nossa história. Isto está só sendo feito para proteger 
os lucros daqueles que estão fazendo milhões de dólares nos fracos e 
doentes e informados mal.  

Por causa desta supressão de FTC eu não tenho permissão para dar a 
você marcas de produto específicas neste livro. Porém, eu tenho boas 
notícias. Você pode ir para meu Site da Web, www.naturalcures.com, 
e se torne um membro, ou você pode subscrever para minha 



comunicação mensal. Quando você se tornar ou um membro de 
minha comunidade de Site da Web ou um assinante para minha 
comunicação você terá acesso a escrever ou me e-mail, como 
também várias saúde licenciada-se importa médicos que 
pessoalmente me trata, e você poderá perguntar a qualquer 
questionar que você quer e fica respostas específicas. A Comissão de 
Comércio Federal está até tentando parar o que eu digo em 
conversações privadas no telefone ou via carta. Não é aquele Como 
nunca para Ficar Doentes Novamente 125  

Surpreendente? O governo está provavelmente analisando minhas 
cartas, fac-símiles, e e-mails e lendo eles. Isto é o quão assustado o 
governo é do que eu estou fazendo.  

Atrás deste livro existem também várias organizações e licenciaram 
saúde-se importar médicos que você pode escrever para e fica 
recomendações específicas. Eu quero que você tenha esta 
informações. Eu quero que você tenha este conhecimento. Não é 
sobre o dinheiro para mim mais; é sobre você ficando saudável. 
Como uma nota lateral, eu carrego para meu Site da Web e 
comunicação, mas por favor notem que eu não aceito qualquer 
publicidade, nem eu vendo quaisquer produtos, nem é que eu 
compensei de qualquer forma para produtos que eu recomendo ou 
sugiro que você use. Por favor também note que uma porcentagem 
enorme de todos os lucros gerados de alguns de meus 
empreendimentos agora estão sendo especificamente usadas para 
lutar corporativo e corrupção do governo e aumentar saúde-se 
importar consciência em torno do mundo. Por favor saiba que tudo 
que eu estou fazer é de um coração puro. Eu não estou fazendo este 
para o dinheiro. Eu estou fazendo este para você e as pessoas que o 
precisam do mais. Deixe-me dizer que isto novamente muito não 
existe nenhuma confusão: Diferentemente de virtualmente toda 
saúde única-se importa advogado, eu não pessoalmente vendo 
quaisquer produtos. Eu não sou pago ou dada qualquer compensação 
das companhias para recomendar seus produtos. Eu não sou 
compensado de qualquer forma se você escolher comprar um produto 
que eu recomendo. Eu só vendo livros e informações, e usem a maior 
parte daquele dinheiro para não para minha própria riqueza pessoal 
criando, mas bastante para expandir esta missão de expor 
corporativo e corrupção do governo, e informando pessoas sobre a 
verdade sobre saúde. Eu dôo quantias enormes de dinheiro para 
organizações que promovem liberdades de saúde. Tudo isso 



supressão que eu pessoalmente estou debaixo de está ultrajante. Os 
ataques que eu enfrento de maneira regular em rádio, televisão, 
jornais, e revistas estão sem precedentes por um advogado de saúde. 
O governo, a indústria farmacêutica, e a indústria de comida estão 
pondo juntas o que eu acredito ser um dos maiores esforços 
coordenado para desiludir e destruir um individual. Meu insiders diz a 
mim que virtualmente milhões de dólares estão sendo postos em e 
coordenados com agências do governo especificamente para me 
dirigir fora do mercado e me desacredita.  

Por que eu estou disposto a apagar eu mesmo para tais ataques e 
abuso? Porque eu sinto é minha missão em vitalícia soprar o apito na 
cobiça corporativa e a corrupção no boardrooms através do mundo e 
nas agências do governo através do mundo. Eu acredito em que é 
minha missão para ajudar livre o mundo de enfermidade e doença e 
informar eles que 126 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
querem que Você saiba  

Sobre a verdade sobre saúde, nutrição, e remédios naturais. Se você 
quiser me ajudar, eu quero que você saiba eu absolutamente 
necessidade SUA AJUDA. Eu estou debaixo de ataques constantes 
malignos. O ponto é, e a fim de manter esta missão movendo 
adiante, eu preciso de seu suporte, eu preciso de seus pensamentos 
positivos, e eu preciso de sua ajuda. O melhor caminho para ajudar 
esta missão está para se tornar um membro de meu Site da Web 
www.naturalcures.com, ou subscreva para Curas Natural 
Comunicação Mensal do minha comunicação mensal Kevin Trudeau. 
Mais informações sobre estas duas fontes informadoras está 
disponível atrás deste livro. Eu encorajaria que você subscrevesse de 
forma que você pode ajudar a causa e é parte da solução. Quando 
você subscrever para minha comunidade de Site da Web, 
www.naturalcures.com, ou minha comunicação mensais você permite 
que eu inunde políticos e cabeças corporativas com correio e 
correspondência, que é um dos caminhos mais poderosos para afetar 
mudança e devolver nossas liberdades de saúde e permitir a você a 
liberdade de ficarem curas naturais para sua doença.  

Agora vamos olhar para as várias recomendações para a prevenção e 
cura de doença. Cada um destas recomendações podiam tomar um 
livro inteiro para explicar em detalhe. Se eu fosse entrar em cada um 
destas recomendações e tentar explicar para você as razões 
específicas para fazer isto e se beneficiar você alcançará, levaria 
centenas das páginas para CADA UM destas recomendações. De fato, 



muitos livros já foram escritos para cada um destas recomendações. 
Eu encorajo que você leia aqueles livros se você não for totalmente 
seguro dos benefícios poderosos que você receberá empregando 
estas recomendações em sua vida. Você verá como estes 
procedimentos simples e efetivos, técnicas, e tratamentos realmente 
curam" sua doença  

De forma que é o resumo. Se eu para telefonar você e teste você era 
que eu diria, "O que são as duas razões principais que você está 
doente?" Eu espero que você imediatamente possa dizer, "Porque 
você pega algo e sucumbe para os gérmenes, bactéria, ou vírus, ou 
você desenvolve algo em seu corpo." Se eu fosse perguntar a você o 
que é as quatro razões principais que acontece, eu espero que você 
possa dizer, (1) muitas toxinas no corpo, (2) nutricionais deficien-
cs,(3) exposição a caos de eletromagnético, e (4) tensão.  

Neste momento eu espero que uma lâmpada incandescente saiu em 
sua cabeça. Neste momento eu espero que você possa ver as duas 
coisas importantes que eu estou tentando conseguir por. A primeira 
coisa importante neste momento que você tem que entender é 
aquele cuidado de saúde é tudo sobre o dinheiro, que a saúde inteira-
se importa indústria está só interessada em fazer lucro, que a saúde 
inteira-se importa Como nunca para Ficar Doentes Novamente 127  

A indústria não tem nenhum interesse em curar ou prevenir doença. 
A saúde inteira-se importa indústria tem só um objetivo, e isto é para 
aumentar lucros. A saúde inteira-se importa indústria inclui as 
companhias de droga, todo único médico e associação de saúde, toda 
caridade envolvida em levantar dinheiro para pesquisa em doença, 
como também todo membro do Congresso, todos os nossos políticos, 
o FDA, e o FTC, como também a mídia de notícias na televisão, rádio, 
jornais e revistas.  

A corrupção corre mais fundo que você podia já imaginar. Todos 
estes bigwig gatos gordos estão fazendo milhões de dólares desde 
que drogas estão sendo vendidas, e vendidas, e vendidas, e as 
pessoas permanecem doente, e doente, e mais doente. Você tem que 
entender o poder de cobiça e o poder do amor de dinheiro. Você tem 
que entender como motivou pessoas são para o poder, influência, e 
dinheiro. Esta força motriz é atrás da fraude e corrupção em saúde se 
importa. Você tem que entender o motivo de dinheiro atrás de 
corporações, corporações especificamente publicamente negociadas. 
Você tem que saber que todo publicamente negociou corporações, 



todos os oficiais e diretores daquelas corporações têm só um objetivo 
e isto é para aumentar acionista estimar, aumentar lucros, aumentar 
vendas, e conseguir mais pessoas para usar seus produtos. Você tem 
que saber que a responsabilidade LEGAL de corporações é para 
aumentar lucros acima de tudo outro.  

Você tem que saber que publicamente negociou corporações 
aproveitam-se habitualmente de seus empregados; Aproveite-se de e 
destrua o ambiente; Aproveite-se de, minta para, engane e engane 
seus clientes—todos para aumentar lucros. É importante saber que é 
sempre tudo sobre o dinheiro. Você tem que saber aqueles políticos 
estão fazendo milhões de dólares comprando e vendem linhagem, 
principalmente ações farmacêuticas, usando informações mais 
interiores. Você tem que saber que estes políticos passaram por uma 
lei permitindo a eles aproveitar-se legalmente de informações mais 
interiores, e que se você e eu fizemos a exata mesma coisa que nós 
iríamos para a prisão para quebrarmos a lei. Você tem que saber que 
o governo quer promover e empurrar droga usar porque os políticos 
individuais em Washington estão fazendo milhões de dólares no 
processo. Você tem que entender e saber que a administração usa o 
FDA e o FTC espremer competidores, elimine independente pensando 
pessoas, e suprimam Primeiro direitos de Emenda das pessoas de 
fala livre. Você tem que entender o quão volumosa a campanha de 
desiludir a verdade é.  

Você deve saber que esta indústria inteira, de Washington até o FDA, 
para o FTC, para as companhias de droga, para todas as associações, 
as 128 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você 
saiba  

Fundações, e caridades, como também a mídia de notícias, são todo 
difíceis para brainwash você e enganam você em pensar que a 
grande mentira que droga são segura e remédios efetivos, e naturais 
são ineficazes e perigosos. Eles querem que você acredite naquela 
mentira porque eles fazem milhões de dólares, bilhões de dólares em 
lucros tão longos como você acredita naquela grande decepção. Uma 
vez que você entende as motivações atrás deste movimento, então 
eu espero que você entenda que o segundo ponto que eu conversei 
sobre até agora. Eu espero que você entenda a causa de doença.  

Então, basicamente neste momento você devia ter um aperto em 
dois conceitos básicos. Primeiros, a motivação atrás da decepção e a 
fraude tentando conseguir você acreditar naquelas drogas e cirurgia 



são a resposta quando de fato existem todos os-remédios naturais 
que podem curar e prevenir virtualmente toda doença; E 
secundariamente, eu espero que você entenda agora mesmo a causa 
de virtualmente toda doença. Se você realmente entender que a 
causa de doença que você pode ver aquelas drogas nunca podem 
doença de cura; Você verá o grande, enorme, volumoso exposé que 
eu estou soprando o apito. Você verá que eu estou deixando o gato 
fora da bolsa em umas das maiores descobertas neste século. Aquela 
descoberta é aquelas das causas importantes de toda enfermidade e 
doença é realmente as vacinas, a não-prescrição no balcão drogas, e 
as drogas de prescrição! As companhias de droga eles mesmos estão 
causando a maioria de enfermidade e doença em torno do mundo. 
Eles não estão curando doença, eles estão causando doença.  
 

Agora que você entende, espero que estes dois conceitos básicos 
vamos continuar e conversar sobre como resolver o problema, como 
prevenir doença, e como curar doença. As respostas são 
incrivelmente simples e baratas. As respostas chocarão você, as 
soluções espantarão você, e os resultados absolutamente legam, 
categoricamente surpreende você além de convicção.  

Aqui é o que eu acredito ser o simples todo-natural, nondrug e 
nonsurgical caminhos para prevenir toda doença e cura toda doença. 
Estas são o "curas naturais." Estas são as técnicas, procedimentos, e 
métodos que em minha opinião pode diminuir a velocidade o 
processo de envelhecimento; Previna doença; Inverta doença; Cure 
doença; Aumente sua energia; Faça que você olha e parece mais 
vibrante, vital, e mais jovem; E dê a você saúde dinâmica.  

1. Veja saúde natural-se importar provedores em um regular 
basis.When que você tem um carro que você ama e aprecia, você 
mantém limpar no lado de dentro e fora. Você não espera pelo carro 
fazer barulhos engraçados  

Ou pare de correr; Ao invés você traz para dentro a de maneira de 
carro regular para manutenção. Esta manutenção regular é projetada 
para prevenir qualquer Como nunca para Ficar Doentes Novamente 
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Os problemas de acontecer. Seu corpo devia ser tratado em uma 
moda semelhante. Você devia estar vendo saúde natural várias-se 
importar provedores de uma variedade de disciplinas, até quando 



você não experimentar sintomas. Vendo mais de uma pessoa é 
valiosa de forma que todos funda são coberto. Vendo licenciou saúde-
se importar provedores que não usam drogas e cirurgia é 
absolutamente 100 por cento a coisa mais importante que você pode 
fazer para prevenir e doença de cura. Toda pessoa é diferente; Toda 
condição é diferente; Toda situação é diferente; Todo corpo individual 
é diferente. A causa de sua enfermidade e doença é provavelmente 
diferente que outra pessoa que tem os exatos mesmos sintomas que 
você. Então, o tratamento e cura vão ser diferentes. É importante 
que você não trata você mesmo para enfermidade e doença. É 
importante que você sabe que você não pode ler um livro e tratar 
você mesmo eficazmente para enfermidade e doença. É importante 
que você entende que ninguém possa diagnosticar e tratar você 
acima do telefone ou acima da Internet. Você precisa ver alguém 
pessoalmente. Você precisa ver alguém que não usa drogas e 
cirurgia. Você precisa ver alguém que entende a causa de 
enfermidade e doença. Como você acha uma boa saúde-se importar 
médico? Atrás deste livro existe uma listagem de associações e 
organizações que podem fornecer você com recomendações. Você 
pode ir para meu Site da Web www.naturalcures.com para uma lista 
de saúde licenciada-se importa médicos em sua área. Você pode ir 
para as Páginas e pesquisa Amarelo naturopath, medicina oriental, 
chiropractor, herbolário, terapeuta de dois pontos, terapeuta de 
massagem, etc. Você pode ir para sua loja de comida de saúde local 
e inquire. Eu acredito em que é importante ser olhado para por várias 
pessoas e ficam várias opiniões diferentes. Embora eu acredito 
pessoalmente em que eu saiba quantias enorme de informações 
quando vier para a prevenção e curando de doença naturalmente, eu 
também sei que conseguindo outras opiniões é valioso e necessário. 
Não faça, porém, em minha opinião, veja ou ser tratado por um 
doutor que usa drogas e cirurgia. Este passo, novamente, é número 
um. Isto é o mais importante. Você precisa ser tratado por um saúde 
licenciado-se importa médico, em minha opinião.  

Alguns exemplos eu altamente recomendo somos:  

A. É tratado por um bioenergetic sincronização técnica prac-titioner. 
130 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Dr. Morter inventou esta técnica. Ele treinou milhares das pessoas 
neste tratamento. Esta técnica é indolor e toma só alguns minutos. É 
um incrivelmente modo efetivo de rebalancing o corpo, reduzindo ou 
eliminando dor ou trauma, e é muito poderoso em ajudar seu corpo ir 



de ácido até alcalino. Para mais informações vão para 
www.morterhealthctr.com.  

B. Consegue um ajuste de quiroprática.  

Todo chiropractor usa ligeiramente técnicas diferentes. Alguns estão 
grandes, alguns estão bons, e algum não tão bom. Se você nunca 
conseguisse um ajuste de quiroprática, você precisa de um. Por causa 
de nosso estilo de vida, nossas espinhas conseguem misaligned. 
Realigning a espinha permite energia fluir ao longo do corpo inteiro. 
Eu pessoalmente vejo um chiropractor pelo menos uma vez que um 
mês para uma melodia-em cima. Ainda que você não tem nenhuma 
dor, vá para um chiropractor e consegue um ajuste. Veja se existe 
uma conferência introdutória ou pergunta um chiropractor em sua 
área para um pouco de literatura que você pode ler. Os ajustes são 
indolores e a maioria das pessoas se sentem absolutamente 
energizados depois de um ajuste. Eu sou pessoalmente tratado por 
vários diferente chiropractors porque cada um tem seu próprio estilo 
e variações pessoais no tratamento.  

C. Vê um herbolário.  

Como toda saúde-se importar médicos, existem indivíduos que são 
excelentes e cuja terapia dará a você resultados tremendos, vastos, e 
profundos. Vendo um herbolário altamente-recomendado permite que 
você seja tratado em um modo natural onde você evita os perigos de 
drogas. Se você nunca tivesse uma consulta com um herbolário pelo 
menos uma vez, você não tem nenhuma idéia o que você está 
faltando. Quando você tomar recomendou que ervas em uma 
dosagem recomendada específica que é especificamente costumizado 
para você, os benefícios físicos que você pode receber são enorme.  

D. Veja um médico homeopático.  

A homeopatia é uma forma de tratamento médico que suavemente 
traz o corpo em equilibra e pode curar problemas físicos. Um doutor 
homeopático bom não trata sintomas, mas ele trata a pessoa inteira. 
Altamente recomendou.  

E. Vê um naturopath.  

Basicamente naturopaths são saúde licenciadas-se importa médicos 
que não usam nenhuma droga e nenhuma cirurgia, mas bastante 
todos os-métodos naturais Como nunca para Ficar Doentes 
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Para tratar a pessoa como um todo, devolvendo ele para um estado 
de equilíbrio, deste modo curando você ou realmente permitindo a 
seu corpo para curar propriamente de qualquer e todas as doenças.  

2. Pare de tomar não-prescrição e drogas de prescrição.  

Se você estiver tomando drogas de qualquer tipo, não faça este 
passo sem consultor seu médico. Lembre, drogas são venenos. Este 
inclui vacinas. Embora opiniões variem, muitos peritos acreditam 
naquelas vacinas são o número uma causa das mortes e doença em 
crianças. As vacinas são algumas das coisas mais tóxicas que você 
pode pôr em seu corpo.  

No ano passado mais de 250,000 americanos mortos tomando a 
dosagem adequada de prescrição e drogas de não-prescrição. É 
estimado aqueles milhões tido que receber tratamento médico por 
causa dos efeitos colaterais horríveis de tomar prescrição e drogas de 
não-prescrição. Também É estimado que dezenas de milhões 
desenvolverão condições médicas a longo prazo porque eles tomaram 
não-prescrição e drogas de prescrição. Em minha opinião, drogas 
deviam só ser enganada os casos mais severos. Este passo é tão 
importante. Você tem que saber aquele se você estiver tomando 
qualquer não-prescrição ou prescrição droga que você absolutamente 
ficará doente e desenvolverá doença! Deixe-me dizer isto novamente, 
e deixe-me ser perfeitamente claro. Se você continuar tomar não-
prescrição no balcão drogas e/ou prescrição droga que você 
absolutamente ficará doente. Estas drogas de não-prescrição e 
drogas de prescrição são venenos e toxinas e CAUSAM enfermidade e 
doença! Você deve parar de levar eles se você pretender em prevenir 
e curar qualquer doença. Você não pode curar sua doença se você 
continuar tomar não-prescrição e drogas de prescrição. Você não 
pode prevenir doença se você continuar tomar não-prescrição e 
drogas de prescrição. Em minha opinião, você devia limpar 
totalmente seu gabinete de medicina e parava de dar seu dinheiro 
para o criminals que corre as companhias de droga.  

3. Enérgico rebalancing. Os geradores de freqüência têm estado ao 
redor por décadas. Reais Predominantes esteve usando freqüências 
nos anos 1920 e 1930s para curar câncer. Hoje existem várias 
máquinas usando freqüências para equilibrar fora energia da pessoa, 
deste modo eliminando a freqüência enérgica do desequilíbrio ou 
doença. Quando a freqüência da doença você tem  



Foi neutralizado, a doença vai embora. Estas máquinas 
absolutamente, 100 por cento permite o corpo virtualmente para 
curar todas as doenças. 132 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
querem que Você saiba  

Eles são rápidos, indolores, e baratos. Eles também são outlawed 
pelo FDA. Os médicos individuais usando esta máquinas nunca 
publicamente reivindicação que eles curam qualquer coisa para medo 
que o FDA processará estas pessoas para usar um dispositivo médico 
sem licença e curando pessoas sem as drogas legalmente aprovadas. 
Estas máquinas incluem o Intero, Vegatest, Dermatron, e outros. A 
tecnologia mais avançada que eu conheço de é usado por um homem 
em Califórnia Meridional que trata muitas celebridades conhecidas 
bem. Sua tecnologia é tão avançada isto, não importa onde você está 
no mundo, ele pode ter sua máquina de freqüência computadorizada 
monitorando você vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, 
constantemente equilibrando as freqüências enérgicas em seu corpo. 
Eu tenho pessoalmente usado esta tecnologia pelos últimos sete 
anos, e eu tenho nunca naquele tempo estado doente. Quando todo 
mundo ao redor mim tive um frio sério, eu consegui o cheirar para 
mais ou menos duas horas. Quando todos os meus amigos 
conseguiram a influenza, eu nunca experimentei um sintoma único. 
Eu altamente recomendo que você leia o Santuário de livro para 
conseguir a história cheia nesta tecnologia revolucionária. Aqui é o 
que algum outros tem que dizer sobre este programa:  

Dr. Tintureiro de Wayne W., bestselling autor de Sabedoria das 
Idades, conferencista, professor espiritual:  

"Com respeito a Stephen Lewis, EMC2, e o Programa de PONTARIA: 
Tudo é energia. Tudo e todo mundo tem uma freqüência. Aquelas 
freqüências que estão fora de equilíbrio com nossa harmonia natural 
pode ser identificada e removida. Eu sei isto para ser verdade. Eu vi o 
processo de Santuário no trabalho. Eu pratico isto diariamente. Minha 
família inteira participa no Programa de PONTARIA, e eu vi resultados 
maravilhosos. Isto é real, está transformando, é verdade curativa, e 
ele é um passo gigante no inevitável futuro onde cada um de nós é 
nosso próprio pessoal, transcendental, e totalmente iluminamos 
curandeiro. Eu achei aquele em meu mais alto auto, e então pode 
você. Está disponível agora."  

Linda Cinza, atriz, Embaixador de Benevolência em Assuntos das 
Mulheres para  



As Nações Unidas:  

"Eu usei esta tecnologia por anos. É o presente mais glorioso que 
alguém podia receber."  

Courtney Cox Arquette, atriz:  

"Eu tenho sido afortunado suficiente para ter participado em 
Balanceamento Enérgico® por mais de três anos. Eu não sei o que eu 
passaria sem isto. Eu não acredito em ninguém dispõe para não ser 
uma parte disto." Como nunca para Ficar Doentes Novamente 133  

As pessoas sempre querem saber o que o "cura natural" é para sua 
doença, ou o que o melhor caminho para prevenir doença é. Se nós 
pararmos aqui mesmo e você faz as três coisas que eu acabei de 
mencionar, (1) veja várias saúde licenciada-se importar médicos para 
tratamento individualizado; (2) Pare de tomar todas não-prescrição 
no balcão drogas e drogas de prescrição (debaixo da supervisão de 
um doutor); e (3) e você embarca em um enérgico rebalancing 
programa, eu acredito em que você virtualmente nunca ficará doente 
e você pode curar toda doença que você pode ter, desde que você 
não é passado o ponto sem volta. Se você for passado o ponto sem 
volta e a degeneração ou doença está em suas fases mais avançadas, 
então infelizmente eu sei de nada que podem ajudar você—só coisas 
que podem prolongar sua vida, mas você lega eventualmente morrer 
daquela doença ou enfermidade. Enérgico rebalancing só pode 
prevenir e curar toda doença? Eu absolutamente, categoricamente 
acredite sim. Eu vi esta cura de tecnologia que pessoas das mais 
horrorosas debilitando doenças alguém pode imaginar. Eu vi câncer 
curado. Eu vi diabete curada. Eu vi MS curado. Eu vi virtualmente 
toda doença curada por enérgico rebalancing. Os milhares das 
pessoas que estão em enérgica rebalancing tecnologia virtualmente 
nunca ficar doente. Isto é por meio de estatística desconhecido de. 
Porém, o FDA, outras agências do governo, e todos os grupos eu 
mencionei previamente não categoricamente quero este exposto de 
tecnologia e tento desiludir isto e atacar isto toda chance que eles 
podem. Por que? Porque ele custará eles virtualmente bilhões de 
dólares em lucros se as pessoas usam esta tecnologia barata para 
prevenir e curar sua doença. Você pode ir para a Internet para achar 
vários enérgicos rebalancing tratamentos. Eu estou em dois 
programas. Se está disponível em www.energeticbalancing.us e 
www.energeticmatrix.com.  



4. Verifique seu corpo pH.Dr. Morter descobriu umas das maiores 
inovações para avaliação de saúde nos últimos 100 anos, ainda 
porque esta descoberta não aumentaria lucros para a indústria 
farmacêutica que foi pelo wayside sem muita publicidade ou fanfarra. 
Dr. descoberta do Morter devia ter o ganho um Prêmio Nobel. Dr. 
Morter descobriu a verdade poderosa isto quando seu corpo pH for 
ácido, doença como câncer, diabete, e MS prospera. Ele também 
descobriu aquele quando um corpo for pH é alcalino, doença como 
câncer, NÃO PODE existir!  

Então, um dos caminhos mais poderosos e mais simples para testar 
sua condição de saúde e/ou propensão para doença é para verificar 
suas 134 Curas Naturais "que Eles" Não querem que Você saiba 
Sobre  

PH do corpo. Dr. Morter escreveu muitos livros neste assunto e eu 
altamente encorajo e recomendo que você investigue e leia mais 
sobre sua pesquisa e tecnologia incrível. Dr. Site da Web do Morter 
está para www.morterhealthctr .com. O pH prova procedimento é 
algo que eu encorajo que todo mundo faça de maneira regular. Eu 
verifico pH do meu corpo quase todo mês. Se ele estiver fora do 
alcance adequado que eu posso olhar para as várias coisas que eu 
estou fazendo ou não fazendo, permitindo eu mesmo fazer ajustes 
simples em minha vida para corrigir o fora de equilíbrio pH. A razão 
isto é tão importante é porque leva anos e anos para desenvolver a 
maioria de doenças. Quando você estiver verificando seu pH de 
maneira regular, ainda que ele sai de equilíbrio, desde que você 
corrige isto e devolve ele para equilibrar você nunca está permitindo 
a seu corpo um longo suficiente tempo para desenvolver qualquer 
doença. Em minha opinião é o caminho fácil mais simples ter certeza 
que você virtualmente nunca pode conseguir câncer ou qualquer 
outra doença grave. O pH prova procedimento  

Sua urina e saliva podem ser achadas em www.naturalcures.com.  

As acima de quatro sugestões são o que eu chamo os básicos quatro 
para a prevenção e tratamento de toda doença. Estas são as coisas 
muito, muito básicas isto, em minha opinião, você deve fazer se você 
for sério sobre prevenir e curar doença. Porém, nós sabemos que as 
causas de toda doença são (1) muitas toxinas no corpo, (2) 
deficiências nutricionais, (3) caos de eletromagnético, e (4) tensão. 
Então, nós devemos tratar cada um destas áreas com recomendações 
específicas em como alcançar (a) nenhuma toxina no corpo, (b) 



nenhuma deficiência nutricional, (c) nenhum caos de 
eletromagnético, e (d) nenhuma tensão.  

Aqui estão as recomendações específicas. Fazendo estas coisas 
girarão pH do seu corpo de ácido até alcalino. Fazendo estas coisas 
criarão um estado no corpo de equilíbrio conhecido como 
homeostasis. Fazendo estas coisas, em minha opinião, prevenirá 
virtualmente toda enfermidade e doença de acontecer e CURAR você 
de toda enfermidade e doença.  

A. Limpa totalmente As Toxinas Que Acumularam Em importante do 
Seu BodyIt que você novamente completamente entende aquele do 
tempo que você nasceu que você tem inundado seu corpo com 
venenos e toxinas. Estes venenos e toxinas incluídos tudo de vacinas, 
não-prescrição e drogas de prescrição, o ar nós respiramos, a água 
nós chovemos, tome banho, nade em, bebida, e todas as substâncias 
químicas põem em nossa comida fornece. Eles também incluem todas 
as toxinas de tapete, pinte, cosmética, maquilagem, sabões, loções, e 
protetores de sol. Eles até vêm de Como nunca para Ficar Doentes 
Novamente 135  

Coisas tão simples quanto nonstick cookware. Você soube aquele se 
você tomasse um nonstick panela, põe isto em seu fogão e aumentou 
o calor, um pássaro, se ele acontecesse ser alguns pés da panela, 
morreria do fumo tóxico que estava emanando da panela? Se você 
tiver nonstick cookware, por exemplo, ao longo dos anos você tem 
respirado em todas aquelas toxinas de veneno. A linha de parte 
inferior é que você carregou seu corpo com toxinas em quantias 
volumosas e estas toxinas não deixam o corpo completamente. Eles 
ficam nos tecidos gordurosos; Eles ficam nos órgãos; Eles ficam no 
dois pontos, intestino e ao longo de seu corpo inteiro. Eles estão 
causando você enfermidade e doença; Eles estão suprimindo seu 
sistema imunológico. Se você quiser prevenir doença que você deve 
limpar totalmente estas toxinas. Se você quiser curar doença que 
você absolutamente deve limpar totalmente estas toxinas.  

Mantenha esta em mente: Se nós soubermos aquelas toxinas em 
nosso corpo somos a CAUSA das enfermidades e doença que nós 
estamos sofrendo de, você deve perceber aquele se você limpar 
totalmente as toxinas de seu corpo, NA MAIORIA DOS CASOS, a 
maioria das pessoas experimentam uma redução dramática, ou em 
alguns casos uma eliminação completa, de seus sintomas! 
Simplesmente limpando totalmente toxinas de seu corpo podia ser o 



"cura natural" de sua doença. Mantenha em mente, se você estiver 
experimentando sintomas ou ter enfermidade e doença, levou anos e 
anos para desenvolver. Se você limpar totalmente todas as toxinas 
em seu sistema, pode tomar vários meses depois daquele para o 
corpo para curar propriamente. Por favor dá isto algum tempo. Isto é 
por que eu novamente encorajo que você seja aos cuidados de uma 
completamente saúde licenciada-se importa médico. Aqui estão os 
melhores caminhos limpar totalmente as toxinas de seu sistema:  

1. Consiga 15 colônias em 30 dias. 

Agora mesmo como você lê este existe uma chance excelente que 
você tem entre três e quinze libras de assunto fecal indigesto preso 
em seu dois pontos. Este assunto de desperdício é altamente tóxico, 
suprimindo seu sistema imunológico, potencialmente causando gás, 
inchando e constipação, dramaticamente reduzindo a assimilação de 
nutrientes, e diminuindo a velocidade seu metabolismo. Conseguindo 
uma série de quinze colônias acima de um período de trinta dias é 
um dos primeiros passos mais importantes em limpar e desintoxicar 
seu corpo. A maioria das pessoas perdem entre três e quinze libras 
simplesmente fazendo este procedimento. Seu cabelo, pele, e unhas 
começam a radiar e arder com saúde. Seus níveis de energia podem 
foguete, depressão, tensão, ansiedade e fadiga são normalmente 
dramaticamente reduzidas ou eliminadas. A comida cravings são 
reduzidos ou desaparecem completamente. 136 Curas Naturais 
"Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

2. Faça um dois pontos completo limpar.  

Para minhas recomendações pessoais das melhores limpa, vá para 
www. Naturalcures milho.  

3. Faça um liver/gallbladder limpar.  

Para minhas recomendações pessoais das melhores limpa, vá para 
www.naturalcures.com.  

4. Faça um kidney/bladder limpar.  

Para minhas recomendações pessoais das melhores limpa, vá para 
www.naturalcures.com.  

5. Faça um metal pesado limpar.  



Existem produtos disponíveis para casa uso ficar metais pesados fora 
de seu corpo. Existem também clínicas em torno do mundo que 
fornece tratamentos excelentes para remover metais pesados de seu 
corpo. O metal pesado limpando como todos estes limpa é, de fato, 
um "cura natural" eles não querem que você saiba sobre.  

6. Faça um parasita cleanse.There são muitos produtos disponíveis 
para casa usar inclusive o"parasita zapper" que eficazmente elimina 
parasitas. Os parasitas gostam 

Os metais pesados são uma causa importante de doença. Fazendo 
um parasita cleanseis sobre o qual outra "cura natural" eles não 
querem que você saiba. 

7. Faça um candida cleanse.If que você já tomou uma dose única de 
antibióticos qualquer hora inyour vida, você tem um candida levedura 
overgrowth em seu corpo. Thisovergrowth é mais comum no 
intestino, mas pode infiltrateyour corpo inteiro. Este overgrowth pode 
ser uma causa de virtualmente everysymptom que você pode 
imaginar—enxaquecas, gás inchando, indigestion,heartburn, basca, 
alergias, asma, Fibromyalgia, artrite, diabete, constipação, infecções 
de levedura, caspa, acne, ruim breath,fatigue, depressão, tensão, e 
sem parar. Fazendo um programa thateliminates o excesso candida 
de seu corpo é uma das colunas vertebrais de boa saúde. O efeito 
colateral mais comum de excesso candida é a inabilidade para perder 
peso. As pessoas que eliminam excesscandida virtualmente sempre 
perde quantias volumosas de peso withouttrying. Candida também 
causa comida cravings e pode fazer você eatwhen que você não está 
com fome. Quando candida é normalizado, da pessoa 

O apetite pode ser dramaticamente reduzido de forma que você é 
justo simplynot tão faminto. Existem muitos produtos excelentes que 
podem helpHow nunca para Ficar Doentes Novamente 137  

Elimine candida de seu corpo. O mais complete candida protocolo em 
minha opinião é discutida no livro Lifeforce por Dr. Jeff McCombs. 
Www.lifeforceplan.com  

8. Faça um cheio-corpo fat/lymphatic limpar.  

Vá para www.purification.org  

Bebida oito óculos cheios da água pura diariamente.  

 



Toda água de torneira é venenosa. Toda água de torneira é carregada 
com cloro e subprodutos de cloro. Cicatrizes de cloro suas artérias e, 
junto com óleo hidrogenado e homogeneizou produtos de leiteria, 
doença de coração de causas. A maioria de torneira rega também 
tem fluoreto, que é um do mais venenoso e doença causando agentes 
que você pode pôr em seu corpo. Não beba ou use água de torneira 
por qualquer razão com exceção de lavar seu chão.  

Você precisa beber água, e a água deve ser pura. A água é 
instrumental não só em esvaziar e nutrir o corpo, mas também em 
manter hidratou e pH equilibrado. Eu recomendo beber um mínimo 
de oito óculos grandes da água por dia. Eu recomendo um purificador 
da água e águas específicas engarrafadas específicas. Não todos 
filtros da água ou purificadores fazem um trabalho de igualmente 
efetivo. Alguns estão muito melhores que outros. Não todas as águas 
engarrafadas são igualmente puro e hidratando. Alguns estão muito 
melhores que outros. Vá para www.naturalcures.com para minhas 
recomendações pessoais.  

10. Use um rebounder (mini trampolim) dez minutos por dia. Um 
rebounder é um mini trampolim. Simplesmente usando este 
dispositivo por dez minutos por dia pode fornecer benefício mais 
celular que quase qualquer outra forma de exercício. Um rebounder 
estimula toda cela no corpo simultaneamente. Estimula o sistema 
imunológico e é incrivelmente efetivo em limpar toxinas fora das 
celas. Promove e estimula todos os órgãos e glândulas importantes, 
fortalece o sistema imunológico, e dramaticamente fortalece e afina 
os músculos, tendões, e  

Dramaticamente fortalece e afina os músculos, tendões, e ligaments. 
Uma verdadeiramente espetacular e incrivelmente forma rápida de 
exercício.  

11. Caminhe para uma hora por dia. As pessoas na América estão 
exercitando mais que nunca antes de, mas a quantia de 
dramaticamente caminhando diminuiu. As pessoas na maioria dos 
países estrangeiros caminham entre dez e 100 vezes mais que  

Americanos. O corpo é projetado para caminhar. Caminhando do lado 
de fora reduz tensão, estimula o sistema linfático, promove um 
magro, magras 138 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem 
que Você saiba  



Corpo, e caminhando enquanto olhando para o mundo elimina 
depressão e dramaticamente reduz tensão.  

12. Estire os músculos e tendões em seu body.If seu corpo é flexível 
e flexível, energia facilmente fluxos e bloqueios não acontecem. 
Quando energia fluir é duro para enfermidade anddisease tomar alça 
e manifesto. Eu recomendo fazer um yogaclass, ou Pilates, artes 
marciais, ou qualquer outro tipo de estirar ona base regular. Toda 
manhã eu gasto extensão de quinze minutos 

Ing. Ao longo do dia, durante minhas atividades normais, eu gasto 
amoment para estirar. Parece tão bom. 

13. A prática fundos breathing.Your pulmões precisam ser usados. 
Devido a destacar níveis, a maioria de Americansbreathe de altos em 
cima em seus tóraxes. Se você assistir um bebê breathenaturally que 
você notará que eles respiram completamente e profundamente. 
Theirstomach e diafragma expandem como também seu tórax inteiro 
andback. A respiração funda todo dia estimula o imune 
system,increases metabolismo, reduz tensão, e traz oxigênio vital 
intothe corpo. A maioria das pessoas são oxigênio deficiente. 
Oxigênio crescente para 

As celas podem eliminar uma multidão de doenças. Câncer, por 
exemplo, não pode viver em um ambiente de oxigênio rico. 

Sue com uma sauna seca regular ou uma sauna infra-vermelha (não 
um 

 

Vapor molhado).Seu corpo deveria suar. É um caminho muito natural 
para eliminar toxinas. Se você não suar, toxinas constróem no 
sistema. 

Dê você mesmo uma massagem de escova seca, exfoliating a pele 
andallowing toxinas para terminar da pele pelo menos uma vez que 
um dia. 

Consiga um cheio-corpo tecido massagem sueca e/ou funda em 
aregular base. 

 

Os benefícios de massagem são refletidos em seus: Sistema 
circulatório por:  



Ajudando a desenvolver um coração mais forte  

Melhorando oxigênio fornece para celas  

Melhorando a provisão de nutrientes para celas  

Eliminação de desperdícios metabólicos  

Pressão sangüínea decrescente  

Circulação crescente de nodos de linfa  
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Sistema digestivo por:  

Relaxando os músculos abdominais e intestinais  

Aliviando tensão  

Atividade estimulante de fígado e rins  

Eliminação de material desperdício Sistema Muscular por:  

Músculos relaxantes ou estimulantes  

Fortalecendo músculos e tecido conjuntivo  

Ajudando a manter músculos flexíveis e flexíveis  

Aliviando chaga, tensão, e Sistema de dureza Nervoso por:  

Pontos de nervo de motor estimulantes  

Aliviando inquietude e insônia  

Promovendo uma sensação de bem-estar  

Aliviando Sistema de dor Respiratório por:  

Músculos respiratórios em desenvolvimento  

Drenando nodos de linfa lento Sistema Linfático por:  

Limpando o corpo de desperdícios metabólicos  

Drenando nodos de linfa lento Sistema de Integumentary (a pele) 
por:  

O sangue estimulante para melhor nutrir pele  



Melhorando tom e elasticidade de pele  

Ajudando a normalizar funções glandular Sistema De esqueleto:  

Melhorando alinhamento de corpo  

Aliviando articulações duras  

Aliviando pés doloridos cansados existem muitos tipos de massagens. 
Cada massagista dá um diferir 

 

Ent massagem. Você pode gostar de um e não o outro. Eu consigo 
pelo menos uma massagem por semana. Eles são altamente 
terapêuticos, e eu recomendo 140 Curas Naturais "Sobre as quais 
Eles" Não querem que Você saiba  

Você consegue tantos como você pode tão freqüentemente quanto 
você pode. Use pessoas diferentes para experimentar o alcance cheio 
de tratamentos.  

17. Faça chi kung.  

Chi kung é uma série de movimentos gentis que estimulam força, 
fluxo de energia, energia aumentada, e muitos outros benefícios de 
saúde. Eu tenho um amigo chamado Peter Ragnar que vive em 
Tennessee e é um cidadão sênior. Ele tem o corpo e pele de um 
atleta em seus anos trinta. Ninguém já acharia esta idade do homem. 
Ele pratica a maior parte dos conceitos descritos neste livro. Uma das 
coisas ele faz, que ele acredita é uma causa importante de sua 
aparência jovema e saúde incrível, é chi kung dez minutos por dia. 
Porque a energia magnética da Terra é tanta mais baixa hoje que era 
milhares de anos atrás, ele faz os movimentos simples insistir em 
imãs muito poderosos. Esta técnica é muito efetiva. Os médicos 
normalmente sentem um aumento importante em energia física 
dentro só alguns dias. Dormentes é melhorado e as pessoas reportam 
uma sensação aumentada de tranqüilidade e bem-estar. Este curso 
está disponível em gravar em vídeo. Para mais informações vão para 
www.naturalcures.com.  

18. Faça tai chi.  

Existem muitos ensino das pessoas o que eles chamam tai chi. 
Infelizmente, a maioria de tai chi instrutores não são realmente 
ensino verdadeiros tai chi. Tai chi é uma série de movimentos 



correntes projetados para centrar a si mesmo, alivie tensão, aumente 
fluxo de energia, aumente flexibilidade e força, e promovam saúde e 
bem-estar. Eu fiz tai chi por mais de vinte anos e estudados com 
dúzias de mestres denominados. Não até que eu aprendi tai chi de 
um monge de Shaolin real do templo de Shaolin na China fez eu 
experimentar a coisa real. As boas notícias estão fazendo qualquer 
forma de tai chi tem se beneficiar. Se você quiser aprender o mais 
autêntico, a maioria de benéfico tai chi, vá para 
www.naturalcures.com para informações sobre vídeos do ensino de 
monge de Shaolin tai chi. Para mais informações vão para 
www.shaolinwolf.com  

19. Faça um sete a trinta dia rápido.  

Para minhas recomendações pessoais nos melhores jejuns, vão para 
www.naturalcures.com.  

20. Consiga "tratamentos especializados" tão precisado.  

Tratamentos como reflexology, acupuntura, terapia sacra craniana, 
reiki, tratamentos de óleo essencial, e vários outro holistic, todas as-
terapias naturais têm efeitos positivos profundo em saúde. Como 
nunca para Ficar Doentes Novamente 141  

Obviamente, quando uma pessoa olhar para esta lista que sua reação 
inicial é um pouco de subjugar. Você pode sentir existe nenhum 
modo que eu posso fazer todas estas coisas. Bem, comece com fazer 
algo. Você notará a primeira coisa que eu listei estava fazendo quinze 
colônias em trinta dias. Comece com aquele primeiro. Você sentirá 
incrivelmente mais enérgico e melhor que nunca antes de. Só 
limpando o dois pontos, na maioria vasta de casos, foi sabido curar 
muitas doenças. Cada um destas coisas que eu mencionei acima de 
somos de fato um "cura natural," e eles são curas que "eles" não 
querem que você saiba sobre. Eles são naturais, eles não são 
patenteáveis, ninguém está fazendo bilhões de dólares neles, e eles 
expõem o fato que a indústria de droga e a indústria de comida estão 
causando a maioria de enfermidade e doença nos alimentando sobre 
o que venenos químicos. Isto é um fato que os poderes que ser não 
querer que você saiba, mas o fato é indisputável.  

Dr. Schultz, www.dr-schulze.com, tem um programa de limpa 
chamado "O Incurables." Foi reportado aquele quando as pessoas 
simplesmente fazer alguns limpa, como aqueles listados acima de, 
aquelas doenças incuráveis são milagrosamente curadas. O fato é as 



doenças de razão deixar o corpo é que a CAUSA da doença, as 
toxinas, estão sendo removidas. Quando a causa da doença é 
removida via o limpar processos que são listados acima de, o corpo 
volta para normal, cura propriamente, deste modo as curas 
milagrosas das "incuráveis"! Porém, nós devemos lembrar novamente 
a regra do FDA isto "só uma droga pode curar, previna, ou trate uma 
doença." Então, se qualquer saúde-se importar médico disse que 
quaisquer das coisas eu menciono acima de é uma cura que ele seria 
processado pelo FDA e encarcerado! Está certo, o FDA processaria, e 
processou, e está processando pessoas criminalmente! E o que é seu 
crime? Eles estão limpando totalmente toxinas do corpo e as pessoas 
que têm doenças incuráveis estão sendo milagrosamente curadas. O 
crime é que estes licenciaram saúde-se importar médicos não estão 
usando drogas e cirurgia, mas bastante baratos todos os-métodos 
naturais e erradicando mortal, debilitando, doenças incuráveis do 
corpo.  

B. Você Deve Parar de Pôr Toxinas no BodyI acabou de dar a você 
uma lista de coisas para fazer para conseguir toxinas fora do corpo. É 
importante agora para pelo menos reduz a quantia de toxinas 
entrando o corpo em uma base contínua. Aqui é uma lista de 
recomendações isto, se você fizer eles, dramaticamente reduzirá a 
quantia de toxinas que você está pondo em seu corpo. Mantenha em 
se importe que todas as recomendações neste capítulo têm um 
profundo afetar em prevenir e curar doença porque 142 Curas 
Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Eles estão conseguindo direito na causa dos sintomas e doença. Eles 
também têm um profundo afetar em mudar pH do seu corpo de ácido 
até alcalino. Mantenha em se importe que estas são curas de fato 
naturais! Fazendo estas coisas podem de fato cura sua enfermidade e 
doença porque fazendo estas recomendações realmente param o que 
estar CAUSAR sua doença.  

Se você parar fazer a coisa que está causando seus sintomas e 
doença, então você tem de fato "curada" sua doença. Isto é o que 
ciência médica não quer que você saiba. Eles não querem que você 
saiba o que está causando sua doença; Eles só querem vender você 
droga suprimir os sintomas. Imagine um sujeito que diz, "Toda vez 
eu despejo gasolina por toda parte minha casa e ilumino isto com um 
combinar isto queimaduras para o chão. O que é a cura?" Você riria 
de tal ridiculous declaração, mas isto é de fato que pessoas fazem 
todo dia em relação a suas próprias doenças. Eles entram e dizem, "O 



que é a cura para minha doença?" Não percebendo que eles estão de 
fato causando a doença por que eles põem em seu corpo. As toxinas 
que você está pondo em seu corpo estão dando a você os sintomas e 
doença. Uma pergunta que surge para ser qual destes é mais 
importante, ou terá um mais profundo afeta. A resposta é toda 
pessoa é diferente; Porém, falando de modo geral, as técnicas mais 
poderosas estão no topo de cada lista. Às vezes só fazendo uma 
mudança pode fazer seus sintomas desaparecer. Você deve manter 
em se importar que levou você anos e anos para desenvolver seus 
sintomas e doença. Eles não desenvolveram durante a noite, e se 
você parar pôr as toxinas nos sintomas não vão desaparecer 
necessariamente durante a noite, embora em alguns casos eles 
fazem. Geralmente, leva semanas ou meses para os sintomas 
lentamente para diminuir e desaparecer a menos que, claro, como eu 
mencionei, você está no ponto sem volta.  

Com isso em mente, aqui é uma lista poderosa de coisas para fazer e 
coisas para não fazer isso reduzirá os mortais venenos de entrar em 
seu corpo e permitir a você prevenir e curar enfermidade e doença.  

1. Não coma qualquer comida produziu ou vendeu por um 
publicamente tradedcorporation ou é um "marca" produto.  

Uau! Isto é um duro. Se ele entrar qualquer amontoou embalagem 
produzido, isso significa veio de uma planta de processo de produção 
em massa. Se você já tiver estado em uma instalação de processo de 
comida de produção em massa, você entenderia o que eu estou 
conversando sobre. Lembre que existem mais de 15,000 substâncias 
químicas que estão habitualmente postas na comida no ciclo de 
processo que não tem que ser listado na etiqueta. Ainda que você lê 
a lista de ingrediente no pacote, lá Como nunca para Ficar Doentes 
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É uma chance excelente que a comida propriamente foi produzido 
com substâncias químicas e substâncias químicas foram adicionadas. 
Então, virtualmente toda comida que você compra no supermercado 
que entra um pacote é carregado com substâncias químicas 
perigosas. Secundariamente, o processo de produção em massa 
dramaticamente muda a estrutura enérgica da comida, como provado 
com o uso de fotografia de Kirlian.  

A massa produziu comida em pacotes é simplesmente insalubre. Por 
favor não acredite no que o embalagem de fantasia diz. As 



companhias de comida estão só interessadas em lucros e 
conseguindo você para comprar a comida. Eles têm permissão para 
mentir, engane, e enganem de forma que eles podem coagir você 
para comprar seu produto. Se você deve comprar algo em uma caixa, 
jarro, pode, ou pacote, compre algo que era produzido à mão em 
uma instalação muito pequena. Também procure pelas palavras 
"100% orgânicas" e leia a lista de ingrediente. Ainda não pode ser 
grande, mas pelo menos é melhor que comprando massa produzida, 
produtos não orgânicos. Não seja enganado pelas palavras "todo-
natural," "gordura livre," "açúcar livre," "baixo em carbs," "luz," 
"saudável," etc. A indústria de comida tem lobbied Congresso para 
permitir estas palavras para ser virtualmente colocada qualquer 
coisa. Eles são sem sentidos, enganosa, e em minha opinião, 
fraudulenta.  

2. Consiga todo metal fora de seu trabalho dental.  

É vitalmente importante que você vê um holistic dentista. É 
absolutamente vital para você saber que tantas pessoas sofrem 
horrível debilitando sintomas que estão diretamente causados pelo 
metal que está em seu trabalho dental. Atrás do livro debaixo de 
minha seção de comunicação eu escrevi um artigo que tratou isto 
extensivamente. Eu altamente encorajaria que você lesse isto. 
Simplesmente fazendo este passo, para muitos, muitas pessoas, é a 
cura para sua doença. Pode ser milagroso.  

3. Pare de fumar. Quando eu primeiro escrevi este livro que eu 
mencionei que eu fumei por vinte anos. Eu era totalmente viciado em 
nicotina e tabaco. Eu tentei tudo debaixo do sol para deixar, 
virtualmente tudo! Mais de cem produtos e técnicas, todo sem 
proveito. No ano passado eu finalmente descobri uma combinação de 
coisas que trabalhadas para mim. Era como um inventor misturando 
coisas diferentes juntas e fazendo uma descoberta de inovação. O 
que eu descobri era o segredo que permitiu que eu deixasse fumar 
absolutamente 100 por cento facilmente e facilmente. Eu nunca tive  

Um único almejando. Eu nunca quis outra fumaça. Eu não podia 
acreditar o quão fácil era. Eu era oferecido fumaças e não tinha 
absolutamente nenhuma inter144 Curas Naturais "que Eles" Não 
querem que Você saiba Sobre  

Est mesmo. De fato, o pensamento de fumar me repugnou. Eu não 
senti nenhuma depravação. Fumar é uma prática horrível que leva a 



e causas todos os tipos de desordens de saúde. A Comissão de 
Comércio Federal, em minha opinião, está tentando me parar de 
dizer a pessoas o método que eu costumava permitir a eu deixar 
fumar. Se você quiser saber o método exato que eu costumava 
deixar fumar, vá para www.naturalcures.com e se torno um membro 
privado. Lá você pode ler o método exato que eu costumava deixar 
fumar facilmente e facilmente. Se você for um fumante que você 
precisa deixar. Se você tentasse tudo e falhou, eu encorajaria que 
você lesse o que trabalhei para mim.  

4. Não beba água de torneira.  

Toda água de torneira é venenosa. Virtualmente toda água de 
torneira é carregada com contaminadores, toxinas, venenos, e câncer 
conhecido causando agentes inclusive mortal fluoreto e cloro. 
Bebendo água de torneira causa enfermidade e doença.  

Você deve beber água. Porém, a água deve ser pura. Água de fonte 
engarrafada (algumas águas de fonte engarrafadas são mais puras 
que outros), água filtrada usando osmose de contrário, e água 
purificada por destilação de vapor, são todas as opções melhores que 
água de torneira. O FTC atualmente proibiu-me para mencionar 
marcas neste livro. Para minhas recomendações pessoais dos 
melhores produtos de purificação das águas e água engarrafadas, vão 
para www.naturalcures.com.  

5. Compre e use um filtro de chuveiro.  

Você absorve mais toxinas levando um chuveiro que bebendo oito 
óculos da água. Sua pele absorve a água de seu chuveiro ou banho. 
Um chuveiro quente produz vapor e isso torna muitas das substâncias 
químicas na água em gases venenosos. Estes gases são inalados ou 
absorvidos pela pele. Um bom filtro de chuveiro remove a maior 
parte das toxinas na água. Use um e você nunca terá um dia de 
cabelo ruim novamente. Para minhas recomendações pessoais vão 
para www.naturalcures.com.  

6. Coma só 100% comida orgânica.  

Você quer comer comida que não foi crescida com fertilizantes 
químicos, praguicidas, ou herbicides. A comida orgânica não tem 
nenhum resíduo de veneno de substância química e tem quantias 
muito mais alta de nutrientes.  

7. Não coma em restaurantes de comida rápida.  



Leia a Nação de Comida rápida de livro e assista o Tamanho de 
documentário Super Me! Depois que você terminou de vomitar, está 
contente que você é Como nunca para Ficar Doentes Novamente 145  

Ouvindo a verdade agora. A comida rápida é simplesmente algum do 
mais nutritionally comida deficiente e quimicamente carregado" no 
planeta. Se a definição de comida era "abasteça para o corpo que 
também encoraja vida," comida rápida podia não mais ser chamada 
comida. Devia ser chamado "rápido, bom saboreando veneno," o qual 
é uma descrição mais precisa do que é. Oh, e eu disse a você que é 
projetado para aumentar seu apetite, faz você fisicamente viciado, e 
de propósito construiu fazer você obeso? Se você comer quinze 
comidas por semana em um restaurante de comida rápida, você tem 
um 90 por cento chance de conseguir câncer, doença de coração, 
diabete, ácido reflux, obesidade, e potencialmente dúzias de outras 
doenças. Evite comida rápida a todo custo.  

8. Não coma nada que termina de um forno microondas.  

Jogue fora seu microondas. Eu acredito naquele quando você 
microondas qualquer coisa se tornar energicamente tóxico para o 
corpo. Comendo microwaved comida de maneira regular (este inclui 
comida que está sendo reaquecida no microondas) debilitar seu 
sistema imunológico e depressão de causas e ansiedade. Os pais que 
fórmula de bebê de microondas estão envenenando suas crianças 
unknowingly. A fórmula de bebê propriamente é veneno; Por 
microwaving isto, se torna até mais tóxico. Para mais informações 
lêem meu artigo de comunicação atrás do livro.  

Elimine aspartame e monosodium glutamate.  

 

Aspartame vai por NutraSweet®. Ambos os aspartame e MSG são 
secretos como excitotoxins. Existem três grandes livros neste 
assunto. Aspartame, É Seguro? Era escrito por um doutor médico. 
Baseadas em centenas de estudos de caso, o doutor conclui aquele 
aspartame é responsável por muitos problemas médicos infelizes, 
variando de enxaquecas e perda de memória para hyperactivity em 
crianças e desordens de ataque apopléctico. Próximo, o livro 
Excitotoxins, O Gosto Que Mata, também escrito por um doutor 
médico, examina como monosodium glutamate, aspartame, e 
substâncias semelhantes causam dano para o cérebro e sistema 
nervoso, e como estas substâncias podem fazer do Alzheimer, 



Doença do Lou Gherig, depressão, MS, e mais. Ultimamente, No 
Gosto Ruim, O Complexo de MSG, novamente escrito por um doutor 
médico, explica como MSG é uma causa importante de enfermidades 
tratáveis e evitáveis como enxaquecas, asma, epilepsia, 
irregularidades de coração, depressão, e atenção deficit/hyperactivity 
desordem.  

10. Não coma adoçantes artificiais (inclusive Splenda).  

Os adoçantes artificiais são substâncias químicas artificiais. Eles são 
venenos e nunca deviam ser consumidos. Eles causam todos os tipos 
de problemas de saúde. 146 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" 
Não querem que Você saiba  

Use mel orgânico cru, suco de cana-de-açúcar evaporada crua 
orgânica, ou o erva stevia. Todos são escolhas excelentes para 
adoçantes. Lembre, ciência não é melhor que natureza.  

11. Não beba refrigerantes de dieta. Os refrigerantes de dieta foram 
chamados o "nova rachadura" porque eles são tão vício. Os 
refrigerantes de dieta realmente farão que você ganha peso como 
também faz que você deprimiu. Por causa dos adoçantes artificiais 
usados, como aspartame, eles também estão dando a você uma 
variedade de sintomas médicos. Se você quiser um refrigerante, 
idealmente, consiga um refrigerante orgânico de sua loja de comida 
de saúde. Ou se você deve favorecer, beba um refrigerante regular. 
Se você fosse parar de beber todos refrigerantes de dieta e substituir 
eles com refrigerante regular, você iria de fato perder peso. A idéia 
que refrigerantes de dieta têm menos calo 

Ries, deste modo serve para controle de peso, é uma mentira. A 
exata oposta é verdade. Lembre, toda a absorção de cálcio de 
quarteirão de bebidas carbonatada.  

12. Não coma hidrogenou óleo.  

Isto é secreto como uma trans gordura. Os óleos hidrogenados são 
produtos artificiais. Eles são venenos tóxicos. Mais importante, eles 
atacam as paredes de artéria e doença de coração de causa. Eles 
também atacam o fígado, baço, intestino, rins, e gallbladder, 
causando os órgãos internos para operar muito menos eficazmente. 
As notícias ruins são que hidrogenaram óleo está em virtualmente 
todo produto que você compra! As boas notícias são aquele se você 
fizer compras em uma comida de saúde ou loja de comida inteira, e 



se você ler as etiquetas, você pode achar muitos dos produtos que 
você compra agora sem óleo hidrogenado. Isto é um bom exemplo do 
quão ciência médica diz algo é ruim, e então contrários mais velhos 
sua posição. Por pacientes de coração de anos eram informados para 
ausentar-se de manteiga porque era ruim para seu coração. Ao invés, 
eles eram informados para usar margarina. Infelizmente, a maioria 
de todas as margarinas são 100 por cento hidrogenou óleo. As 
margarinas são produtos antinaturais artificiais que são mortais 
veneno para o corpo. Agora nós ouvimos sobre os mesmos doutores 
e comunidade médica que margarina é, de fato, muito pior que 
manteiga. Ausente-se de óleos hidrogenados e trans gorduras a todo 
custo.  

13. Não coma homogeneizou e pasteurizou produtos de leiteria. 
Todos produtos de leiteria não são criados equipara. Hoje leite, 
queijos e outros produtos de leiteria são radicalmente diferentes em 
valor nutricional e composição química que eles eram cinqüenta anos 
atrás. Americanos  

Os produtos de leiteria também são imensamente diferentes que 
produtos de leiteria em outros países. Tenha que você já notou 
aquela manteiga da França saboreia difHow nunca para Ficar Doentes 
Novamente 147  

Ferent de manteiga da América? Você notou que o mesmo tipo de 
queijo saboreia diferente dependendo de que parte do país ou mundo 
em que era produzido?  

Existem diferenças vastas em produtos de leiteria devido a fatores 
múltiplos. Estas diferenças significam que os produtos de leiteria 
afetam o corpo em modos imensamente diferentes. Exemplo: O leite 
cru que não foi pasteurizado ou homogeneizou, isso veio de uma 
vaca que estava organicamente levantada, estava livre-vagando, 
grama alimentada, e injeções de hormônio de antibiótico ou 
crescimento não dados, afetarão o corpo muito diferentemente que 
leite que vem de uma vaca geneticamente modificada que foi dada 
injeções de hormônio de antibiótico e crescimento, nunca permitiu 
vagar, é alimentada quimicamente crescimento atado realçando 
alimentação, e foi pasteurizada e homogeneizou. O problema 
acontece quando estudos for conduzidos e pesquisadores não usarem 
leite orgânico cru. Eles usam o quimicamente atado, pasteurizado e 
homogeneizou leite. Se eles fossem conduzir os estudos comparando 
leite cru orgânico contra a variedade de supermercado, nós veríamos 



resultados dramaticamente diferentes. A parte inferior enfileira aqui é 
a variedade de supermercado normal de leite e produtos de leiteria 
são muito insalubres. Homogenization faz a cicatriz de produtos de 
leiteria as artérias em seu corpo e é uma causa principal de doença 
de coração. Orgânico cru, unpasteurized, unhomogenized leite, queijo 
e produtos de leiteria são incrivelmente saudáveis. Lembre, ciência 
não é melhor que natureza. Quando homem ficar envolvido e mudar 
coisas de seu estado natural para aumentar lucros, a comida não é 
mais real que"; se torna um artificial parecer-imitação semelhante.  

14. Não coma alto fructose milho xarope. Se você olhar para os 
ingredientes do produto que você está comprando e ver açúcar como 
o número um ingrediente, você pode estar preocupado. A fim de 
evitar isto, fabricantes de comida usam uma variedade de adoçantes 
como açúcar, dextrose, fructose, sólidos de xarope de milho, xarope 
de milho, alto fructose milho xarope, multidextrin, e uma variedade 
de outros. Se você fosse adicionar em cima todos os açúcares, na 
maioria dos açúcar de casos seria o número um ingrediente na maior 
parte destes tipos de produtos. Alto fructose milho xarope é 
principalmente usado para duas razões. Primeiras, é muito barato. 
Secundariamente, faz você mais gordo que os outros adoçantes que 
podiam ser usados. A indústria de comida quer que você seja gordo. 
As pessoas de FAT comem mais comida, deste modo vendas e lucros 
crescentes  

As companhias de comida. A indústria de comida tem lobbied contra 
a campanha pública para "coma menos, exercite mais" porque eles 
não querem 148 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem 
que Você saiba  

As pessoas ser encorajadas para comer menos. Fazendo muito 
diminuir vendas e lucros. Chocantes, mas verdade.  

Use só pasta de dentes sem fluoreto.  

Não use nonstick cookware. Quando nonstick cookware é aquecido 
para uma temperatura alta que emite fumo tóxico que pode matar 
um animal pequeno como um pássaro! Estes fumo tóxico, quando 
inalados por humanos, chumbo para doença respiratória,  

 

Enfraquecimento do sistema imunológico, câncer, depressão, asma, 
enxaquecas, e uma multidão de outros problemas de saúde.  



17. Coma só orgânico, carne e avícula limpos.  

Este assunto é incrivelmente complexo. Oprah Winfrey teve um show 
dedicado para a indústria de carne, e era processada para expressar 
suas opiniões. Ela ganhou. Qualquer carne ou avícula que não é 
orgânicos e limpos é incrivelmente tóxicos. Falando de modo geral, 
aqui estão as diferenças:  

Um animal convencional tem • Um orgânico animal genet-tem estado 
geneticamente modificado em cis que não tem sido modi-procriação, 
deste modo tornando um fied por homem e está em seu a maioria de 
animal que podia nunca acontecer estado natural. Naturalmente.  

Um animal convencional é • Um animal orgânico recebe injetado com 
crescimento hor-nenhuma droga, então sua carne é droga segundas-
feiras e antibióticos, livres. O significado que a carne nós consumimos 
é então carregadas com estas drogas.  

Um animal convencional não é • Um animal orgânico tem permissão 
para permitido vagar livremente ou naturalmente para vagar, cresce 
em exercício normalmente, deste modo creat-sua taxa normal, e não 
é ing um incrivelmente animal tóxico carregadas com toxinas ou dis-
que é unnaturally obeso e aliviado. Doente.  

Um animal convencional é alimentado uma • Uma grama-alimentada 
que vaca orgânica come dieta antinatural da grama de substâncias 
químicas como iria em natureza, e alimente que iria nunca e a grama 
não tem sido naturalmente comer. Convencional atado com químico 
fertilcows, por exemplo, também são izers, herbicides, e pestifed 
chão em cima partes de vaca, porco cides.  

Como nunca para Ficar Doentes Novamente 149  

Partes, partes de cabra, e horseparts. Muitas destas groundup partes 
animais são de animais doentes, doentes que arenot ajuste ou 
humano consumption.Keep em se importam a vaca é um vegetariano 
e não é projetada tobe chão de comer em cima diseasedanimals. 

Um animal convencional é • Um animal orgânico que é sacrificado 
sendo atirado em também limpo é morto na cabeça com um 
parafuso. O ani-a maioria de modo humanitário possível, mal 
experiências incríveis fatiando sua garganta. A dor e trauma. 
Adrenalina, experiências animais nenhuma dor, que é altamente 
venenosa, está imediatamente drenada de penetra o tis do animal-
todo sangue, seus órgãos internos processam. O sangue, que é ser 



inspecionados para ter certeza carregado com toxinas, também pelo 
animal é 100 por cento carnes o assunto. O trauma saudável, e o 
tecido é causar o campo de energia em e salgou tirar qualquer 
sangue em torno do animal para se tornar e matar qualquer bactéria. 
Altamente negativa. O animal normalmente morre em sua própria 
urina e fezes.  

Um animal convencional é usu-• Carne limpa orgânica não é aliado 
envelheceu, que significa o de idade. A carne animal é pendurada em 
um quarto escuro e permitiu apodrecer. Um molde verde cobre o 
apodrecer carne animal. Este molde tóxico verde é bactéria que 
enternece a carne, mas também enche a carne com venenos mais 
tóxicos.  

 

Muitas carne e produtos de avícula convencionais são pulverizados 
com substâncias químicas perigosas para matar bactéria. Alguns são 
irradiados, eliminando a energia de força vitalícia natural e, como 
comprovada por fotografia de Kirlian, deixando o campo de energia 
em torno da carne altamente tóxico para humanos.  

Quando eu aprendi sobre este, eu decidi comer carne só limpa 
orgânica. Por trinta dias, todo dia, eu comi alguma carne orgânica 
limpa. Eu 150 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que 
Você saiba  

Tentado monitorar se eu sentisse qualquer diferença. Eu não podia 
descobrir qualquer coisa específico ou dramático. Eu não era seguro 
que era um negócio tão grande. Eu decidi lançar um barbeque e 
convidou vários de meus amigos acima de minha casa. Eu fui para o 
açougueiro e comprei o absoluto melhor, bifes de qualidade mais alta 
feita—convencional, Angus Preto envelheceu bifes. O melhor dinheiro 
pode comprar. Eu cozinhei os bifes e servi para eles para meus 
convidados. Cada pessoa falou com entusiasmo sobre o quão 
deliciosa e tenros os bifes eram. Alguns disseram que eles eram o 
melhor que eles já comeram. Eu levei uma mordida minha e pareci 
muito estranho. Era como se eu estivesse comendo algum "carne 
ruim." Eu procurei em todo mundo outros vorazes seus bifes e 
apreciando o sabor delicioso. Eu perguntei a meu amigo para 
saborear meu bife. Ele amou isto. Então eu tomei outra mordida. 
Como eu mastiguei e traguei a carne que eu comecei a parecer 
engraçado. A transpiração começou em minha fronte, eu consegui 



pálido, e meu estômago pareceu muito enjoado. Eu desculpei eu 
mesmo, fui para o banheiro e vomitei.  

O que aconteceu era aqueles por trinta dias que eu só comi puro não 
tóxico, undiseased carne. Comendo isto carne altamente tóxica 
causou-me para ficar doente. Porque eu comi só limpo carne por 
tanto tempo meu corpo imediatamente rejeitou as toxinas. Isto é por 
que pessoas no México, por exemplo, podem beber a água tóxica 
doente e não mostrar a nenhum sinal de enfermidade. Mas se um 
americano era para beber a mesma água, eles conseguiriam 
violentamente mal. Seu corpo cria uma tolerância para venenos.  

A linha de parte inferior é, galinha, pato, cordeiro, carne de boi, e 
cabra são toda multa desde que é orgânico e limpo. É duro de achar 
produtos limpos orgânico em lojas. Em meu Site da Web 
www.naturalcures.com você pode descobrir onde isto está disponível.  

18. Não coma fazenda levantou peixe.  

As companhias produzem fazenda levantou peixe para fazer um 
lucro. A fazenda levantou peixe recebem alimentação antinatural e 
podem ser altamente tóxicos comparados a suas contrapartes 
selvagens naturais. Ausente-se de qualquer peixe que tem sido 
fazenda levantada.  

19. Não coma porco.  

Lembre, você é o que você come. O porco é uma comida altamente 
tóxica doente. Um porco come qualquer coisa em seu caminho, 
inclusive suas próprias fezes. Qualquer que ele come viradas para 
carne em seus ossos em algumas horas. Todos produtos de porco são 
atados com doença e vírus. É tóxico e insalubre. O corpo humano 
entra virtualmente em choque tóxico consumindo porco. As quantias 
volumosas de sangue e energia vão para o Como nunca para Ficar 
Doentes Novamente 151  

O estômago e intestino para ajudar desarranjo e digere este material 
tóxico. O porco nunca é completamente digerido no corpo humano; 
Porém, os trabalhos de sistema de humano digestivo ininterrupto em 
extenuam para até dezoito horas tentando neutralizar e porco de 
sumário. Se você não comesse porco por trinta dias e então teve 
algum, existe uma chance excelente que você seria violentamente 
mal. Eliminando porco, ou pelo menos reduzindo isto 



dramaticamente, pode ter um choque profundo em sua saúde e 
sensação de bem-estar. Tente e veja.  

20. Não coma molusco.  

Mais pessoas são alérgicas para molusco que qualquer outra comida 
no planeta. Mais pessoas ficam doentes de moluscos de comer que 
qualquer outra comida. Mais pessoas morrem de moluscos de comer 
que qualquer outra comida. Qualquer peixe que não tem balança e 
barbatanas deviam ser evitadas. Este inclui moluscos, mexilhões, 
camarão, lagosta, caranguejo, calamar, enguia, peixe-gato, tubarão, 
etc. O peixe deve ter balança e barbatanas. Peixe-gato, por exemplo, 
tem barbatanas mas nenhuma balança. Está interessando que isto é 
um dos limpos leis dietéticas. Hoje, nós sabemos aquele peixe com 
balança e barbatanas não absorvem as toxinas na água tão 
prontamente quanto criaturas do mar que não têm ambas as balança 
e barbatanas.  

Eu cresci na área de Boston. Eu amei meu molusco mais que 
quaisquer outros frutos do mar. Ocasionalmente, umas algas na água 
chamaram o "maré vermelha" infestaria as orlas locais. Quando isto 
aconteceu, advertências saíram para não comer qualquer molusco, 
para fazer muito podia fazer náusea e morte. Porém, você podia 
comer o haddock, cavala, ou solha. O peixe que teve balança e 
barbatanas não absorveram os venenos em sua carne de comestível; 
Porém, molusco ou qualquer peixe que não tiveram ambas as balança 
e barbatanas absorveriam as toxinas e podiam fazer náusea e morte. 
Todas criaturas do mar que não têm balança e barbatanas são 
carregadas com toxinas e deviam ser evitado.  

21. Se você não pode comer isto, não ponha isto em sua pele.  

Sua pele é o maior órgão no corpo. Qualquer que você coloca sua 
pele entrar no corpo. Muitas das coisas nós colocamos nossa pele de 
antiperspirants, hidratando loções, cosmética, inseto repellents, 
protetores de sol, e perfumes são tão venenosos que se você puser 
eles em sua boca que você morreria dentro de minutos. Eu sei para 
muitos de vocês isto é não realístico. Lembre que eu disse aquele se 
você não pode fazer algo 100 por cento, faça o melhor que você 
pode. Se você não pode eliminar tudo pelo menos reduzir a quantia 
de veneno que você coloca sua pele. 152 Curas Naturais "Sobre as 
quais Eles" Não querem que Você saiba  



22. Consiga um purificador aéreo. O ar em sua casa é mais 
seguramente não puro e limpo. Você vive, trabalhe, e durma em um 
ambiente onde o ar está a toda insalubre. Eu absolutamente 
recomendo um purificador aéreo para sua casa, seu espaço de 
trabalho, e mais importante, seu quarto. Desde que você está 
respirando na noite toda longo, seria uma boa idéia para estar 
respirando o ar mais limpo, mais puro você pode. Seu espaço de 
trabalho é o segundo mais importante. Existem centenas de vários 
tipos de filtros e purificadores de ar aéreos no mercado. Eu acredito 
em alguns estão muito melhores que outros. Alguns estão tão bons 
que eles também podem eliminar todo o molde preto que está 
causando enfermidade em muitas casas hoje. Vá para meu  

Site da Web, www.naturalcures.com, e na área de membros privados 
você pode me e-mail para minhas recomendações específicas.  

23. Use material de limpeza só não tóxico de 100 por cento orgânico.  

Os produtos de limpeza usaram na casa têm estado provadas para 
ser uma causa principal de câncer em crianças. Os produtos de 
limpeza você usa faz, de fato, suprima o sistema imunológico e 
doença de causa. Este acontece inalando o fumo ou por contactar 
com a pele.  

24. Não beba suco enlatado ou engarrafada.  

Todo suco enlatado ou engarrafada você compra na loja foi 
pasteurizada causando ele para ser tóxica para o corpo. O filtrar e 
processo usados nos industriais de aumentos de suco e se concentrar 
a quantia de substâncias químicas tóxicas no produto. Beba suco só 
fresco feito com ingredientes orgânicos de 100 por cento.  

25. Não use quarteirão de sol. Isto é umas das maiores fraudes em 
história. O sol não causa câncer. O quarteirão do domingo foi 
mostrado causar câncer. Os ingredientes em quarteirão de sol são 
agora fortemente acreditados para ser o número uma causa de 
câncer de pele. Não existe nenhum câncer de pele na África. As 
pessoas ficam ao sol o dia todo longo sem protetor de sol. Não é o 
pigmento na pele, como alguns sugerem. As pessoas com herança 
africana vivendo na América tem a taxa mais alta de câncer de pele, 
e eles ficam ao sol o menos. Você não quer conseguir uma 
queimadura de sol, então vista um chapéu ou cobertura seu corpo 
com roupa de luz. O sol é saudável para você e o sol devia estar em 
sua pele. As estatísticas mostram que as pessoas que usam as mais 



quantias de quarteirão de sol tem as taxas de câncer de pele mais 
alta. Este vai para curtimento  

Loções também. Lembre, qualquer que você coloca sua pele está 
entrando seu corpo. Se você não pode comer isto, não ponha isto em 
sua pele. Como nunca para Ficar Doentes Novamente 153  

26. Não tome vitaminas.  

Muitas companhias vendem vitaminas estão só fazendo muito ganhar 
dinheiro. Existem muitos graus de vitaminas individuais. A maioria 
das companhias usam os graus mais baratos disponíveis. Estas 
vitaminas baratas" em muitos casos estão quimicamente produzidas 
e não são naturais. A maioria de pílulas de vitamina têm vitaminas e 
minerais em uma proporção nunca achado em natureza.  

É verdade que você é mais seguramente deficiente em vitaminas e 
minerais. O melhor caminho para corrigir esta deficiência é por 
juicing. O segundo melhor modo é para tomar suplementos de 
comida inteira. Esta não são vitamina e pílulas minerais. Os 
suplementos de comida inteira simplesmente organicamente tomam 
produziram legumes e frutas e se concentraram eles em um tablete 
conveniente que você pode tomar. Quando você tomar um 
suplemento de comida inteira que você está conseguindo todas as 
vitaminas e minerais na proporção que natureza pretendido. Você 
também está conseguindo as enzimas e cofactors presente em 
natureza. Está interessando notar que muitas plantas naturais têm 
até 30 por cento de sua composição que desafia análise científica. 
Que simplesmente signifique aquele quando você tomar um 
suplemento de comida inteira não só são você conseguindo 
vitaminas, minerais, enzimas e cofactors na natureza de proporção 
precisa pretendido, você também está conseguindo todas as coisas 
que ciência não descobriu ainda. Novamente, eu sou proibido para 
dar a você minhas recomendações aqui neste livro. Vá para 
www.naturalcures.com, e-mail-me, e eu darei a você minhas 
recomendações pessoais.  

27. Não use antiperspirants ou desodorizantes.  

Antiperspirants e desodorizantes contêm mortais venenos, mais 
notavelmente alumínio. Estes venenos estão sendo colocados a pele 
perto dos nodos de linfa. Qualquer coisa absorvida na pele da axila é 
levantada pelo sistema de linfa e primeira viaja para os peitos. Eu 
acredito um dos importantes causas de câncer de mama em 



mulheres é o uso destes produtos venenosos. Uma pessoa saudável 
não devia ter um ofender odor; Porém, se você deve usar um 
antiperspirant ou desodorizante, existem todos os-produtos naturais 
disponíveis. Vá para sua loja de comida de saúde local e inquira. Não 
seja enganado pela etiqueta. Leia os ingredientes. Se você não pode 
pronunciar as palavras, não compre isto. Lembre, se você não pode 
comer isto, não ponha isto em sua pele.  

28. Não coma açúcar processada branco.  

Cana de açúcar, quando organicamente cresceu, apertou, e secado, 
cria puro, unprocessed açúcar vivo. Você pode comprar esta em 
saúde que 154 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que 
Você saiba  

Lojas de comida. É saudável e bom para você. Açúcar de mesa 
branca, porém, é crescido com substâncias químicas perigosas, 
processadas, desnudado-se de todo seu valor nutricional e aquecido, 
destruindo qualquer vitalidade viva que teve. O açúcar branco é um 
produto que tem tal poderoso adverso afeta no corpo que podia ser 
secreto como uma droga. Real, unprocessed, suco de cana crua, 
evaporada, que é açúcar real, serve para você. O açúcar branco é 
veneno. As substâncias químicas usadas na plantação de cana de 
açúcar são sabidos causar câncer em tartarugas do mar. Aquelas 
substâncias químicas venenosas usadas nas crescentes ainda 
permanecem no produto que você compra na loja.  

29. Não coma farinha processada branca.  

A farinha processada branca é semelhante a açúcar branco. Vem de 
grão que tem estado quimicamente tratado no processo crescente, 
desnudada-se de toda sua fibra e nutrientes naturais, e 
quimicamente alvejaram fazer isto um bonito branco. A farinha 
branca misturada com a água faz pasta. Você usa ele para fazer 
papier-mache. Vira duro como uma pedra. É disso que aconteça 
quando você comer isto. É um produto antinatural que o corpo não 
sabe como digerir. Tem valor nutricional pequeno, nenhuma força de 
vida, espigas sua insulina, e constipação de causas. Use farinha de 
grão inteiro orgânico que tem sido minimally processada, ou compre 
grãos orgânicos e moa eles você mesmo.  

30. Não coma nada que diz "gordura livre" na etiqueta.  



As companhias de comida querem que você compre seus produtos. 
Qualquer que seja o botão quente é no momento determina o que 
suas pessoas de marketing decidem fazer a etiqueta. "FAT livre" não 
quer dizer "saudável." Quando você vir "gordura livre" na etiqueta, 
ser segura que a companhia está tentando enganar você, então não 
compre isto. A maior parte de produtos de gordura livres são 
simplesmente carregados com quantias incríveis de açúcar e 
substâncias químicas.  

31. Não coma nada que diz "açúcar livre" na etiqueta.  

Ele se diz que açúcar livre na etiqueta existe uma boa chance o 
produto é atado com adoçantes artificiais. Não compre isto.  

32. Não coma nada que diz "baixo carbs" ou "líquido carbs" na 
etiqueta. Isto é o botão quente atual. A maior fraude indo agora é o 
termo "líquido carbs." Os fabricantes carregam em cima estes 
produtos com substâncias químicas e adoçantes artificiais que eles 
reivindicam ter resultados desprezíveis  

Em níveis de insulina, então eles não contam estes real 
carbohydrates no líquido carb número. Um produto que diz que tem 
dois líquido carbs podia Como nunca para Ficar Doentes Novamente 
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Tenha tantos como quarenta gramas de real carbohydrates. Não 
compre estes produtos, como você sabe que os fabricantes estão 
simplesmente tentando aproveitar-se da moda passageira atual para 
vender você seus produtos.  

33. Não coma "bares de comida."  

Os bares de comida são abastecimento de produtos artificiais com 
substâncias químicas para fornecer, primeiramente, bom gosto. Eles 
estão altamente processadas e deviam ser evitados. Existem alguns 
todos-bares de comida orgânica crua. Verifique em sua loja de 
comida de saúde local e leia a lista de ingrediente.  

34. Não coma dieta ou sacudidas de proteína.  

Como bares de comida, estes são produzidos pelas companhias cuja 
meta é para fazer eles saborearem grandes usando os ingredientes 
mais baratos possíveis. Com a exceção rara eles deviam ser evitados 
a todo custo.  



Ausente-se de tinas quentes, quartos e piscinas a vapor.  

 

As piscinas e tinas quentes são cheias com a água que é carregada 
para excesso com cloro. O cloro é uma substância química venenosa 
mortal. As pessoas pensam que natação em um charco ou relaxante 
em uma tina quente é saudável. A exata oposta é verdade. Suprime 
seu sistema imunológico, seca sua pele, e carrega seu corpo com 
quantias altas de cloro, scarring as artérias e principais para doença 
de coração. O vapor que despeja no quarto a vapor é da água de 
torneira regular que é carregada com venenos e contaminadores 
tóxicos. Um quarto a vapor é, de fato, uma câmara de gás venenoso 
e incrivelmente insalubre. A natação é excelente no oceano ou um 
lago. Se você tiver um charco ou tina quente, inquira sobre um 
sistema de filtração onde nenhum cloro ou substâncias químicas são 
usados. O sistema que eu uso ozônio de empregos e oxigênio para 
purificar a água. Nenhum cloro ou substâncias químicas são postos 
em meu charco ou tina quente. Eu tive a água testada, e era achado 
para ser alguma da água mais pura que o laboratório já viu. Se você 
não pode beber a água, não nade nisto. Algumas pessoas podem 
dizer que você não pode beber água do lago ou água de oceano, e 
isto é verdade. Aquelas águas, porém, estão vivendo, 
completamente-vivificadas águas naturais. As piscinas cloradas são 
algo não achadas em natureza.  

36. Elimine ar fresheners.  

Idealmente, não pulverize nada no ar; Não use sólido aéreo 
fresheners ou a variedade de plug-in. Tudo que você está fazer está 
pondo substâncias químicas tóxicas no ar. Realmente é louco. Em 
meus banheiros eu tenho uma lata de óleo cítrico orgânico, que pode 
ser comprado no máximo comida de saúde que 156 Curas Naturais 
"Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Lojas. Leia as etiquetas. Use sistemas de purificação de óleos ou ar 
essencial orgânico de 100 por cento para eliminar ofensivo odors. 
Lembre, se você não pode comer não pulverizar isto no ar.  

37. Elimine iluminação fluorescente. A iluminação fluorescente faz 
que você cansou e debilitou seu sistema imunológico. Livre-se de 
toda florescent iluminação e substitua isto com iluminação de 
espectro cheio. A iluminação de espectro cheio é bem parecido para 
natural  



Luz solar, e pode ter benefícios de saúde incrível, o mais notável 
sendo energia e alívio aumentado de depressão.  

Reduza ou elimine condicionamento de ar.  

 

A maioria de condicionamento aéreo geral simplesmente não é 
saudável. As unidades de condicionamento aéreo como um General 
decide faz o ar antinatural, deste modo insalubre. Mantenha em se 
importe com aquilo condicionamento de ar não existiu setenta anos 
atrás. que Nós pensamos que nós precisamos de condicionamento de 
ar; Certamente, pode fazer seu escritório e casa mais tolerável em 
condições extremamente quentes. Use condicionamento de ar menos 
e você verá uma diminuição na quantia de frios e influenzas com que 
você desce.  

39. Evite limpeza seca.  

As substâncias químicas em limpeza seca são venenos tóxicos. 
Colocando eles  

Seu risco de aumentos de pele de dúzias de doenças.  

40. Faça sua própria cerveja e vinho.  

Se você vai beber cerveja e vinho, faz isto você mesmo com 
ingredientes orgânicos puros. É divertido, saboreia melhor e é muito 
mais saudável para você. A cerveja e vinho não são insalubres; 
Porém, as substâncias químicas nas uvas, os pulos, e outros 
ingredientes entram no produto final. O calor usado em processo 
mata as enzimas vivas benéficas. É muito melhor, porém, beber 
cerveja ou vinho que refrigerantes ou suco enlatados ou 
engarrafadas.  

Compre um bom aspirador de pó com um hepa filtro.  

 

Fazendo as coisas acimas reduzirão a quantia de toxinas põem em 
seu corpo e eles absolutamente, categoricamente 100 por cento pode 
e cura doença. Estas são de fato "curas naturais." Eu vi pessoas com 
MS simplesmente pára de beber refrigerantes de dieta e seus 
sintomas de MS desaparecido. Eu vi pessoas com diabete pára de 
comer em restaurantes de comida rápida e em três semanas eles não 
mais tiveram diabete. Eu vi pessoas que têm enxaquecas de 



enxaqueca e problemas de constipação param de comerem 
pasteurizaram e homogeneizaram produtos de leiteria e, como se por 
mágica, suas enxaquecas Como nunca para Ficar Doentes Novamente 
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Parados e eles ficaram regulares. Eu vi pessoas com erupções 
cutâneas de pele e acne horrível usa um filtro de chuveiro e vê todos 
os seus sintomas desaparecem, e assistam sua pele ficar liso e bonito 
novamente. Não seja enganado ou enganado em pensar coisas tão 
simples quanto estas não são curas. Estas coisas estão causando sua 
enfermidade e doença, e eliminat 

Ing eles podem e cura doença!  

C. Você deve lidar e tratar seu nutricional deficiencies.By agora, 
espero que você sabe que você tem deficiências nutricionais. 
Virtualmente toda pessoa única no planeta tem deficiências 
nutricionais para graus variados. A razão você é nutriente deficiente é 
porque o modo que a comida é crescida e tiras processada muito do 
valor nutricional na comida.  

Virtualmente tudo que você compra chamado "comida" tem estado 
dramaticamente esvaziada de seu valor nutricional. Como eu 
mencionei na frente de neste livro, pesquisadores mostraram que 
você teria que comer por cinco vezes tanta comida como suas avós 
só para receber o valor nutricional mesmo. Porém, é pior porque nós 
temos mais toxinas em nosso corpo; Então, nós não podemos até 
absorver a pequena nutrição que nós estamos conseguindo de nossa 
comida. Então, nós somos todo nutriente deficiente. Também É 
vitalmente importante que você totalmente entende que muitos, se 
não todo, doenças são causadas pelo menos em parte por 
deficiências nutricionais. O exemplo eu dei mais cedo sobre a doença 
de escorbuto é um exemplo simples bom.  

Escorbuto, como eu mencionei, é um horrível debilitando doença. 
Porém, pesquisadores descobriram aquele escorbuto está 
simplesmente causado por uma deficiência de C de vitamina. Se você 
fosse comer algumas laranjas, limões, ou escorbuto de limas seria 
curado. Então, uma laranja, limão, lima, ou até simplesmente C de 
vitamina em uma cápsula é de fato a cura para escorbuto. Porém, 
como eu mencionei, o FDA tem a lei louca que diz só uma droga pode 
curar, previna, ou trate uma doença. De acordo com o FDA, laranjas, 
limões, e limas, ou C de vitamina, legalmente não pode ser a cura 



para escorbuto. Embora ele é a cura para escorbuto, legalmente ele 
não é a cura para escorbuto! Eu sei que é totalmente louco; Eu sei 
que está errado, mas isto é como é. E novamente, a razão é aquele 
modo é porque as companhias de droga querem controlar qualquer 
coisa fazer com o tratamento de enfermidade e doença. Os lucros das 
companhias de droga estão em jogo e eles pararão em nada proteger 
aqueles lucros. Lembre novamente os milhões de políticos de dólares 
fazem comprando e vende linhagem, muitos de qual são ações 
farmacêuticas baseadas em que qualquer outro chamaria informações 
mais interiores. Os lucros 158 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" 
Não querem que Você saiba  

E dinheiro que são em jogo estão nos bilhões, e bilhões, e bilhões! 
Lembre, é sempre tudo sobre o dinheiro.  

A linha de parte inferior é que você tem deficiências nutricionais e 
deficiências nutricionais absolutamente causam enfermidade e 
doença. Se você quiser prevenir doença e se você quiser curar 
doença que você absolutamente deve lidar com suas deficiências 
nutricionais. Novamente eu direi que você droga e cirurgia não somos 
a resposta para prevenir e doença de cura. Desde a falta de drogas e 
cirurgia causam a doença como não pôde eles curar isto? Isso faz 
sentido? Eu espero que isto faz. Então deixe-me dar a você uma lista 
de dos e dom 'ts, que se você fizer eles lidarão com suas deficiências 
nutricionais, e para muitos de vocês serão a milagrosa toda-cura 
natural que você procura por.  

1. Coma frutas mais frescas orgânicas e legumes.  

Você não tem que ser um vegetariano para ser saudável. Eu nunca vi 
qualquer real, convencendo evidência que vegetarianos são mais 
saudáveis ou vivem mais longo que as pessoas que comem produtos 
animais. Porém, as pessoas mais saudáveis absolutamente comem 
uma quantia grande de frutas frescas, orgânicas, cruas, cruas e 
legumes. Se você estivesse fazer só uma coisa, eu diria que você 
comesse quatro pedaços de fruta fresca por dia e dois total de 
saladas cru grande de legumes. Se você não mudasse nada mais em 
sua dieta, mas acabou de adicionar aquelas duas coisas, muitas 
condições médicas desapareceriam. Idealmente, as frutas e legumes 
deviam ser orgânicos e crus, mas cozinhou frutas e legumes não 
orgânicos são melhores que nenhum mesmo.  

2. Compre uma máquina de suco e use isto.  



Os animais não possuem máquinas de suco, mas animais não 
carregaram seus corpos com a quantia de toxinas que nós temos. 
Eles usam seus corpos como eles eram projetados, diferentemente de 
nós, e eles comem total de comida crua, cruas de enzimas vivas e 
empacotadas com nutrição e energia de força vitalícia. Nossa comida 
fornece hoje está dramaticamente esvaziada de vitaminas e minerais 
vitais. O produto orgânico tem até dez vezes a vitamina e minerais 
que não orgânicos, e tem nenhum dos resíduos de veneno dos 
fertilizantes químicos, praguicidas e fungicidas. Mesmo assim, porque 
a terra está tão esvaziada, produto orgânico ainda tem valor menos 
nutricional que o mesmo produto teve cinqüenta anos atrás. que 
Você teria que comer dez vezes a quantia de produto hoje até para 
vir perto do valor nutricional de comida cinqüenta anos atrás. Então, 
é absolutamente impossível conseguir a quantia de vitaminas, 
minerais, e enzimas que você precisa simplesmente comida de 
comer. E lembre, Como nunca para Ficar Doentes Novamente 159  

Por causa de todas as drogas e toxinas você ingeriu, sua habilidade 
de absorver estes nutrientes é dramaticamente reduzido. Ainda que 
você comesse só cru, frutas orgânicas cruas, legumes, nozes, e 
colocações, seu corpo teria deficiências nutricionais grandes. O 
absoluto melhor caminho para corrigir este problema é para comprar 
uma boa máquina de suco e faz suco fresco usando frutas e legumes 
orgânicos. Bebendo três a quatro óculos de suco fresco dá seu corpo 
uma quantia enorme de enzimas vivas, como também vitaminas e 
minerais no estado natural e na proporção que natureza pretendido.  

3. Coma nozes e colocações orgânicas cruas.  

Cru signifique cru. Ausente-se de assado e salgou nozes e colocações. 
Idealmente, compre eles na concha, eles retêm mais nutrientes. 
Existe força vitalícia tremenda em nozes e colocações. Eles são 
grandes para lanche em ao longo do dia.  

4. Fique luz solar natural.  

Dê um passeio ao sol! Sua luz solar de necessidades de corpo. Não 
use óculos de sol ou telas de sol. O sol entra pelos olhos e estimula 
energia no corpo inteiro. Trinta minutos por dia, mínimo, ao sol 
promove benefícios de saúde incrível. Lembre, é o sol que cria 
crescimento em plantas. A energia solar de sol pode ser muito 
alkalizing para o corpo; reduz depressão e fortalece seu sistema 
imunológico. Não seja enganado pelo estabelecimento médico. O sol 



serve para você e seu absolutamente precisado. Vá para 
www.sungazing.com.  

Coma uma maçã orgânica um dia.  

 

É verdade, uma maçã um dia mantém-se afastado o doutor! Isto é 
um "cura natural" para dúzias de várias doenças. É de fato um 
superfood.  

6. Tome cálcio de coral.  

A Comissão de Comércio Federal proíbe-me para dizer qualquer coisa 
sobre cálcio de coral. Para a verdade, vá para www.naturalcures.com.  

Tome toda-Vitamina natural que E. existem muitas formas de 
Vitamina E no mercado. Existem só duas companhias que eu sei de 
que fabrique o espectro cheio que toda-Vitamina natural E. Estas são 
as únicas duas formas de Vitamina E que eu recomendo que você 
tome. O fato do assunto é toda pessoa única  

 

É nutriente deficiente. O mais importante mineral você é deficiente 
em é cálcio, que é por que eu recomendo que você suplemento sua 
dieta que 160 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que 
Você saiba  

Com cálcio. A vitamina mais importante você é deficiente, em minha 
opinião, é vitamina que E. Tomando Vitamina E pode prevenir doença 
de coração, elimine varizes, melhore apresentação sexual, reduza ou 
alivie depressão, e um anfitrião inteiro de outras desordens. Atrás 
deste livro em minha seção de comunicação eu escrevi um artigo 
sobre vitamina E e eu altamente encorajo que você leia isto.  

8. Tome minerais coloidais líquidos diariamente.  

Você é deficiente em minerais. Deficiências nutricionais principais 
para doença. Corrigindo esta doença de curas de deficiências. Escute  
"Doutores Mortos Não mentem," uma fita disponível na Internet.  

9. Beba o "sucos mágicos."  

Existem várias frutas que estão sendo vendidas que têm 
propriedades absolutamente milagrosas curativas no corpo. Estas 
frutas são de em torno do mundo e são muito difícil de comprar 



fresco e suco fresco; Então, você deve comprar eles em uma garrafa. 
Infelizmente, porque o governo exige pasteurization, estes sucos 
estão de fato pasteurizados. Alguns deles têm uma substância natural 
adicionada a ajudar preservar o suco; Porém, o positivo 
definitivamente exceda em valor o negativo. Eu altamente encorajo 
que você compre e beber estes sucos como eles virtualmente foram 
mostrados para curar doença milagrosamente. Os sucos são noni, 
goji, mangosteen, babosa Vera, e acai baga. Eu escrevi um artigo 
nestes sucos em minha comunicação e reimprimi aquele artigo atrás 
deste livro. Eu altamente encorajo que você leia o artigo. Estes sucos 
são convenientes e fornecem você com nutrição supera como 
também ajuda desintoxicar e limpar o corpo. Eu pessoalmente tenho 
eles em minha geladeira e bebo eles quase todo dia.  

10. Tome um suplemento de comida inteira diariamente.  

Os suplementos de comida inteira não são vitaminas e minerais 
sintéticos. Eles são "comida real concentradas". Eles contêm 
nutrientes, enzimas vivas, energia de força vitalícia, na proporção 
exata que natureza pretendido. Os suplementos de comida inteira 
incluem chorella, algas verdes azuis, spirulina, geléia real, e outros 
tipos de ervas inteiras concentradas, plantas, sucos desidratados, 
e/ou brotos. Lembre de seu corpo é deficiente em nutrientes como 
vitaminas, minerais, enzimas, e vários cofactors. Isto é o fato. Existe 
nenhum modo que você pode conseguir todos os nutrientes que você 
precisa comida de comer. Você teria que comer dez a vinte vezes a 
quantia de comida como você é agora, e isso tudo teria que ser 
orgânico para você encontrar seu mínimo nutricional Como nunca 
para Ficar Doentes Novamente 161  

Necessidades. Doença de causa de deficiências nutricionais. Tendo a 
quantia adequada de vitaminas, minerais, enzimas, e cofactors 
permite a seu corpo para operar como era projetado e podia prevenir 
e curar quase toda doença inclusive câncer.  

11. Coma mel orgânico cru, abelha propolis, geléia real, e pólen de 
abelha.  

Os produtos de abelha e mel orgânicos crus são comidas nutritivas 
superes. Geléia real, por exemplo, tem a porcentagem mais alta de 
componentes que desafiam análise química. O que este significa ser 
existem nutrientes em geléia real que não foi descoberta por ciência. 
Isto é um ponto importante. Lembre, ciência não é melhor que 



natureza. A ciência pensa continuamente que eles são mais espertos 
que qualquer outro no planeta. A ciência continuamente acredita que 
eles saibam todos existe saber sobre nutrição de saúde ou qualquer 
coisa no que diz respeito a esse assunto. Mas ciência tem ainda para 
descobrir todos os nutrientes que nós precisamos para saúde. Muitas 
comidas contêm nutrientes que desafiam análise química. Não quer 
dizer que nós não precisamos dos nutrientes, só significa aquela 
ciência não descobriu eles ainda. Isto é por que comida de comer em 
seu estado mais natural cru é tão importante. Estas comidas são 
algum das mais nutritivas e curativas no planeta.  

12. Consiga um refrigerador da água de oxigênio.  

Para uma variedade de razões, seu corpo é deficiente em oxigênio. 
Aumentando a quantia de oxigênio no corpo para o nível onde devia 
ser álcalis o corpo e criar um ambiente onde a doença não pode 
existir. Um dos melhores caminhos para adicionar oxigênio no corpo 
é pela água. Não compre oxigenou água na loja. O oxigênio dissipa 
rapidamente e quando chega à loja, e você compra isto, qualquer 
oxigênio que era adicionado está provavelmente ido. Eu tenho um 
refrigerador da água em minha casa e meus escritórios que adiciona 
o oxigênio quando a água for dispensada. A maioria das pessoas 
sentem uma pressa imediata de energia e aumentaram vitalidade. 
Para informações sobre onde conseguir seu, vá para 
www.naturalcures.com.  

13. Tome digestivo enzymes.One das causas principais de indigestão, 
azia, gás, bloating,and constipação é uma falta de enzimas digestivas 
em seu stomachand intestino. Por causa de antibióticos, outras não-
prescrição andprescription drogas, cloradas e fluoreto-cheia água, 
tem 

Sido mostradas que a maioria das pessoas simplesmente não têm 
enzimas suficiente digestivas em seu sistema, diminuindo a 
velocidade metabolismo and162 Curas Naturais da pessoa "Sobre as 
quais Eles" Não querem que Você saiba  

Blocagem a absorção de nutrientes. A habilidade do seu corpo de 
produzir enzimas digestivas tem sido dramaticamente reduzida. 
Então, eu acredito em que você precise tomar enzimas digestivas 
para um período de tempo até que seu corpo seja limpo e 
rejuvenescido, então ele pode produzir a quantia correta sozinho. 
Tomando enzimas digestivas podem eliminar ácido reflux, azia, 



indigestão, gás, inchando, e constipação. Existem muitas marcas 
disponíveis contendo uma variedade de ingredientes. Vá para sua loja 
de comida de saúde local e inquira sobre suas recomendações. Eu 
dou a você minhas recomendações em www.naturalcures.com. Está 
interessando notar que a maioria das pessoas que começa a tomarem 
enzimas digestivas perder entre cinco e dez libras nos primeiros trinta 
dias.  

14. Use sal do mar orgânico.  

O sal de mesa regular é veneno. O sal do mar é infinitamente melhor 
para você. Este aqui troco miúdo também pode fazer você perder 
entre cinco e dez libras nos primeiros trinta dias.  

15. Coma chocolate escuro orgânico.  

Certo, você precisa de seu chocolate. O chocolate não é ruim. Os 
ingredientes que são postos em com o chocolate pode ser muito 
ruim. Existem várias marcas de bares de chocolate escuro orgânico 
que saboreiam maravilhosos e são cheios com ingredientes orgânicos 
crus reais. Vá para sua loja de comida de saúde e inquira. Leia a lista 
de ingrediente. Então favoreça e aprecie.  

16. Tome um omega-3 suplemento.  

Existe um grande livro escrito por Dr. Gary Gordon sobre os 
benefícios de omega-3s em dieta da pessoa. O livro explica como e 
por que pessoas hoje conseguem muito pequenas omega-3 
combinações em sua dieta. A falta de omega-3s tem estado 
especificamente ligada para um anfitrião de enfermidades e doenças 
inclusive depressão.  

17. Coma lanches.  

Não vá faminto! O que eu quero dizer por como lanches é comer 
entre comidas se você estiver com fome. Porém, minha definição de 
lanche e sua definição de lanche são provavelmente duas coisas 
diferentes. Minha definição de "lanche" é maçãs orgânicas, pêras, ou 
outro tipo de fruta orgânica, nozes e colocações cruas orgânicas, aipo 
cru orgânico, cenouras, pepinos ou outros legumes, alguma salada de 
galinha orgânica, salada de atum, ou outro carne de boi ou avícula 
orgânicos. Adicionalmente, minha idéia de um lanche é um vidro de 
recentemente feita fruta orgânica e/ou suco vegetal. Em ocasião 
minha idéia de uma Como nunca para Ficar Doentes Novamente 163  



O lanche é um pouco de brinde feito com grão inteiro ou brotou pão e 
cru  

Mel orgânico. A chave é que você não quer estar com fome.  

Lembre, você é nutritionally deficiente. Lembre que virtualmente toda 
doença foi ligada para deficiências nutricionais. Lembre que a 
pesquisa é conclusiva aquele quando deficiências nutricionais for 
tratadas muitas doenças desaparecerem! Lembre, os poderes que ser 
querer você acreditar que você precise de drogas para curar e 
prevenir doença. Isto é uma grande mentira. O fato é doenças não 
são causadas  "falta de drogas." Lembre, como eu disse antes, você 
não tem uma enxaqueca porque você tem uma deficiência de 
aspirina, mas você tem uma enxaqueca por causa de uma ou outra 
toxinas em seu corpo, ou uma deficiência nutricional, ou exposição a 
caos de eletromagnético, ou tensão mental e sentimental! Você 
entende que a enxaqueca que você tem é causado por uma, ou uma 
combinação de, aquelas quatro coisas? Não é causado por uma 
aspirina ou droga deficiência! Entenda aquele ponto. Imagine o 
homem que entra o escritório do doutor e diz, "Toda vez eu bato meu 
pé com um martelar machuca. Como eu paro a dor?" A resposta, 
claro, é "Pare de bater seu pé com um martelo!"  

Infelizmente, em hoje ambiente o doutor até não consideraria dizer a 
pessoa para parar de bater seu pé com um martelo. O doutor médico 
simplesmente escreveria uma prescrição para uma droga, ou corte o 
pé do homem. Por que? Bem como eu mencionei, ele faria aquelas 
para duas razões específicas. Numere um, ele só foi treinado em 
prescrever drogas e partes cortantes de anatomia da pessoa. 
Secundariamente, ele provavelmente foi dado incentivos de dinheiro 
enormes das companhias de droga para prescrever drogas, ou ele 
precisa fazer um pagamento em seu iate e precisar do dinheiro que 
ele conseguirá da companhia de seguro ou o governo apresentando a 
cirurgia desnecessária. Por favor preste atenção a este porque isto é 
exatamente como doutores operam. Isto é o mais interior é secreto 
que eles não querem que você saiba. Eu direi isto novamente, e 
novamente, e novamente—doutores recebem incentivos de dinheiro 
para prescrever drogas, e eles apresentam cirurgias desnecessárias 
por causa das quantias volumosas de dinheiro eles conseguem das 
companhias de seguro e o governo para fazer isso. É quase sempre 
tudo sobre o dinheiro. Eu faço, claro, tenha respeito por aqueles 
doutores médicos intencionados bem que estão fazendo decisões 
baseadas em que eles sentem é melhores para o paciente. Porém, o 



número de doutores cujas decisões são inclinadas pelas pressões 
financeiras está aumentando, e crescente, e crescente, e está 
virtualmente em proporções de epidemia. Não pode ser omitido ou 
menosprezado. A linha de parte inferior—pode comer algum mel 
orgânico cru curar uma doença? 164 Curas Naturais "Sobre as quais 
Eles" Não querem que Você saiba  

Pode comer uma maçã orgânica curar uma doença? Pode beber um 
pouco de goji suco ou mangosteen suco curarem uma doença? A 
resposta—absolutamente  

100 por cento sim pode.  

D. Neutralize eletromagnético chaosAs que você agora conhece, 
causas de caos de eletromagnético seu corpo para desenvolver 
doença. Nós não podemos eliminar caos de eletromagnético, mas nós 
podemos reduzir nossa exposição a caos de eletromagnético e 
existem caminhos para neutralizar caos de eletromagnético. O caos 
de eletromagnético é poderoso e doença de causas. Reduzindo, 
eliminando, ou neutralizando estas freqüências negativas poderosas 
podem e resulta no curar" de sintomas e doença. Eu vi homens com 
deficiência orgânica de erétil e câncer de próstata ser curada por 
simplesmente paro de usar computadores laptops. Por que? Porque 
em seu caso particular os dispositivos sem fio poderoso nos 
computadores laptops estavam causando sua doença! Eu vi pessoas 
com enxaquecas de enxaqueca, fadiga, e depressão é curada 
simplesmente vestindo um caos de eletromagnético eliminator porque 
suas doenças e sintomas estavam simplesmente causados sentando 
na frente de uma tela de computador o dia todo longo no trabalho. A 
telefones celulares causa câncer. Os computadores laptops causam 
câncer. As Tvs de definição alta causam câncer. Irradiando comida 
causa câncer quando comido. A comida de Microwaving causa câncer 
quando comido. De fato, todas estas coisas não só causam câncer, 
mas suprima o sistema imunológico do corpo e nos faz suscetível 
para todos os tipos de doenças. Claro, os fabricantes destes 
dispositivos negam estas alegações. Porém, até em sua própria 
literatura eles estado que existem comitês em torno do mundo cujo 
CONSENSO é que estes dispositivos parecem ser seguros! A chave é 
o consenso de palavra" e a palavra "apareça." Quando o consenso de 
palavra é usado que quer dizer que existem pessoas que discordam. 
Isso significa existir cientistas e pesquisadores que categoricamente 
estado que esta doença de causa dos dispositivos. Mantenha em se 
importe que a maioria das pessoas nestes "comitês" estão realmente 



nas folhas de pagamento das companhias em que eles estão 
reportando. Existe um conflito importante de interesse. Lembre, é 
sempre tudo sobre o dinheiro! Então deixe-me dar a você o dos e 
dom 'ts em relativo a caos de eletromagnético.  

1. Consiga algo para neutralizar eletromagnético chaos.As que eu 
mencionei, nós estamos sendo bombardeados por eletromagnético  

Energia de centenas de fontes, inclusive satélites, tensão alta dá 
poder a linhas, computadores, telefones celulares, sistemas de 
posicionamento global em Como nunca para Ficar Doentes 
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Nossos carros, telefones sem fio, controles remotos, tvs de Definição 
alta, etc. Nós não podemos eliminar a energia de eletromagnético ao 
redor nós, nós podemos só fazer coisas para neutralizar os efeitos 
negativos. Existem dispositivos que eu acredito que neutralizo estas 
energias negativas. Alguns podem ser postos em sua casa ou 
escritório e neutralizar toda a energia negativa no espaço ao redor 
você; Outros podem ser levados em sua bolsa ou bolso, ou vestido 
como um pendente. Por causa da censura imposta por nosso 
governo, é proibido para mim dizer a você os produtos que eu 
pessoalmente uso. Porém, vá para www.naturalcures.com, e na área 
de membro privado você pode me e-mail e eu direi a você o que eu 
uso e onde obterem eles. Eles são baratos e brilhantemente 
trabalham.  

2. Use dispositivos eletrônicos e sem fio menos. Aparece que alguns 
dos efeitos mais negativa de energia de eletromagnético vem dos 
dispositivos sem fio como telefones celulares, computadores laptops, 
como também Tvs de definição alta. Eu sei que é impossível eliminar 
o uso destes dispositivos; Porém, você devia pelo menos ser  

Ciente de seus efeitos e limite adversos poderosos seu uso como 
melhor você pode.  

Use um instrumento de projeto de vento gentil. Nossa energia Fields 
é danificado devido a traumas em nossa vida, todas as freqüências de 
eletromagnético artificial antinatural que estão nos bombardeando, e 
material tóxicos nós pomos em nosso corpo. Este campo de energia 
precisa ser consertado e equilibrado, e então mantida de maneira 
regular. O Vento Gentil Projeto produz acredita-se que instrumentos 
curativos que conserte e positivamente influenciar este campo. 
Embora estes instrumentos curativos sejam caros, você pode usar 



um para livre. A melhor parte é isto leva só cinco minutos e tudo que 
você é segurar o  

 

Instrumento em sua mão. Vá para www.gentlewindproject.org para 
mais informações.  

4. Reduza tempo de TV. A televisão produz energia de 
eletromagnético insalubre. As televisões de definição alta produzem 
tal energia de eletromagnético negativa poderosa eles eliminaram 
redes de computador inteiro quando ligado. As imagens na televisão 
são negativas e tensão invocando. Mas o número uma razão eu 
acredito em que você devia evitar televisão é isto  

Virtualmente dois-terceiros de todos os anúncios Sobre os quais você 
verá é para drogas. Quando você assistir TV, você está permitindo 
você mesmo ser brainwashed em 166 Curas Naturais "que Eles" Não 
querem que Você saiba  

Acreditando que drogas são a resposta. Estes anúncios trabalham? As 
estatísticas mostram a aquele mais de 90 por cento de americanos 
acreditam naquela saúde está diretamente relacionada a quantia de 
drogas que você consome. Eles acreditam se um pai não administra 
drogas para uma criança doente imediatamente, eles estão sendo um 
pai ruim. Estes anúncios são tão efetivos aquelas pessoas que nunca 
viram um doutor estão agora perguntando a seu doutor por drogas 
específicas. Não pense que você é imune para o poder destes 
anúncios. Lembre, cigarros costumavam ser anunciados na televisão. 
Eles eram provados para ser tão efetivos em subconscientemente 
motivando pessoas para comprar cigarros que eles eram proibidos.  

5. Consiga um bloco de colchão magnético.  

A Terra, uma vez, teve um nível magnético (chamado gauss) de  

Hoje o gauss da Terra é .04. Dormente em um colchão padfilled com 
imãs estimula energia atravessar o corpo como natureza pretendido. 
Foi dito aliviar dor, lento o processo de envelhecimento, aumente 
energia, e ajuda alkalize o corpo. Existem muitos bons blocos no 
mercado. Para minhas recomendações pessoais, vão para 
www.naturalcures.com.  

Use dedo e anéis de dedão do pé magnéticos.  



 

Estes são baratos e fáceis usar. Simplesmente vista isto 
especialmente projetou anel magnético no dedo pequeno de cada 
mão, e se você quiser até mais benefício, vista a cinta de dedão do 
pé em cada pé. Estes são vestidos quando você dormir. Os benefícios 
de saúde parecem ser quase incríveis. Este dispositivo aparece para 
radicalmente lento o processo de envelhecimento e, na maioria dos 
casos, parece inverter o processo de envelhecimento; As pessoas 
reportam olhar e parecendo mais jovens com o passar do tempo. 
Estes são absolutamente surpreendentes. Para informações sobre 
onde estes estão disponíveis vai para www.naturalcures.com.  

7. Ausente-se de secadores de tombo elétricos.  

Estes dispositivos produzem quantias volumosas de íones positivos. 
Os íones positivos suprimem o sistema imunológico, fazem que você 
cansou, e pode fazer depressão e ansiedade. Faça esta experiência: 
Vá para uma lavanderia e se sente na frente de todos os secadores 
de tombo em operação, e note como você sente depois de só trinta 
minutos. Então note como você sente pena do resto do dia. Compare 
este a tomar um passeio na praia, água corrente próxima, ou por 
uma área com muita árvores. Estas condições produzem vida-
realçando íones negativos. A comparação em como você sentirá 
poderá ser absolutamente dramático. O Como nunca para Ficar 
Doentes Novamente 167  

As roupas que terminam do secador de tombo também estão 
carregados com estes íones que têm efeitos negativos em suas 
emoções e fisiologia. Você realmente se sentirá melhor se você vestir 
roupas que tem sido linha secada em ar fresco.  

8. Adicione plantas vivas em sua casa.  

As plantas vivas reais adicionam oxigênio para o ar, equilibre a 
energia no espaço, vida de produto-realçando íones negativos, e são 
incrivelmente benéficos para a saúde de . Encha sua casa com 
plantas e flores vivas. Você sentirá a diferença o momento que você 
faz isto.  

9. Vista branco.  

As cores afetam energia. O mais íntimo você chega a branco, a 
energia mais positiva você traz em seu campo enérgico. Isto não 
pode ser prático em situações diárias; Porém, tendo algum branco ou 



roupa de luz colorida como seu geral em torno-do-traje da casa pode 
fazer você se sentir muito melhor.  

10. Use Feng Shui em sua casa e escritório.  

Este método Oriental antigo de organizar coisas permite energia fluir 
melhor, reduzindo tensão, aumentando prosperidade, e saúde 
vibrante gerador.  

Novamente, eu quero ênfase o fato que fazendo algumas destas 
coisas absolutamente podem, 100 por cento é o "cura natural" você 
pode estar procurando por. Depende de que a causa de sua doença é. 
Se a causa de sua doença é um dos acimas coisas, então eliminando 
é de fato o "cura." Mantenha em se importe com aquela com a 
maioria das pessoas uma coisa não é a causa, mas uma combinação 
de coisas. Se você fosse olhar para todos os artigos que eu mencionei 
neste capítulo, e o dos e todo o dom 'ts, e olhem para todas as 
combinações potenciais, existem bilhões de combinações potenciais. 
Para muitas de vocês a razão que você tem sintomas, doença, fadiga, 
e enfermidade não é uma coisa específica mas uma combinação de 
coisas. É por isso que é importante fazer tantas destas coisas como 
você pode e entende que sua doença não desenvolveu durante a 
noite, sua condição magicamente não apareceu, mas sua condição 
estava desenvolvendo por anos e anos antes de você notar quaisquer 
sintomas. É importante para você saber que sua condição não vai 
inverter, na maioria dos casos, durante a noite, mas ele 
absolutamente pode ser curado sem drogas e sem cirurgia, com a 
exceção sendo claro que se  

Você é passado aquele ponto sem volta. 168 Curas Naturais "Sobre 
as quais Eles" Não querem que Você saiba  

E. Você deve reduzir stress.Stress é o assassino mudo. A tensão 
mental e sentimental afeta toda cela no corpo. O importar de pode 
girar o pH do corpo de ácido até alcalino em um assunto de minutos. 
A tensão adversamente pode afetar a maquilagem genética em seu 
corpo; O importar de pode positivamente ou negativamente afete 
DNA. O que você diz e como você pensa absolutamente pode dar a 
você doença e absolutamente podem curar você de doença. Se você 
quiser prevenir doença, ter muito prazer em, elimine depressão e 
fadiga, e cura qualquer doença sobre a qual você tem, você 
absolutamente categoricamente deve reduzir tensão que está em seu 
corpo. É impossível dizer "elimine toda tensão," mas você certamente 



pode reduzir tensão. Simplesmente pode eliminar tensão curar uma 
doença que você pode ter? A resposta: Absolutamente, 100 por cento 
sim. A saúde-se importa médicos em torno do mundo tem provado 
inúmeras vezes aquele simplesmente reduzindo doenças de tensão 
são curadas. Até doutores médicos não podem negar que o poder da 
mente em curar o corpo. O placebo afeta tem sido provado por até a 
indústria farmacêutica! O placebo afeta apareceu a aquele para 40 
por cento das pessoas curam eles mesmos com nada além de 
pensamentos. Isso vem diretamente da própria literatura da indústria 
farmacêutica. Isto é uma cura natural que eles não querem que você 
saiba. Então deixe-me dar a você uma lista do que eu penso estar os 
caminhos mais poderosos para reduzir tensão. Mantenha em se 
importe com aquilo ainda que você fez só uma destas coisas que 
podia ser a cura para sua doença. Eu recomendo, como sempre, faça 
tantos destes à medida que você pode, e começa a fazer estas coisas 
assim que você pode, e faça eles tão freqüentemente quanto você 
pode! Você precisa reduzir tensão em seu vida para viver um vida 
longo, feliz, saudável, livre de doença. Mais importante, se você tiver 
enfermidade e doença agora, você absolutamente categoricamente 
precisa reduzir tensão se você pretender em curar sua doença.  

1. Escute de-destacar CDs. 

Se existe uma coisa que eu podia recomendar ajudar você eliminar 
destaca seria para escutar destacar reduzindo CDs. Você precisa de 
fones quando você usar isto música especialmente criada, e em 
alguns casos palavras, isso são projetados para estimular o cérebro, 
lance hormônios curativos, e dramaticamente lancem tensão que foi 
congelada e encapsulou no corpo. PH nivela no corpo pode estar 
radicalmente mudado em um assunto de minutos com estas 
ferramentas poderosas. O médico mais bem sucedido deste tipo de 
técnica é Dr. Coldwell da Alemanha. Como eu mencionei mais cedo, 
Dr. Coldwell tratou mais de 35,000 pacientes de câncer 
principalmente terminal e teve a taxa de cura de câncer mais alto no 
país da Alemanha. Como fez ele curar tantos Como nunca para Ficar 
Doentes Novamente 169  

Pessoas de câncer? Por simplesmente reduzindo tensão! Nenhuma 
droga. Nenhuma cirurgia. Os níveis de tensão no corpo são um dos 
principais causas do corpo ficando ácido, que significa tensão é um 
dos principais causas de virtualmente TODA doença! Você pode 
contactar Dr. Coldwell via seu associado na Alemanha em 
drhohn@goodlifefoundation.com.  



2. Faça alphabiotics . que Alphabiotics é um tratamento muito 
poderoso que dramaticamente reduz tensão no corpo, faz se pensa 
limpador, e dramaticamente reduz tensão de músculo e dor. É 
excelente para fluxo de energia crescente ao longo do corpo e 
mantendo a postura do corpo  

Corretas. Para mais informações vão para www.naturalcures.com. 
Para informações adicionais vão para www.alphabiotics.com.  

3. Risada.  

Rir é uma das coisas mais poderosamente benéficas que você pode 
fazer. Risada de crianças, em média, 10,000 vezes por semana. Os 
adultos riem, em média, cinco vezes por semana. Rindo estimule o 
sistema imunológico inteiro, eleva depressão e álcalis o corpo. No 
livro A Anatomia de uma Enfermidade, nós ouvimos a história 
surpreendente de um paciente de câncer que, dados seis meses para 
viver, riso usado para eliminar seu câncer!  

Ria todo dia tão freqüentemente quanto você pode ainda que você 
não tem nada para rir sobre. Você se sentirá melhor e é mais 
saudável.  

4. Sorriso.  

Existem mais músculos concentrados em seu rosto que em qualquer 
outra parte do corpo. O ato físico de sorridente fortalece o sistema 
imunológico e lança endorfinas do cérebro, fazendo que você se sente 
melhor. O ato de sorridente também muda seu campo enérgico, 
como comprovada por fotografia de Kirlian. Faça isto um hábito para 
notar se você estiver sorrindo ou não. Sorria para nenhuma razão e 
faça isto freqüentemente.  

5. Consiga e dê abraços.  

O contato de humano é necessário por toda vida. Os bebês que 
recebem toda a nutrição que eles precisam mas não recebem 
nenhum contato físico crescer menos, chore mais, e desça com todos 
os tipos de enfermidade e doença. Em alguns casos eles limitam na 
morte. Nossos sistemas imunes são fortalecidos quando nós 
fisicamente abraço outros ser humano. Pergunte você mesmo 
quantos abraça que você deu e conseguiu ontem. Você devia estar 
abraçando todo dia tão freqüentemente quanto possível! Eu sou 
sortudo; Vindo de uma italiana casa, nós abraçamos e beijamos todo 



mundo. É um bom hábito e fornece aumentou saúde. 170 Curas 
Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

6. Fale palavras poderosas.  

As palavras criam. O que você diz é o que você consegue! A maioria 
das pessoas são penduradas por sua própria língua. Quando você 
disser algo que você energicamente põe as rodas em movimento que 
manifestará isto em realidade. Fale positivamente e use palavras 
como uma ferramenta para fazer o que você deseja que acontecer.  

7. Não use uma telefone celular e dirija ao mesmo tempo.  

Dirigir é stressful suficiente. Quando você estiver conversando em 
uma telefone celular e simultaneamente dirigindo, a quantia de 
tensão física que seu corpo está experimentando pode ser tanto como 
dez vezes maiores. Evite isto a todo custo. Quando de direção, é ideal 
para estar escutando o tipo correto de música, como também 
vestindo um caos de eletromagnético eliminator para equilibrar fora o 
stressful que efeitos negativos você experimenta no processo de 
direção.  

8. Durma oito horas.  

Idealmente, consiga umas cheias oito horas de sólido, sono fundo, 
tranqüila toda noite.  

Descanse de pôr-do-sol da sexta-feira até pôr-do-sol do sábado.  

 

Toda semana os ciclos de lua estão em posição para promover 
curativo e rejuvenescimento no corpo. Descansando durante este 
tempo promove o rejuvenescimento favorável de suas celas.  

10. Vá para a cama em aproximadamente 10:00 da tarde e surge em 
aproximadamente 6:00 da manhã  

Em medicina de Ayurvedic acredita-se que existem ciclos que são as 
mais conducentes com certeza atividades. Indo para a cama às 10:00  

Da tarde e surgindo às 6:00 da manhã parece permitir o corpo para 
descansar thedeepest, rejuvenesça o mais, e dá à pessoa a mais 
energia ao longo do dia. Os hormônios que curam o corpo são 
lançados só entre 10:00 da tarde e 2:00 da manhã, e estão só 
lançados quando o corpo estiver em sono fundo.  



11. Tome uma fratura da tarde de quinze minutos.  

A maioria das pessoas acordam para um relógio de alarme, pressa 
trabalhar, tensão, preocupação e trabalhar o dia todo, pressa chegar 
em casa, coma uma refeição, e se sente na frente da televisão; Então 
eles vão para a cama e se preparam para repetir o processo 
novamente no dia seguinte. Uma fratura de relaxamento de quinze 
minutos, idealmente usando música ou relaxamento especial CDs, 
permite o corpo para descompressar, desenrole, e rejuvenesça. Este 
procedimento pode aumentar metabolismo, alivie tensão, ansiedade, 
tensão, e depressão, permitindo a você se sentir mais centrada, e 
fornecendo aumentou quantias de energia física. Como nunca para 
Ficar Doentes Novamente 171  

12. Fique rodante.  

Rolfing é um tipo específico de funda-tecido massagem técnica que 
lança o fasciae (tecidos conjuntivos entre o músculo e o osso) e 
dramaticamente melhora postura, equilíbrio, e integra seu corpo 
inteiro. Rolfing é geralmente feito uma vez por semana por quinze 
semanas. Cada sessão é como um muito funda-tecido massagem e 
toma aproximadamente uma hora e uma metade. Você pode achar 
treinou Rolfers em sua área. Altamente, altamente, altamente 
recomendou.  

13. Não leia o jornal.  

Você não pode encher sua mente com pensamentos negativos e 
acreditar que pH do seu corpo ficará alcalino. O jornal é cheio com 
negativity, criando preocupação e tensão. As notícias impressas está 
quase sempre enganosa, inclinada, ou em alguns casos, 
completamente infiel. Nós ouvimos hoje das dúzias de jornalistas que 
foram achados estar fabricando fatos para seus artigos. Estes 
jornalistas, de algumas das publicações mais bem respeitado, 
imprimiram coisas como notícias quando, de fato, era completamente 
composto e cheio de mentiras. Você simplesmente não pode confiar o 
jornal.  

14. Não assista as notícias.  

Assistindo as notícias enche sua mente com retratos negativos. Meus 
estudos pessoais mostram que pH da pessoa pode ir de um estado 
alcalino saudável, para o estado de câncer ácido propenso depois de 
só trinta minutos de assistir uma radiodifusão de notícias.  



15. Faça sexo.  

O sexo promove saúde.  

16. Cometa atos despreocupados de generosidade.  

Todo dia faz isto um hábito para ser tipo para todo mundo que você 
se encontra. O ato de generosidade de exibição foi mostrado 
estimular o sistema imunológico do corpo e dar a nós uma sensação 
maior de paz e centeredness. Lembre, o que vai ao redor vem a si.  

17. Escute música boa.  

Certa música foi mostrada matar plantas e, em humanos, 
dramaticamente suprimam o sistema imunológico. Certa música 
também foi mostrada fazer o corpo muito ácido. A música clássica 
barroca parece promover a saúde e vitalidade em plantas, e parece 
encorajar o mesmo em humanos. Existem muitos CDs disponíveis 
cuja música foi projetada para promover saúde e até lenta e inverter 
as 172 Curas Naturais "que Eles" Não querem que Você saiba Sobre  

Envelhecendo processo. Certa música também dramaticamente reduz 
tensão. Vá para www.naturalcures.com para minhas recomendações 
pessoais.  

18. Saia de dívida. A tensão é o assassino mudo. A pressão financeira 
causa um aumento volumoso em tensão, que leva a doença. Existem 
várias organizações que podem ajudar você em administrar, 
reduzindo, e eliminando  

Sua dívida. Quando você livrar você mesmo de preocupação 
financeira que você é mais provável ser mais feliz e mais saudável.  

19. Dirija menos.  

Causas de direção quantias volumosas de tensão. O menos você 
dirige, o mais saudável você podia ser.  

20. Seja grato.  

Os pensamentos são coisas. Os pensamentos são poderosos. Quando 
você acordar de manhã, tome um momento e é grato pelo dia. Antes 
de você comer uma refeição, tome um momento e é grato para a 
comida. Antes de você ir para a cama, reflita e é grato para as 
pessoas e experimenta que você tem. Vivendo uma vida de gratidão 
cria felicidade, paz, e promove saúde geral.  



21. Consiga uma mesa de inversão. As máquinas estão disponíveis 
on-line e em lojas de equipamento de boa forma física que permite 
que você balance seu corpo em uma posição invertida ou pendurar 
completamente de cabeça para baixo. Acredita-se que este processo 
descompresse a espinha, alivie de volta dor, aumente sangue e 
oxigênio para o cérebro, e potencialmente lento o processo de 
envelhecimento. Eu possuo um destes  

As máquinas eu mesmo e uso isto alguns tempos uma semana. Só 
leva três minutos e você sentir absolutamente fantástico. Alivie 
destaque também.  

22. Use pé orthotics.  

Estes promovem saúde geral e podem eliminar pé, articulação, e 
atrás dor.  

Consiga um alcance de máquina de movimento. Como você gostaria 
de conseguir os benefícios de trinta minutos de aeróbica, quarenta e 
cinco minutos de estirar, e quarenta e cinco minutos de força que 
treinam em só quatro minutos? Existe uma máquina chamada  
 

 

O "alcance de máquina de movimento" que faça só isto. Muito caros, 
mas altamente recomendados. Como nunca para Ficar Doentes 
Novamente 173  

24. Esteja alegre.  

Existem dezenas de milhares das pessoas em torno do mundo que 
vive em suas centenas. A pesquisa foi conduzida nestes centenarians 
e achou que o denominador comum grande é que eles tomam vida 
muito ligeiramente. Um bom lema para viver por é "Você tem que se 
importar, mas não tanto." Em vez de estar exigindo, você seria em 
melhor situação se você tivesse preferências aprazíveis.  

25. Ausente-se de psiquiatras e psicólogos.  

Os psiquiatras e psicólogos não ajudam as pessoas que eles tratam.  

As estatísticas mostram que a maioria das pessoas que são tratadas 
por psiquiatras e psicólogos realmente ficam piores! Os psiquiatras 
quase sempre prescrevem drogas para seus pacientes. Estas drogas 
são algum das mais perigosas e mortais produtos farmacêuticos 



disponíveis hoje. Você soube aqueles nos últimos dez anos, 
virtualmente todo ato violento cometido nas escolas era perpetrada 
por uma pessoa que ou tomou ou atualmente esteve tomando uma 
droga psiquiátrica? Finalmente, a pesquisa se tornou tão 
constrangedora que existem advertências dizendo aquelas drogas 
psiquiátricas certas realmente aumentam a propensão para cometer 
suicídio. Isto é um assunto tão importante que eu encorajo que você 
leia Psiquiatria: A Última Traição, e se você ainda não estiver seguro 
aqueles psiquiatras e psicólogos deviam ser evitados a todo custo, eu 
pessoalmente farei uma doação para a caridade de sua escolha.  

26. Não use um relógio de alarme.  

A maioria das pessoas despertam para o som de um relógio de 
alarme alto. Este choques o sistema e começa o corpo em um modo 
de tensão pelo dia. É importante acordar devagar e suavemente. 
Existem relógios de alarme que despertam você com adorável gentil 
afina que começam fora de muito baixo em volume e lentamente 
começam a aumentar em volume. Existem também registra o tempo 
que desperte você com uma luz que suavemente aumentos em 
brilho. Esta pequena mudança no modo que você acordou pode ter 
efeitos profundos em suas emoções e pH do seu corpo.  

27. Use aromatherapy.  

Os cheiros têm um efeito poderoso em nosso corpo. Certos cheiros 
evocam reações químicas no corpo. Os óleos essenciais têm muitos 
benefícios de saúde além de dar um aroma maravilhosamente 
agradável. Inquira em sua loja de comida de saúde local em um 
aromatherapy perito para ajudar você escolher os óleos e aromas 
essenciais que podem dar a você os mais benefícios. 174 Curas 
Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

28. Use técnicas de Callahan para impulsos.  

Fobias, tensão, e impulsos ingovernáveis para comer quando você 
não estiver com fome, pode todos ser eliminado usando uma técnica 
de cinco minutos simples desenvolvida por Roger Callahan. Seu livro 
é chamado Vazamento o Poder. Para mais informações vão para 
www.tftrx.com.  

29. Consiga um acariciar.  

A pesquisa indica que tendo um acariciar leva a vida mais longa e 
menos doença. Acaricie dê amor incondicional e nos permita um não 



judgmen-tal sendo para dar amor. O processo de ser amado e dando 
amor fortalece nosso sistema imunológico, reduz tensão, e tem uma 
variedade de benefícios sentimentais e físicos.  

30. Escreva metas.  

Use jornal branco e uma caneta com tinta azul. Escreva o que você 
quer. Algo mágico acontece quando você fisicamente escrever as 
coisas em vida que você quer. Isto é um dos segredos mais 
poderosos usados pelos superes ricos.  

31. Plante um jardim.  

Estando no universo físico, trabalhando com seres vivos e criando 
coisas com nossas mãos é incrivelmente benéfica. Trabalhando em 
um jardim fornece um ambiente ao ar livre, exercício, destaque 
redução, e muitos mais mentais, benefícios sentimentais, e físicos.  

Cozinhe.  

 

Quando nós criarmos algo com nossas mãos que nós nos 
beneficiamos emocionalmente e fisicamente. Quando você cozinhar 
comida do nada que você toma um muito precisou de fratura mental, 
e você pode criar grande saboreando, incrivelmente comidas 
saudáveis. Eu pessoalmente cozinho quase todo dia.  

33. Não coma tarde.  

É melhor para parar de comer às 7:00 da tarde  

34. A dança e canta.  

Dançando e cantar são grandes caminhos para lançar tensão no 
corpo, eles são divertidos, e tenha um choque positivo em nossas 
emoções e nossa fisiologia.  

Ache seu propósito vitalício.  

 

Eu ponho isto último, embora devesse ser primeiro. A razão é ser 
pela última vez porque é provavelmente o mais duro. A maioria das 
pessoas vão ao longo de vida Como nunca para Ficar Doentes 
Novamente 175  



Sem já achando propósito da sua vida verdadeira. Eu posso dizer a 
você de experiência pessoal como stressful vida pode ser quando 
você estiver indo dia após dia sentir como você não está fazendo o 
que você era Terra colocada para fazer. Eu experimentei que eu 
mesmo cedo em minha carreira com meu enfoque somente em 
ganhar dinheiro a todo custo. Hoje, meus níveis de tensão estão no 
nível mais baixo que eles já têm estado em minha vida, ainda a 
quantia de stressors que estão em minha vida são as mais altas. Por 
que? Uma das razões é que eu acredita em que eu achei propósito da 
minha vida, e isto é para expor corporativo e corrupção do governo, e 
ajude pessoas curar eles mesmos de doença sem drogas e cirurgia. 
Minha vida não é mais sobre ganhar dinheiro. Embora eu certamente 
sou longe de pobre e vivo um estilo de vida muito luxuoso, eu não 
mais sou motivado para ganhar dinheiro. Eu sou motivado para 
expandir minha missão de expor corporativo e corrupção do governo 
e mudando o sistema. Minha missão é para conseguir verdade, 
informações curativas honrada para as pessoas em torno do mundo, 
e parar a cobiça insaciável continuando principalmente nas 
companhias e saúde farmacêutica-se importam indústria ao redor do 
globo.  

Achando seu propósito vitalício, eu acredito, pode ajudar você ser 
mais feliz e mais saudável que sempre. É duro de fazer, mas eu 
encorajo que você considere onde você está em e o que seu 
propósito é. Talvez seu propósito é para ajudar outras pessoas 
alcançarem seu propósito. Talvez seu propósito em vida é para fazer 
sua própria casa e família feliz e saudável. Talvez seu propósito em 
vida podia ser para ajudar suporte mim em minha indagação de 
educar pessoas ao redor em métodos curativos naturais. Eu 
suavemente encorajarei você para sustentar mim juntando-se minha 
comunidade de Internet em www.naturalcures.com ou tornando um 
assinante para minha comunicação mensal. Eu acredito as 
informações sobre o Site da Web e na comunicação é incrivelmente 
valioso e serão muito útil para você em muitas áreas de sua vida. Eu 
também adoraria para você pôr energia positiva e pensamentos 
positivos em direção a mim e minha missão. Eu estou agradecendo 
você com antecedência para seu suporte, e eu espero que as 
informações neste livro será o milagre que você procura por.  

36. Faça dianetics/scientology.  

Eu fui exposto para virtualmente todo auto-ajuda procedimento 
conhecido. Em muitos casos, eu estava pessoalmente trabalhado em 



pelos desenvolvedores eles mesmos. Em minha opinião a mais 
simples, a maioria de complete e sistema efetivo de eliminar 
enfermidade psicossomática, traumas, e assuntos sentimentais é o 
procedimento de Dianetics e Scientology auditing. 176 Curas Naturais 
"Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Lá você tem minha lista básica de coisa para fazer e coisas para 
evitar que podem devolver seu corpo para um estado de 
normalidade, onde doença e enfermidade não virtualmente podem 
existir. Seria tolo para alguém acreditar que uma pessoa podia fazer 
todas estas coisas o tempo todo. Idealmente, faça tantos como você 
pode tão freqüentemente quanto você pode. Fazendo até um pouco é 
melhor que nenhum mesmo. Por exemplo, você não pode ser capaz 
de eliminar algo 100 por cento. Pelo menos corte ou reduza, ou tente 
eliminar isto por um dia ou dois. Quanto mais você faz estas coisas, e 
o mais freqüentemente você faz eles, os mais saudáveis e mais 
jovem você sentirá.  

O que você tem neste capítulo é o que eu acredito ser o método para 
curar o incurável, os segredos para uma vida livre de doença 
saudável longa, cheia de energia e vitalidade, e em minha opinião, o 
manancial de mocidade. Desde que eu fortemente acredito que a 
causa de toda doença seja muitas toxinas no corpo, deficiências 
nutricionais, exposição a caos de eletromagnético, e tensão, o 
caminho para prevenir e curar toda doença é simplesmente elimina 
toxinas em seu corpo, elimine deficiências nutricionais, elimine ou 
reduza exposição a caos de eletromagnético, e elimine ou reduza 
tensão. O dos específico e não lista neste capítulo são de fato o 
"curas naturais" que "eles" não querem que você saiba sobre. Eles 
são simples, eles são efetivos, ainda eles são incrivelmente 
poderosos. Eu encorajo que você comece a implementar algumas 
destas coisas imediatamente, e eu acredito em meu coração que você 
começará a sentir melhor dentro de um incrivelmente período 
pequeno de tempo.  

Eu recupero- 1,000 pedaços de correspondência toda semana única. 
A maioria vasta das pessoas escrevendo que para mim ser pessoas 
que começaram a implementar muitas das coisas neste capítulo. As 
histórias de sucesso eu estou ouvir somos incrível para indivíduos na 
comunidade médica. Eles simplesmente não podem acreditar 
naquelas pessoas estão fazendo algumas destas coisas muito simples 
e reportando seus sintomas diminuindo ou desaparecendo, e suas 
doenças sendo curadas. Os indivíduos na comunidade médica não 



podem acreditar que o número de relatórios que estão entrando das 
pessoas que estão experimentando curas milagrosas em sua vida. 
Estas técnicas são poderosas porque eles tratam a "causa" de toda 
doença e enfermidade.  

Por favor escreva para mim e diga a mim sua história. Diga a mim 
como estas coisas positivamente estão afetando sua saúde, sua 
vitalidade, sua energia, e sua vida. Diga a mim como as informações 
neste livro está fazendo que você pensa diferentemente sobre a mídia 
de notícia na televisão, ou em rádio, ou o que você lê em jornais e 
revistas. Diga a mim como eu abri seus olhos para como os 
movimentos de dinheiro neste país e como os políticos e agências do 
governo sistematicamente e habitualmente enganem Como nunca 
para Ficar Doentes Novamente 177  

Nós como umas públicas com informações ou informações falsas que 
tem estado de fato compradas e pagou por por grupos de interesses 
especiais. Diga a mim como exposição a esta informações e 
consciência deste conhecimento positivamente está afetando sua 
vida.  

Agora, eu especificamente quero para tratar um assunto muito 
importante não enfrentando só a América, mas as pessoas no mundo 
inteiro. Aquele assunto é...PERDER PESO! Vamos aprender a verdade 
sobre por que você é gordo e como perder peso de uma vez por 
todas, e repila isto para sempre. 178 Curas Naturais "Sobre as quais 
Eles" Não querem que Você saiba  

RACHE TER 7 

Por que Pessoas São FAT 

Se você quiser ficar rico, escreva um livro em como perder peso. 
Americanos, mais que quaisquer outras pessoas no mundo, são 
obcecadas com perder peso. Os americanos são as pessoas mais 
gordas no mundo. As estatísticas variam, mas ele foi dito aquele mais 
de 75 por cento das pessoas na América são sobrepeso. Esta 
estatística tem subido década após década após década. O 
interessante notar sobre o fato que nós somos tão sobrepeso na 
América é que nós estamos fazendo mais perder peso, ainda nós 
continuamos a ficar mais gordos. Existem mais livros de dieta em 
como perder peso que sempre. Mais pessoas estão em dietas que 
sempre. Mais pessoas comem comida de dieta como refrigerantes de 
dieta, dieta prepackaged comida, etc. que sempre. Mais pessoas 



estão preocupadas sobre e estão comendo comida gorda baixa que 
sempre. Mais pessoas estão preocupadas sobre e comendo comida de 
carboidrato baixo que sempre. Mais pessoas estão preocupadas sobre 
e estão comendo comida de caloria baixa que sempre. Mais pílulas de 
dieta e ajudantes de dieta são usados que sempre. Mais pessoas 
exercitam que sempre. Mas o fato é, com tudo isso esforço sendo 
posto em perder peso, nós somos mais gordos que sempre. Como 
isto pode ser? Mantenha em se importe que isto é realmente um 
problema Americano. Embora obesidade esteja subindo ligeiramente 
em outros países em torno do mundo, América vai à frente nas 
pessoas que são sobrepeso e obeso.  

Existe tantos dados que eu estou usando por que você é sobrepeso e 
o que você pode fazer para perder peso e repelir isto que eu podia 
escrever um livro inteiro sobre isto, e provavelmente legue no futuro. 
Porém, neste capítulo eu simplesmente quero dar a você os princípios 
básicos assim você pode entender por que você é sobrepeso e como 
você foi mentido para. No próximo capítulo eu direi a você 
exatamente o que você tem que fazer para perder peso de uma vez 
por todas e repilo isto para sempre.  

179 180 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você 
saiba  

O governo dos Estados Unidos, por várias agências, teve uma linha 
de festa normal na epidemia de obesidade. Como eu mencionei mais 
cedo no livro, quando coisas do estado de peritos eles sempre 
declaram eles como fato quando, em realidade, eles são 
simplesmente suas opiniões. O que o estado de agências federais 
relativo a obesidade constantemente mudou ao longo dos anos.  

Anos atrás a linha de festa normal era os quatro grupos de comidas 
básicas: Carne, leiteria, grãos, e frutas e legumes. Ninguém 
realmente questionou onde os quatro grupos de comidas básicas 
vieram de, mas eu vi um cartaz que era posto em cima nas escolas 
atrás nos anos sessenta e notava na parte inferior que o cartaz era, 
de fato, patrocinada pela Associação de Leiteria Americana. Nenhum 
produtos de leiteria de maravilha tido seu próprio grupo de comida 
exclusiva. Não fica assombroso que a associação de leiteria, de quem 
só objetiva para aumentar o consumo é de produtos de leiteria, 
estrategicamente poria nas escolas umas crianças de lavagem 
cerebral de cartaz em acreditar naquele a fim de ser saudável eles 



tiveram que comer produtos de leiteria em toda comida única? Volta 
para "É tudo sobre o dinheiro."  

A linha de festa para obesidade sempre tem sido "Se você quiser 
perder peso você deve comer menos calorias e exercitar mais." 
Porém, existem peritos que informações presentes como fato que dirá 
a você aquelas calorias não são o assunto mesmo, e você deve 
reduzir a quantia de gordura que você consome se você quiser perder 
peso. Mas existem outros peritos com da mesma maneira que prova 
muito científica que reivindicação que gordura não é o assunto 
mesmo; O culpado real é carbohydrates, e se você quiser perder peso 
você deve reduzir a quantia de carbohydrates que você consome. 
Ainda outro grupo de peritos, com suas pilhas de documentação 
científica, proclame aquela comida combinar é a secreta a perder 
peso e repelir isto para sempre. Porém, existe uma lista de peritos 
alinhar-se, cada propriedade uma pilha de documentos de pesquisas, 
prova científica casando seu fato sobre perder peso: O glycemic 
índice, secreção de insulina, desequilíbrios hormonais, genética...A 
lista continua.  

Como eu disse no princípio do livro, ninguém realmente sabe 
qualquer coisa quando vier para medicina, saúde, doença, 
enfermidade, náusea, ou obesidade. Todos nós olhamos para 
estudos, observações gerais, experiência pessoal, anedotas de outras 
vidas das pessoas, e apresentem conclusões que nós pensamos que 
fazer a melhor sensação. Porém, ninguém realmente conhece por que 
uma pessoa é gorda ou por que outra pessoa é fraca. Todo mundo 
está só apresentando uma teoria. Eu, também, vou apresentar minha 
opinião e minha teoria porque você é gordo, dentro de um sistema 
que permitirá a você perder peso mais fácil que sempre e repele isto 
de uma vez por todas. Eu podia, como todo mundo outro é Por que 
Pessoas São FAT 181  

Fazendo, apresente esta informações como a verdade de evangelho 
absoluto, cientificamente provado efetivo info! Ination que é 
indisputável; Porém, eu não sou tão arrogante. Eu vou apresentar 
esta informações para você, como eu sempre faço, com o prefaciar, 
"Baseadas nas informações eu atualmente tenho, aparece que isto 
faz a mais sensação. Porém, como mais informações fica disponíveis 
esta informações podem ser alteradas, mudou, ou `improved '." Com 
que disse, vamos olhar para algo que todos nós sabemos é verdade.  



Todo mundo lendo este conhece uma pessoa que não exercita, que 
come quantias enormes de comida, inclusive a denominada 
engordando comidas como pizza, macarrão, sorvete, biscoitos, 
bolos—você nomeia isto, eles comem isto. Todos nós conhecemos de 
uma pessoa que cai nesta categoria, ainda é tão fraco quanto uma 
ferrovia e nunca ganha uma libra. Eu tenho uma experiência pessoal 
relativo a este. Quando eu cresci meu irmão podia comer qualquer 
coisa ele procurado, qualquer tipo de comida, qualquer quantia, em 
qualquer hora do dia, e ele nunca ganhou qualquer peso. Se eu 
seguido meu irmão e comesse a mesma quantia de comida que ele 
fez, e fez exatamente as mesmas coisas que ele fez em termos de 
exercício, eu explodiria para 300 libras.  

Então aparece que alguns corpos das pessoas estão geneticamente 
projetados para ser magros, enquanto outros corpos das pessoas 
estão geneticamente projetados para ser mais gordos. Pelo menos 
isto é como aparece. Porém, eu estava examinando livros de história 
sobre acampamentos de concentração nazistas na Segunda Guerra 
Mundial e eu notei que as pessoas atrás do arame farpado, que 
estavam nos acampamentos de concentração, eram todo fraco. Não 
existiam quaisquer pessoas gordas lá. Eu pensei para eu mesmo, "eu 
pergunto-me se algumas daquelas pessoas eram geneticamente 
dispostas para ser magras e outros eram geneticamente dispostos 
para ser gordos." Quando eles terminaram dos acampamentos de 
concentração e voltaram para suas rotinas normais, eu perguntei-me 
se algumas daquelas pessoas permanecidas magras e outras 
pessoas, por causa de disposição genética, ficada mais gorda. O 
ponto aqui é isto não faz uma diferença o que sua disposição genética 
é; Se você não estiver comendo qualquer comida para um período 
longo de tempo, você vai ficar fraco como uma ferrovia. Mas isso não 
responde a pergunta sobre por que uma pessoa na América tem uma 
chance mais alta de ser gorda que uma pessoa em qualquer outro 
país. Baseada em experiência pessoal, milhares de documentos 
científicos, e entrevistas com milhares das pessoas em virtualmente 
todo estado na América acima de um período de quinze anos, eu 
apresentei algumas conclusões interessantes sobre por que uma 
pessoa na América tem um 75 por cento chance de ser gorda. Porém, 
estas razões por que uma pessoa é gordura se aplicar às pessoas no 
mundo inteiro. Sim, é verdade que as pessoas na América são mais 
gordas que as pessoas em qualquer outro país no mundo. Porém, as 
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O problema de ganhar peso e obesidade está começando a rastejar 
em para sociedades por toda parte do globo.  

1. A maioria das pessoas gordas um baixo metabolism.What tem faz 
este querer dizer? Este significa que você pode comer alguma comida 
e ainda que você come uma quantia pequena seu corpo não queima 
isto fora de muito depressa e, ao invés, torna isto em gordura em seu 
corpo. Se você tivesse um metabolismo realmente alto que você 
podia comer quantias grandes de comida e não iria  

Gire para gordura em seu corpo. Então o número uma razão uma 
pessoa gordo isbecause de é um baixo metabolism.Why é isto tão 
específico para a América, ao invés de outros países? 

Eu explicarei. Mas primeiro, o que exatamente é metabolismo? Em 
condições simples, existem certos órgãos e glândulas no corpo que 
regula como seu corpo queima comida para combustível e como 
converte comida em gordura. Estes incluem a tiróide, pâncreas, 
fígado, estômago, intestino pequeno e grande, e dois pontos. Quando 
você tiver um metabolismo lento, existe uma boa chance que alguns 
destes órgãos e glândulas não estão trabalhando em níveis 
favoráveis. Sempre lembre, se você achar um problema no corpo 
onde o corpo não está operando como é suposto para, você tem que 
fazer a pergunta, "O que causou que não corretamente operar?" Você 
sempre tem que procurar pela causa primeira. Existem muitas causas 
para metabolismo baixo, inclusive yo-yo morrendo. Se você perdesse 
repetidamente peso e ganhou peso que eu posso dizer a você que 
seu metabolismo de corpo é todo atarraxado.  

Então, vamos olhar para cada um destas razões, e descubram o que 
causaram o mau funcionamento.  

• A maior parte das Pessoas de FAT Têm uma Tiróide de Underactive. 

Se você tiver um underactive tiróide, chamou um hypoactive tiróide, 
habilidade do seu corpo de converter comida para energia é lenta e 
você tem uma chance mais alta de ter comida que você come virada 
para gordura no corpo. O que é número uma causa de um hypoactive 
tiróide? Ninguém sabe. Lembre, eu sempre direi que ninguém 
realmente conhece. Eu sempre direi que aparece, ou parece, ou nós 
acreditamos baseado nas informações que nós temos agora mesmo. 
A resposta é realmente que aparece para aquele contribuindo fator 
para um hypoactive tiróide é o fluoreto na água que você bebe. O 
fluoreto não é posto na água potável em outros países. Isto é uma 



das razões por que americanos têm uma propensão tão alta para 
uma debaixo de tiróide ativa e um metabolismo baixo e sendo 
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Novamente, seus só um do contribuir fatores. Existe ninguém artigo 
que é a causa de obesidade na América. É uma combinação de 
coisas, e várias coisas que parecem ser a razão que nós parecemos 
ser tão gordura.  

• A maior parte das Pessoas de FAT Têm um Pâncreas que 
Corretamente Não trabalha.  

O pâncreas secreta insulina. As pessoas de FAT parecem ter um 
pâncreas que secreta insulina em uma taxa muito mais rápida que as 
pessoas magras. O pâncreas da pessoa gorda também secreta mais 
insulina que aquela de uma pessoa magra. Que causas seu pâncreas 
para secretar mais insulina em uma taxa mais rápida? A resposta: 
Ninguém realmente conhece. Mas baseadas nas informações que nós 
temos, parece ser alguns dos aditivos de comida que estão na comida 
serviu na América. Muitos destes aditivos de comida não são postos 
em comida em outros países. Também aparece que as quantias altas 
de açúcar refinado causar este problema de pâncreas também. A 
comida americana tem açúcar mais processada que comida de outros 
países.  

• A maior parte das Pessoas de FAT Têm um Fígado Entupido e Lento.  

O fígado está órgão de um desintoxicar. Quando é entupido, seu 
metabolismo diminui a velocidade. Quais causa o entupir em cima do 
fígado? O número um razão seu fígado é entupido e não operacional 
corretamente é a não-prescrição no balcão droga que você tomou sua 
vida inteira, e toda a prescrição droga que você tomou. Mais 
notavelmente, se você tomar qualquer colesterol reduzindo drogas, 
seu fígado é absolutamente categoricamente entupido. O cloro e 
fluoreto na água é outra causa de um fígado entupido. Os aditivos de 
comida usada em comida e comida rápida processadas 
dramaticamente entopem o fígado. O açúcar refinado e farinha 
brancos entopem o fígado. Substâncias como adoçantes artificiais, 
monosodium glutamate, e preservativos todo entope o fígado. A linha 
de parte inferior é as companhias farmacêuticas entupir seu fígado e 
a indústria de comida publicamente negociada entope seu fígado!  

• A maior parte das Pessoas de FAT Têm Um Sistema Digestivo Lento 
(Estômago, Pequeno E Intestino grosso).  



As pessoas de sobrepeso parecem ter um problema com enzimas 
digestivas produtoras. Se você não for enzimas produtoras suficiente 
digestivas sua comida não é convertida como energia e tem uma 
chance mais alta de ser armazenada como gordura. O que é a razão 
que você não é 184 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem 
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Produzindo enzimas suficiente digestivas? Parece ser os aditivos de 
comida que são postas na comida Americana fornece. O pequeno e 
intestino grosso nas pessoas de sobrepeso não são tão saudável 
quanto aquelas das pessoas magras. O que é a causa deste? Parece 
ser um candida levedura overgrowth. Por que você teria um candida 
levedura overgrowth? A razão parece ser antibióticos. Se você já 
levasse só um antibiótico em sua vida, aquele antibiótico matou toda 
a flora amigável em seu intestino e permitiu a candida correr 
excessivo, infestando seu pequeno e intestino grosso e dois pontos, 
penetrando as paredes de cela, e diminuindo a velocidade sua 
digestão e eliminação.  

Então, se nós fôssemos perguntar o que é o número uma razão para 
um metabolismo lento, a resposta é "O que você põe em seu corpo." 
Os venenos que você põe em seu corpo afeta seu metabolismo. Estes 
venenos ou toxinas incluem não-prescrição e drogas de prescrição, 
resíduo químico usada na plantação de comida, os aditivos de comida 
artificial usada por fabricantes, e as toxinas em nossa água fornecem, 
principalmente cloro e fluoreto.  

Existe outra razão importante por que seu metabolismo é baixo. Este 
tem que fazer com exercício. Quanto mais músculo você tem, o mais 
alto seu metabolismo. A maioria de americanos têm uma quantia 
anormalmente baixa de músculo em seu corpo. Este significa que 
você não queima calorias tão eficazmente quanto você podia. O 
segundo a maioria de assunto importante em relação a para exercício 
é falta de caminhar. O corpo humano é projetado para caminhar. Um 
estudo interessante de Europeans magro, africanos, chinês, e 
americanos Sul mostra que o denominador comum das pessoas 
magras, magras é a quantia de caminhar para que eles fazem 
diariamente. As pessoas magras subjugam para cinco milhas por dia. 
Americanos, por outro lado, caminhem menos que uma-décima de 
uma milha! A falta de dramaticamente caminhando reduz taxa 
metabólica da pessoa.  



2. A maioria das pessoas que são sobrepeso comer quando eles 
arenot faminto.  

Isto é causado por dois fatores: (a) A tensão ou sentimental 
comendo, ou  

(b) Comida fisiológico cravings. 

A tensão ou sentimental comer está obviamente causada por tensão 
ou assuntos sentimentais. A comida fisiológico cravings estão 
geralmente causados pelas toxinas que você põe em seu corpo, ou 
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3. A maioria das pessoas gordas têm um apetite grande. Se você for 
estatísticas de sobrepeso mostram que você acha você mesmo 
fisicamente faminto muito o tempo. Esta fome está geralmente 
causada por inabilidade do seu corpo para assimilar nutrientes devido 
a falta de enzimas digestivas e candida levedura overgrowth. Outra 
razão isto  

Você está com fome ser aqueles certos aditivos de comida comum 
realmente aumento sua fome.  

4. A maioria das pessoas gordas têm desequilíbrios hormonais.  

Se você for estatísticas de sobrepeso mostram que existe uma 
probabilidade alta que seu corpo está secretando demais de certos 
hormônios e não suficiente de outros. Este desequilíbrio está 
geralmente causado por toxinas de excesso no corpo ou falta de 
caminhar.  

5. A maioria das pessoas gordas comem porções maiores que as 
pessoas magras.  

Isto é causado por uma combinação de fatores: Apetite maior, 
inabilidade assimilar nutrientes, fisiológico cravings, emoção e 
assuntos de tensão, e a indústria de comida está aumentando o 
tamanho de porções. Na Europa, por exemplo, adoce bares e comida 
de lanche entra pacotes que são mais de 30 por cento menor que 
porções de tamanhas Americanas. Os restaurantes na Europa servem 
porções 30 a 40 por cento menor que suas contrapartes Americanas.  

6. As pessoas de FAT consomem mais "comida de dieta."  

Aqui é um soprador de mente importante. A maior parte de comida 
de dieta realmente faz você mais gorda. Produtos de dieta etiquetada 



"dieta," "gordura baixa," "caloria de açúcar livre," "baixo," "lite," 
"luz," "baixo carbs," "magro," etc., são cheias com adoçantes 
artificiais, quantias altas de açúcares, ou aditivos químicos que 
realmente fazem você mais gordos. Isto está a suja pequena secreta 
a indústria de comida não quer que você saiba. Estes aditivos de 
comida realmente podem aumentar seu apetite, fazem você 
fisicamente viciados, e causa você para ficar mais gordo.  

A maioria das pessoas gordas são altamente tóxicas.  

 

As toxinas hospedam principalmente no dois pontos e celas gordas ao 
longo do corpo. Quando você é altamente tóxico seu corpo exige que 
estas toxinas ser diluída. Este causas seu corpo para reter água e 
aumento suas lojas gordas em uma tentativa para diluir os venenos. 
Isto é por que você nota pessoas que tomam muita drogas ficarem 
inchado e obeso com tempo. 186 Curas Naturais "Sobre as quais 
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8. A maioria das pessoas gordas comem antes deles ir para a cama. 
Quando você dormir, metabolismo do seu corpo dramaticamente 
diminui a velocidade.  

Quando você comer tarde de noite a comida não consegue uma 
chance de queimar fora de e convertidos para gordura mais fácil.  

A maioria das pessoas gordas são afetadas pelo hormônio de 
crescimento pôr em carne e produtos de leiteria.  

 

Nossa carne e provisão de leiteria é carregada com hormônios de 
crescimento. Estes hormônios recebem para os animais para acelerar 
crescimento a fim de aumentar produção e lucros. Quando você 
consumir carne e leiteria você estar dando você mesmo quantias 
volumosas de hormônio de crescimento. Este leva a obesidade, e é 
uma das razões por que crianças hoje estão amadurecendo mais cedo 
e mais cedo.  

10. A maioria das pessoas gordas vêem eles mesmos como gordura. 
Lembre de descoberta do Rouxinol de Conde que ele chamou "O 
Segredo Mais estranho"? Depois de anos de pesquisa ele descobriu 
que você se torne o que  



Você pensa sobre. As pessoas de FAT constantemente pensam sobre 
seu peso, deste modo criando o undesired resultado.  

A suja pequena secreta a indústria de comida não quer que você 
saiba.  

Aqui eu estou soprando o apito em que eu acredito ser um dos 
maiores, mais desviado fica na cama até tarde história Americana. 
Lembre, "É sempre sobre o dinheiro."  

A indústria de comida consiste em corporações publicamente 
negociadas. Estas companhias, estando corporações publicamente 
negociadas, tenha só um objetivo: Para aumentar lucros. O único 
modo que uma companhia de comida pode aumentar lucros é para 
produzir seus produtos no custo possível mais baixo e vender aqueles 
produtos no preço possível mais alto, e venda tanto dele à medida 
que eles podem. Isto é como eles ganham dinheiro. Lembre, isto é 
seu só objetivo.  

As pessoas que correm as companhias de comida, os oficiais e 
diretores, não se importe com a saúde e bem-estar do público 
Americano. Eles só se importam com os lucros. Muitos de vocês têm 
uma compreensão de tempo duro só o quão avaras estas pessoas 
podem ser. Porém, nós estamos agora vendo alguns destes 
corporativo bigwigs sendo carregados e condenados de fraude 
volumosa. Nós estamos pasmos com os milhões de dólares que eles 
têm, e que eles ainda mentirão, e fraude, e defraude a fim de fazer 
mais dinheiro. Fez você saber aquelas nas prisões em torno do 
mundo existem bilionários. Por que? Porque quanto mais dinheiro 
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Quanto mais dinheiro você precisa fazer. Ganhando dinheiro para 
muitas destas pessoas é um vício. A cobiça que subjuga eles é 
unstoppable. Muitos destes oficiais e diretores estão tão consumidos 
com fazerem mais dinheiro que eles farão qualquer coisa, e 
conscientemente machuque pessoas, só para fazer mais dinheiro. É 
triste, mas verdade.  

Imagine que os executivos das companhias de comida pensam só 
sobre como aumentar lucros, e eles precisam apresentar caminhos 
fazer seu produto (comida) mais barata. Aqueles modos incluem 
engenharia genética e pulverizando venenos químicos por toda parte 
das comidas, de forma que as colheitas não serão danificadas por 
doença ou percevejos ou insetos. A terra é carregada com 



substâncias químicas para fazer as plantas crescerem mais rápido, ou 
os animais são pumped total de hormônio de crescimento para fazer 
eles crescerem mais rápido. Estas companhias farão qualquer coisa 
para conseguir seus produtos produzidas menos expensively. Eles 
também querem vender estes produtos no preço possível mais alto, e 
eles querem vender quantias volumosas destes produtos. Então aqui 
seja o que acontece.  

As companhias de comida farão qualquer coisa para fazer seus 
produtos mais baratos. Em fazer isso, os produtos se tornam 
altamente tóxicos. Se você já tiver estado em uma instalação de 
produção em massa que você seria intimidado em como comida é 
"fez." Estas companhias de comida também devem continuar a 
conseguir você comprar e consumir mais comida. A maior parte das 
companhias de comida têm laboratórios químicos onde os milhares de 
aditivos químicos são researched e testados. Estes laboratórios estão 
em locais secretos e têm segurança mais apertada que sede de CIA. 
O objetivo é para fazer a comida fisicamente vício, faça o aumento de 
comida seu apetite, e faça a comida realmente causa você para 
ganhar peso. Fabricantes de comida, especificamente comida rápida, 
conscientemente estão pondo substâncias químicas na comida que 
aumento seu apetite, faz você fisicamente viciado e faz você mais 
gordo. Dois aditivos comuns que parecem fazer este incluir o 
adoçante artificial aspartame e o adoçante alto fructose milho xarope. 
Como a indústria de tabaco, os executivos da indústria de comida 
veementemente negam estas alegações. Lembre, a indústria de 
tabaco negado conscientemente fazer cigarros fisicamente vício. O 
fato é, a provisão de comida Americana fará você gordura não 
importa o que você faz. Isto é por que quando as pessoas magras de 
outros países vêm para a América, eles todos parecem ganhar peso 
embora eles pensam que eles não estão comendo qualquer 
diferentemente que eles tiveram previamente.  

A indústria de comida é tão lucro dirigido que é lobbying contra a 
campanha nacional "coma menos, exercite mais." A indústria de 
comida não quer que pessoas comam menos! A indústria de comida 
quer você gordura e comendo cada vez mais comida todo ano. 188 
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Isto é os produtos de dieta de razão, na forma de pílulas, pós, bares 
de comida, e prepackaged dieta comidas nunca trabalharão. As boas 
notícias são que sabendo a verdade permite que você tome passos 
fáceis simples perder peso mais rápido e mais fácil que sempre. Este 



conhecimento também permite que você coma as comidas que você 
aprecia, nunca prive você mesmo, e fique magro por toda vida!  

CAPÍTULO 8 

Como perder WeightEffortlessly e KeepIt Fora De sempre  

Isto não é um livro de perda de peso. Porém, eu quero dar a você os 
passos simples que permitirão a você perder peso mais rápido e mais 
fácil que sempre, e repelem isto de uma vez por todas. O espaço não 
permite que eu entre no "whys" relativo a cada passo. Eu posso 
assegurar você aqueles após estes passos absolutamente 
trabalharão. Eu lutei com meu peso minha vida inteira. Eu era uma 
criança gorda. Eu tentei toda dieta, toda pílula de perda de peso, e 
até contratou um instrutor de educação física particular, exercitando 
tanto como cinco horas por dia. Qualquer que eu perdi, eu ponho de 
volta em. Quando eu estava perdendo peso que eu estava com fome, 
cansado, e amuado. Eu nunca entendi o que o problema era, não até 
que eu fui fora do país fiz eu achar a resposta. Enquanto vivendo no 
estrangeiro que eu comi tudo eu procurado, ainda começou a perder 
peso sem até tentando. Este me guiou para a descoberta das razões 
por que americanos são tão sobrepeso, e uma solução executável 
fácil. Fazendo estes passos girarão seu corpo  

Em uma gordura-em chamas forno e traz seu peso para seu estado 
natural. Estes passos também têm saúde tremenda se beneficia 
também.  

Beba um copo de água imediatamente em arising.Ideally, a água 
devia ser destilada. Absolutamente nenhuma água de torneira. 
Thisstarts o metabolismo do corpo e limpando. 

Coma um grande breakfast.It está interessando notar que 80 por 
cento das pessoas que são overweighteat um café da manhã pequeno 
ou nenhum mesmo. Oitenta por cento das pessoas magras come 
alarge café da manhã. Seu café da manhã devia consistir em tanto 
como você quer de 

 

Os artigos seguintes. Tudo listou devia ser orgânico: Maçãs, pêras, 
bagas, kiwis, abacaxis, toronja, ameixas, pêssegos, ameixas secas, 
figos, centeio  
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Pão, manteiga crua (crua não significa pasteurizou e não 
homogeneizou), leite cru, iogurte claro (este não significa nenhum 
açúcar ou fruta), salmão fumado selvagem, carne de boi em qualquer 
forma desde que é orgânico, galinha em qualquer forma desde que é 
orgânico, cordeiro em qualquer forma desde que é orgânico, atum, 
sardinhas, ovos, tomates, pimentas, salsa, aipo, cenouras, qualquer 
legume, batatas em quantias limitadas, café em quantias limitadas 
feitas com a água pura (não bata água), com leite ou suco de cana 
de nata e açúcar ou mel cru evaporado cru como um adoçante, e chá 
real (não chá em saquinhos de chá).  

O bebida oito óculos da água destilada cada day.People pensam que 
água potável fará eles peso de ganho e bebloated. O exato oposto é 
verdade. Se você for sobrepeso você needto rubor as toxinas de suas 
celas gordas. A água está absolutamente precisada foryou para 
perder peso. 

Caminhe para pelo menos uma hora, ininterrupta, por day.The corpo 
é projetado para caminhar. A pesquisa mostra tão lento, 
rhythmicmovement exercício, como caminhada, reajusta peso 
setpoint do seu corpo e cria um corpo magro, magro. Um passeio de 
uma hora diário willchange seu corpo dramaticamente em tão 
pequeno quanto um mês. 

Não coma depois de seis p.m.Do o melhor que você poder neste. 
Porém, as boas notícias são que você virtualmente pode comer gosta 
de um porco o dia todo longo. E se você parar comer depois de 6:00 
p.m.,you ainda perderá peso! 

Faça um candida cleanse.If que você é sobrepeso, você 
positivamente, absolutamente tenha um candida yeastovergrowth, 
provavelmente ao longo de seu corpo inteiro. Perdendo peso willbe 
duro e lento e repelindo isto quase impossível desde que thiscondition 
existe. Se você eliminar o excesso candida, perdendo peso willbe 
mais fácil e sem esforço, e repelindo será uma brisa. Você mustget o 
livro Lifeforce, que explica o candida limpando process.For mais 
informações vão para www.lifeforceplan.com. 

Faça um dois pontos cleanse.If que você é sobrepeso, eu garanto 
você que seu sistema digestivo isslow e lento. A menos que você 
esteja tendo dois a três movimentos de intestino por dia, você é de 



fato constipado. Limpando o dois pontos willdramatically aumento seu 
metabolismo, e você pode perder até tenpounds simplesmente 
livrando-se das toxinas embutidas em seu colon.There são muitos 
dois pontos limpando programas disponíveis. Inquira em yourlocal 
loja da comida de saúde para recomendações. Para meu pessoal 
favoritego para www. Naturalcure s . com. 
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Consuma 100% orgânicos, virgem, coco não refinada oil.Read meu 
artigo atrás seção de comunicação sobre como isto é amiraculous 
milagre da perda de peso. 

Use infra-vermelho saunas.Infrared metabolismo do aumento de 
saunas, dramaticamente reduza toxins,speed peso perda, e queime 
gordura. Idealmente feito diariamente. 

Coma toronjas orgânicas todo day.Remember a dieta de toronja? 
Bem, aparece que lá realmente isan enzima em toronjas que queima 
gordura. Comendo toronjas o dia todo, asmany e tão freqüentemente 
quanto você deseja, acelerará o processo de gordura em chamas. 
 

Absolutamente nenhum aspartame ou qualquer artificial 
sweeteners.Aspartame, que vai pelo nome NutraSweet®, farão 
youfat. Todos outros adoçantes artificiais, inclusive sacarina, 
Splenda®, oranything outro, devia ser evitado. Se você quiser a 
história cheia, leia twobooks: Aspartame: É Seguro? E Excitotoxins: O 
Gosto que Mata. 

Absolutamente nenhum monosodium glutamate (MSG).MSG é um 
excitotoxin. Faz você gordura, causas todos os tipos de 
medicalproblems, e pode afetar seu humor fazendo que você 
deprimiu. Ele também canbe fisicamente vício, como aspartame, e 
realmente faz você mais faminto. Infelizmente, a indústria de comida 
tem lobbied Congresso para passlaws permitindo monosodium 
glutamate para ser posto na comida e não belisted na etiqueta. 
Existem dúzias de palavras que podem estar no labelsuch como 
especiarias, condimento artificial, hydrolyzed proteína vegetal, 
etc.,that são de fato MSG em disfarce. 

 

Isto é por que eu recomendo comprar comida orgânica, onde tudo 
listada na lista de ingrediente é algo que você reconhece e pode 



pronunciar. Também, MSG está em virtualmente toda comida rápida, 
inclusive coisas você nunca imaginaria, como pizza. Isto é por que 
pessoas em países estrangeiros comem todos os tipos de comida e 
nunca engordam. Não é tanto a comida, mas os ingredientes usados 
em processo de comida Americano.  

Tome enzimas digestivas. Se você for sobrepeso existe uma chance 
excelente seu corpo não é enzimas produtoras suficiente digestivas, 
causando você para ganhar peso, sinta inchado, tenha gás, 
indigestão, e constipação. Vá para sua loja de comida de saúde e 
inquira. Tente vários tipos para ver qual os trabalhos melhores para 
você. Para minhas recomendações pessoais, vão para 
www.naturalcures.com.  
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Absolutamente nenhum refrigerantes de dieta ou comida de dieta. Os 
refrigerantes de dieta foram chamados o "nova rachadura" porque 
eles parecem ser muito fisicamente vício. Eles realmente fazem você 
gordura. A razão eles são promovidos muito fortemente é porque as 
pessoas se tornam fisicamente viciadas neles e eles são mais baratos 
para fazer que refrigerantes regulares. Eu fiz uma experiência 
interessante com as pessoas que beberam de maneira de 
refrigerantes de dieta regular. Por duas semanas eles substituíram 
seu refrigerante de dieta com açúcar de caloria alta regular adocicou 
refrigerante. Incrivelmente, ninguém ganhou qualquer peso. Até mais 
chocante era 80 por cento das pessoas perderam realmente peso. 
Uma pessoa perdeu sete libras! Isto era atordoante para mim. As 
comidas de dieta caem na mesma categoria. Não coma nada isto está 
sendo apresentado como uma comida de dieta. Eles são carregados 
com ingredientes que realmente farão você mais gordos e fazem você 
fisicamente viciados.  

Nenhuma comida rápida ou restaurantes de cadeia. Qualquer 
restaurante que é uma cadeia ou uma franquia que vende comida 
rápida produz sua comida em tal modo que absolutamente fará você 
gordura. Você realmente pode comer sextas-feiras francesas e 
cheeseburgers e perder peso, desde que os ingredientes que você 
usa é todo orgânico e não contém nenhum aditivo químico. É 
virtualmente impossível comer comida em uma cadeia ou restaurante 
de franquia onde a comida não tem estado processada para durar por 
anos sem deteriorar. A comida tem que ser produzida tão barato 
quanto possíveis para as companhias para ganhar dinheiro. Eles 



devem adicionar substâncias químicas para fazer a comida saborear 
grande e consegue você fisicamente viciada. Esta comida também foi 
produzida aumentar seu apetite e faz você mais gorda. Lembre, estes 
são negócios de quem só objetivo é para fazer um lucro. Se a comida 
saboreia surpreendente, se torna fisicamente vício, aumenta seu 
apetite, e faz você gordura, o restaurante é seguro de sucesso. Eles 
são como negociantes de droga conseguindo seu gancho dos clientes 
em seu produto. O cliente não pode conseguir suficiente e se torna 
tão viciado que eles continuam voltando para mais. Isto é a verdade 
triste do que está acontecendo em nossa indústria de comida hoje.  

Nenhum xarope de milho de fructose alto. Este adoçante faz você 
gordura e é fisicamente viciador. Só pare de comprar comida no 
supermercado, vá para uma comida de saúde armazenar ao invés. 
Em minha opinião pessoal, não compre comida que é fabricada pelas 
companhias grandes publicamente negociadas. Não compre comida 
de marca. O motivo de lucro é tão alto que você pode ser seguro que 
não serve para você. Os adoçantes que são usados em comida 
produzidas em um modo natural inclui mel orgânico, melado 
orgânico, suco de fruta orgânica, datas orgânicas, o  
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Erva stevia, e evaporou suco de cana de açúcar. Simplesmente leia 
as etiquetas e se você não pode pronunciar isto, não compre isto.  

17. Nenhum açúcar branco ou branco flour.White açúcar é de fato 
fisicamente vício e faz você fat.However, é ainda melhor que 
qualquer artificial, artificial sweetener.If você quer adocicar algo, use 
as recomendações eu listedabove. O açúcar seria sua última opção. 
Os adoçantes artificial shouldnot ser uma opção mesmo. 

Farinha branca, como eu mencionei previamente, quando misturada 
com a água, faz pasta. Comendo farinha branca faz você gordura; 
também pode ser vício, e entope em cima seu sistema digestivo, 
diminuindo a velocidade seu metabolismo. Use farinhas de grão 
inteiro orgânico que não tem estado processada ou desnudado-se da 
fibra.  

Coma maçãs orgânicas todo day.The que declaração velha é 
verdade—uma maçã um dia mantém-se afastado o doutor. Applesare 
carregado com fibra e nutrientes; Eles normalizam seu sangue 
sugarand diminuição seu apetite. Você devia comer pelo menos uma 
maçã todo dia. O mais o melhor. 



Coma carne só orgânica, avícula, e fish.One das razões você é 
sobrepeso é por causa do hormônio de crescimento põe em carne e 
avícula. Se você quiser perder peso, coma como muchmeat e avícula 
que você gosta desde que é orgânico, grama alimentada, 
ideallykosher, e mais importante, não foi dada crescimento 
hormones.The pescar que você come não devia ser fazenda 
levantada. 

A leiteria de limite products.If você vai consumir leite, queijo, 
manteiga, ou quaisquer produtos de leiteria, comam produtos só 
orgânicos que não foram pasteurizados orhomogenized. Os produtos 
de leiteria deviam ser etiquetados "orgânico andraw." Pode ser duro 
de achar produtos de leiteria crus em algumas partes de thecountry. 
A próxima melhor opção é orgânica, não homogeneizou, mas thathas 
sido pasteurizado. Sua última opção é orgânica que tem sido 
bothpasteurized e homogeneizado. Idealmente, se você quiser perder 
weight,reduce leiteria não importando o que você está conseguindo. 
Definitivamente, absolutely,do não consome quaisquer produtos de 
leiteria que não são orgânicas porque theywill tem hormônio de 
crescimento neles e lenta sua perda de peso. 

Faça um fígado cleanse.If que você é sobrepeso seu fígado é mais 
definitivamente entupido. Existe agreat registrar especificamente 
relativo a limpar o fígado chamou O Fígado 
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Limpando Dieta. Em meu Site da Web, www.naturalcures.com, eu 
dou a você algumas recomendações específicas nos melhores 
caminhos para limpar o fígado. Dr. Schultz tem um fígado excelente e 
gallbladder limpam. Inquira com sua saúde alternativa local-se 
importa provedor ou sua loja de comida de saúde sobre vários 
produtos que são bom em limpar o fígado.  

Coma uma salada grande, enorme no almoço e jantar. Eu não me 
importo se seu almoço é um cheeseburger, sextas-feiras francesas, e 
um quartilho de sorvete. Adicione a ele uma salada grande, enorme e 
coma que primeiro. Você estará pasmo como você perde peso. A 
salada pode conter qualquer coisa que você gosta desde que é só 
legumes, e eles são orgânicos. O molho de salada devia ser óleo de 
azeitona orgânica e recentemente apertou suco de limão, ou vinagre 
orgânico. Se você realmente quiser acelerar o processo de perda de 



peso, use vinagre de sidra de maçã orgânica. Adicione algum sal do 
mar orgânico, pimenta moída fresca, ou algum alho para o gosto.  

Rebote. Um rebounder, ou mini trampolim, permite que você 
estimule e fortalecer toda cela no corpo simultaneamente. 
Suavemente saltando de cima abaixo em um rebounder para só dez 
minutos por dia estimula o sistema e aumentos linfáticos seu 
metabolismo. É muito efetivo para saúde e perda de peso.  

Adicione pimentas quentes. Qualquer coisa picante ou quente 
aumentará seu metabolismo e faz que você queima gordura mais 
rápida. Imagine para o café da manhã tendo alguns ovos mexidos, 
um pouco de cordeiro corta, e algum brinde de centeio com manteiga 
orgânica. Sufoque os ovos com algum orgânico quente salsa e você 
simplesmente perderá peso mais rápido.  

 

25.Use vinagre de sidra de maçã orgânica. Este tem alguma 
propriedade mágica que ajuda eliminar celas gordas do corpo. Tome 
umas colheres de chá antes de cada comida e você estará pasmo 
com como suas roupas ficarão maior num instante.  

Respire. O oxigênio queima gordura. A maioria das pessoas não 
respiram suficiente para estimular seu metabolismo e capacidades de 
gordura em chamas. Existem vários grandes vídeos que ensinar 
técnicas de respiração que são simples e rápidas para fazer, e isso 
pode ajudar você perder peso mais rápido. Para mais informações, 
vão para www.naturalcures.com.  

Vista anéis de dedo magnético. Os anéis de imã especial passaram 
lentamente o dedo mindinho de cada mão enquanto você dorme pode 
ter resultados surpreendentes. Para mais informações, vão para 
www. Alexchiu. Com.  
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Consiga quinze colônias em trinta days.This processo limpará seu 
dois pontos, fazendo isto mais fácil para seu corpo toassimilate 
nutrientes. Este reduz fome e aumentos metabolism.Colonies 
também permitem a seu corpo para digerir comida mais rápida de 
forma que lega notturn para gordura. 

Adicione muscle.Muscle queima gordura. Quando você adicionar 
músculo por exercitar você areincreasing metabolismo do seu corpo. 



O melhor caminho para fazer isto é yoga,Pilates, chinês kung fu, ou 
moda velhos exercícios básicos. Lá areseveral vídeos e livros eu 
recomendo. Vá para www.naturalcures.comfor detalhes. 

Fast.This devia ser número um, mas para a maioria das pessoas isto 
é o hardest.Going em um suco adequado rápido por vinte e um dias 
legar completelydetoxify seu corpo, celas de rubor gordo, e 
reajustem peso setpoint do seu corpo. É um dos mais rápidos 
caminhos para perder peso, e um dos mosteffective caminhos para 
mudar o ponto fixado do corpo de forma que você não lega gainthe 
peso de volta. Isto devia ser feito debaixo de supervisão 
dependingupon sua condição médica. O melhor livro eu sei é O 
Milagre ofJuice Jejuando, por Paavo Airola. 

Engane sempre que você want.You quer sorvete, biscoitos, bolos, 
chocolate, sextas-feiras francesas, pizza,potato chips? Não prive você 
mesmo. É melhor para comer algo sem culpabilidade que não come 
algo e parece ruim sobre isto. De melhor toworst, parece que isto: 
Você é oferecido um pedaço de bolo de chocolate. Youlook nele e 
decide que você está cheio e realmente não aprecia isto, então itdoes 
não olha aquele atraente para você. Você educadamente diz "não 
obrigado" andfeel grande sobre sua escolha. Você não sente 
nenhuma depravação. Isto é ideal.Next seria: Você é oferecido o bolo 
de chocolate, e você decidethat você quer isto embora você está 
tentando perder peso. Você diz"sim" e come o bolo com felicidade e 
glee. Você aprecia e savorevery mordida. Você está pasmo com o 
quão maravilhosos ele gostos. Você é happythat que você está 
experimentando estas sensações incríveis, aprazível ofthis bolo 
delicioso. Isto não é ideal, mas é segundo melhor. Próximo wouldbe 
uma situação onde você é oferecido o bolo de chocolate e youstruggle 
com a decisão. Você sabe que você seja de regime, mas você pode 
'thelp mas imagina o quão maravilhoso este gosto de bolo. Do lado 
de dentro, um voicesays que nada saboreia tão bom quanto sendo 
magro sente. Você luta somemore, você realmente quer o bolo, mas 
você também quer pegar para seu 
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Dieta. Você decide ser forte e dizer "não." Isto é ruim. É melhor para 
comer o bolo e apreciar isto que não come o bolo e ser estressado 
fora acima disto. As estatísticas provam que comida de comer sem 
culpabilidade mantém você magro. Não comendo comida e sendo 
estressado sobre pode fazer você gordura. Comendo comida e 



parecendo culpado e ruim sobre faz você obeso. Ultimamente: Você é 
oferecido o bolo de chocolate e você realmente quer isto. Mas você 
sabe que você seja de regime e você luta com a decisão se favorecer 
ou é forte. Você se sente fraco e fica chateado com você mesmo 
porque o desejo pelo bolo fica opressivo. Você desarranjo e come o 
bolo sabendo cheio bem que você não devia. Você se sente culpado e 
ruim sobre você mesmo. Isto é o absoluto pior. Lembre: Se você 
escolher favorecer, absolutamente aprecia isto e ter muito prazer em. 
Não sinta culpado ou ruim sobre isto. Idealmente, se você vai 
enganar e quer comer biscoitos, bolos, sorvete, chips de batata, etc., 
não compre estes produtos do supermercado. Vá para uma loja de 
comida de saúde e compre a contraparte orgânica natural. Se você 
gostar de sorvete, você pode achar todo-sorvete orgânico natural na 
loja de comida de saúde. Se você quiser biscoitos de chip de 
chocolate, você pode achar eles na loja de comida de saúde. A 
vantagem é aquele se você ler a lista de ingrediente e sabiamente 
escolher, você pode apreciar estes deliciosos trata sem todo o 
processo e substâncias químicas que fazem você gordura.  

32. Reduza ou elimine o "desejo ingovernável para comer quando 
youare não faminto. Lembre, censura é viva e bem na América. A 
Comissão de Comércio Federal me proibiu de dizer minhas opiniões 
em como uma pessoa pode eliminar vícios e impulsos ingovernáveis 
para comer. E você pensou que existia fala livre na América. Se a 
Primeira Emenda era verdade, eu poderia estado minhas opiniões e 
conclusões. Eu não posso. Porém, se você for um comedor 
sentimental e ter impulsos e compulsões ingovernáveis para comer 
quando você não estiver com fome, consiga o Vazamento de livro O 
Curandeiro Dentro: Como imediatamente para Conquistar Medos, 
Ansiedades, e Angústia Sentimental por Roger Callahan. Para mais 
informações vão para www. Tftrx. Com .  

Está espantando aquelas pequenas coisas podem fazer uma 
diferença. Quando olhando para esta lista, um bom caminho para 
atacar é escolher uma coisa na lista e faz aquele para só um dia. 
Então, procure por outra coisa na lista e, enquanto ainda fazendo a 
primeira coisa, adicione a segunda coisa. Faça aquele até que você se 
sinta confortável adicionando qualquer outra coisa. Mantenha em se 
importe que os artigos Como perder peso Facilmente e Repila Isto 
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No topo da lista são o mais poderosos e criam os resultados mais 
rápidos. Estas técnicas absolutamente trabalham.  



Está interessando aquelas pessoas na América não percebe só como 
gordura eles são. Eu estava investigando um fenômeno quando as 
pessoas eram pedidas para descrever sua construção física. As 
opções eram esbeltas, médias, atléticas e afinadas, algumas libras 
extras, gordura, ou obesa. Incrivelmente suficiente, mais de 50 por 
cento das pessoas que escolheu esbelto era realmente sobrepeso. 
Noventa por cento das pessoas que escolheu médio era sobrepeso. 
Noventa e cinco por cento das pessoas que escolheu atlético e afinou 
era sobrepeso. O que este significa ser que uma pessoa pode pensar 
que ele tem uma média constrói quando, de fato, ele podia ser trinta 
sobrepeso de libras. Eu tive um amigo da Austrália que era gorda. 
Todo mundo soube que ele era gordo. Ele soube que ele era gordo. 
Ele disse que ele era gordo. Sempre que nós saímos na Austrália que 
ele era sempre a pessoa mais gorda no quarto. Porém, quando ele 
viajou visitar Las Vegas uma observação surpreendente era feita. Nós 
estávamos de pé na linha em um bufê. Ele olhou para todas as 
pessoas na linha, então olhou para ele mesmo e disse, 
surpreendentemente, "Eh, todas estas pessoas são mais gordas que 
eu."  

Os americanos são gordos e ficando mais gordos. Tome carregue e 
faça o que precisa ser feito. Você parecerá melhor, você se sentirá 
melhor, e você será mais saudável. Eu estou ficando tanto 
realimentação incrível das pessoas que estão usando as sugestões 
neste capítulo e estão perdendo peso mais rápido e mais fácil que 
sempre que eu fiz um compromisso para escrever um livro 
especificamente nas razões por que você é gordo, expondo todas as 
fraudes e mentiras e mitos, como também entram em grande detalhe 
nos específicos passo por passo procedimentos que você enlata você 
que eu acredito que permitirá a você perder peso rapidamente e 
repilo isto para sempre. Este novo livro incluirá receitas, exatamente 
o que comer, e exatamente como implementar os passos. Se você 
quiser ser uma das primeiras pessoas para conseguir este novo livro, 
por favor se torne um membro de minha comunidade de Site da Web 
em www.naturalcures.com, ou subscreva para minha comunicação 
mensal. Por favor note isto quando você se tornar toda vida membro 
em minha comunidade de Site da Web, www.naturalcures.com, você 
tem acesso a todos os meus livros e livros futuros livre de carga! 198 
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CAPÍTULO 9 

Como lerem Etiquetas de Comida  



Espero que até agora você é seguro que existem muitas substâncias 
químicas tóxicas na maioria da comida que você compra em 
supermercados ou come em principalmente restaurantes de cadeia e 
restaurantes de comida rápida. Nossa provisão de comida é diferente 
que era setenta e cinco anos atrás, cinqüenta anos atrás, até vinte e 
cinco anos atrás. Muitos de vocês comem a exata mesma marca de 
produto hoje como você fez vinte ou trinta anos atrás, não sabendo 
aquele mesmo produto não é o mesmo mesmo. Hoje aquele mesmo 
produto podia ter toxinas de 100 vezes mais químicos que fez vinte e 
cinco ou cinqüenta anos atrás. Em uma tentativa para produzir 
comida mais barata, faz isto último mais longo, custos mais baixos, 
faz você fisicamente viciado, aumente seu apetite, e faz você 
gordura, fabricantes de comida estão carregando a comida com 
substâncias químicas e utilizando sistemas de processo que 
adicionam toxinas e destroem quaisquer enzimas vivas na comida, 
eliminando muito do valor nutricional. A comida simplesmente não é 
o mesmo que era anos atrás. Hoje a comida é carregada com 
toxinas, esvaziado de valor nutricional, e energicamente alterou tanta 
aquela comida é, substâncias de fato, artificiais estrangeiras que o 
corpo não sabe como lidar.  

A linha de parte inferior é que hoje é virtualmente impossível ir para 
um supermercado e comprar qualquer comida que não está cheia de 
substâncias químicas, drasticamente reduzido de valor nutricional, ou 
energicamente alterado. É impossível ir para uma cadeia, franquia, 
ou restaurante de comida rápida e consegue qualquer comida que 
também é não carregada com substâncias químicas tóxicas, e 
desnudadas-se de valor nutricional, fazendo isto veneno virtual para 
o sistema. Idealmente, uma pessoa nunca comeria em uma cadeia ou 
comida rápida ou restaurante de franquia, e você nunca compraria 
qualquer coisa produzida por uma produção em massa, grande  
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Companhia de comida. Mas realisticamente, a maioria das pessoas 
nunca fariam isto. Certo, idealmente você compraria frutas só 
orgânicas, legumes, nozes, colocações, grãos, carne de boi, galinha, 
cordeiro, ovos, manteiga, leite, nata, queijo, ervas e especiarias, e 
façam tudo em sua casa do nada. Certo, idealmente você comeria 
uma maioria de viveria comida crua, não cozinhando isto e destruindo 
as enzimas de vidas naturais. Mas, realisticamente, a maioria das 
pessoas podiam nunca fazer isto.  



Então ele causa de um ser perdido, ou existe algo que você pode 
fazer para comer comida que tem muito menos toxinas, muito mais 
nutrição, e não estado energicamente alterada? A resposta é sim. 
Não pode ser perfeito, mas ele será infinitamente melhor que o que 
você está fazendo agora, e é simples e fácil. Eu darei a você algumas 
regras, e então eu realmente mostrarei a você como ler as etiquetas 
de comida e dão a você alguns exemplos.  

A regra básica é quando você fizer compras, não vá para um 
supermercado. Os supermercados importantes estão em negócios 
para ganhar dinheiro. Existe virtualmente nada em um supermercado 
que não é carregado com toxinas, desnudada-se de nutrição, e 
alterou energicamente. Quando você fizer compras para comida, vá 
para mercado do fazendeiro e compre frutas e legumes orgânicos, 
ervas e especiarias de pequeno independente growers que você pode 
conversar com, se encontre e pareça confiante aquele o que você 
está comendo serve para você. Você pode plantar seu próprio jardim 
de erva ou jardim vegetal pequeno. Lembre, não use colocações 
híbridas porque isto é um modo bom de dizer "geneticamente 
alterado por homem."  

A loja de caminho mais conveniente para comida é ir para sua comida 
inteira local ou loja de tipo de comida de saúde natural. Mantenha em 
mente, quando você for para uma loja de comida de saúde ou um 
todo-tipo de comida inteira natural de loja, que não tudo existe 
perfeitamente 100 por cento certo. Lembre, é sempre tudo sobre o 
dinheiro. Estas lojas, em alguns casos, também são companhias 
publicamente negociadas que têm que fazer um lucro, então você 
deve ler as etiquetas. Quando você for para estes tipos de lojas, 
porém, você tem uma chance excelente de achar coisas que não são 
carregadas com toxinas, são empacotado cheio de nutrição, e não 
tenha estado energicamente alterada, diferentemente de um 
supermercado regular onde você não virtualmente tem nenhuma 
chance de achar qualquer comida que não é venenosa. A chave a ler 
etiquetas é não ler a frente do pacote. Isto é onde a companhia faz 
sua publicidade. Tem seus retratos bonitos, seus nomes bons, cores 
atraentes, e todas as frases de palavra de zumbido que o 
departamento de marketing gastou milhões de pesquisa de dólares 
que fará que você pensa que é saudável e faz que você compra isto. 
Tome a caixa, ou pacote, ou pode, ou jarro, e procure pelos 
ingredientes. Mantenha em se importe que pode haver milhares 
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De ingredientes que foram postos nesta comida isto, por lei, não tem 
que ser listados na etiqueta. O maior o fabricante de comida e a 
maior a marca de nome, a chance mais alta que é carregado com 
substâncias químicas que não são listadas. Minha primeira regra 
geral: Quando compras, não vão para um supermercado. Vá para 
uma loja de comida de saúde, uma loja de comida inteira, ou 
mercado do fazendeiro.  

Minha segunda regra é: Eu nunca compro qualquer coisa isto é uma 
marca ou produziu por fabricantes de comida grande publicamente 
negociada. Eu tenho estado nestas plantas e eu sei o que é tudo 
sobre.  

Minha terceira regra é: Eu procuro pelas companhias pequenas, 
independente de minha área local que comida de pacote em grupos 
pequenos e faz isto com cuidado amoroso. Embora estas pessoas 
estejam em negócios para fazer um lucro, quando encontrando eles 
que você acha sua motivação principal é não ficar rica ou ganhar 
dinheiro. Sua motivação principal é para fornecer um produto de 
qualidade excelente para sua comunidade.  

Minha próxima regra é que eu sempre, sempre, sempre, sempre, 
sempre leia a lista de ingrediente. Eu sei que existimos certas coisas 
isto, se eles aparecerem na lista de ingrediente, eu derrubo 
imediatamente a caixa. Deixe-me dar a você as palavras mais 
importantes que você devia procurar por na lista de ingrediente, e se 
você vir eles não absolutamente compram o produto.  

Qualquer coisa que Você Não pode Pronunciar Isto é realmente fácil. 
Se você não pode pronunciar a palavra, não compre isto que—é uma 
substância química. Eles podem chamar isto qualquer coisa que eles 
querem, eles podem dizer que está naturalmente derivado, ou que 
vem de uma planta, ou que é todo-natu-ral. Nenhum disto é verdade. 
Mantenha em se importe com aquilo Congresso de salão de entrada 
de fabricantes de comida por virtual payoffs e subornos para 
conseguir legislação permitindo comida fabrica chamar substâncias 
químicas "todos os-ingredientes naturais." Então a linha de parte 
inferior é, se você não pode pronunciar isto, não compre isto.  

Monosodium Glutamate Nunca compra qualquer coisa com 
monosodium glutamate nisto. Se você não for seguro, leia o livro 
Excitotoxins: O Gosto Que Mata. MSG é um excitotoxin. É perigoso e 



mortal; faz você gordura, aumenta seu apetite, e causas todos os 
tipos de problemas físicos e médicos.  

Aspartame Isto também é um excitotoxin. Faz você gordura, faz você 
faminto, faz que você deprimiu, e ele leva todos para digitar de 
condições médicas, inclusive PMS e enxaquecas. Se você não for 
seguro, leia o livro  

 

Aspartame: É Seguro? 202 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
querem que Você saiba  

O milho de Fructose alto SyrupThis é altamente quimicamente e 
fisicamente vício, e faz você gordura.  

O óleo hidrogenado ou Parcialmente Hidrogenou OilIf que é 
hidrogenado ou parcialmente hidrogenado, não compre isto. Isto é 
uma trans gordura. É mortal, ele doença de coração de causas, faz 
você gordura, e causa um anfitrião inteiro de outras condições 
médicas.  

O açúcar de SugarThe usado em processo é o pó mais refinado 
branco que você pode imaginar. Eles tomaram cana-de-açúcar 
natural e tornaram isto em uma droga. É posto em comida por causa 
de sua doçura, mas também para suas quimicamente qualidades de 
vício. Também Está atado com as substâncias químicas usadas na 
plantação de cana-de-açúcar. Isto devia ser evitado a todo custo. 
Uma comparação nutricional entre açúcar e açúcar brancos crus 
inteiros:  

 

Todo de açúcar branca Sacarose de Açúcar Cru 99.6 88 – 91 Glicose 
0 2 – 6 Fructose 0 3 – 6 Potássio 3 – 5 600 – 1,000 Magnésio 0 40 – 
100 Cálcio 10 – 15 80 – 110 Fósforo 0.3 50 – 100 Vitamina A 0 120 – 
1,200 Vitamina B1 0 .023 - .1 Vitamina B2 0 .06 - .15 Vitamina B6 0 
.02 - .015 Niacin 0 .03 - .19 Patothenic 0 .34 – 1.18  

Estas comparações são baseadas em 100 gramas. As quantias de 
nutriente variarão devido a variações em colheita e condições 
crescentes. Isto é uma comparação não baseada em só comparando 
açúcar branco a açúcar cru inteiro, mas é indicativo das diferenças 
nutricionais entre qualquer comida processada e suas contrapartes 
cruas inteiras.  



7. Natural e FlavorsIf Artificial diz sabores naturais ou artificiais na 
etiqueta, conheça isto é onde a indústria de comida lobbyists fez um 
trabalho magnífico permitindo a indústria de comida para mentir e 
enganar o público. Existem milhares de substâncias químicas 
artificiais que são postas em comidas para fazer você faminto, fazer 
você fisicamente viciadas, e fazer você gordura. Eles também estão 
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As comidas fazer isto últimas por anos sem deteriorar, e fazem isto 
muito incrivelmente atraentes para os brotos do gosto que você não 
pode parar de comer isto. Muita da comida em hoje processo de alta 
tecnologia perde a maior parte de seu valor nutricional, está 
energicamente alterada, e virtualmente gostos não gostam de nada. 
Os fabricantes de comida então devem adicionar substâncias 
químicas para fazer a comida saborear como é suposto gosto.  

Imagine comprar uma maçã, comendo isto vendou, e não sabendo o 
que frutifica é. Imagine comida que fabricantes tendo que injetar a 
maçã com substâncias químicas de forma que a maçã realmente 
gostos gostam de uma maçã novamente. Isto realmente está 
acontecendo hoje. A razão a maçã não saboreia gosta de uma maçã é 
porque o growers esvaziou a terra tanta ao longo dos anos, usados 
tantos fertilizantes químicos, praguicidas, e herbicides, e a comida foi 
irradiada por alguma da energia de eletromagnético mais poderoso 
conhecido para homem, que o produto final, a maçã, não mais tem 
qualquer sabor. Compare esta a uma maçã orgânica que realmente 
gostos gostam de uma maçã. Só porque ele diz "sabores naturais" 
não significa é natural. A indústria de comida tem lobbied Congresso 
para passar por legislação permitindo substâncias químicas que não 
são naturais em todos ser chamadas "sabores naturais." Isto é 
fraude.  

Porém, isto é o que está continuando. Os sabores artificiais são 
tratados o mesmo modo. Quando você vir a palavra "sabores 
naturais" ou "sabores artificiais," se você fosse pedir a companhia de 
comida individualmente para listar os sabores naturais e artificiais, 
eles absolutamente recusariam. Meu insiders diz a mim que se eles 
fossem listar os sabores naturais ou artificiais usados, a lista podia 
correr para centenas de substâncias químicas põem naquela comida 
debaixo de termo "sabores naturais" ou "sabores artificiais." O outro 
problema importante com aditivos químicos na comida é uma 
substância química única não pode ter efeitos negativos imediatos 
grandes. Mas quando você combinar dois ou três substâncias 



químicas juntas, só goste em classe de química, novas substâncias 
químicas são formadas. Os cientistas nas companhias de comida 
sabem isto. O que estas novas substâncias químicas é incrivelmente 
perigosa e incrivelmente poderosa—muito ausenta-se.  

8. SpicesThis é a outra grande fraude que a indústria de comida está 
perpetrando no público Americano. Som de especiarias maravilhosas 
e saudáveis, mas eles não são. A indústria de comida tem lobbied 
Congresso para passar por legislação permitindo substâncias 
químicas ser chamada especiarias. Eles não são especiarias. Eles são 
artificiais, mortais substâncias químicas, mas legalmente eles podem 
ser chamados especiarias.  

Quando você perguntar o que tempera que eles usam, eles não dirão 
a você. Se ele fosse só orgânico, todas as-especiarias naturais, por 
que são eles com medo de dizer a você Sobre o que as duas 204 
Curas Naturais "que Eles" Não querem que Você saiba  

Ou três especiarias diferentes eles estão usando? A razão é, eles não 
estão usando dois ou três especiarias reais que você pode estar 
familiarizado. Eles estão usando centenas de substâncias químicas e 
pondo isto na comida, mas na etiqueta eles só têm que usar a 
palavra "especiarias." Então imagine que você compra uma lata de 
um pouco de produto e diz "especiarias" em lá. Você pensa que eles 
podem ter posto em um pouco de manjericão, algum sal, alguma 
pimenta, um pouco de oregano, ou algo assim. Mas de fato eles 
provavelmente puseram em uma ou duzentas substâncias químicas 
artificiais diferentes que tem sido researched diligentemente nos 
laboratórios químicos secretos que os usos de indústria de comida 
para fazer este gosto de comida gosta de algo, e outro desejou 
benefícios para a companhia de comida. Se eles não listarem 
especiarias individuais, mas só usem o termo genérico "especiarias," 
ausentem-se. Também, monosodium glutamate pode agora ser 
secreto como uma especiaria.  

Cor artificial Quaisquer tinturas mesmo, ausentem-se de. Eles são 
venenos simplesmente químicos.  

A palma Lubrifica Um mortal óleo que é incrivelmente barato para 
fabricar, e causas todos os tipos de problemas físicos.  

Dextrose, Sacarose, Fructose Estes são, de fato, quimicamente feitos 
adoçantes. Ausente-se.  



Sucrulose-Splenda® Isto é um dos mais novos, adoçantes químicos 
artificiais mais quentes. Em minha opinião pessoal, é muito mortal, 
venenoso e faz você gordura. Era produzido de forma que a indústria 
de comida podia capitalizar na moda de carboidrato baixo. Agora, 
produtos podem ter "nenhum carbohydrates" ou "baixo 
carbohydrates" e ainda saboreia doce. O problema é que é 
antinatural, é artificial, e estes adoçantes artificiais artificiais fazem 
de fato aumento seu apetite, fazem que você deprimiu, porque todos 
os tipos de sintomas (inclusive enxaquecas de enxaqueca, PMS, 
depressão, fibromyalgia, alergias), e mais importante, faz você 
gordura. Então ausente-se. Www. O truthaboutsplenda. Com.  

Farinha de trigo Alvejado enriquecido, e Enriqueceu Alvejada Farinha 
Branca Lembrar, desnudada-se abaixo farinha branca ou alvejou 
farinha de trigo tem virtualmente nenhuma fibra. Tem estado 
totalmente esvaziado de todo valor nutricional e produzido em um 
ambiente altamente químico, e está realmente transformado em um 
produto tão altamente refinado que tem muitas das mesmas 
propriedades que droga em termos de como o corpo fisicamente 
reage quando for  
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Ingeriu. Realmente o único tipo de farinha você quer ver é farinha de 
trigo orgânico ou orgânicos outros tipos de farinha de grão, como 
centeio, millet, etc.  

14. A proteína de soja IsolateThis é um ingrediente comum em 
sacudidas de proteína e proteína ou bares de comida. Ausente-se 
deste. Você virtualmente nunca verá proteína de soja orgânica isola. 
A razão é aquele no processo de proteína de soja isola, hexane é 
freqüentemente usado, o qual é um solvente de petróleo semelhante 
a gasolina. Certamente estas substâncias químicas, ou resíduos 
destas substâncias químicas, permaneçam na comida, mas eles 
nunca estão listados na etiqueta.  

Estas são as coisas principais para ausentar-se de, mas a regra de 
bem de dedo polegar é simplesmente ler a etiqueta. Se os 
ingredientes não são coisas que você podia ter em sua própria 
cozinha ou se a comida é algo que você não podia fazer você mesmo, 
ausente-se dele—que é artificial e é perigoso. Em um mundo ideal 
você faria sua própria comida do nada. Saboreia melhor, você não se 



sente ruim depois de comer isto, seus níveis de energia ficam alto, e 
você não fica deprimido ou constipado ou tem gás e inchando.  

Um bom exemplo é sorvete. Eu tenho um fabricante de sorvete em 
minha casa. Eu faço sorvete de vez em quando por eu mesmo, ou 
quando eu estiver tendo amigos. Eu compro leite cru, orgânico e nata 
feita de vacas que são grama alimentadas. Lembre, cru signifique o 
leite e nata não foram pasteurizados ou homogeneizaram; não tem 
nenhum praguicida ou antibióticos, e é incrivelmente puro e 
saudável. Para um adoçante eu uso açúcar orgânico inteiro, que 
nunca foi separado ou alvejou, ou eu uso orgânico maple xarope. 
Dependendo no tipo de sorvete eu estou fazendo, eu posso usar 
feijões de baunilha orgânica, morangos ou espécies de mirtilo 
orgânicas, chocolate orgânico, nozes orgânicas como nozes, e talvez 
um beliscão de sal do mar orgânico. Isto é isto. Um de meus sorvetes 
favoritos é maple-noz, e ele também é o mais simples. Eu 
simplesmente sigo a receita e uso o leite e nata, um beliscão de sal 
do mar orgânico, orgânico maple xarope, e alguns esmagaram-em 
cima nozes orgânicas. Quando as pessoas comerem este eles todos 
dizem que é o melhor sorvete que eles já comeram. Bem, não só é 
isto o melhor saboreando, mas ele também é o mais saudável. As 
pessoas esquecem quanta diversão que é para a família inteira gastar 
tempo na cozinha adicionando amor para a comida que você come. 
Comprando comida já prepackaged e feito pelas companhias de 
comida importante significa que você está comprando comida onde 
nenhum amor foi adicionado. A energia uma pessoa adiciona a 
comida preparando isto que ele mesmo realmente causa os elétrones 
na comida para girar em direções diferentes, causando um produto 
muito mais saudável para o corpo. 206 Curas Naturais "Sobre as 
quais Eles" Não querem que Você saiba  

Mas eu sei que você não tenha tempo, e você quer que algo que é 
rápido, fácil, rápido, e conveniente. Certa, multa. Vá para a loja e 
compre seu prepackaged comida, mas pelo menos vá para uma loja 
de comida de saúde ou uma loja de tipo de comida inteira, e por 
favor, por favor, por favor leia os ingredientes e faz escolhas 
espertos. Não pode ser perfeito, mas ele será infinitamente melhor 
que o que você está fazendo agora. Deixe-me assinalar só como 
radicalmente diferente a comida de um supermercado regular é 
quando comparou ao exato mesmo tipo de comida comprada em uma 
loja de comida de saúde local. Mantenha em se importe que estes 
produtos são quase idênticos, mas as diferenças básicas são estes: A 



comida da loja de comida de saúde terá menos ingredientes, os 
ingredientes serão orgânicos, e existirá virtualmente nenhuma 
substância química na comida mesmo. A comida não tem estado 
processada assim não foi desnudado-se de todo seu valor nutricional, 
e ele não tem estado energicamente destruído nas plantas de 
processo dos produtores de comida importante. A comida da comida 
de saúde armazena também saboreia melhor porque é feito com 
ingredientes de comida inteira. Quando você comer isto que você não 
se sente ruim, você não consegue constipação, inchando, ou gás. A 
maioria das pessoas comem menos por causa do aumento incrível em 
nutrição e, porque é assimilado no corpo tanto mais fácil, você não 
almeja tanto. Mantenha em mente, a maior parte de produtores de 
comida querem que você almeje sua comida e comer mais. Isto é 
como eles fazem mais dinheiro. Então a linha de parte inferior é, a 
comida da loja de comida de saúde, falando de modo geral, terá mais 
nutrição, nada energicamente destruído, saboreie melhor, e tenha 
virtualmente nenhuma toxina nisto. Então vamos ir por alguns 
produtos e eu mostrarei a você lado a lado diferenças nas etiquetas.  

XAROPE de Panqueca de A. 

Supermercado de Loja de Comida de saúde  

Nome de produto: Orgânico maple Produto nome: Tia Jemima  

Xarope de xarope Original  

Ingredientes: 100 por cento cru, Ingredientes: Xarope de milho, alto  

Unprocessed, unfiltered maple fructose milho xarope, água, cel- 

Xarope lulose gengiva, cor de caramelo, sal,  

Sódio benzoate, ácido ascórbico,  

Sabores artificiais, sabores naturais,  
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MIOLOS de Pão de B.  

Loja de Comida de saúde  

Nome de produto: Ingredientes de miolos de pão: Farinha de trigo 
orgânico, água, suco de cana evaporada, óleo da palma orgânica, sal 
do mar, levedura  



CHIPS de Batata de C.  

Loja de Comida de saúde  

Nome de produto: Ingredientes de chips de batata: Batatas 
orgânicas, óleo de girassol orgânico, sal do mar  

Supermercado  

Nome de produto: Ingredientes de Miolos de Pão de Progresso: 
Farinha enriquecida, farinha de cevada de maltado, niacin, férreo 
sulfate, diammonium nitrato, riboflavina, folic ácido, alto fructose 
milho xarope, xarope de milho, óleo vegetal hidrogenado, água, 
levedura, sal, açúcar marrom, mel, melado, açúcar, glúten de trigo, 
whey, farinha de soja, farinha de trigo inteiro, farinha de centeio, 
farinha de milho, farelo de trigo de aveia, comida de milho, farinha de 
arroz, farinha de batata, manteiga, mono- e diglycerides, sódio, 
stearyl lactylate, cálcio stearyl lactylate, sódio lecithin, carbonato de 
cálcio, amônio sulfate, cálcio sulfate, mono-cálcio fosfato, vinagre, 
nonfat leite, leitelho, actic ácido, cálcio propionate, potássio sorbate, 
sesame colocações, sal, flocos de salsa, especiaria, cores, pó de 
cebola, sabores naturais, alho, açúcar  

Supermercado  

Nome de produto: Ingredientes de Chips de Batata de Pringles: 
Batatas secadas, óleo de milho, óleo de semente de algodão, óleo de 
girassol, comida de milho amarelo, goma de trigo, malto-dextrin, sal, 
dextrose, whey, leitelho, tomate secado, alho secado, parcialmente 
hidrogenado soybean óleo, monosodium glutamate, sólidos de xarope 
de milho, cebola secada, sódio casonate, multicacid, especiarias, 
annatto extrato, goma de milho modificado, sabores naturais, 
sabores artificiais, disodium inosinate, disodium guanylate 208 Curas 
Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

D. Maionese  

Loja de Comida de saúde  

Nome de produto: Orgânico mayon 

NaiseIngredients: Expeller pressedsoybean óleo, orgânico inteiro 
eggs,water, gemas de ovo orgânicas, organichoney, orgânico branco 
vinegar,sea sal, orgânico seco mustard,organic limão suco se 
concentra 



MOLHO DE SALADA de E.  

Loja de Comida de saúde  

Nome de produto: Ingredientes de molho de salada: Água, expeller 
apertou canola óleo, vinagre balsâmico, vinha-amadurecidos tomates 
secados, sal do mar, alho, oregano, manjericão, salsa, pimenta preta  

F. Granola  

Loja de Comida de saúde  

Nome de produto: Ingredientes de Granola: Aveia rolada orgânica, 
mel orgânico, orgânico safflower óleo, colocações de girassol 
orgânico, farinha de trigo inteiro orgânico, amêndoas temperadas 
orgânicas, orgânico nonfat leite seco, orgânico sesame colocações, 
passas orgânicas  

Supermercado  

Nome de produto: Chicote de milagre  

Ingredientes de maionese: Água, soybean óleo, vinagre, alto fructose 
milho xarope, ovos, açúcar, goma de comida modificada, sal, flor de 
mostarda, cor artificial, potássio sorbate, páprica, especiarias, 
sabores naturais, alho secado  

Supermercado  

Nome de produto: Ingredientes de Molho de salada de Kraft FAT 
Livre: Água, pasta de tomate, alto fructose milho xarope, vinagre, 
xarope de milho, água, pepinos em conserva cortados, goma de 
comida modificada, sal, malto-dextrin, soybean óleo, gemas de ovo, 
xanthangum, cor artificial, flor de mostarda, potássio sorbate, cálcio 
disodium, EDTA, phosphoric ácido, secado onions, guar gengiva, 
especiarias, Vitamina E acetato, suco de limão se concentra, tintura 
amarela #6, sabores naturais, oleoresin açafroeira, tintura vermelha 
#40, sabores artificiais, tintura azul #1  

Supermercado  

Nome de produto: Kellogg ingredientes de Granola: Aveia inteira, 
trigo de grão frio, açúcar marrom, xarope de milho, passas, arroz, 
açúcar, amêndoas, parcialmente óleo de semente de algodão 
hidrogenada, glycerin, goma de milho modificado, sal, canela, nonfat 
leite seco, alto fructose milho xarope, polyglycerol esters de mono- e 



diglycerides, condimento de malte, alphatocopherol acetato, 
nicinamide, óxido de zinco, Como ler Etiquetas de Comida 209  

AÇÚCAR de G.  

Loja de Comida de saúde  

Nome de produto: Inteiro orgânico  

Ingredientes de açúcar: Suco de cana evaporada não refinada inteira, 
apertada seca e chão. Contenha o suco secado inteiro de cana de 
açúcar. Secado em seu estado inteiro, é uma comida viva e uma 
fonte excelente de energia por causa do equilibrado carbohydrates. O 
melado não é separado dos fluxos de açúcar.  

QUEIJO de H.  

Loja de Comida de saúde  

Nome de produto: Crus afiados cheddar queijo Ingredientes: Feito 
com leite cru, produzidos sem hormônios, antibióticos, ou 
praguicidas, sal, sódio de enzimas natural ascorbate, ácido ascórbico, 
ferro reduzido, guar gengiva, BHT, cryodypyridoxine hydrochloride, 
riboflavina, Vitamina A palmetate, folic ácido, thiamin hydro-chlo-
passeio, Vitamina D, Vitamina B12  

Supermercado  

Nome de produto: Ingredientes de açúcar branco: Açúcar (embora a 
lista de ingrediente do supermercado simplesmente diz "açúcar," isto 
é uma mentira. A indústria de comida tem lobbied Congresso para 
permitir a eles usar a palavra "açúcar," quando de fato eles deviam 
dizer: "O açúcar que tem beengrown quimicamente, altamente 
processada, usando substâncias químicas perigosas, desnudado-se de 
todo seu valor nutricional, alvejadas com substâncias químicas 
altamente venenosas para fazer parecer graciosamente branco e se 
transformou neste pó de cristal branco, que devia ser secreto como 
uma droga viciadora perigosa.")  

Supermercado  

Nome de produto: Ingredientes de queijo de Cheddar: Leite, sal, 
enzimas, tintura amarela #6 (embora os ingredientes parecem bem 
parecidos, eles são dois produtos dramaticamente diferentes. Existe 
uma diferença enorme entre unpasteurized, unhomogenized 



organicamente produziu leite usado no queijo orgânico, e o 
pasteurizado, homog 

Enized leite que é carregado com hormônios de crescimento, 
antibióticos e outras substâncias químicas.) 210 Curas Naturais 
"Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

CHOCOLATE de I.  

Loja de Comida de saúde  

Nome de produto: Ingredientes de chocolate orgânico: Feijões de 
cacau orgânico, suco de cana evaporada orgânica, orgânica cacao 
manteiga, soja orgânica não-geneticamente modificado lecithin  

PÃO de J.  

Loja de Comida de saúde  

Nome de produto: Todo brotado  

Ingredientes de pão de trigo: Bagas de trigo inteiro orgânico brotado, 
água filtrada, datas orgânicas, glúten de trigo, sal do mar, passas 
orgânicas, levedura apertada, baseado em soja orgânico lecithin  

Nome de produto: 100 por cento centeio  

Ingredientes de pão: Farinha de centeio inteiro orgânico, água, 
sourdough cultura contendo farinha de centeio e água inteira 
orgânica, sal do mar  

BISCOITOS de Chip de Chocolate de K.  

Loja de Comida de saúde  

Nome de produto: Chip de chocolate  

Ingredientes de biscoitos: Orgânica unbleached farinha, suco de cana 
evaporada orgânica, redução da palma orgânica, chips de chocolate 
orgânico, xarope de arroz marrom orgânico, nozes, baunilha, 
nongenetically modificou soja lecithin, melado orgânico, assando 
refrigerante, cacau não adoçado, sal do mar  

Supermercado  

Nome de produto: Ingredientes de chocolate escuro: Açúcar, 
manteiga de cacau, cacau processada com álcali, ordenhe lactose 
gorda, soja lecithin,  



Sabores artificiais  

Supermercado  

Nome de produto: Ingredientes de Pão de Wonder: Farinha, malte de 
cevada, férreo sulfate, niacin, thiaminmonotrite, riboflavina, folic 
ácido, água, alto fructose milho xarope, levedura, soybean óleo, sal, 
cálcio sulfate, glúten de trigo, farinha de soja, sódio stearyl lactylate, 
dióxido de cálcio, cálcio iodate, diammonium fosfato, dicalcium 
fosfato, monocalcium fosfato, mono- e diglycerids, ethoxylated mono- 
e diglycerides, carbonato de cálcio, datem, nutrientes de levedura, 
amônio sulfate, cloreto de amônio, trigo engoma enzimas, tricalcium 
fosfato, cálcio propionate  

Supermercado  

Nome de produto: Chips Ahoy  

Ingredientes de Biscoitos de Chip de chocolate: Farinha de trigo, 
niacin, ferro reduzido, thiaminmonotrate, riboflavina, folic ácido, 
açúcar, dextrose de chocolate, manteiga de cacau, soja lecithin, 
açúcar, parcialmente hidrogenado soybean óleo, alto fructose milho 
xarope, assando refrigerante, fosfato de amônio, sal, whey, sabores 
naturais, sabores artificiais, cor de caramelo Como ler Etiquetas de 
Comida 211  

BAR de Comida de L. 

Loja de Comida de saúde  

Nome de produto: Ingredientes de bar de comida: Manteiga de 
amêndoa orgânica, pasta de data orgânica, orgânico aguava néctar, 
proteína de arroz marrom orgânico, passas orgânicas, brotos de linho 
orgânico, orgânico sesame colocações, arroz marrom orgânico crisps  

Supermercado  

Nome de produto: Energia de maratona  

Tranque Ingredientes: Xarope de milho, proteína de soja isola, 
farinha de amendoim, whey proteína isola, cálcio caseinate, açúcar, 
manteiga de cacau, chocolate, lactose, leia rapidamente leite, leite, 
ordenhe gordura, soja lecithin, sabor artificial, xarope de milho, 
açúcar, parcialmente hidrogenado soybean óleo, leia rapidamente 
leite, ordenhe gordura, glicerina, lactose, caramelo, sal, sabores 
artificiais, amendoins, arroz, aveia, açúcar marrom, açúcar, trigo, sal 



de açúcar, malte de cevada, arroz, açúcar, sal, malte de cevada, 
açúcar marrom, glicerina, alto fructose milho xarope, chocolate, sal, 
malte de cevada, Vitamina A, palmatate, tricalcium fosfato, óxido de 
magnésio, ácido ascórbico, Vitamina E acetato, niacinimide, D cálcio, 
pantothenate, férreo funarate, óxido de zinco, pyridoxina hgl, 
riboflavina, thiamin monotrite, folic ácido, biotina, cyanocabalamin  

Nome de produto: Vantagem  

Atkins Tranca Ingredientes: A proteína de soja isola, hydrogenised 
colágeno, whey proteína isola, cálcio, sódio caseinate, glicerina, 
polydextros, manteiga de cacau, pó de cacau, água, óleo de coco 
natural, soja nuggets, proteína de soja, farinha de arroz, malte, sal, 
celulose, óleo de azeitona, sabores naturais, sabores artificiais, 
lecithin, café descafeinado, multidextrine, guar gengiva, ácido cítrico, 
sucrolos, tricalcium fosfato, carbonato de cálcio, óxido de magnésio, 
Vitamina A, C de Vitamina, thiamin, riboflavina, prydoxine 
cyanocovalamin, 212 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não quer 
que Você saiba  

BARES de Figo de M.  

Loja de Comida de saúde  

Nome de produto: Ingredientes de bares de figo: Farinha de trigo 
inteiro orgânico, figos orgânicos, mel orgânico, uva ou suco de pêra, 
cano La lubrifica, goma de milho, melado, xarope de malte, sal do 
mar, culto whey, lecithin, assando Vitamina de refrigerante E acetato, 
niacin, biotina, pantothenic ácido, zinco, folic ácido, chromiumkelate, 
Vitamina K, selenium  

Supermercado  

Nome de produto: Ingredientes de figo Newtons: Farinha de trigo, 
niacin ferro reduzido, thiaminmonotrate riboflavina, figos preservados 
com dióxido de escultura, açúcar, xarope de milho, alto fructose 
milho xarope, whey, parcialmente hidrogenado soybean óleo, maltic 
ácido, sal, assando refrigerante, lactato de cálcio, farinha de milho 
amarelo, soja lecithin, potássio sorbate, sabores artificiais, farinha de 
cevada de maltado  

PÓ de Proteína de N., Sacudida, ou Substituição de Comida  

Loja de Comida de saúde  



Nome de produto: Ingredientes de pó de proteína: 100 por cento pó 
da proteína de linho orgânico certificado cru  

Nome de produto: A comida agita Ingredientes: Orgânico spuralina, 
algas verdes azuis orgânicas, orgânicas chlorella bokensel algas, 
cevada, alfafa, gramas de trigo orgânico (grama de cevada, grama de 
alfafa, grama de trigo), orgânica purpúrea dulse alga, raiz de 
beterraba orgânica, folha de espinafre orgânico, orgânico rosehips, 
laranja e cascas de limão orgânicas  

Nome de produto: Ingredientes de pó de proteína: Proteína de soja 
fermentada orgânica, leia rapidamente leite, pó de iogurte, mel  

Supermercado  

Nome de produto: Ingredientes de Slimfast: Açúcar, fructose, cacau 
processada com álcali, whey proteína se concentra, proteína de soja 
isola, gengiva, gel de celulose árabe, leiteria doce whey, nonfat leite 
seco, celulose pulverizada, guar gengiva, soybean lecithin, 
carrageean, dextrox, cellulous gengiva, fibra de soja, goma de milho 
modificado, xanthan gengiva, multidextrin, sabores artificiais, 
aspartame, fosfato de cálcio, óxido de magnésio, carbonato de cálcio, 
sódio asorbate, Vitamina E acetato, phericortho fosfato, niacinimide, 
óxido de zinco, cálcio pantophenate, magnésio sulfate, cobre 
glucanate, pridoxine hydrochloride, thiamine mononitrates, Vitamina 
A palmatate, cloreto de cromo, riboflavina, biotina, folic ácido, sódio 
molybdate, sódio selenite, phylloquinone, iodo de potássio, 
choletalciferol, cyanocobalamin Como ler Etiquetas de Comida 213  

Eu podia fazer cem destes, comparando um produto de 
supermercado de marca a sua contraparte quase idêntico comprado 
de uma loja de comida de saúde e fabricada por uma companhia 
independente pequena. Existem diferenças enormes entre que está 
disponível em supermercados normais e o que está disponível em 
comida de saúde ou lojas de tipo de comida inteira. Mantenha em 
mente, novamente, você deve ler os ingredientes você mesmo. Só 
porque está em uma loja de comida de saúde ou uma loja de comida 
inteira não significa é bom. Leia as etiquetas. Quando você 
sabiamente comprar, você estará comprando produtos isto:  

Tenha quase nenhuma toxina  

Tenha muito mais nutrição  

Saboreie melhor  



Faça que você se sente melhor  

Não dará a você gás, inchando, enxaquecas, spaceyness, 
constipação, etc.  

Não fará você mais faminto  

Não fará você gordura  

Não conseguirá você fisicamente viciado  

E você estará sustentando pequeno, independentes, e em muitas 
pessoas de casos locais que estão tentando produzir produtos que 
saboreiam grandes e servem para você.  

 

Quando você for para seu supermercado local e comprar produtos de 
marca de nome e/ou produtos de corporações de comida importante 
publicamente negociada, você está sustentando as companhias 
multinacionais que estão machucando locais growers e fazendeiros 
independentes, e causando quantias volumosas de enfermidade e 
doença, não só na América, mas em países em torno do mundo. É 
minha opinião que estas corporações multinacionais grandes estão 
explorando e aproveitando-se das pessoas por seu uso inteligente de 
publicidade, e conscientemente dando a nós abastecimento de 
comida com substâncias químicas que aumento nosso apetite, 
consiga nós fisicamente viciado, e nos façamos gordura, todo no 
nome de lucro. Lembre, eu não estou sendo fanático em dizer a você 
para comer frutas só cruas cruas, legumes, nozes, e colocações. Eu 
estou dizendo tomar pequenos passos e ir em um passo que é direito 
para você.  

Muitos de vocês simplesmente estão pouco dispostos a mudar alguns 
de seus hábitos de comer. Alguns de vocês gostam de seu hotdogs 
sufocado com mostarda e catchup, e nada vai mudar isto. Isto é 
bom. Coma seu hotdog e aprecie isto. Mas em vez de comprar os 
pães, o hotdogs, as 214 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
querem que Você saiba  

Mostarda e catchup no supermercado, por que você não tem alguns 
incrivelmente deliciosos hotdog pães da comida de saúde local ou loja 
de comida inteira? Saboreará melhor, não tenha nenhuma toxina 
nisto, e é empacotado cheio de nutrição. Não compre a marca 
hotdogs abastecimento com nitrites e feito de partes animais doentes 



que fariam você doentes se você visse eles estando processada. Ao 
invés, consiga um orgânico livre de nitrite hotdog, idealmente um 
feitos com cortes principais de carne de boi em vez de partes de 
carne de boi. Compre alguma mostarda e catchup orgânico, e então 
apreciem seu hotdogs.  

Se você gostar de sua comida de lanche, isto é bom. Vá para a loja 
de comida de saúde e tente vários tipos de comida de lanche para 
mastigar em; Muitos deles são muito doces e incrivelmente gostoso. 
O gosto variará, então tente tipos diferentes para ver que uns você 
gosta. Como eu escrevo estas palavras, eu comprei cinco lanches 
doces diferente em minha loja de comida de saúde. O primeiro tem 
quatro ingredientes: Puro cru carob, coco, cristais de cana pura, puro 
maple xarope. Todos os ingredientes são orgânicos, não foi 
cozinhado, são todo crus, e são comida viva real. Eles saboreiam 
incríveis. Um outro tem como seus ingredientes: Colocações de 
girassol orgânico cru, passas orgânicas cruas, bananas orgânicas 
cruas, cru orgânico maple xarope, e erva-doce. Estes são doces e 
deliciosos. Um outro é esta amêndoa incrível frágil feito com 
amêndoas cruas, feijões de baunilha e cristais puros de cana pura. É 
simples, real, todo-natural, e toxina livre. E aqui seja a grande parte: 
Ontem à noite, ver como eu sentiria, eu comi esta bolsa enorme 
desta amêndoa frágil que todo em se me sentar. Eu não me senti 
inchado, eu não consegui uma pressa de açúcar, eu não tive uma 
espiga em humores, eu senti absolutamente multa, e eu dormi gosto 
de um bebê. Se eu fizesse a mesma coisa com um pouco de amêndoa 
ou amendoim frágil feita por uma corporação grande, publicamente 
negociada, eu me teria sentido horrível, inchado, gasoso e teria 
lançado e girou na noite toda.  

Só lembre daqueles produtos de marca de nome e corporações 
grandes multinacionais publicamente negociadas estão investindo 
dezenas de milhões de dólares em pesquisa para descobrir o que os 
botões quentes são para conseguir você comprar seus produtos. Não 
acredite em seus anúncios lisos, enganosos, e não acreditem no que 
é escrito na frente do pacote. Você simplesmente está sendo 
enganado. Leia os ingredientes e lembre como você lê eles que 
muitas toxinas que foram usadas no processo da comida não são 
listadas nos ingredientes, e muitas toxinas que estão realmente 
postas na comida não tem que ser listada nos ingredientes.  

É estimado aquele mais de 95 por cento de toda comida comprou tem 
tantos como 300 substâncias químicas adicionadas a cada produto 



que não são listadas na etiqueta. É assustador, mas verdade. Isto é o 
poder da indústria de comida Como ler Etiquetas de Comida 215  

E o lobbyists. Se você quiser eliminar náusea e doença, se você 
quiser prevenir náusea e doença, se você quiser ser magro, então 
você deve aumentar a quantia de comida orgânica crua crua em sua 
dieta. O único modo que você pode fazer isto é ausentar-se do 
supermercado. Então, o General decide de dedo polegar está para 
fazer todas as suas compras em uns fazendeiros locais comercializam 
e têm certeza que todas as suas frutas, legumes, ervas, nozes e 
colocações são de 100 por cento orgânicas e cruas. Quando 
comprando outros produtos de comida, evite o supermercado a todo 
custo e compra seus produtos de comida de sua comida de saúde 
local ou loja de tipo de comida inteira. Se o produto é fabricado por 
uma corporação grande, publicamente negociada, ou é uma marca 
famosa, evita isto. Ultimamente e mais importante, sempre que você 
compra qualquer coisa, leia os ingredientes.  

Os restaurantes eu estou freqüentemente questionado sobre comer 
em restaurantes. Um restaurante não é um restaurante não é um 
restaurante. Existem diferenças vastas entre os tipos de restaurantes 
que você vai. Eu não estou conversando sobre a comida, eu estou 
conversando sobre o tipo de restaurante. Virtualmente todos os 
restaurantes têm os problemas seguintes:  

A fim de fazer um lucro que eles têm que comprar a comida mais 
barata disponível. Os restaurantes conseguem sua comida 
principalmente de grande, provedores de comida de tamanho que 
fornece centenas de restaurantes em uma área dadas. Muita da 
comida você come em qualquer restaurante não foi cozinhado no 
restaurante; Bastante, simplesmente foi terminado fora de ou 
aqueceu. Fica pior com restaurantes que são vastos em número, 
como franquias, cadeias e comida rápida. A maioria de restaurantes 
usam fornos microondas para reaquecer o direito de comida antes de 
servir. A maioria de restaurantes, como fabricantes de comida 
grande, usem fritando lubrificam o dia todo e, em muitos casos, 
durante dias sem fim. O problema com isto é uma vez que você 
aquece o óleo para fritar vai ranço em um período muito pequeno de 
tempo. Toda a comida que termina do óleo ranço é altamente 
carcinológico.  

Eu entrei em um restaurante muito bom e estive para ordenar, mas 
quis perguntar a algumas perguntas. Eu amo fresco guacamole. Eu 



faço isto em minha casa com todos os ingredientes orgânicos crus e é 
absolutamente delicioso. Eu vi eles guacamole esteve usando o menu 
assim eu inquiri, o guacamole era feito fresco? O garçom disse a mim 
sim. Eu inquiri um pouco adicional. Eu perguntei, "Então você 
realmente toma abacates e tritura eles em cima atrás ou faço entrar 
prepackaged se mistura?" E ele disse, "Oh, bem nós conseguimos 
uma mistura, mas nós adicionamos água e fazemos isto frescos todo 
dia." Sua idéia de fresca e caseira e minha idéia eram duas coisas 
diferentes. Você vê, esta 216 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" 
Não querem que Você saiba  

Guacamole não era feito atrás com abacates frescos, tomates, suco 
de lima, onions, etc. Ao invés, veio como um pó se mistura para que 
água era adicionada. Quando eu perguntei o que os ingredientes da 
mistura eram, claro que ele não soube. Eu persuadi ele para ir e 
achar o pacote e me trazer a lista de ingrediente. Existem mais de 
três ingredientes de dúzia na etiqueta, inclusive monosodium 
glutamate.  

Eu perguntei se a salada era fresca. Ele pensou para um momento e 
disse "Não. Entra realmente bolsas que tem sido prepackaged." O 
problema com este, claro, é aquele a fim de reter frescura a "salada 
fresca" tem que ser pulverizada com substâncias químicas. Eu 
perguntei se a galinha era fresca, ou fez vir para prepackaged e 
congelado. Não surpreendentemente, veio para prepackaged e 
congelado. Virtualmente todos os molhos, todas as misturas, e todos 
os agentes de condimento usado entraram caixas, pode, ou pacotes. 
Isto é o problema principal com comida de restaurante.  

Então, o que você faz? Basicamente, você pode ser um fanático e não 
comer em qualquer restaurante a menos que seja um todo-
restaurante natural, totalmente orgânico, ou você pode simplesmente 
comer realmente bem em casa e ausentar-se de cadeias, franquias, e 
comida rápida que melhor você pode. Quando você for para um bom 
restaurante de qualidade, simplesmente pergunte se você pode viajar 
a cozinha e ver alguma da comida sendo preparada. A maioria de 
gerentes bem-vindos este. Dará a você uma chance de encontrar o 
gerente e/ou o dono e inquirir sobre como os pratos diferentes são 
feitos. Você pode então ver qual estaria usando a qualidade mais alta 
e os ingredientes mais frescos. Você também pode simplesmente 
pedir para eliminar coisas. Exemplo: Eu aconteço gostar de asas de 
galinha frita. Eu faço eles em casa eu mesmo, minha mãe me ensinou 
como. Nós tomamos asas de galinha orgânica, ligeiramente espane 



eles em farinha de trigo inteira orgânicos com sal do mar e pimenta 
preta orgânica, e suavemente frite eles em um pouco de virgem extra 
óleo de azeitona orgânica. Eles são absolutamente deliciosos. Quando 
eu for para um restaurante, eu sei que a maioria de asas de galinha 
são compradas pré-feitas e pré-breaded, e estão simplesmente 
lançadas em óleo ranço em um fryer atrás, então sufocado em um 
molho, todos os quais contém quantias volumosas de monosodium 
glutamate. Então, eu não como asas de galinha em restaurantes. 
Então basicamente, eu pergunto a algumas perguntas e faço algumas 
escolhas inteligentes. E lembre, você tem que se importar, mas não 
tanto. Você tem que fazer o que você se sente bom sobre e feliz 
sobre e não é estressado fora sobre suas decisões.  

Eu tenho um amigo de fim que não é só um vegetariano, mas come 
só cru, comida crua. Ela não é estressado fora ou fanático sobre isto, 
isto é só o que ela come. Nós fomos para um restaurante e eu 
ordenei um pouco de sushi de salmão. Eu sei o salmão era pego no 
selvagem, e o arroz é feito Como ler Etiquetas de Comida 217  

Com ingredientes puros. Eu também gostei do pepino e salada de 
cebola eles fazem. O gengibre fresco e wasabi também eram 
deliciosos e fizeram frescos no restaurante. Embora o restaurante não 
use ingredientes orgânicos, é um assunto de grau. Minha comida 
podia ser secreto como relativamente saudável. Longe de ideal, mas 
também longe de algo que você podia achar em um restaurante de 
comida rápida. Pelo menos não existia nenhum óleo hidrogenados, 
monosodium glutamate, aspartame ou quantias volumosas de 
substâncias químicas. Meu amigo, sendo um vegetariano e um cru 
foodist, limitou opções, mas sua atitude sobre que ela quis era a 
chave. Ela inquiriu sobre suas escolhas e fez suas seleções. Nós 
tivemos conversação adorável, e sua comida era secundária em 
natureza para nossas discussões. Ela não era estressado, uptight, ou 
fanático. Ela não era judgmental ou empurrando suas idéias e valores 
em mim. Talvez em algum dia eu comerei comida só crua também. 
Por agora mesmo, eu amo meu cordeiro orgânico, galinha, carne de 
boi e vários tipos de comida cozinhada. O ponto é, sabendo tudo isso 
informações não significa que você tem que fazer isso tudo a fim de 
receber benefícios. Faça um pouco ou muito, baseado em que você se 
sente bom. Até fazendo algumas modificações e mudanças simples 
para sua dieta podia ter choque dramático. 218 Curas Naturais 
"Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

CAPÍTULO 10 



Não Seguro? 

Este livro é cheio com algumas premissas muito básicas de que 
nossas conclusões são construídas. As mais básicas é que existem 
natural nondrug e nonsurgical curas para virtualmente toda doença. 
Existem natural nondrug e nonsurgical caminhos para prevenir você 
de virtualmente já ficando doente. Muitas organizações, inclusive o 
FDA, o FTC e a indústria farmacêutica, estão diligentemente 
trabalhando prevenir você de audição ou saber sobre esta 
informações. A mídia de notícias, inclusive jornais, revistas, televisão 
e rádio, estão parciais em direção à indústria farmacêutica e 
apresentam metadas-verdades e sinceras fica na cama até tarde 
saúde de relação para-se importar. Se você estiver ainda não 
persuadido então considera estes pensaram que provocar idéias.  

1. Ainda não seguro "isso tudo é sobre o dinheiro '? Então 
considerthis:  

Foi reportado aquela corrupção corporativa está em um todo o-tempo 
alto. Existe fraude mais corporativa continuando que sempre.  

A Associated Press reportou isto "companhias de droga estão vendo 
aquele câncer pode ser lucrativo." O artigo continua a dizer como 
companhias de droga estarão fazendo bilhões de dólares em lucros 
por vender drogas de câncer, embora eles não trabalham! O artigo 
expõe o fato que curando de câncer estaria devastando para as 
companhias. As companhias só ganham dinheiro desde que as 
pessoas têm câncer e são seguras que eles precisam estar tomando 
drogas. O artigo também expõe o fato que absolutamente nenhuma 
pesquisa está sendo feita em remédios naturais para o tratamento de 
câncer, e absolutamente nenhuma pesquisa está sendo feita em 
PREVENIR câncer. O grande  
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O dinheiro para estas companhias está tendo certeza que mais 
pessoas conseguem câncer e mais pessoas são brainwashed em 
comprar seu outrageously avaliou drogas ineficazes e perigosas.  

EUA Hoje relatórios que biotech provê preços subirem rapidamente 
depois de boas notícias de droga de câncer. Este artigo assinala o 
fato que publicamente negociou companhias de droga têm só uma 



meta: Para aumentar lucros, que significa venda mais drogas. O 
artigo nunca menciona se as drogas são efetivas em prevenir ou 
curar câncer, mas só conversa sobre quanto dinheiro as companhias 
farão por vendem as drogas.  

Os hotéis crescentemente estão usando quiosques de entrada de 
auto-serviço para reduzir custos e lucros de aumento. Novamente, só 
objetivo da companhia publicamente negociado é para aumentar 
lucros; não é sobre atendimento ao consumidor ou fornecendo bons 
produtos de qualidade para você o cliente.  

O Diário de Wall Street reportou aquelas companhias de petróleo 
estão recolhendo sortes inesperadas de dinheiro enormes da subida 
em preços de óleo. Este assinala um fato interessante. Os preços de 
óleo continuam a subir, não porque custos estão subindo, mas 
simplesmente porque as companhias de petróleo exigem mais lucros. 
O Diário de Wall Street expõe que as companhias de petróleo estão 
recolhendo lucros de sorte inesperada às custas do consumidor. Isto 
é uma violação óbvia a leis antitrustes e uma violação a ética de 
negócios—todos às custas de você e eu, o consumidor.  

Os relatórios de Associated Press que existe uma transferência de 
riqueza de proporções históricas em direção aos produtores de óleo. 
Simplesmente ponha, as companhias de petróleo têm um monopólio. 
Eles podem carregar qualquer que eles querem e nós temos que 
pagar. É como os tempos medievais quando os senhores podiam 
simplesmente taxar os camponeses a qualquer hora que eles 
quiseram mais dinheiro. Isto está acontecendo hoje. As companhias 
de petróleo, como as companhias farmacêuticas, podem 
simplesmente carregar qualquer que eles querem e trazem para 
dentro tantos bilhões de dólares em lucros extras a qualquer hora 
que eles querem. Isto é cobiça em sua forma mais pura.  

O Diário de Wall Street reportou o quão companhias farmacêuticas 
habitualmente levantam preços à vontade para aumentar lucros. 
Desde as companhias de seguro pagam pelas drogas mais caras e o 
governo paga também, isto é facilmente feito às custas do 
consumidor. O exposto de artigo Celgene  
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Corp., que originalmente avaliou uma droga às $6.00 então saltou o 
preço para $29.00.  



A agência de Notícias de Reuters reportou aquele quando o FDA 
rejeitou um dispositivo médico para depressão a linhagem submersa 
da companhia mais de trinta e sete por cento. Eu pergunto-me 
quantos políticos feitos milhões de dólares "shorting" a linhagem, 
deste modo beneficiando da gota de preço.  

O congresso passou por uma lei permitindo bancos usar processo 
novo e mais rápido para cheques de jornal de justificação. Esta fará a 
indústria bancária tanto como $3 bilhão por ano, ou mais, em lucros! 
Porém, você não tem acesso ao dinheiro e ele em última instância 
consumidores de custos mais bilhões.  

Os departamentos de polícia tido que soltar ternos contra Ford por 
causa de pressão de Ford que pararia vende eles carros. Isto é 
obviamente extorsão. Grandes corporações sempre usam seu poder 
para espremer o pequeno sujeito.  

As dúzias das companhias foram achadas culpado de falhar em 
recordar produtos perigosos. Mais recentemente, Produtos das 
crianças de Graco concordaram em pagar um registro $4 milhões de 
penalidade para informações negativas sobre problemas com suas 
cadeiras de carro, highchairs, carrinhos de criança, e outros produtos 
que resultaram em centenas de danos e pelo menos seis mortes. Isto 
é uma afronta. Os oficiais e diretores corporativos deviam ser seguros 
responsáveis para o assassinato de seis pessoas. Estas pessoas 
individuais fizeram a decisão para deixar pessoas sofrerem e 
morrerem de forma que eles podiam fazer mais dinheiro. Este 
continua o tempo todo em negócios. Para toda companhia que é pega 
existem centenas de outras violações que não são expostas. Outras 
companhias fizeram a mesma coisa e pagaram multas também, 
inclusive fabricante de produto de bebê Cosco e Segurança da 
companhia de irmã Primeira. Imagine, uma companhia que chama 
propriamente Segurança Primeira era achada culpada de não reportar 
defeitos de segurança em seus produtos, resultando no dano e 
mortes potenciais de milhares das pessoas. É sempre tudo sobre o 
dinheiro.  

Eu era oferecido $50 milhões para recomendar certos produtos neste 
livro. Os indivíduos que fizeram esta oferta até apresentou um muito 
sofisticado conta com telegrafar dinheiro numerar contas bancárias 
suíças. Povos, eu posso assegurar você que estes  
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Os tipos de subornos e payoffs estão continuando de maneira regular 
na mídia de notícias na televisão, rádio, jornais, e revistas. Eu fui 
oferecido tempo e quantias de tempo novamente enormes de 
dinheiro para recomendar e endossar produtos e serviços. Eu fui 
oferecido histórias positivas nas estações de notícias importantes e 
em revistas e jornais se eu gastar quantias enormes de dinheiro em 
publicidade. Este tipo de corrupção é excessivo.  

Pense sobre todo o anunciando mostrado em cinemas na frente do 
cinema agora. Pense sobre os anúncios que você está vendo quando 
você alugou um DVD. Considere aqueles milhões de dólares recebem 
para as companhias de filme e produtores de televisão para 
incorporar produtos das companhias no filme ou TV mostra. As 
corporações fazem qualquer coisa e tudo publicamente e 
reservadamente para brainwash você em comprarem seus produtos. 
Lembre, é sempre tudo sobre quanto lucro eles fazem.  

As corporações não querem fornecer bons produtos de qualidade. 
Eles querem conseguir seu dinheiro. A uma maneira fazer isto é para 
fabricar produtos que têm qualidade baixa e são garantidos para 
quebrar. Deste modo, fabricantes podem vender você outrageously 
avaliou planos de serviço estendido. Considere quando você comprar 
um dispositivo eletrônico como um computador. Sessenta por cento 
de todos os dispositivos eletrônicos quebra no primeiro ano. A 
quantia de lucros feitos pelos varejistas e os fabricantes no conserto 
e revendendo você novo equipamento é astronômico. Isto é feito de 
propósito. Onde está a Comissão de Comércio Federal? Novamente, o 
FTC não está nos protegendo os consumidores; está protegendo os 
lucros das corporações grandes publicamente negociadas.  

Os shows de realidade estão em um todo o-tempo alto em termos de 
viewership. Os produtores ganham dinheiro ajudando a criar tanta 
dor e miséria para os competidores tão possíveis. Como um dos 
grandes produtores de TV de realidade foi citados como dizendo que 
"existe atração em outra miséria das pessoas." Todo no nome de 
dinheiro e cobiça, façam estes produtores vitimarem os participantes 
de TV de realidade. Em muitos casos, estes competidores deixam o 
show permanentemente emocionalmente cicatrizado de sua 
experiência. Os produtores não se importam. Tudo que eles se 
importam com ser quanto dinheiro eles farão às custas de outras 
pessoas. Parece bem parecido para Roma antiga, quando as pessoas  
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Era entretido assistindo outro sendo alimentado para os leões. É uma 
situação atual triste que cobiça parece estar em um todo o-tempo 
alto na América.  

As comunidades fazem tantas dinheiro em ingressos de velocidade 
que o governo recusa pôr limitadores de velocidade em carros, 
embora eles sabem que salvaria mais de 100,000 pessoas por ano da 
morte ou dano. Mas também custaria os lucros de companhias de 
petróleo enormes. Eles têm uma lei que diz que você tem que vestir 
seu seatbelt. Então, carros têm que ter seatbelts instalado. Existe 
uma lei limitando a quantia de carros de emissões podem dar; Então, 
carros têm que pôr convertedores catalíticos e fazer coisas para 
limitar emissões. Existe uma lei que diz que você não pode, de forma 
alguma, exceda o limite de velocidade nacional. Por que, então, 
carros não são exigidos para ter limitadores de forma que eles não 
vão tão rápido? A resposta: Custaria as quantias de comunidades 
enormes de dinheiro em lucros de ingressos de velocidade, e os 
lucros de companhias de petróleo enormes em gasolina. Também 
reduziria quantias enormes de dinheiro gasto em carro conserta e 
salva todos os tipos de dinheiro para indivíduos em custos do 
hospital, danos e faltou trabalho, como também salva vive. Você vê, 
o governo não se importa com vidas das pessoas, se importa mais 
sobre proteger sua própria renda e os lucros da indústria de óleo. É 
sempre tudo sobre o dinheiro.  

O e-mail spamming podia ser imediatamente parado. Todo Congresso 
teria que fazer é passar por umas companhias de cartão de crédito de 
lei proibitiva para pagamentos do processo de Spam e-mail. Qualquer 
companhia de cartão de crédito que processada um pagamento de 
um Spam e-mail enfrentaria multas ou perda severo do direito do 
processo quaisquer cartões de crédito, ou prisão. As companhias de 
cartão de crédito então tomariam a responsabilidade de conhecer 
seus clientes e descobrindo como negócios eram gerados. O e-mail 
spamming pararia. O policiar ação é simples. Todo o governo tem que 
fazer é ordenar um produto de um pouco de Spam e-mail e então 
carrega a companhia de cartão de crédito com a violação. A razão 
isto não está sendo feito é porque as companhias de cartão de crédito 
fazem dezenas de milhões de dólares em negócios de processo de 
Spam e-mail. Desde que eles têm lobbied Congresso,  
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O congresso não passará por leis para machucar as companhias que 
estão dando a eles dinheiro. Novamente, nossos políticos não se 
importam com você. Eles só se importam com proteger os lucros das 
grandes corporações que despejaram os milhões de dólares em suas 
campanhas e aumentaram sua riqueza pessoal. Como sempre, é só 
tudo sobre o dinheiro.  

Auto-sirva postos de gasolina eram instalados de forma que as 
corporações podem fazer mais dinheiro.  

Quando chamando uma companhia, muitas pessoas experimentaram 
não tendo o telefone respondido por uma pessoa, mas bastante uma 
voz ativou sistema com várias opções de menu. Muitas pessoas 
sabem que você pode chamar uma companhia e é perguntado uma 
série de perguntas sobre a natureza de seu telefonema, e se a razão 
para seu telefonema é uma razão específica empurrar 1, se ele for 
outra razão empurrar 2, ainda outra razão empurra 3. Então quando 
você chegar lá, existe uma nova lista de opções, empurre 1 para 
este, 2 para este, 3 para este. Então quando você fizer isto, existe 
ainda outra lista de opções; Pode haver tantos como dez menus 
diferentes você é aprovado. Por que isto está sendo feito? É tudo 
sobre o dinheiro. Salva as quantias da companhia enorme de dinheiro 
sabendo que a maioria das pessoas ficará frustrada e suspenderá; 
Então, eles não têm que tomar o telefonema e gastar o dinheiro em 
atendimento ao consumidor. Você vê, grandes corporações não se 
importam com o cliente, você. Grandes corporações só se importam 
com a linha de parte inferior, e quanto dinheiro eles podem fazer. 
Grandes corporações têm uma responsabilidade legal e isto é para 
aumentar lucros a todo custo. Isso significa você sempre acabar o 
perdedor. As corporações por lei têm um objetivo sênior, e isto é para 
aumentar lucros. Eles fazem isto a todo custo e às custas do cliente, 
o ambiente, seus empregados, como também às custas de 
honestidade, integridade, e ética. É sempre tudo sobre o dinheiro.  

A indústria farmacêutica enfoca mais tempo e dinheiro em marketing 
que no desenvolvimento de novas drogas. A indústria farmacêutica 
categoricamente não é interessada em curar ou prevenir doença. A 
indústria farmacêutica consiste em corporações publicamente 
negociadas que têm só uma responsabilidade legal e isto é para 
aumentar acionista estimar, que significa que eles devem aumentar 
vendas e lucros. O único  
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As companhias de droga de coisa querem fazer é vender mais drogas 
e lucros de aumento. Eles não querem curar e prevenir doença. Eles 
não se importam com sua saúde. Eles não se importam com achar a 
verdade sobre por que pessoas estão doentes e os melhores 
caminhos para prevenir náusea e curar enfermidade. As companhias 
de droga só querem desenvolver e vender drogas patenteadas. Isto é 
comprovado pelo fato que a maioria de seu dinheiro está agora sendo 
gasta em marketing e convencendo você que você precisa de drogas 
e você deve comprar drogas. A indústria farmacêutica não está 
gastando dinheiro em verificar suas drogas realmente são efetivas, 
ou verificando suas drogas são realmente seguras. Eles só se 
importam com VENDER drogas e FAZ LUCROS.  

Donald Trunfa é reportado como dizendo que "Todo comércio feito 
nos níveis mais altos é ilegal. É todos comércio mais interior."  

Tempo Warner reportou aqueles bancos mentirem para você a fim de 
fazer mais dinheiro, e recentemente reportou que existem dez 
segredos ou dez mentiras específicas que bancos dizem de maneira 
dos clientes regulares que custa o dinheiro de consumidor e faz o 
banco mais lucro. O governo não faz nada sobre este! Por que? 
Porque os bancos têm lobbied Congresso, que significa os bancos 
despejaram milhões de dólares diretamente nos bolsos dos políticos 
para ter certeza que seus próprios lucros sejam protegidos às custas 
de você, o cliente. Novamente, não é sobre ética, honestidade, ou 
integridade; não é sobre dar bom serviço de qualidade para você, o 
cliente; é tudo sobre ganhar dinheiro a todo custo e acima de tudo 
outro. É sempre tudo sobre o dinheiro.  

Jornais, revistas, televisão e rádio comumente conversam mal sobre 
todos os-produtos naturais, enquanto anúncios ao mesmo tempo 
correntes para produtos que eles não estão batendo. Isto é feito de 
propósito. Este acontece a maioria de blatantly em Sites da Web. É 
importante notar que existem virtualmente nenhum relatório 
negativo sempre feito nas companhias ou produtos que são os 
patrocinadores daquelas estações de TV, estações de rádio, jornais, 
revistas, ou Sites da Web. A linha de parte inferior é quando 
companhias fornecerem renda de publicidade para a "organização de 
notícias" isto "organização de notícias" nunca correrá histórias 
negativas sobre aqueles produtos ou companhias. Por que? Porque 
eles não querem morder a mão que alimenta eles. É sempre tudo 
sobre o dinheiro.  
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A comida de saúde e companhias de vitamina estão sendo engolidas 
em cima e são ou possuíram diretamente ou indiretamente pela 
indústria farmacêutica. Isto é muito as companhias de droga podem 
controlar todas as vitaminas e minerais naturais. Quando as 
companhias farmacêuticas controlarem esta indústria que eles 
qualquer um levantarão os preços dramaticamente e começa a 
carregarem você preços de exorbitante para todas as-ervas naturais, 
vitaminas, e minerais, ou eles simplesmente levarão eles fora do 
mercado desde que eles controlarão eles, então, fazendo isto 
impossíveis para você ter opções naturais para drogas. Isto está 
sendo sistematicamente feito de forma que a indústria farmacêutica 
pode controlar e monopolizar saúde se importar. Isto devia ser uma 
violação a leis antitrustes. Os políticos fazem absolutamente nada. A 
Comissão de Comércio Federal, a agência confiou com proteger 
consumidores contra violações e monopólios antitrustes como isto, 
faça absolutamente nada. Isto é corrupção nos níveis mais altos do 
governo.  

Muitas "comunicações" ou livros promovem certos suplementos. A 
maioria das pessoas não sabem que os donos destas comunicações 
ou livros são as mesmas pessoas que realmente vendem os 
suplementos. Isto está enganando e fraudulento, mas muito 
lucrativas para as grandes corporações. As revistas e jornais 
comumente correm artigos positivos em produtos se aquelas 
companhias cometem para contratos de publicidade grande. Isto é 
fraude, e ele acontece virtualmente o tempo todo. O que ele quer 
dizer é que você não pode acreditar em qualquer coisa que você lê 
em revistas e jornais, porque você não sabe se o artigo é realmente 
um payoff para as quantias grandes de anunciar a editora recebe.  

As companhias habitualmente trocam trabalhos estrangeiros. A razão 
principal: Foi reportado que é vinte e cinco vezes mais caras para 
contratar um trabalhador Americano comparado a sua contraparte 
asiática. As companhias estão só em negócios para ganhar dinheiro e 
continuar a trocar trabalhos em produção estrangeira onde está 
menos caro para produzir os bens e serviços.  

As companhias de droga categoricamente mentira quando eles 
disserem que eles estão preocupados sobre sua saúde. Eles estão 
companhias publicamente negociadas que legalmente têm só uma 
responsabilidade e isto é para aumentar lucros. O fato é se eles 



estivessem preocupados sobre sua saúde que eles parariam vendem 
drogas e são envolvidos em olhar para caminhos naturais para 
prevenir, como também cura, doença. Se  
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Uma companhia de droga realmente estava preocupada com saúde, 
estaria violando sua responsabilidade legal para os acionistas. É uma 
mentira flagrante, descarado.  

As Nações Unidas agora foi mostradas ter sido envolvida com 
corrupção e fraude importante no Óleo para programa de Comida e 
potencialmente outros programas humanitários conduzida em torno 
do mundo. As pessoas individuais no UNITED NATIONS estão agora 
sendo investigadas para embolsar potencialmente bilhões de dólares 
que deveriam ir diretamente para as pessoas necessitadas em torno 
do mundo.  

Quase todo multimilionário que eu sei está só preocupado sobre 
quanto dinheiro eles fazem. Qualquer hora eles têm uma conversação 
suas primeiras duas perguntas são sempre quanto tempo é esta ida 
para me levar e quanto dinheiro é eu indo fazer. Existe nunca 
qualquer preocupação sobre se o produto é bom ou se as pessoas se 
beneficiarão de que está sendo oferecidas. É sempre só tudo sobre o 
dinheiro.  

Quando lidando com bilionários a conversação é quase sempre sobre 
como fazer que nós criamos um monopólio. Os bilionários são 
inumanos e querem eliminar toda competição, crie um monopólio, e 
estabeleça um perpétua moneymaking máquina. Isto é realmente seu 
só interessa—dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro!  

Em lidar com bilionários, eles sabem aqueles a fim de fazer lucros 
garantidos que eles devem conseguir o governo envolvido para 
passar por uma lei assegurando vendas. Conseguindo contratos do 
governo, que são pagos por por impostos crescentes, garantias 
bilhões em lucros.  

Todas as reuniões de negócios corporativas discutem como cortar 
custos. Em negócios Americanos o caminho mais fáceis cortar custos 
está para outsource fabricando e a maioria de atividades corporativas 
estrangeiras. Em países como a Índia, as Filipinas, e ao longo da Ásia 
existem muito pequenas regras, até mais corrupção do governo que 
na América; Os trabalhadores não têm nenhum comp do trabalhador, 



nenhum benefício, nenhum seguro, nenhuma saúde se importa, eles 
trabalham quatro-dias de adolescente hora, seu pagamento é quase 
nada, deste modo lucros crescentes para a corporação.  
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Foi reportado que a qualidade de produtos fabricados hoje é mais 
baixa que sempre em história. Anos atrás produtos realmente 
trabalharam e duraram mais longo que eles fazem hoje. Mais de 90 
por cento de produtos comprados quebra e falha em encontrar as 
expectativas do consumidor. Isto é feito de propósito pelos 
fabricantes. Os produtos de qualidade baixa custam menos para 
fabricante, deste modo lucros crescentes para as companhias e 
também garantem aqueles consumidores terem que readquirir 
produtos mais freqüentemente. Não é triste aquele quando nós 
compramos um produto hoje que nós quase sempre sabemos que 
quebrará ou não trabalhará corretamente dentro de um período 
muito pequeno de tempo?  

Existem milhares e milhares, está certo, milhares e milhares das 
pessoas individuais em corporações em torno do mundo que são 
condenados de fraude e corrupção. Para toda pessoa que foi 
condenada, existem provavelmente cem ou mais que não foi 
descoberta. As corporações são por natureza corruptas porque sua só 
motivação, legalmente, está fazendo mais dinheiro. As pessoas 
individuais que estão em carga destas corporações são 
inerentemente, falando de modo geral, corruptas porque eles têm um 
vício opressivo em aumentar seu próprio poder, influência, e riqueza 
pessoal. Tudo que você tem que fazer é olhar para WorldCom, Enron, 
Martha Stewart, e corporação, depois de corporação, depois de 
corporação que estar na notícia. Este tipo de corrupção tem estado 
ao redor para centenas de anos, mas parece estar aumentando em 
um expediential taxa.  

 

2. Não seguro que o FTC e FDA, como também talvez TV, radio,and 
notícias organizações, estão suprimindo e censurando informações? 
Então considere isto.  

A CBS recusou arejar um de trinta segundos comercial de um grupo 
que era crítico da administração de Bush. A CBS também não arejou 
o mini-série "O Reagans" por causa de pressão de grupos e 
anunciantes conservadores.  



Eu acabei de receber um e-mail declarando "Editoras de impressão 
dependem das companhias de droga para uma parte enorme de sua 
publicidade, e pode ser relutante para tomar um anúncio que 
antagoniza seus melhores clientes." Todos aposta são fora de se as 
companhias eles mesmos realmente se aplicam pressão.  
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Disney não distribuirá um filme crítico do Presidente Bush porque 
podia arriscar o imposto volumoso quebra embarcar em seus parques 
de tema de Flórida. Lembre, Irmão do presidente Bush é governador 
de Flórida. Era reportado que uma indústria mais interior era citada 
como dizendo que, "Isto devia estar acontecendo em uma sociedade 
livre e aberta, onde o essencialmente de interesses ricos chama os 
tiros relativo às informações que o público tem permissão para ver 
sobre e ouvir?"  

O suplemento natural ephedra era proibido, mas a versão 
farmacêutica, ephedrine, não era proibida. A versão natural foi 
tomada fora do mercado, mas a perigosa quimicamente produzida 
versão sintética está ainda permitida ser vendida. Este shows como o 
FDA protege a indústria farmacêutica.  

A publicidade de droga está em todos lugares. Você vê anúncios de 
droga na televisão, ouça eles em rádio, e veja eles em jornais e em 
revistas. Drogue eventos de patrocinador das companhias esportivas 
e encha nossos caixas postais com campanhas de mala direta 
promovendo suas drogas. Estes anúncios de droga foram julgados, 
em muitos casos, estar enganando e falso, ainda o FTC tomou 
absolutamente nenhuma ação contra qualquer companhia 
farmacêutica para produtores estes anúncios falsos e enganosos 
embora estes anúncios estão encorajando pessoas debaixo de 
premissas falsas para usar estas drogas perigosas e ineficazes. A 
maioria de notável é o fato que todo anúncio único é aceito pela 
publicação. Nunca existiu um anúncio de droga rejeitada por uma 
televisão ou estação de rádio, jornal, ou revista. Porém, está 
interessando notar que estações de televisão, jornais, revistas, e 
estações de rádio não habitualmente aceitarão publicidade para todos 
os-produtos herbários naturais, produtos homeopáticos, vitaminas, 
minerais, ou livros que são críticos da indústria farmacêutica. 
Anúncios para este livro, por exemplo, foram rejeitados por muitas 
estações de televisão da ABC, como também CNBC. A razão, em 
minha opinião, é porque este livro é crítico da indústria farmacêutica 



e a indústria de comida, e aquelas indústrias fazem pressão sobre a 
mídia não correr publicidade para este livro. Isto é, e devia ser, 
secreto como uma violação antitruste e uma violação a Primeira 
Emenda onde estas organizações estão suprimindo o fluxo livre de 
informações, idéias, opiniões,  
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E um individual seja direito de fala livre. O governo faz 
absolutamente nada.  

O exemplo mais óbvio que o governo, como também as organizações 
de notícias, estão suprimindo e censurando informações são a 
história de Monsanto que era espremido por Raposa. Isto é a história 
onde dois jornalistas põem junto um relatório expondo o hormônio de 
crescimento que Monsanto fabrica e como estava sendo injetado em 
vacas de leiteria, potencialmente causando todos os tipos de 
enfermidade e doença e manchando o leite com mortais venenos 
causando humanos para ficar doente e doente. Esta história 
verdadeira era espremida por Raposa. Por que? Para proteger os 
lucros de Monsanto. Para ler mais sobre esta história incrível vai para 
www.foxbghsuit.com.  

Foi reportado centenas de vezes nos últimos anos que o governo foi 
achado culpado de falsificar documentos e/ou de propósito 
enganando o público com informações falsas.  

O desenvolvedor de uma toda-cura de diabete natural era oferecido 
30 milhões para não comercializar isto.  

Muitas vezes quando você vir uma saúde alternativa-se importar 
médico, eles terão que você assina um anfitrião inteiro de formas, 
retratações, lance formas, e declarações afirmando que eles não 
estão tentando curar ou prevenir qualquer doença, e que você está 
vendo eles debaixo de seu próprio livre arbítrio. Por causa de nossa 
sociedade litigiosa, e por causa de opressão pelo governo regulando 
corpos, estes indivíduos maravilhosos, arriscando tanto, deve tomar 
estas medidas a fim de proteger sua habilidade de tratar pessoas que 
precisam de seu tratamento.  

As vacinas são carregadas com venenos. Aqueles que consegue 
vacinas são mais provável ficar doente no a curto prazo e no a longo 
prazo que aquelas que não conseguem vacinas.  



O fluxo livre de informações na América é suprimido e censurado. A 
fala livre não existe mais na América. Quando a Constituição era 
escrita o método de expressar opinião de alguém era para insistir em 
um soapbox em que era chamado as áreas comuns de cada cidade ou 
cidade. A mais famosa é o "Boston Câmara dos Comuns." Isto é o 
lugar no  
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Centro de cidade onde todo mundo, jovem ou velho, rico ou pobre, 
podia ter a exata mesma plataforma para expressar se é opinião. A 
pessoa pobre e a pessoa rica recebiam a exata mesma plataforma 
para falar. Quando os ricos ou os políticos não gostaram da fala dos 
cidadãos que eles foram levar o Câmara dos Comuns muito sua fala 
era negada. Isto é por que  

Os antepassados escreveram uma emenda para a Constituição no 
primeiro Bill de Direitos protegendo a fala livre daqueles indivíduos. É 
importante notar que os antepassados escreveram a Primeira 
Emenda para proteger o fluxo livre de idéias e opiniões. Estava 
especificamente projetado para proteger a pessoa mais pobre na 
cidade e garante e tem certeza que ele teve a mesma plataforma que 
o homem mais rico na cidade ou o político poderoso. Como o tempo 
fez a jurisdição de expressar se é opiniões e exercitando se é direito 
de fala livre mudada das áreas comum até a televisão e ondas de 
rádio. O governo então tomou controle das rotas aéreas e licenças 
vendidas para corporações ricas e poderosas e indivíduos. Pela 
primeira vez que em história dos Estados Unidos, o fluxo livre de 
idéias e opiniões estavam agora controlados pelos políticos e os ricos 
e poderosos. Isto é exatamente o que os antepassados quiseram 
prevenir quando eles escreveram o Bill de Direitos e a Primeira 
Emenda. Agora, em hoje sociedade, a plataforma de expressar se é 
idéias é principalmente televisão, que é o médio mais poderoso, 
seguido por rádio, então pelos jornais de mídia de impressão e 
revistas. As pessoas e cidadãos pobres em hoje sociedade estão 
habitualmente excluídos de expressar suas visões e opiniões pelas 
ricas e poderosas, e políticos. Nós estamos em efeito preveniu todo 
dia de exercitar nosso direito de fala livre, desde o "Câmara dos 
Comuns" de hoje é possuído pelas corporações e políticos poderosos. 
É triste que nossa Primeira Emenda foi lançada pelo wayside. É triste 
aquelas pessoas que querem expressar opiniões estão acesso 
habitualmente negadas a televisão e rádio no capricho das redes. 
Como pode televisão e estações de rádio, qual eram licenças 



concedidas pelo governo, negue pessoas para expressar suas 
opiniões, até pessoas que estão dispostas a pagar preço cheio para 
ter suas visões arejadas? Isto é censura no modo mais óbvio, e 
totalmente está sendo ignorado. 232 Curas Naturais "Sobre as quais 
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Os recrutas de exército são seguros para padrões diferentes que suas 
contrapartes. Eles não são exigidos para barbear suas cabeças, nem 
são que eles exigiram aderir para os requisitos físicos mesmos que 
suas contrapartes são. Isto é virtualmente nunca reportado em 
qualquer organização de notícia porque é "politicamente incorreto.'  

Eu recentemente conversei com um dos superiores jóqueis de disco 
de rádio na América. Até uma pessoa que tem um do topo-shows 
avaliados no país está ainda debaixo do dedo polegar dos executivos 
e patrocinadores corporativos. Ele está habitualmente dito o que ele 
pode e não pode dizer baseado nos desejos do patrocinador.  

 

3. Ainda não segura que a mídia está parcial, enganando, e lyingto 
você sobre muitos tópicos? Então considere isto:  

Não está interessando notar que nunca existiu um artigo ruim escrito 
sobre patrocinadores das organizações de notícia? Pense sobre 
televisão, rádio, jornais, e revistas. Olhe para que estar correndo 
publicidade naquelas jurisdições de mídia. Então tente achar qualquer 
artigo negativo sobre quaisquer daqueles produtos, ou quaisquer 
daquelas companhias, ou quaisquer dos executivos daquelas 
companhias. Só não acontece. Isto é um exemplo óbvio e descarado 
de como a mídia está totalmente parcial e sucumbe para os caprichos 
e pressões de seus patrocinadores. Este shows que a mídia de 
notícias virtualmente é o bocal das corporações grandes que 
compram a publicidade. Hoje a maioria da publicidade é a indústria 
farmacêutica e a indústria de comida; Então, é virtualmente 
impossível ouvir a verdade sobre como a comida sendo produzida por 
corporações grandes publicamente negociadas está de fato dando a 
nós doença e nos fazendo gordura, e como as drogas são de fato 
ineficazes e dando a nós doença.  

Bill O 'Reilly foi citado como dizendo que "A decepção que continua na 
mídia está intimidando."  



As organizações de notícias freqüentemente criam histórias de fraude 
pondo grupos juntos das pessoas para gritar e gritar para as 
máquinas fotográficas, e o minuto as máquinas fotográficas são 
desligadas todo mundo vai embora e vai para casa. A maioria de 
eventos você vê na televisão estão realmente executados pela 
organização de notícias.  

Os jornalistas numerosos recentemente foram condenados de 
escrever artigos falsos e fraudulentos. A fraude jornalística é agora  
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Trivialidade adequada. É reportado que muitos jornalistas estão 
sendo oferecidos incentivos financeiros para escrever artigos que 
apresentam um certo ponto de vista.  

Muitos artigos de notícias são realmente escritos por indivíduos que 
estão na folha de pagamento das companhias conversadas sobre no 
artigo. Um exemplo recentemente era um artigo com uma manchete, 
"Apesar de perigos conhecidos, muitos suplementos potencialmente 
perigosos dietéticos continuam a ser usados." Este artigo particular 
era escrito por um doutor médico que estava na folha de pagamento 
da indústria de droga. Não é notícia, não é verdade, não é preciso, e 
não está jornalismo imparcial. Está campanha de um desiludir apaga 
pela indústria farmacêutica para conseguir pessoas longe de 
excelentes, remédios seguros e efetivos naturais, e continuar a ser 
brainwashed em acreditar que drogas são a única resposta para 
enfermidade e doença.  

Companhias farmacêuticas, com as quantias enormes de dinheiro 
eles têm em sua disposição, instale e pagou por Sites da Web pelas 
centenas desiludindo remédios naturais. Normalmente, um grupo 
pequeno das pessoas realmente corre e mantém centenas de Sites da 
Web, então um consumidor individual pensa que existem estas 
organizações independentes em torno do mundo dizendo o quão 
remédios naturais ruins são e o quão boas drogas são. Isto 
absolutamente não é o caso. Isto é propaganda em sua forma mais 
flagrante.  
 

Os quatro grupos de comidas básicas promovidos por anos estavam 
realmente inventados por, promovidos por, e subsidiado pela 
associação de leiteria. A pirâmide de comida hoje era posta em efeito 
por nosso governo depois de quantias volumosas de lobbying pela 



indústria de comida. Os quatro grupos de comidas básicas e a 
pirâmide de comida não têm nada a ver com saúde e nutrição, mas 
são projetadas para brainwash pessoas em comer um certo modo 
para o benefício da indústria de comida.  

A mídia esconde a verdade sobre os perigos de não-prescrição e 
drogas de prescrição. Existem muito poucos artigos escritos sobre o 
quão letal no balcão não-prescrição e prescrição droga realmente são. 
Porém, o número de artigos que foi escrito e transmitiu declarando os 
perigos de suplementos naturais como ervas, vitaminas e minerais é  
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Cambaleante. O fato é drogas, ambas no balcão não-prescrição e 
drogas de prescrição, são infinitamente mais perigoso que qualquer 
vitamina, mineral ou erva. Existem virtualmente nenhum caso 
reportados de alguém morrendo de tomar um suplemento natural em 
sua dose adequada. Porém, existem centenas de milhares de 
documentaram mortes que aconteceram tomando uma no balcão 
não-prescrição ou droga de prescrição em sua dosagem adequada.  

Por lobbying poderoso, o Atkins e a baixa-carb moda está em um 
todo o-tempo alto. Eu promovi a dieta de Atkins na televisão por dois 
anos, mas depois de completamente pesquisa os funcionamentos da 
organização de Atkins eu achei ele para ser riddled com decepções, 
mentiras e fraude. Não está interessando aqueles por anos ninguém 
na mídia de notícia promoveu a dieta de Atkins como um caminho 
saudável, seguro perder peso? De repente, fora de em nenhuma 
parte, todo mundo está conversando sobre o quão maravilhoso o 
programa de Atkins é. Isto é umas das maiores fraudes de perda de 
peso de todo o tempo.  

Antigos produtores e insiders de redes de notícias sopraram o apito 
no fato que a maioria de televisão, rádio, e organizações de notícias 
de jornal não reportam as notícias, mas bastante apresentem a 
história que eles querem correr com antecedência e então saiam e 
fabriquem e criem a história para ajustar suas editoriais 
necessidades. Estas editoriais necessidades ser baseadas em que os 
donos da rede querem, as diretorias, e/ou os patrocinadores. 
Basicamente, eles produzem notícias que terão o mais e melhores 
benefícios financeiros.  

Os jornalistas repetidamente estão sendo achados culpados de 
histórias industriais para aumentar sua própria riqueza pessoal via 



payoffs por corporações ou o governo, ou comprando e venda 
linhagem baseada em como suas histórias afetarão a linhagem da 
companhia avalia.  

Whistleblowers agora relatório que todas as formas de mídia, 
inclusive rádio, televisão, jornais, e revistas, estão de fato possuídas 
pelos patrocinadores. Existem reuniões secretas com os 
patrocinadores que ditam o conteúdo de toda programação e tópicos 
cobertos ou não coberto nas saídas de mídia.  

Por causa da transversal-propriedade de corporações, e a quantia 
volumosa de linhagem possuída pelos executivos de corporações,  
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E quantos membros das diretorias das companhias também são 
membros das diretorias de outras companhias, existe muito pequeno 
se qualquer jornalismo de objetivo e mídia imparciais reportando. Um 
bom exemplo é AOL fortemente promove televisão de realidade 
mostra na NBC. Você também notará aquelas nas organizações de 
notícias da NBC que eles fortemente promovem como "notícias" o que 
está continuando dentro de suas outras companhias sempre em uma 
luz favorável. Estas não são histórias de notícias mesmo, mas 
"comerciais de tv" para a companhia é outros negócios disfarçados 
como notícias, enganando o público.  

• Todo cinema, livros, e programas de televisão são controlados por 
um grupo pequeno de distribuidores. É virtualmente impossível 
ativamente para promover um filme independente, televisão mostra, 
ou livro. Este grupo pequeno de "elites" virtualmente controla o fluxo 
de informações neste país.  

4. Ainda não seguro que agora mesmo seu corpo é carregado com 
toxinscausing vocês todos os tipos de enfermidade, doença, 
depressão, tensão, e ansiedade? Então considere isto:  

Todas as injeções de botox, colágeno, insulina e vacinas são 
carregadas com toxinas venenosas. Muitos destes são animal 
baseado e são cheios com mortal pathogens e substâncias químicas.  

Existem tantas toxinas em nosso ambiente e comida que até pessoas 
que vivem nas partes mais distantes do mundo foi achado ter 
quantias volumosas de toxinas em suas celas gordas, embora as 
toxinas não existem em seu ambiente local. Isto é um mundo tóxico, 
e ninguém é imune. Você é cheio com toxinas agora mesmo.  



Por causa de toxicity, a maioria das pessoas não assimilam quantias 
altas de nutrientes de que eles estão comendo.  

Um estudo mostrou a aqueles rastros de fogo de força industrial 
retardant aumentou em selvagem e fazenda levantaram salmão em 
torno do mundo. A fazenda-levantado salmão foi achado ter 
aborrecendo níveis de Pcbs, um câncer conhecido causando agente. 
Quando você comer esta comida as toxinas irem dentro de você!  

O jornal O Diariamente Correio reportou "Pronto comer salada ligada 
com defeitos de nascimento. O perigo de câncer está em salada 
empacotada." O artigo continua a expor como premixed pronto para-
comer salada é lavada com cloro. O cloro é ruim o suficiente,  
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Mas ele combina com substâncias químicas naturalmente presente 
em alface para criar subprodutos de cloro que podem ser até mais 
arriscados para sua saúde.  

O governo achou rastros de substância química de combustível de 
foguete em leite, alface de folha verde, e água potável. O governo 
também reconhece que estas substâncias químicas adversamente 
afetam a tiróide, que potencialmente pode fazer você gorda e 
principal para dúzias de outras doenças.  

Os relatórios de Associated Press que chama retardant é achado no 
Lago Michigan. O artigo continua a dizer que a quantia de substâncias 
químicas achadas em comida de supermercado, leite de peito do e 
até mulheres, está alarmando. Os estudos sugerem aqueles níveis 
altos destes fígado de causa de substâncias químicas e dano de 
tiróide, significando que você é tóxico e esta doença de causa de 
substâncias químicas.  

Os relatórios de Tempos de Los Angeles que rãs deformadas são 
aparecer níveis inquietantemente crescentes. As deformidades são 
ligadas para praguicidas usados em agricultura.  

Reuters reportou aquela poluição de ar é tão ruim que adversamente 
está afetando função de pulmão em adolescentes.  

O Diariamente jornal de Notícias reportou aqueles certos biscoitos 
estão tendo óleo hidrogenado removido desde existe evidência 
opressiva que estas trans gorduras causam obesidade, entupindo das 
artérias, doença de coração, golpes, e morte. Isto é significante 



porque você tem comido quantia volumosa de trans gorduras pelos 
últimos trinta anos, que é um dos importantes náusea de razões e 
doença estão em um todo o-tempo alto.  

As recordações de comida estão em um todo o-tempo alto. A comida 
é recordada porque é inseguro para comer e carregado com venenos. 
Para toda recordação eu posso assegurar você que existem milhares 
de produtos de comida sendo transportadas que devia ser recordado 
mas não fui descoberto.  

Reuters reporta que vivendo nos subúrbios realmente podem fazer 
você doentes. Muitos fatores eram teorizados, um do qual é as 
quantias pesadas de toxicity uma pessoa ingere em suburbano vivo.  

Reuters reporta que piscinas de ar ao redor emas recinto fechado é 
prejudicial para celas de pulmão das crianças. Os pesquisadores 
acreditam naquela exposição a subprodutos de cloro em celas de 
dano de charcos de ar ao redor emas recinto fechado respiratórias.  
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Reuters reportou aquele mercúrio está sendo lançado de carvão 
despediu dá poder a plantas e é um do contribuir causas de aumento 
em autismo e outras desordens de saúde. Também acredita-se 
aquele se você vive próxima a uma planta do poder ou não você está 
ainda afetado desde mercúrio viaja virtualmente em torno do globo.  

Foi reportado que a alimentação isto é usado em produção de gado 
dos Estados Unidos pode ser habitualmente estragado com venenos e 
doença. As regras e regulamentos relativo a alimentar não estão 
sendo concordados. Os produtores de gado estão mais interessados 
em ganhar dinheiro que segurança. Eles habitualmente quebram a lei 
e não concordam com padrões de segurança. Este significa o carne 
de boi que nós estamos comer é carregados com toxinas, venenos, e 
doença causando substâncias químicas.  

EUA Hoje reporta a poluição aérea de outros ventos de países nos 
Estados Unidos. Nós aspiramos mais toxinas hoje que sempre em 
história. Estas toxinas ficam em nosso corpo e doença de causa.  

William Campbell, DOUTOR EM MEDICINA, estados, "Seu diariamente 
chuveiro podia ser mortal você suavemente com as mesmas toxinas 
costumava matar lab ratos e em armas químicas." As substâncias 
tóxicos na maioria da sistemas da água municipal foram usados no 
passado para matar animais de laboratório e como uma arma de 



guerra. Pode ser mais perigoso para chover na água municipal que 
até bebendo isto. Seu corpo absorve até quatro vezes mais toxinas 
em um chuveiro que bebendo a mesma água. Se você beber água de 
torneira, ou chuveiro ou toma banho, ou nade em um charco que 
você categoricamente está carregando seu corpo com toxinas 
venenosas, que principais para e doença de causa.  

O FDA está pronto para passar sem tocar salmão geneticamente 
realçado. A comida geneticamente modificada é excessiva em nossa 
comida fornecer. Não tem que ser etiquetado como geneticamente 
alterados. Agora, fabricantes de comida, em uma indagação para 
fazer mais dinheiro, estão mudando a natureza de coisas por animais 
geneticamente industriais e peixe. Geneticamente comendo modificou 
comida significa que nós estamos ingerindo mais venenos e toxinas 
em nosso sistema.  

 

5. Ainda não seguros aqueles políticos e vários governo agen-cs são 
corruptos, fora de controle, e ONU operacional-policiada? Então 
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Você soube que existe uma lei que permite o governo para subir para 
você na rua e levar algum dinheiro que você tem em seu bolso, como 
também confisca alguma propriedade que eles querem como seu 
carro e casa? Você soube que isto pode ser feito para alguma pessoa 
que vive na América e você até não têm que ser carregados com um 
crime, e você até não tem que ser preso? Se você quiser conseguir 
seu dinheiro ou propriedade pessoal atrás, você então tem que 
arquivar terno contra o governo e podia começar a estudar para dois 
anos.  

Você soube que existe uma lei na América que permite o governo 
para tomar alguma pessoa que vive na América e, sem interessantes 
eles e sem carregar eles com um crime, tome aquela pessoa e 
encarcere eles para uma quantia ilimitada de tempo, como também 
proibitiva aquela pessoa de ter algum contato com alguma pessoa, 
inclusive um advogado? Esta pessoa—que não foi presa ou carregou 
com um crime—pode ser seguro e encarcerado, e pode ser negado 
todo acesso ao sistema legal. Eu sei que este soa como o Gestapo na 
Alemanha nazista, mas é absolutamente verdade, e a maioria das 



pessoas só não percebem só quanto o Governo dos Estados Unidos 
está tornando um estado de polícia.  

Você soube aquele Congresso faz que eles mesmos isentam para 
virtualmente toda lei que eles passam? É incrível mas verdade. O 
congresso passará por uma lei exigindo acesso desvantajoso a todos 
os negócios, mas faz os isento do governo. Passará por uma lei 
exigindo aposentadoria obrigatória, mas fará que eles mesmos 
isentam.  

O governo mudou as definições de algumas das coisas mais básicas 
que nós sabemos. Exemplo: Existia uma lista reportada dos estados 
mais saudáveis na América. Saúde, nesta pesquisa particular, era 
definida como o número das camas do hospital por 1,000 pessoas, e 
a porcentagem de crianças que conseguiu todas suas vacinações 
recomendadas. Eles estavam definindo estados mais saudáveis como 
os estados onde as mais pessoas estavam conseguindo as mais 
quantias de drogas e cirurgia. Que louca. A definição para "tempera" 
agora inclui milhares de mortais substâncias químicas. O rosbife não 
tem que ser rosbife real mais, pode ser um produto fabricado artificial 
e ainda ser chamado "rosbife."  
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Você soube aquele se você tiver uma criança que foi diagnosticada 
com câncer, não dando aquela quimioterapia de criança e outras 
drogas podem ser uma ofensa criminoso?  

Os políticos que estão na folha de pagamento gastar 80 por cento de 
seu tempo que corre para reeleição. Isto é uma fraude. Se uma 
pessoa teve um trabalho e decidiu ser candidato, ele não teria 
permissão para levar 80 por cento de seu tempo e gastar sendo 
candidato. Ele teria que renunciar a seu trabalho assim ele podia 
gastar seu tempo em sua nova perseguição. Políticos, porém, fiquem 
na folha de pagamento se eles fazem seu trabalho ou correm para 
reeleição. É outro exemplo do governo fora de controle.  

Os políticos que estão sendo pagos de dinheiro de contribuinte devia 
estar fazendo o trabalho que eles foram eleitos para fazer. 
Infelizmente, como eu mencionei acima de, eles gastam a maioria de 
seu tempo realmente correndo para reeleição e não fazendo o 
trabalho que eles deveriam estar fazendo e estão sendo pagos para 
fazer. Você também soube que 95 por cento dos ajudantes que o 
político tem trabalhar para ele, quem também em são a folha de 



pagamento e pagaram por por dinheiro dos nossos contribuintes, são 
realmente "conselheiros políticos?" Isto significa que seus dólares de 
imposto estão pagando por membros de pessoal que trabalham para 
os políticos de quem só meta e objetivo é não ajudar aquele político 
fazer o trabalho que ele foi eleito para fazer, mas bastante consiga 
aquele político ré-eleito. A maioria de dia do politi-cian está tendo 
certeza que ele consiga ré-eleito. A maioria de dia do político é gasta 
trabalhando em conseguir dinheiro de lobbyists e corporações 
importantes, não está fazendo o trabalho que ele foi eleito para fazer 
e ele está sendo pago para fazer. Esta corrupção está em um todo o-
tempo alto. Deve ser exposto e devem ser parados. Quando nós 
elegermos políticos que eles deviam ser exigidos para fazer o 
trabalho que eles estão sendo pagos para fazer e que eles foram 
eleitos para fazer e isto é nos proteger os eleitores. Os políticos 
deveriam estar trabalhando para os eleitores, não para o lobbyists e 
as grandes corporações. Nossa Constituição diz, "Nós as pessoas..." 
Não diz "Nós as corporações..." Infelizmente, grandes negócios 
controla nossos políticos. Nós podemos mudar isto, e nós devemos.  

O governo promove grupos de cães de guarda, mas ninguém está 
perguntando que formou estes grupos de cães de guarda, que 
começaram  
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Eles, que subsidiado eles, onde fazem que eles conseguem seu 
dinheiro, o que são o salário e vantagens de seus oficiais e diretores. 
Você soube que a maioria de grupos de cães de guarda, qual 
apareçam para consumidor ser grupos de advogados ou grupos 
apoiados pelo governo, estão realmente subsidiado por grandes 
negócios, cujo objetivo para promover as indústrias ou companhias 
que é ser consolidação de dívida flutuante eles? Estes não são grupos 
de cães de guarda mesmo. Eles são organizações de propaganda 
usadas por grandes negócios e permitiram florescer pelo governo.  

Antigo chefe de Segurança de Pátria, Cume de Tom, fez uma coisa 
muito estranha quando ele encorajou todo mundo na América 
comprar fita de tubo. De maneira interessante suficiente, o maior 
vendedor de fita de tubo, Depot De casa, feitos lucros de sorte 
inesperada em seus comentários. Agora ao deixar o governo, Cume 
de Tom foi dado um trabalho lucrativo na diretoria de Depot De casa! 
Soa como um payoff para mim!  



O presidente Bush ultrapassa Congresso e durante seu intervalo 
enche postos na Comissão de Comércio Federal. Isto é uma afronta e 
mostra como a administração põe seus bonecos em várias agências 
do governo e usa estas agências como Hitler usou o Gestapo e Stalin 
usaram o KGB.  

Os relatórios de Associated Press que membros da Casa de 
Representantes são convidados, e aceitem, viaje fora do país isto é 
de fato impróprio. Pelo menos oito membros da casa e quinze 
viagens de ajudantes da casa aceitas para Coréia do Norte de um 
agente estrangeiro registrado apesar de decide proibindo a prática.  

A Washington Posta reportou que uma tribo dos Estados Unidos e 
companhia de serviços de um jogar indiana fizeram doações para um 
grupo de política pública baseada em washington para cobrir a maior 
parte de uma $70,000 viagem _to a Inglaterra em meio-2000 por 
Maioria da Casa que Líder Tom Demora. Incrivelmente, aquela 
semana-longa viagem aconteceu só dois meses na frente de Demora 
ajudar legislação de matança oposta pela mesma tribo e a mesma 
companhia. Nós podemos dizer conflito de interesse? Nós podemos 
dizer payoff? Nós podemos dizer suborno? Povos, acordem e abram 
seus olhos para a corrupção em grandes negócios e governo.  

A administração de Bush pagou a comentaristas para promover 
certas leis! EUA Hoje relatórios que a administração de Bush pagou 
um proeminente preto pundit $240,000 para promover certo  
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As políticas de Bush em seu nacionalmente syndicated televisão show 
e desejo outros jornalistas pretos para fazer o mesmo. Isto é 
ultrajante! Isto é corrupção! Isto é payoffs! Isto é jornalistas 
independentes sendo dinheiro pago a nosso governo para dizer certas 
coisas. Isto é por que você não pode acreditar no que você ouve 
pessoas dizerem na televisão, e você não pode acreditar no que o 
governo diz.  

Os relatórios de Associated Press como lobbyists são envolvidos em 
pessoas nomeadas de gabinete. Quando o presidente designar 
membros de gabinete, lobbyists gasta quantias enormes de tempo e 
esforço tendo certeza que o escolher benefício seus clientes 
corporativos. O lobbyists até faz seleções e recomendações para o 
presidente. Isto é o quão a América corporativa controla política do 
governo.  



Os relatórios de Associated Press como a agência do governo em 
carga de segurança de aeroporto, o TSA, gastos quase meio milhão 
de dólares de dinheiro de contribuinte em uma festa pródiga 
entretendo eles mesmos. Também deu a suas gratificações de 
executivos sêniores mais altos que qualquer outra agência do 
governo federal e falhou em fornecer justificação adequada. Estes 
gatos do governo gordos estão vivendo a grande vida em nossos 
dólares de imposto.  

É reportado aquele segredo do governo aumentou nitidamente nos 
passados anos, mantendo americanos nas escuras sobre informações 
nós devíamos ser capazes de acessar. O governo é mais informações 
e mais documenta longe de visão pública. Isto é exatamente o que 
aconteceu na Alemanha nazista. Lentamente mas seguramente as 
liberdades das pessoas foram levar, todo no nome de "segurança 
nacional." Isto é a exata mesma coisa que aconteceu debaixo da 
Rússia stalinista.  

Um antigo governador de Connecticut foi carregado e condenou para 
vende acesso a seu escritório para ganho pessoal! O governador de 
Connecticut era achado culpado de aceitar mais de $100,000 em 
viagens de escritura para Las Vegas, férias, e consertos em seu 
pessoal lakeside cabana. Ele até tentou esconder uma conta pessoal 
no valor de mais de $416,000. Isto é o governador do estado de 
Connecticut cometendo fraude e tomando parte em corrupção nos 
níveis mais altos. Eu posso assegurar você aquele para todo político 
ou executivo corporativo que foi carregados  
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E achou culpado de fraude e corrupção existem milhares mais 
cometendo os mesmos tipos de fraude e corrupção que não foi 
descoberta ainda.  

Os relatórios de Associated Press que cientistas no projeto de 
Montanha de Iúca nuclear falsificaram documentos cometendo fraude 
notória.  

A administração de Bush foi exposta para cometer propaganda 
flagrante, uma violação a nossa Constituição. A administração de 
Bush produziu vídeos que eram projetados para enganar 
organizações de notícias e as públicas em acreditar em que eles eram 
histórias de notícias independentes. Estes vídeos são notícias de 
fraude; Eles não são reais. Eles são fabricados pelo governo e 



especificamente enviaram e transmitiram enganar e enganar o 
público em acreditar em que eles sejam relatórios de notícias 
objetivas. Isto é um exemplo flagrante e descarado de como o 
governo comete de maneira de corrupção regular, mente para o 
público, e engana o público sistematicamente.  

O número de políticos sendo carregado com atividades pouco éticas e 
atividades criminosos está em um todo o-tempo alto. O número de 
indivíduos e corporações que têm contratos do governo que estão 
sendo carregados com fraude está em um todo o-tempo alto. Eu 
posso assegurar você para toda pessoa ou companhia que é 
carregada com fraude, ou atividade criminoso, ou atividade pouco 
ética, existem milhares que estão fazendo exatamente a mesma 
coisa, mas não foi pega.  

Os políticos em torno do mundo foram condenados de aceitar 
subornos e pressão de grupos de interesses especiais, lobbyists, 
corporações, e indivíduos ricos ao longo dos últimos 100 anos. Os 
ricos controlando governo não é novo, porém, esta forma de 
corrupção está em um todo o-tempo alto e ficando pior. O sujeito 
médio hoje não tem uma chance contra a rica e as corporações 
grandes. Nós estamos sendo explorados todo dia único pelo rico, 
políticos, e corporações grandes. O sistema hoje é pior que nunca 
antes de. O sistema hoje faz isto quase impossível para o pequeno 
sujeito para chegar adiante. O sistema hoje é pesado fortemente a 
favor dos políticos, os ricos, e as corporações grandes. É mais 
verdadeiro hoje que sempre, o rico fique mais rico e o pobre  
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Fique mais pobre, e é mais duro que sempre para o pobre para ficar 
rico. Isto é exploração e corrupção em seu nível mais alto. Você pode 
ver por que eu estou louco como inferno, e não indo tomar isto mais? 
Mantenha em mente, eu não estou fazendo este para mim. Eu fiz 
centenas de milhões de dólares. Eu estou fazendo isto porque gosta 
de muitas pessoas ao longo de história que eu tenho "vista a luz." 
Muitas de vocês da fé cristã pode lembrar do apóstolo Paul. O nome 
original do Paul era Saul e ele eram um persecutor de cristãos. 
Porém, quando ele era atingia por uma luz e tinha um epifania, ele 
girou ao redor sua ética e atividades cem por cento; E em vez de 
perseguir cristãos, se tornou o apóstolo principal de Cristianismo. Eu, 
também, vi a luz e estou agora lutando pelo pequeno sujeito, você!  



Os juízes estão agora sendo exposto para aceitar viagens pagas por 
por corporações grandes, muitos de qual têm casos antes daqueles 
exatos mesmos juízes. Estes são subornos e payoffs em sua forma 
mais óbvia, ou pelo menos um conflito importante de interesse.  

No Rei de livro de Trapaceiros: Expondo os Segredos Podres Sujos da 
Elite de Washington e Celebridades de Hollywood, por Aaron Tonken, 
o autor explica como políticos são habitualmente envolvidos em 
fraude, corrupção, abuse do poder, e enganando o público.  

Os relatórios de Associated Press que a Administração de Segurança 
de Transporte enganou o público. Era reportado que a Administração 
de Segurança de Transporte ilegalmente obteve informações pessoais 
sobre mais de doze milhões de passageiros de linha aérea, inclusive 
datas de nascimento, informações de cartão de crédito, endereços, 
números de telefone, e outras informações pessoais sensíveis. O 
Inspetor de Atuação General de Segurança de Pátria disse que o TSA 
informou mal indivíduos, a mídia, e Congresso! Embora ele parou 
com falta de dizer que TSA mentiu, ninguém com dois olhos podem 
ver que o TSA notoriamente e blatantly mentiu. Outro exemplo que o 
governo conscientemente, de propósito, e habitualmente engana o 
público apagando informações falsas.  

Eu pessoalmente vi alto-classificando membros do Departamento de 
Justiça mente sob juramento, cometendo perjúrio. Eu processei 
vários departamentos do governo e em testemunhos  

244 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Pegou estes oficiais sêniores deitando, enganando, defraudando, e 
cometendo perjúrio, ainda eles nunca estão carregados para o crime 
de perjúrio embora eles têm blatantly e notoriamente mentido. O 
governo sempre protege seu próprio.  

Político insiders estão agora soprando o apito em como trabalhos da 
política. Reporte depois de relatório mostrar a aqueles políticos terem 
virtualmente nenhum interesse em que é melhor para o país, as 
comunidades, ou o cidadão individual. Todo político tem objetivos 
simples: (a) Para conseguir ré-eleito, (b) aumentar seu poder e 
influência política, e (c) aumentar sua própria riqueza pessoal. Os 
políticos cercam eles mesmos com dúzias de "conselheiros políticos" 
que calculem toda palavra dita pelo político, toda fala feita, e todo 
voto em legislação baseada em não como lega positivamente ou 
negativamente afetam o país, as comunidades, ou os cidadãos 



individuais, mas bastante como aquelas ações legam positivamente 
ou negativamente pressionam a chance do político de conseguir ré-
eleito, aumentando seu poder político, ou aumentando sua própria 
riqueza pessoal.  

Os governos e corporações em torno do mundo habitualmente 
abusaram poder e são cheios com corrupção. Milhares de de tais 
abusos do poder e corrupção foram reportados por mais de 100 anos 
ao redor do mundo. A forma mais comum de corrupção é indivíduos, 
em corporações e em escritório político, tomando dinheiro 
ilegalmente para ganho pessoal. Esta prática é excessiva ao longo da 
mundial e excessiva em corporações e política Americana. As 
centenas de livros documentando estes fatos foram publicados com 
evidência indisputável; Porém, a maioria destes livros são enterradas 
e muito poucas pessoas sempre ouvidas sobre eles. A aliança 
Publicando Grupo ativamente estará promovendo e publicando estes 
trabalhos, expondo corporativo e corrupção do governo na América e 
ao redor do mundo.  

O estado e empregados federais na América repetidamente estão 
sendo não achados aparecer para trabalhar, estando adormecidos no 
trabalho, ou simplesmente fazendo em efeito nada. Quando 
entrevistou reservadamente estes indivíduos dizem fora do registro 
que trabalhando para o governo é o melhor trabalho no mundo 
porque você não tem que fazer qualquer coisa e você não pode ser 
despedido!  
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Os inspetores em ambos federais e agências do estado habitualmente 
são achados para escrever relatórios de inspeção fraudulenta quando 
de fato nenhuma inspeção já foi feita.  

Não é isto surpreendente que aqueles nos últimos cinqüenta anos 
existe milhares de "suicídios" e mortes acidentais por oficiais e 
políticos públicos; Porém, não um assassinato? Isto significa que a 
taxa de suicídio mais alto e taxa de mortalidade acidentais de 
qualquer ocupação está sendo um oficial público! Não faz que você 
pensa ou pelo menos suspeita jogo de infração e corrupção?  

Os políticos repetidamente estão sobre o fato que eles estão tentando 
parar estrangeiros ilegais de entrar na América. Isto é um flagrante, 
corajosa-enfrentada mentira. Se você já tiver a fronteira mexicana 
existem buracos reais na cerca! Estes buracos têm estado lá por dez 



anos; Todo mundo sabe sobre eles. Eles estão lá de forma que 
mexicanos podem ENTRAR na América. O fato é os políticos mentem. 
Em toda comunidade em Califórnia existem estrangeiros ilegais 
trabalhando no Fields. Se os políticos realmente tiveram um interesse 
em parar estrangeiros ilegais, tudo que eles teriam que fazer é dirigir 
até um campo, entre para os trabalhadores escolhendo as frutas e 
legumes, e peçam para ver seus cartões verdes. Eles virtualmente 
podiam limpar esta bagunça em um assunto de meses. Em toda 
comunidade existem centenas de mexicanos que estão ao redor 
cantos de rua que espera por diariamente trabalhar. Eu pedi à polícia 
pessoalmente se eles estiverem cientes deste, e ele é uma grande 
piada. Eles todos conhecem estas pessoas são illegals, mas eles têm 
ordens rígidas  "os poderes que ser" deixar eles só. A necessidade de 
corporações e quer estrangeiros ilegais de forma que eles podem 
pagar quase nada e não ser exigida para dar benefícios. Estes gatos 
gordos corporativos fazem pressão sobre os políticos. A linha de parte 
inferior é todo mundo conhece centenas de milhares de imigrantes 
ilegais entram na América todo ano. Todo mundo conhece isto podia 
estar facilmente parado se políticos quiseram que parou. Mas por 
causa de payoffs por grandes corporações tem permissão para 
acontecer e os políticos constantemente nos insultam dando 
pancadas isto.  

Os políticos e governo são responsáveis pela maioria de riqueza neste 
país porque a maioria de riqueza foi gerada por corporações e 
governo público  
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Contratos. Especificamente, a indústria de óleo, companhias 
farmacêuticas, e contratos militares são a fonte principal de riqueza. 
Todas estas indústrias estão de fato controladas e manipuladas por 
políticos e governo. Em relação às companhias de droga, o governo e 
as companhias de droga usam as companhias de seguro para fazer o 
importante dirigindo de dinheiro da maioria das pessoas nos bolsos 
das corporações e políticos ricos.  

6. Ainda não seguro que o FDA está trabalhando com grandes 
negócios andmajor droga companhias permitindo a eles enganar o 
público e inundar a esfera comercial pública com produtos perigosos? 
Então considere isto:  



Os cigarros são obviamente ruins; Porém, eles são o único produto 
na América onde os ingredientes não têm que ser listados. Como isto 
pode ser? Bem, considere que o FDA está em carga e que os políticos 
que recebem quantias enormes de doações e lobbying pela indústria 
de tabaco diz o FDA o que fazer. A conexão óbvia entre o FDA e 
grande tabaco é exposto no Site da Web www.crazyworld.com.  

A lei federal proíbe o FDA de usar peritos com conflitos financeiros de 
interesse, mas o FDA acenou a restrição mais de 800 vezes desde 
1998. Embora o FDA não revele quando conflitos financeiros 
existirem, desde 1992 manteve os detalhes de qualquer segredo de 
conflito assim não é possível determinar a quantia de dinheiro ou a 
companhia de droga envolvida. Dois artigos recentes, ambos 
correram em Notícias de Reuters e os EUA Hoje, reportou que 54 por 
cento dos peritos o FDA pediu conselho em que medicamentos 
deviam ser aprovados à venda ter um interesse financeiro direto nas 
drogas ou tópicos eles estão avaliando. Estes conflitos financeiros de 
interesses tipicamente incluem provêem propriedade, consultando 
honorários, ou pesquisa concede. Os EUA Hoje artigo declarado, 
"Estes peritos farmacêuticos, mais ou menos 300 em dezoito comitês 
consultivos diferentes, façam decisões que afetam a saúde de 
milhões de americanos e bilhões de bilhões de dólares em vendas de 
droga. Com poucas exceções, o FDA segue o conselho do comitê." A 
parte assustadora é estas pessoas que estão fazendo estas decisões 
têm um interesse financeiro direto e financeiramente benefício 
baseado nas decisões eles fazem.  
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Os EUA Hoje artigo concluiu aquele em 92 por cento das reuniões, 
pelo menos um membro teve um conflito financeiro de interesse. Em 
55 por cento das reuniões, metadas ou mais dos conselheiros de FDA 
tido conflitos de interesse. Os conflitos eram mais freqüentes nas 
cinqüenta e sete reuniões quando assuntos mais largos eram 
discutidos; 92 por cento daqueles membros tido conflitos. Nas 102 
reuniões que lidam com o destino de uma droga específica, 33 por 
cento dos peritos tiveram um interesse financeiro direto.  

A indústria farmacêutica tem mais influência com theFDA que alguém 
percebe. Na edição de 19 de maio do diário médico prestigioso 
Lancet, editor Richard Horton reivindicou que o FDA se tornou um 
empregado para a indústria de droga. Um exemplo: Embora existem 
mortes múltiplas causadas por certas drogas, o FDA não recorda eles 



do mercado, mas sugere adicionar uma advertência. Os Tempos de 
La reportaram que o FDA reteve informações de segurança de 
etiquetas que médicos dizem que chamariam em questionariam o uso 
das drogas. Desde 1993, pelo menos 1,000,000 pessoas foram 
mortas por drogas que eram aprovadas, mas nunca devia ter sido. 
Antes de 1990, 60 por cento de drogas submetidas para o FDA era 
aprovado. Hoje mais de 80 por cento são aprovados. Os Tempos de 
Los Angeles reportada que sete assassino droga aquele era aprovado 
pelo FDA, e era tão mortal que eles tiveram que ser retirados, gerada 
over,$5 bilhão para a indústria farmacêutica antes da recordação. 
Mais chocante é que o FDA conscientemente põe crianças em risco. 
De acordo com o artigo de Tempos de La, a Agência nunca advertiu 
doutores não administrar uma droga para crianças ou outras 
crianças, embora oito crianças que recebiam esta droga em estudos 
clínicos morreram. Os pediatras prescreveram isto extensamente 
para crianças afligidas com gástrico reflux, uma desordem digestiva 
comum. Os pacientes e seus doutores tido nenhum modo de saberem 
que o FDA, em agosto de 1996, achou a droga para ser "não 
approvable para crianças." "Nós nunca soubemos isto," disse que o 
pai de um filho velho de três meses que morreu em 28 de outubro de 
1997, depois de tomar a droga. "Para mim, isso signifique que eles 
tomaram minha criança como uma cobaia ver se trabalharia." 
Quando a droga era puxada, o FDA recebeu relatórios de vinte e 
quatro mortes de crianças menores de idade seis que receberam esta 
droga. Até lá, a droga gerou vendas dos Estados Unidos de mais de 
$2.5 bilhão para a companhia de droga.  
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Um FDA mais interior disse, "Pessoas estão cientes que diminuindo 
uma droga para aprovação vai causar problemas com oficiais mais 
altos em cima no FDA. Antes de eu vir para o FDA, eu sempre assumi 
coisas eram corretamente feitas. Eu agora perdi fé em tomar 
qualquer medicamento de prescrição."  

De acordo com os Tempos de Los Angeles, "Sete drogas eram 
aprovadas pelo FDA. Estas sete drogas eram achadas mais tarde para 
ser ineficazes e fatais. Estas sete drogas eram achadas para ser tão 
mortais que eles causaram as mortes das pessoas numerosas. Como 
o FDA aprovou estas drogas está ainda um mistério. Eles obviamente 
contaram com estudos enganosos e/ou falsos. Mantenha em mente 
que todos estuda submetido pelo FDA são sempre pagos por e 
produzidos pela companhia de droga que está buscando aprovação. 



Estas drogas não eram precisadas. Eles não eram drogas de milagre 
projetadas para salvar vive. Eles eram simplesmente drogas 
projetadas para aumentar lucros das companhias de droga. Se era 
para azia. Outro era uma pílula de dieta, e uma terceira era um 
assassino de dor. Seis das drogas nunca estiveram provadas oferecer 
a qualquer salvar vida benefícios e os sétimos, outro antibiótico, 
estava em última instância julgado totalmente desnecessário porque 
existiam outros antibióticos disponíveis que já tinha sido provadas 
para ser mais seguras que este mortal antibiótico. Estas drogas não 
tiveram que ser aprovadas, mas eles eram empurrados para 
aprovação de forma que as companhias de droga podiam 
comercializar eles e fazem bilhões de dólares." Estas sete drogas 
agora foram achadas ser tão mortais e matou tantas pessoas que 
eles tiveram que ser tirados o mercado. O FDA repetidamente está 
permitindo drogas perigosas para ser aprovado e vendeu por causa 
da pressão coloca isto pela indústria de droga.  

De acordo com os Tempos de Los Angeles, em 1988, só 4 por cento 
de novas drogas introduzidas no mercado mundial foi aprovados 
primeiro pelo FDA. Em 1998, o primeiro do FDA na espiga de 
aprovação mundial para 66 por cento. A razão é agora aparece que a 
agência mais fácil no mundo para aprovar uma nova droga, não 
importando a segurança, é de fato o FDA. O FDA era uma vez que a 
organização principal do mundo quando veio até a segurança de 
drogou aprovou. Agora o FDA parece estar mais interessado nas 
vendas e lucros das companhias de droga que a segurança de 
consumidores. O FDA, como um  
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Exemplo, era o último mundial regulatory agência para retirar várias 
novas drogas no final dos anos 1990 que eram proibidas por citações 
de saúde na Europa como sendo perigoso. Habitualmente, OFICIAIS 
de FDA recomendam contra a aprovação de drogas, e comitês 
consultivos concordam e também recomendam contra a aprovação de 
drogas, só para ter a droga aprovada pelo FDA e chamado "seguro e 
efetivo."  

De acordo com Dr. Kurt D. Furberg, um professor em Desperta 
Universidade de Floresta, "Os pacientes estão aqueles pagando o 
preço. Eles são aqueles em desenvolvimento todos os efeitos 
colaterais, fatais e nonfatal."  



Uma droga particular o FDA aprovou e chamou "seguro e efetivo" era 
puxado dentro do primeiro ano porque era ligado para cinco mortes, 
a remoção de muitos dos cólones dos pacientes, e outras cirurgias de 
intestino importante. Outras drogas chamadas "seguras e efetivas" 
pelo FDA tinha sido provado para causar dano de válvula de coração, 
dano de fígado, dano de pâncreas, câncer de próstata, câncer de dois 
pontos, impotency, infertilidade, ataque cardíaco, golpe.  

No artigo de Tempos de Los Angeles, sete drogas específicas que 
eram chamadas "seguras e efetivas" resultaram em um mínimo de 
1,000 reportou mortes. Outros peritos dizem aquele número é muito 
mais alto, e podia ir tão alto quanto 20,000 mortes. Todo de droga o 
FDA chamou "seguro e efetivo." O que não é registrado é as centenas 
potenciais de milhares de pacientes que tomaram estas drogas que 
desenvolveram outras condições médicas severas como dano de 
fígado, problemas de coração, câncer, diabete, assuntos digestivos, 
etc. A coisa mais ultrajante é que todas estas condições médicas 
novas serão tratadas pelos doutores médicos por cirurgias e/ou mais 
drogas. A dor e sofrimento desnecessários de centenas de milhares 
das pessoas, e as mortes de incontáveis mais, está sendo ignorada—
todo no nome de lucro.  

No artigo de Tempos de Los Angeles, é reportado que mais de vinte e 
dois milhões de americanos tomaram as drogas que eram provadas 
para ser perigosas e provadas para causar problemas médicos 
grandes. Isto significa existir potencialmente vinte e dois milhões das 
pessoas que agora terão outras preocupações médicas que eram 
especificamente causadas, e diretamente, pelas drogas eles 
tomaram.  
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Dr. Lamuel Loy, uma Universidade da Escola do Texas de médico de 
Saúde Pública que serviu de 1995 até 1999 no Comitê de FDA 
Consultivo, diz que o FDA perdeu sua bússola e esquecida quem é 
que eles estão em última instância servindo.  

O FDA declara "Todas as drogas têm riscos." A maior parte deles têm 
riscos sérios.  

Os Tempos de Los Angeles da terça-feira, 6 de abril de 2004, 
psiquiatra de citações Harvard Dr. Joseph Glen Mullen como dizendo 
que o seguinte: "A evidência que o FDA está suprimindo um relatório 
ligando suicídio para drogas é uma afronta dada a saúde e assuntos 



de segurança pública em jogo." O FDA tem informações que crianças 
de antidepressivos causadas para ser duas vezes como provável para 
mostrar a comportamento suicida. O artigo mostra como o FDA 
reivindica que não existe nenhuma evidência científica conclusiva 
ligando antidepressivos e comportamento de suicídio potencial. 
Porém, o artigo continua a dizer que existe evidência absoluta que o 
FDA está suprimindo e as informações de forma que as companhias 
de droga podem continuar a vender drogas.  

Nonfatal esfola cânceres são o número um câncer. Os quatro outros 
tipos mais comuns ser peito, próstata, pulmão, e colorectal, que é 
câncer do dois pontos. Existe pesquisa e observações que fortemente 
sugerem que aqueles que são o mais propensos a conseguirem estes 
cânceres são aqueles que tomaram a mais não-prescrição e drogas 
de prescrição e que comeram a mais comida rápida, ainda o FDA não 
faz nada para informar o público dos perigos destas duas atividades.  

Os relatórios de Tempos de Nova Iorque que tratamento popular do 
Johnson & Johnson para fracasso de coração congestivo, Natrecor, 
agora foi mostrado reduzir função de rim. A doença de causas de 
droga.  

O perito diz que a droga que Zoloft causa demência.  

Os relatórios de Associated Press que drogas de câncer de próstata 
fazem ossos de homens para quebrados propensos.  

O FDA silenciou advertências de Vioxx. O FDA eficazmente silenciou 
um de seus próprios peritos de droga que expuseram as 
preocupações de segurança sobre a droga lucrativa Vioxx. Este shows 
o FDA está mais interessado em proteger os lucros das companhias 
de droga que a segurança de consumidores.  
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Uma pesquisa previamente inédita interna de cientistas de FDA 
aponta para buracos potencialmente perigoso na aprovação e 
marketing de drogas de prescrição. A pesquisa secreta interna 
mostrou que o FDA não adequadamente monitora a segurança de 
drogas de prescrição uma vez que eles estão no mercado, e a maioria 
de cientistas de FDA não acredita que o etiquetar decisões 
adequadamente preocupação de segurança de endereço chave. 
Também mostrou que uma porcentagem alarmante de cientistas de 
FDA eles mesmos não eram confiantes que as decisões finais 



adequadamente trataram a segurança de drogas. O pedaço mais 
alarmantes de informações para terminar desta pesquisa interna 
secreta era o número de cientistas que disseram que eles têm 
realmente sido pressionados para aprovar ou recomendar drogas 
apesar de suas próprias reservas sobre segurança, eficácia, ou 
qualidade da droga. Isto significa que os executivos sêniores no FDA 
estão mais interessados em proteger os lucros das companhias de 
droga que eles são sobre a segurança do consumidor.  

Os relatórios de Diário de Wall Street que muitas unproven drogas 
estão conseguindo aprovação pelo FDA.  

Os relatórios de Tribuna de Chicago que o FDA é pego no meio de um 
conflito de segurança de droga. O artigo sugere que a indústria de 
droga realmente controle o que está acontecendo no FDA.  

O FDA revisou a droga Celebrex. O painel consultivo do FDA 
recomendou que Celebrex fique no mercado. A coisa surpreendente é 
que os membros deste painel consultivo são todo em efeito na folha 
de pagamento da companhia de droga que vende Celebrex! Alguém 
pode levantar-se, e grito e grita conflito de interesse por favor?  

O FDA propriamente agora admite que dois câncer de causa de natas 
de eczema.  

Os relatórios de Diário de Wall Street que drogas de colesterol falham 
em oferecer benefícios para pacientes! O colesterol reduzindo drogas 
são o número uma drogas de venda no mundo. Eles fazem os mais 
lucros para a indústria de droga, mas o fato é colesterol reduzindo 
drogas não fazem nada para reduzir os perigos potenciais de doença 
de coração. Os estudos mostram que não existia nenhum benefícios 
de saúde de coração depois de quatro meses e nenhum benefício 
significante depois de dois anos. Porém, mostrou que continuou uso   
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Estes colesterol abaixando realmente droga causou enfermidade e 
doença.  

Os relatórios de Associated Press que explosão de grupos de 
consumidores as novas diretrizes de colesterol. A maior parte dos 
peritos de doença de coração que persuadiram mais pessoas para 
tomar colesterol abaixando drogas foram expostas ter feito quantias 
enormes de dinheiro das companhias vendem aqueles medicamentos! 
"É ultrajante que eles não forneceram revelação dos conflitos de 



interesse." Disse Merrill Goozner com o Centro para Ciência no 
Interesse Público. Povos, este acontece o tempo todo. Lembre, 
também, que virtualmente todos os estudos para novos e drogas 
existentes são pagos por e subsidiado por seus próprios fabricantes.  

O procurador público de Nova Iorque processou o Glaxo/Smith/Kline 
farmacêutico gigante dizendo que cometeu fraude por informações de 
retenção sobre os perigos de suas drogas antidepressoras para 
crianças. Isto não devia ser o único terno arquivado. É importante 
que você sabe que toda companhia farmacêutica grande retém 
informações sobre o ineffectiveness e perigos de suas drogas. É 
importante que você sabe que as companhias de droga e o FDA sabe 
que as drogas não trabalham e realmente são perigosas e doença de 
causa, ainda eles são e retendo esta informações do público.  

Os relatórios de Associated Press que a droga Avastin aumenta o 
risco de doenças de coração inclusive dor de tórax, golpes, mini-
golpes, e ataques cardíacos. Isto significa que esta droga pode matar 
as pessoas que tomam isto. Está interessando notar que todo artigo 
que eu estou reportando em aqui aquelas conversas sobre drogar 
também tem uma ênfase pesada na linhagem avalia e como esta 
notícia estão afetando acionista estimar. Eu não posso enfatizar 
suficiente aquelas companhias de droga estão companhias 
publicamente negociadas de quem só objetivo é para fazer lucro. Eles 
não querem curar ou prevenir doença.  

EUA Hoje relatórios que pai de um lamentar gasta $1 milhões de ovo 
de ninho para investigar a droga Acutane. Foi dito que esta droga 
causou filho do Liam Grant cometer suicídio. Ele foi oferecido, 
supostamente, centenas de milhares de dólares para soltar o caso. As 
companhias de droga não querem que você saiba a verdade sobre só 
o quão Acutane perigoso e outro tais drogas são.  
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Os relatórios fora de Londres declaram que a indústria de droga 
agora curvou para pressão pública e descobriu dados mais de 
ensaios; Porém, isto é voluntário. Isto significa que a indústria de 
droga ainda recusa lançar informações que tem sobre o 
ineffectiveness e perigos de suas drogas.  

O Juramento de Hippocratic, que doutores são supostamente com 
rumo a seguir, diz primeiro não prejudicar para o paciente. Isto é 
categoricamente nunca seguido. Todo doutor único devia ser 



processado para quebrar seu juramento solene toda vez que eles 
prescrevem uma droga de prescrição farmacêutica, ou qualquer hora 
eles recomendam que um paciente tome uma não-prescrição no 
balcão droga. Por que? Porque ele tem sido provado, e até os 
próprios estados de literatura dos fabricantes de droga que toda 
droga única, sem a exceção, dano de causas para o corpo.  

Insiders reporta que por anos a indústria de tabaco secretamente 
pagou milhões de dólares para produtores e diretores individuais do 
cinema e televisão mostra, tendo certeza aqueles cigarros eram 
proeminentemente e positivamente exibidos em seu cinema e 
programas. Você já perguntou-se por que? Nos filmes velhos quando 
uma pessoa estava ficar antes de um pelotão de fuzilamento, quando 
perguntou se ele tivesse alguns pedidos finais sua resposta era 
sempre "Um cigarro?" A indústria de tabaco investiu milhões de 
dólares inventando mensagens subliminais específicas para ser posto 
em programas como isto para brainwash nós em usar seus produtos. 
As companhias de droga estão fazendo as mesmas hoje.  

Whistleblowers reportou aqueles documentos internos em ambos os 
fabricantes de droga e FDA mostra a aquelas drogas, ambas as 
prescrição e não-prescrição, não tenha nenhum efeito positivo em 
mais de 70 por cento das pessoas que usam eles. Porém, estes 
mesmos documentos mostram que toda não-prescrição e drogas de 
prescrição têm efeitos colaterais negativos em 100 por cento das 
pessoas que usam eles. Toda não-prescrição e drogas de prescrição 
são ineficazes e doença de causa.  

 

Eu virtualmente tenho em minhas centenas da mão de artigos que 
mostram a aquela doença de causa de drogas, drogas são ineficazes, 
as companhias farmacêuticas sabem que a doença de causa de 
drogas e não trabalha ainda são esta informações, e os vários 
governo regulatory corpos em torno do mundo, inclusive o FDA, estão 
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Consumidores, mas ativamente estão trabalhando com a indústria 
farmacêutica para proteger seus lucros. Nos últimos cinco anos só é 
estimado aquele mais de 100,000 artigos de notícia individuais eram 
escritas expondo esta informações. Muito poucos destes artigos já 
vêem a luz de dia. Eles nunca fazem as manchetes da primeira 



página. Em meu Site da Web, www.naturalcures.com, eu estarei 
listando todos destes artigos assim você pode ler eles em sua 
totalidade. A evidência está subjugando. Deixe-me só tagarelar 
algumas mais manchetes para dirigir para casa o ponto até adicional.  

"Drogas de azia ligadas para pneumonia."  

"Drogas de colesterol não fazem nada para prevenir doença de 
coração."  

"Fabricante de droga admite fraude, mas vendas ainda florescem."  

"Merck devia ter Vioxx preso 2000."  

"CIENTISTAS de FDA eles mesmos expõem problemas importantes 
com cinco mortais drogas."  

"Governo acha anúncios de Celebrex enganando."  

"Biogene voluntariamente suspende droga depois das mortes das 
pessoas que usaram isto."  

"Causa de horas de internos longos erros médica resultante 
indeaths." 

"Transfusões de sangue em nascimento quase sempre 
desnecessário."  

"Merck tentou enterrar Vioxx concerne por anos."  

"Crestor prejudica rins."  

"Doa coração de dano de drogas."  

"Antibióticos levantam risco da morte de coração."  

"Glaxo ordenou lançar dados negativos em suas drogas."  

"Anúncios para drogas controversas devem ser mudados."  

"Reclamações de droga alcançam registro alto."  

"Cientistas não vêem nenhuma necessidade para drogas de dor."  

"Whistleblower adverte de mais riscos de droga."  

"Drogas da atenção deficitárias têm efeitos a longo prazo negativos."  

"A maioria das pessoas não precisam de vacinas de influenza."  



"Splenda reivindica insubstanciado e falso."  

"Antibióticos de espectro largo posam ameaça de saúde séria."  

"Cientistas dizem doença de causas de sal de estrada."  
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"Setenta e cinco por cento de americanos mais de cinqüenta são 
viciados de droga farmacêuticos."  

"A Associação Americana de Médicos admite prescrição drogar efeitos 
colaterais são agora a quarta causa principal da morte na América."  

"Um cientista de FDA admite Vioxx só pode ter causado tantos como 
150,000 mortes. O FDA é virtualmente indefeso contra catástrofes 
semelhantes com outras drogas."  

"Drogas de prescrição são agora matança mais pessoas que as 
doenças eles deveriam estar curando."  

"Crestor causa dano de músculo sério e outros riscos de saúde."  

"Fracasso de coração de causa de marca-passos."  

"Colesterol abaixando drogas podem ativar ataques cardíacos."  

 

Eu posso continuar, e em, e em, e em, e em.  

7. Ainda não segura que a indústria farmacêutica empurra drugsales 
e uso a todo custo, e tem um desejo insaciável por lucros crescentes? 
Então considere isto:  

As enfermeiras recebem presentes e dinheiro em uma tentativa para 
induzir eles para administrar drogas de um fabricante específico.  

As escolas conseguem $500 por mês para toda criança que eles estão 
usando uma droga psiquiátrica, inclusive Ritalin ou Prozac. Este dá 
um incentivo importante para as escolas conseguir crianças drogadas.  

Os doutores habitualmente conseguem visitas de farmacêutico de 
vendas reps. Estes de vendas reps não diz a doutores como curar e 
prevenir doença. Estes de vendas reps tem apresentações muito 
sofisticadas que são projetadas para dizer a doutores como eles 
podem aumentar seus lucros. Estes farmacêutico de vendas reps diz 
a doutores como eles podem fazer mais dinheiro prescrevendo mais 



drogas. Estas apresentações têm quase zero informações sobre a 
segurança ou efetividade destas drogas. A preocupação não é o 
paciente; A ênfase é como doutores podem fazer mais dinheiro.  

Os doutores recebem gratificações de dinheiro para prescrever 
drogas.  

Os relatórios de Diário de Wall Street que professores tomam os 
pagamentos para expressar certas visões.  
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Os doutores em painéis do governo consultivos fazem recomendações 
para drogas enquanto sendo paga quantias enormes de dinheiro 
pelos fabricantes daquelas mesmas drogas.  

Pesquisa das companhias de droga habitualmente fundações de 
patrocinador. Um exemplo é Amgen deu $150,000 para pesquisa 
feita pela Fundação de Rim. Lembre, todas as fundações, todas as 
caridades, e toda pesquisa que é conduzida drogadas são quase 
sempre pagas por pelas companhias de droga eles mesmos, e então 
garantam os resultados que eles querem.  

 

8. Ainda não seguros que os anúncios que você vê na televisão, ou 
readin revistas e jornais, ou ouçam no rádio são cheios com 
decepções, informações fraudulentas, enganando dados, e mentiras 
sinceras? Então considere isto:  

Os anúncios de Televisão habitualmente usam palavras como 
"maiores," "mais bom do mundo," "melhor," etc. não existe nenhuma 
concretização para estas reivindicações.  

Em virtualmente todo anúncio visto existem atores usados. Quando 
você vir alguém dizendo a você o quão maravilhoso seu produto é 
que você está sendo enganado. As pessoas nos anúncios raramente, 
se sempre, usaram o produto e estão simplesmente lendo uma 
escritura. Quando você vir pessoas vestidas como doutores, policiais, 
ou julga que você está sendo enganado como eles são simplesmente 
atores. É importante notar isto quando estes anúncios forem 
desenvolvidos as companhias especificamente querem criar um 
"impressão líquida" que você, o consumidor, receberá do anúncio. 
Estes "impressões líquidas" são sempre infiéis. Isto significa que uma 
companhia vende um certo produto quer você, o cliente, acreditar em 



que algo que é categoricamente infiel. Isto é como anúncios são 
criados. Um exemplo é uma companhia da cerveja, a fim de 
aumentar vendas, quer produzir um anúncio que consegue o 
espectador para conscientemente ou subconscientemente acreditam 
que bebendo sua cerveja realmente ajudará eles perder peso. Esta 
intenção recebe para a companhia de mídia produzindo o anúncio. O 
anúncio é então produzido usando técnicas sofisticadas para alcançar 
a meta. Isto é exatamente como anúncios são produzidos. Eles são 
falsos, eles estão enganando, e eles deviam ser parados.  

Em restaurantes e na televisão comida é mostrado dando a você a 
impressão isto quando você comprar o produto que parecerá que o 
que você vê. Para qualquer um que já comprou qualquer coisa, ele 
absolutamente nunca olhou assim quando era mostrado  
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Na televisão, ou como apareceu no pacote ou apareceu no menu de 
restaurante. Isto é falso e enganoso, mas tem permissão para 
acontecer por causa do lobbyists saldando a nossos políticos 
amigáveis.  

• No cinema e na televisão mostra a companhias habitualmente 
secretamente pagam milhões de dólares para ter seus produtos 
proeminentemente exibidos ou usados pelos personagens no cinema 
e programas de televisão. As escrituras são realmente escritas ao 
redor produtos para encorajar você para comprar eles. Isto é passada 
sem revelação, e para covertly brainwash você em comprar produtos.  

9. Ainda não seguras que todas no balcão não-prescrição 
andprescription drogas são venenos e causando você dano grande 
físico e sentimental? Então considere isto:  

Dependendo de que você escuta , ou o terceiro ou quarta causa 
principal da morte na América é doutores. Isto é porque 
habitualmente medica prescreve drogas que matam seus pacientes, 
ou apresentem cirurgias que são fracassadas e os pacientes morrem, 
ou o doutores misdiagnose a enfermidade e faz a coisa errada que 
causa a pessoa para morrer.  

O Diário da Associação Americana de Médicos, Vol. 284 estados, 
"Coisas como cirurgia desnecessária, erros médicos, efeitos negativos 
de drogas, etc., porque quase tantas mortes como doença de coração 
e câncer. Mais de 250,000 pessoas na América só morrem todo ano 



de atividade ou terapia dos médicos. Esta conta só para as mortes; 
Eles não incluem pessoas que estão permanentemente mutiladas, 
machucados, ou desenvolvam sérias outras condições médicas devido 
a drogas e procedimentos cirúrgicos. O número das pessoas que fica 
inaptidões ou desconforto sério permanente, ou desenvolvam outras 
doenças de drogas e procedimentos cirúrgicos podiam exceder mais 
de três milhões das pessoas por ano na América só."  

A terapia de Estrogen é agora mostrada para ser muito perigosa.  

Abaixando colesterol não prevenirá um ataque cardíaco.  

Uma aspirina um dia pode dar a você um golpe. Nova pesquisa 
também mostra a pode destruir sua vista.  

Os protetores de sol não previnem câncer de pele, eles causam isto. 
Os cientistas dizem cinco ingredientes na maioria dos protetores de 
sol são altamente carcinológicos.  
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Desde a invenção de protetor de sol, taxas de câncer de pele nos 
Estados Unidos subiram. Ninguém pode explicar isto. Ninguém pode 
explicar por que a incidência de câncer de pele nos países tropicais 
onde os raios de sol são os mais fortes são muito baixos.  

Foi reportado aqueles mais de sete milhões de americanos mais 
velhos que sessenta e cinco recebem prescrições para drogas que um 
painel de peritos julgados impróprios para usa pelo de idade 
avançada por causa de efeitos colaterais potencialmente perigosos.  

De acordo com um estudo no Diário da Associação Americana de 
Médicos, toda droga de prescrição tem efeitos colaterais perigosos, e 
mais de 20 por cento deles aparece o mercado sem quaisquer 
advertências.  

Em livro do Ralph Nader O Banquete Químico, ele conversa sobre 
como a Comida e Droga Administração enganou consumidores e 
escondeu informações importantes sobre a segurança de drogas e 
aditivos de comida. Isso era durante trinta anos atrás. Incrivelmente, 
nada mudou.  

É estimado na taxa atuais a maioria de americanos consumirão mais 
de 1,000 libras de não-prescrição acima-do-coun-ter e drogas de 
prescrição acima dos próximos vinte anos. Este aumento volumoso 



em consumo de droga está em proporção direta para o aumento de 
doença grave, a duração de toda doença grave, e a severidade de 
toda doença grave.  

 

10. Ainda não segura aquela publicidade está tendo um efeito 
importante onwhat que você acredita e pensa? Então considere isto:  

A publicidade tem um choque tão profundo nas pessoas de lavagem 
cerebral em acreditar naquelas drogas e vacinas são tão importantes 
para saúde, aquele se uma pessoa não dá suas drogas de crianças e 
as pessoas de vacinas acreditam que as crianças estejam sendo 
serviços abandonados e sociais poderem levar as crianças.  

As pessoas que nunca tomaram quaisquer drogas em todos estão 
agora entrando em seu doutor e exigindo certas drogas que eles 
viram anunciado na televisão.  

Um dezoito ano de idade consegue mais impressões de anúncios de 
droga que qualquer outra publicidade. O médio dezoito ano de idade 
será exposto para mais de 50,000 anúncios de droga.  
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Os anúncios tentando convencer que pessoas da atenção de adulto 
que desordem deficitária estão sendo chamadas falsas e enganosas, 
e nada além de um marketing ploy pela companhia de droga para 
convencer que pessoas que eles precisam comprar suas drogas. 
Obviamente Está trabalhando como as vendas destes foguete de 
drogas.  

 

11. Ainda não seguras aquelas histórias de horror em relação ao FDA 
andthe indústria farmacêutica não existem? Então considere isto:  

• Uma criança, Alexander Horwin, era diagnosticada com uma forma 
agressiva de câncer de cérebro e sofria duas cirurgias. As primeiras o 
deixou incapaz de caminhar e com dano de nervo ótico. O segundo o 
deixou tumor livre, mas seus doutores informados seus pais que a 
doença ameaçada para retornar se ele não recebesse tratamento. Os 
doutores recomendaram de última geração tratamento de 
quimioterapia. Era o melhor no mundo, mas o risco incluiu dano para 
o coração da criança jovem, pulmões, fígado e rins; E podia levar a 



perda de audição, estatura pequena, infertilidade, mais cânceres, 
intelectual recusa, ou até morte.  

Menos que quatro meses depois de começar tratamento, Alexander 
morreu; Mais provavelmente da quimioterapia propriamente. Só mais 
tarde fez os pais aprendem, lendo diários médicos vários, que a de 
última geração quimioterapia recomendada pelos doutores eram 
provadas para ser ineficazes para crianças jovens. Os diários médicos 
vários reportados que a droga Alexander recebia causava ataques 
apoplécticos, demência e morte, e até causaram câncer 
propriamente. Esta de última geração quimioterapia era apresentada 
no hospital das crianças prestigiosas.  

Os pais acharam que existiam outros tratamentos que eram 
potencialmente longes menos perigosos mas, de acordo com o FDA 
decide, não podia ser administrado. Os pais também acharam 
histórias de como as pessoas com a mesma doença que seu filho que 
recebeu estes tratamentos adicionais eram saudáveis e sofriam 
poucos, se alguns, efeitos colaterais. O problema era, unbeknownst 
para os pais, o tratamento seu filho recebeu era parte de um FDA 
aprovou tentativa clínico. O regulamento de FDA que preveniu a 
criança jovem de receber o tratamento alternativo é parte da Comida, 
Droga, e Ato de Cosmética, e foi apoiado por vários processos e 
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Signifique ser aqueles americanos não têm a liberdade para escolher 
o que eles e seus médicos acreditam é melhores. Um jornalista 
investigativo declarado, "Poucos Americanos estão cientes que suas 
opções de tratamento, realmente suas escolhas mais pessoais 
médicas, são reguladas pelo governo e são seriamente limitado se 
eles ficarem mal." Este menino jovem viveu só cinco meses depois de 
ser diagnosticado com câncer, ainda suas contas médicas totalizadas 
quase $250,000.  

• A história triste de Jack e Maryanne Kunari: Seu filho wasdiagnosed 
com câncer de cérebro. Cirurgia de doutores recomendados, radiação 
e quimioterapia, e disseram os pais dos efeitos colaterais 
devastadores. Os doutores reivindicaram aquele Dustin jovem teve só 
quatro meses para viver. Os pais acharam um doutor de saúde 
alternativa, Burzynski. Quando os pais disseram seus doutores 
médicos que eles estavam pensando sobre tratamento alternativo 
como uma opção, eles eram advertidos que existia uma boa chance 



que assistentes sociais do estado podiam entrar e forçar o menino 
jovem para receber os "tratamentos convencionais de quimioterapia, 
radiação, cirurgia e drogas. "É incrível aquelas pessoas têm que viver 
com a tensão de não só tendo uma condição médica severo em sua 
família, mas sendo ameaçada que o estado entrará, tome seu filho ou 
filha longe de você, e force eles a receber tratamentos horríveis, 
dolorosos médicos que matarão eles." O FDA diz que pacientes 
devem usar aprovaram terapias, e não consiga nenhum sucesso 
daquelas terapias antes de ir para quaisquer alternativas. Isso 
significa aquele se uma pessoa tem mortal câncer que eles devem 
tomar as drogas venenosas, a radiação e quimioterapia, e paguem 
centenas de milhares de dólares para a indústria de câncer, embora 
estes tratamentos são mortais e potencialmente podiam matar eles. 
Afortunadamente para Dustin jovem, o argumento aconteceu antes 
destas leis entrarem em efeito, e os pais não estavam destinados por 
eles. O menino jovem recebeu a alternativa toda-tratamentos de 
câncer natural por quatro anos. Oito anos mais tarde, Dustin Jovem é 
tumor livre, saudável e fora de medicamento. Você nunca saberia que 
ele estava doente, sua mãe disse. Se este menino jovem tomou o 
tratamento convencional recomendado pelos doutores médicos de 
drogas, cirurgia, radiação, e quimioterapia, a Não Segura? 261  

O menino teria experimentado uma existência de dolorosamente 
doloroso, horrível e provavelmente teria morto dentro de alguns 
meses de qualquer maneira.  

A fim de proteger os lucros de grandes negócios, INSPETORES de 
FDA avaliam segurança de peixe pelo método incrível de 
simplesmente cheirando o peixe. Claro que eles só cheiram uma 
porção pequena de peixe para determinar se é seguro para consumo 
humano. Isto é cômico em melhor.  

Existem regras e regulamentos instalar proteger consumidores de 
contaminou comida produzida por fabricantes de comida, 
restaurantes, e restaurantes de comida rápida. Estas regras e 
regulamentos estão habitualmente quebrados em níveis alarmantes. 
Existe várias histórias de notícias importantes mostrando as centenas 
das violações que habitualmente existem diariamente em 
restaurantes de comida rápida em todo o país. Este significa é 
virtualmente impossível comer em um restaurante, e principalmente 
um restaurante de comida rápida, e coma comida que não é secreto 
como "contaminou" e "impróprio para consumo humano." Isto 
significa que toda a comida em restaurantes, e principalmente 



restaurantes de comida rápida, estão cheios de doença causando 
agentes. Para aqueles de você que come esta de maneira de comida 
regular, ele alguma maravilha é por que você consegue tão doente? A 
resposta é as corporações publicamente negociadas que possuem 
estes restaurantes e produzem esta comida estão fazendo você 
doentes, todo no nome de seus lucros.  

O número das pessoas que estão ficando doente de comer em 
aumentos de restaurantes de comida rápida todo ano.  

 

12. Ainda não seguro aquele aspartame (NutraSweet®) é um dos 
aditivos de comida mais perigosa disponível hoje? Então considere 
isto:  

• NutraSweet®, que é aspartame, contém methanol, um álcool de 
madeira a qual é um mortal veneno. Aspartame era aprovado 
baseado em 112 estudos submetidos para o FDA pelo fabricante 
original, Produtos farmacêuticos de Surrel, que era adquirido por 
Monsanto. Todos estes estudos eram pagos por e subsidiado pela 
companhia de droga. Os críticos que olham para estes estudos, mais 
notavelmente os quinze estudos giratórios que o FDA baseado sua 
aprovação em, estão surpresas e pasmas que alguém podia deduzir 
aquele aspartame é seguro. Está espantando 262 Curas Naturais 
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Aqueles dos assuntos no estudo morto dentro de um ano depois de 
tomar aspartame. Alguns dos estudos mostraram a pessoas que 
estiveram tomando aspartame estava tendo ataques apoplécticos de 
cérebro. Uma vez que o aspartame era retirado das dietas dos 
assuntos os ataques apoplécticos de cérebro cessado. Todos os 
estudos eram muito pequenos, consistidos em só uns muito poucos 
assuntos, e a duração era só alguns meses. O FDA hoje recebeu mais 
reclamações das pessoas que consumiram aspartame e tiveram 
efeitos colaterais negativos grandes que qualquer outro aprovou 
comida, ainda nenhuma ação já foi tomada.  

13. Ainda não seguros que seus pensamentos e energia em geral 
isimportant para sua saúde, e podem ter um choque importante em 
sua fisiologia, e doença? Então considere isto:  

A energia magnética da Terra é substancialmente mais baixa que já 
tem estado em história. Muito poucas pessoas realmente 



permanecem com seus pés diretamente na Terra, permitindo a eles 
levantar aquela energia. O gauss da Terra, que é medida de energia 
magnética, era uma vez 4.0; Hoje está às .04. Para qualquer 
organismo para crescer e prosperar, magnetismo saudável é um dos 
primeiros requisitos. Se você tomar um imã e pôr isto debaixo de 
alguma palha molhada e colocar um núcleo de milho em cima de que 
ele você logo terá um talo de milho. Porém, reduza ou elimine o 
magnetismo e você terá pequeno para nenhum crescimento. O núcleo 
potencial morrerá. Por que? Porque magnetismo é essencial por toda 
vida para existir. Onde o magnetismo da Terra é baixo, degeneração 
de celas desenvolve. Se você trabalhar em edifícios ou áreas que são 
destituídos de magnetismo saudável que você desenvolve um 
anfitrião inteiro de desordens físicas.  

A mente e pensamentos podem ter um efeito instantâneo dramático 
na química do corpo e como todo órgão e funções de glândula 
trabalham. Nas pessoas de prova que foram diagnosticadas com 
desordem de personalidade múltipla, pensada foi mostrado fazer o 
que é cientificamente impossíveis. Em um exemplo particular, sangue 
da pessoa era testado e achava ser livre de diabete. Dentro de 
minutos, quando sua personalidade mudou, o sangue foi tomado 
novamente e a pessoa era achada para ter diabete. Isto é fisicamente 
impossível de acordo com todos os cientistas. Mostra que a mente, 
ou o sistema de convicção de uma pessoa, pode fazer coisas para o 
corpo e mudar a química de corpo  
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Quando ciência determinou que é impossível fazer isso. Os 
pensamentos e energia absolutamente afetam fisiologia e saúde da 
pessoa.  

A exposição a poluição de eletromagnético como tensão alta dá poder 
a linhas, eletrodomésticos elétricos, computadores, iluminação 
fluorescente, etc. reduz o campo magnético ao redor você, 
aumentando enfermidade e doença.  

Expondo você mesmo para forte, poderoso, Fields saudável 
magnético tem sido cientificamente provado para mudar o pH do 
corpo para um estado mais alcalino, até dissolvendo cálcio deposita 
articulações ao redor artríticas, reduzindo taxa de coração, 
aumentando oxygenation das celas do corpo, reduzindo dor, e tecido 



de músculo crescente resultando em aumentos importantes de força 
e resistência.  

Uma experiência era conduzida por um biólogo de quantum. Quando 
DNA era adicionado a um recipiente os fótones não-físicos alinhar-se 
em um modo ordenado e alinhado com o DNA. Quando o DNA era 
removido, os fótones permaneceram ordenado e alinharam-se onde o 
DNA estava. O mistério é o que os fótones eram conectados a? O 
biólogo de quantum era forçado a aceitar a possibilidade que algum 
novo campo de energia, uma web de energia, algo que ciência não 
descobriu ainda, existe.  

Uma experiência era conduzida pelo exército onde o DNA era 
colocado em câmaras de forma que mudanças elétricas podiam ser 
medidas. O doador do DNA era colocado em um quarto longe da 
câmara onde o DNA estava. O doador era sujeito para excitação 
sentimental consistindo em video clips, que gerou emoções diferentes 
no doador. Ambos o doador e seu DNA, que estava em um quarto 
diferente no mesmo edifício, eram monitorado como o doador exibiu 
os cumes e vales sentimentais vários. Para a surpresa dos 
pesquisadores, o DNA exibiu as respostas idênticas no exato mesmo 
tempo. Não existia nenhum tempo de atraso, nenhum tempo de 
transmissão. O DNA definha e vales exatamente combinaram os 
cumes e vales do doador em tempo real. O exército quis ver a que 
distância eles podiam separar o doador de seu DNA e ainda 
conseguem o mesmo afetar. Eles pararam prova  
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Depois que eles separaram o DNA do doador por cinqüenta milhas e 
ainda tiveram o efeito exato mesmo—nenhum tempo de atraso, 
nenhum tempo de transmissão. O que este quer dizer? Quer dizer 
aquelas celas vivas comunicarem por uma forma previamente não 
reconhecido de energia. Este undiscovered energia campo não é 
afetado por tempo e distância. Isto é por que pensamentos e 
enérgicos rebalancing materiais vão além da compreensão de biologia 
e drogas, e podem absolutamente cura e previnem doença. A ciência 
não quer aceitar isto porque eles não podem patentear isto e ganham 
dinheiro.  

Uma experiência era conduzida com DNA para determinar se 
pensamentos podem afetar DNA. O DNA era colocado em um 
recipiente; era descoberto que o DNA mudou sua forma de acordo 



com a , pensamentos, e emoções dos pesquisadores. Quando os 
pesquisadores sentiram gratidão, amor, e avaliação, o DNA 
respondido por relaxante e o praias unwound; O comprimento do 
DNA ficou mais longo. Quando os pesquisadores sentiram raiva, 
medo, frustração, ou tensão, o DNA respondido apertando em cima; 
ficou menor e desligou muitos de seus códigos. Isto podia ser por que 
pessoas sentem fecham totalmente quando eles experimentarem 
tensão e emoções negativas. Os códigos de DNA eram invertidos e 
eram trocados de volta em quando de amor, joy, gratidão, e 
avaliação era sentidas pelos pesquisadores. Esta experiência era mais 
velha seguida em cima por pacientes de prova HIV positivo. Era 
descoberto que existia um aumento de 300 vezes em resistência para 
vírus e bactéria quando os pacientes de HIV positivo sentido amor, 
gratidão, e avaliação. A linha de parte inferior é pensamentos, , 
emoções, e "energia" tem um efeito positivo ou negativo em seu DNA 
estrutura e pode dar a você doença e poder curar você de doença. 
Seus pensamentos absolutamente podem manter você saudável, e 
electro-freqüência geradores e máquinas de balanceamento enérgico 
e remédios homeopáticos, todos os quais lidam com energia, pode 
categoricamente, 100 por cento mantém você saudável e doença 
livre e cura você de doença se você ficar doente.  

Uma revista importante teve um artigo intitulado "Milagre Cura— 
Vazamento o Poder de Finge Medicina." O artigo descreve como um 
professor de Harvard mostra que um placebo  

Não Seguro? 265  

Realmente doença de curas. Bem, realmente, o placebo nada exclui 
ajuda a pessoa acreditar que sua doença será curada e é sua própria 
mente e convicção que cura a doença. Para assinalar isto, mostra a 
aqueles placebos são moderadamente efetivos quando dados como 
tablete um pouco branco, mas muito mais efetivo quando dado como 
uma cápsula vermelha grande, e ainda quase 100 por cento efetivo 
quando o paciente tiver que fechar sua manga e consegue uma 
injeção. Em efeito como o nível de convicção sobe o poder do 
importar de aumentos e o corpo simplesmente cura propriamente. 
Este shows que o importar de causa o corpo para curar propriamente.  

Tudo emite energia. Os pesquisadores mostraram a aquelas plantas 
crescerem muito melhor em panelas feitas de barro em vez de 
panelas feitas de plástico. Por que? Porque plástico é um material 



artificial que emana vida drenando energia. As panelas de barro e 
outro térreo ou materiais naturais emanam vida sustentando energia.  

No livro As Mensagens Escondidas na Água, por Masaru Emoto, é 
mostrado que a estrutura da água é dramaticamente afetada por 
pensamentos. Candice Atrevido, Ph.D. Diga, absolutamente pensado 
só pode completamente mudar o corpo. Este livro mostra aos retratos 
assim você realmente pode ver como dramaticamente a água é 
mudada quanto à estrutura simplesmente por pensamentos. Eu 
altamente, altamente, altamente encorajo que você consiga este livro 
e ver os retratos por você mesmo. Vá para www.beyondword.com 
para mais informações. Isto também está discutido no filme O que A 
CAMPAINHA Faz que Nós Sabemos. Para mais www de visita de 
informações. Whatthebleep . com.  

Em pesquisa, quando uma pessoa começar a se preocupar e ter 
tensão, o pH do corpo pode ir de alcalino até ácido em um assunto de 
minutos. Os pensamentos podem causar doença mais rápida que 
qualquer outra causa.  

Em pesquisa, jogadores de pôquer têm suas funções de corpo 
monitorado, e dentro de um assunto de pressão sangüínea de 
segundos e taxa de coração dramaticamente podem mudar só por 
como uma pessoa pensa.  

As Tvs de definição alta emitem tanta energia de eletromagnético 
poderoso que em um edifício comercial, ligando uma TV de Definição 
Alta eliminou sistemas de computador inteiro. Além de, Tvs de 
Definição Altas podem nocautear sensação natural do pássaro de  
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Direção. O eletromagnético acena também tem adverso afeta em 
golfinhos e baleias e sua habilidade de navegar. Certamente então, 
energia de eletromagnético está tendo um efeito negativo profundo 
em nossa fisiologia e saúde, como também nosso bem-estar 
sentimental.  

O assunto de junho de 2003 da Carta de Townsend para Doutores e 
Pacientes discutiram freqüências baseadas em energia usado em 
clínicas ao longo do mundo e o quão efetivos eles estão em curar as 
doenças incuráveis.  

De acordo com os pesquisadores, freqüências de eletromagnético 
estar por baixo de todas reações químicas e mecânicas no corpo. 



Aplicando uma freqüência que ressona com tecidos específicos ajuda 
o tecido recuperar coerência e cura. Este é contrário a todas as 
teorias médicas e contra o conceito que droga são a única cura e 
prevenção para doença.  

É realmente ilegal para usar uma freqüência de eletromagnético para 
curar pacientes, embora a máquina causa absolutamente nenhum 
dano, é nonevasive e indolor. Porém, pessoas individuais podem 
possuir tais máquinas eles mesmos, e usem eles como eles vêem 
ajuste, tão longo como eles não usam as máquinas para curar uma 
doença. Que louco.  

No manual do dono de um computador principal diz, "Produtos de 
LAN de Wireless—gosta de outros dispositivos de rádio—emitir 
energia de eletromagnético de freqüência de rádio. O nível de energia 
emitida por acredita-se que dispositivos de LAN sem fio seja seguro 
para usar por consumidores. Estas recomendações normais refletem 
o consenso da comunidade científica, e são um resultado de 
deliberações de painéis e comitês de cientistas que continuamente 
revisão e interpreta a literatura de pesquisa extensa." O que este 
significa ser que existem muitas pessoas na comunidade científica 
que acredita naqueles produtos baseados sem fio inclusive rádios, 
computadores, dispositivos de posicionamento global, telefones 
celulares, etc. emita tal energia de eletromagnético poderoso e 
negativo que é perigoso para uma pessoa ser exposto para estas 
freqüências. Infelizmente, ainda que você não possui eles que você 
está sendo exposto para esta em uma base regular e consistente. 
Está interessando notar que esta advertência denominada é posta 
nos manuais do dono de computadores.  

Não Seguro? 267  

A comida tem energia. A energia natural que comida orgânica natural 
possui é vital para a saúde do corpo humano. Os microondas 
dramaticamente mudam esta energia e fazem comida perigosa para 
consumir. Considere aquelas pessoas individuais também emitem 
energia, e pode emitir energia em comida também. Um bom exemplo 
era achado na estância termal de saúde do mundo Rancho La Puerta 
famosa no México. Em seu jardim orgânico, metade do jardim era 
cultivado e normalmente mantinha. O outro metade do jardim 
também estava cultivado e normalmente mantinha, mas com a 
adição de ter os jardineiros conscientemente emitem amor para as 
plantas. No fim da estação crescente, o metade do jardim que recebia 



amor produziu duas vezes tanta colheita como o outro metade. Não 
existe nenhuma explicação científica.  

Um chiropractor amigo minhas tido duas árvores na frente de sua 
janela. Uma árvore ele olhou para e emitiu energia de amor. A outra 
árvore ele olhou para e emitiu ódio e energia de raiva. Em seis 
semanas a árvore que recebeu ódio e energia de raiva estava murcha 
e quase morta; A outra árvore estava florescendo. Novamente, não 
existe nenhuma explicação científica.  

Minha mãe e avó cozinharam o exato mesmo macarrão italiano com 
marinara molho. Olhou o mesmo, cheirou o mesmo, e era quase 
idêntico, mas você podia sempre dizer que fez a arte culinária. Eu 
podia nunca entender como podia saborear ligeiramente diferente. Eu 
assisti minha avó cozinhar e eu assisti minha mãe cozinhar. Eles 
fizeram exatamente as mesmas coisas. Eles cozinharam em 
exatamente as mesmas panelas na exata mesma cozinha. Eles 
usaram os mesmos ingredientes e fizeram tudo exatamente o mesmo 
modo. Eu podia nunca entender por que minha mãe está cozinhando 
saboreada diferente que da minha avó até que eu entendi que cada 
pessoa emitiu um tipo diferente de energia de amor na comida, que 
afetado o gosto da comida.  

Enquanto pesca no Canadá, nosso guia indiano tomaria nosso peixe 
recentemente pego e cozinharia isto acima de um fogo aberto feito de 
madeira. O peixe era delicioso. Um dia estava chovendo fortemente e 
nós decidimos cozinhar dentro de acima de gás. O peixe era delicioso, 
mas saboreou diferente. Eu pedi o guia indiano como isso podia ser. 
Ele explicou aquela madeira transmitiu energia diferente na comida 
que a chama de gás.  
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A energia Fields são levantados por todos os seres vivos no planeta. 
As baleias usam energia para navegar os oceanos. O salmão são 
planejados, nade a jusante no oceano, e então tenha a habilidade 
incrível de nadar de volta para o lugar exato que eles eram 
planejados para canção seus ovos. Os pássaros retornam ao lugar 
exato depois de milhares ambulantes de milhas. A ciência não pode 
explicar isto porque ciência não acredita em ou entende energia 
Fields.  



Os pacientes do hospital que tiveram uma visão que incluiu jardins 
bonitos sentidos melhores e curou mais rápido que pacientes sem a 
visão.  

 

14. Ainda não segura aquela música um efeito poderoso está usando 
physiologyand sua saúde e bem-estar? Então considere isto:  

• A pesquisa mais recente confirma aquela música ultrapassa sua 
mente consciente. Vai diretamente para e estimula a parte do cérebro 
que controla suas emoções e pulsações vitais como coração e taxas 
respiratórios, como também pressão sangüínea. A música que é 
tocada às sessenta batidas ou menos por minuto diminuir a 
velocidade suas respostas metabólicas, que não só diminui seu nível 
de tensão, mas também aumenta a quantia de endorfinas químicos 
seu cérebro lança e leva a fortalecimento de seu sistema 
imunológico. O exato oposto aconteça quando escutando música que 
é contra o ritmo natural do corpo. Escutando música especial que foi 
projetada para trabalhar com a freqüência natural do corpo ajudou 
que pessoas reduzisse ou eliminar tensão, ansiedade, dor, insônia, 
mau humor, e suscetibilidade para frios pegadores e Mais, como 
também ajudando a eliminar e prevenir muitas outras doenças. 
Também foi achado girar o corpo pH de ácido até alcalino, onde 
doença não pode existir. A tensão reduzindo música como isto tem 
sido provado por saúde-se importar médicos em torno do mundo 
para ser uma ajuda importante em eliminar doenças degenerativas 
sem drogas e cirurgia.  

15. Ainda não segura aquela pesquisa e estudos científicas filledwith 
falsidades ideológicas que são ser medicadas e alteraram persuadir 
você para uma certa linha de pensar, e em muitos casos são mentiras 
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De acordo com o Oficial do FDA de Inspetor General, testes do 
dispositivo médicos eram duas vezes como provável para violar 
regulamentos de FDA como testes para drogas e biologics. Setenta e 
cinco por cento das violações citadas incluídos dados perdidos, dados 
pobres, e falsificação de dados. As estatísticas e informações 
fraudulentas de pesquisas fraudulentas são excessivas na saúde-se 
importar indústria.  

A maior parte de estatísticas apresentadas pela comunidade médica 
são falsas, enganando e enganosas. Exemplo: Em uma experiência 



recente, 100 indivíduos eram enviados para psiquiatras para 
avaliação em se ou não eles tiveram desordem da atenção deficitária. 
Estas pessoas estavam incrivelmente enfocadas, bem-bal-anced, 
nunca tinha estado em quaisquer drogas psiquiátricas, incrivelmente 
saudáveis, e mantiveram graus altos na escola. O psiquiatra não 
soube isto. Eles eram informados simplesmente que eles estavam 
tendo alguns problemas de concentração e precisou de uma avaliação 
cheia. Toda únicas destas pessoas eram diagnosticadas com 
desordem da atenção deficitária e prescreviam Ritalin ou outras 
drogas psiquiátricas pelo psiquiatra. Isto é fraudulento e ultrajante.  

A maioria de estuda conduzido pela indústria médica estão 
especificamente projetadas estudos para conseguir os resultados que 
a indústria quer. A maioria de estuda mão-selecionou assuntos. Estes 
assuntos estão especificamente escolhidos com conhecimento cheio 
que eles produzirão os melhores resultados. Na maioria dos estudos, 
o número de assuntos pode ser tão pequeno quanto só cinco pessoas, 
e o comprimento de tempo o estudo é conduzido pode ser tão 
pequeno quanto algumas semanas. Muitas companhias farmacêuticas 
fazem estudos de ensaios, compreendendo o melhor caminho para 
conduzir um estudo para fornecer os resultados que eles precisam 
conseguir aprovação de FDA de drogas. Você simplesmente não pode 
acreditar em quaisquer dos estudos ou dados de pesquisas ou 
alegados "evidência científica" submetida pela indústria farmacêutica.  

Considere como "evidência científica" é produzida.  

 

1) Toda evidência científica é comprada e pagou por pela companhia 
que se beneficiará de um particular achando.  

2) Existem, em muitos casos, centenas de testes que são feitos antes 
do teste final. O público nunca veja o que continuam nos testes 
iniciais. Esta informações são escondidas e mantiveram secreto. 270 
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3) Os testes iniciais mostram que as drogas são ineficazes e 
perigosas, mas os fabricantes estão tentando achar um perfil 
específico de uma pessoa que podia ver um pouco de benefício.  

4) Quando a avaliação final é feita, o perfil individual foi refinado tão 
bem que você não está chegando em qualquer lugar perto de um 



retrato global verdadeiro de como esta droga ou procedimento 
afetarão a população geral em grande.  

5) Os testes são normalmente feitos com um grupo muito pequeno 
das pessoas, que não podem dar a você informações precisas sobre 
como isto afetará números grandes.  

6) A tentativa é normalmente feita para um período muito pequeno 
de tempo.  

7) As estatísticas e os resultados estão sempre falseados em termos 
de sua eficácia e segurança.  

8) Os painéis finais revisando isto e dando suas recomendações são 
normalmente sempre na folha de pagamento da companhia que quer 
que o particular achando.  

Como você pode ver, este tipo de pesquisa científica é de nenhuma 
maneira precisa, mas é falsa e enganosa. Isto é por que você não 
pode acreditar em algum "evidência científica."  

16. Ainda não seguro que o FTC é um unpoliced, 
unregulatedindependent governo agência que realmente é juiz, júri, e 
executor, suprimindo o direitos de americanos enquanto protegendo 
os lucros de grandes negócios? Então considere isto:  

Existem tantas histórias de como o FTC atacou companhias venderem 
saúde alternativo-cuidado cura que são inocentes e absolutamente 
trabalham. Darrel Stoddard teve um produto chamada Bio-Fita que 
reduzida ou eliminou dor em mais de 90 por cento dos assuntos 
tentaram. Mais de 18,000 pessoas usaram este produto com 
resultados espetaculares. Mas porque a indústria de dor é tão 
lucrativa, este produto era espremido pelo FTC e virtualmente 
proibido do mercado.  

O governo gasta dezenas de milhões de dólares processando pessoas 
e companhias pequenas que não têm os recursos para defender eles 
mesmos. É David contra Goliath. Se você for processado pelo 
governo, você não tem uma chance.  

O FTC admite que normalmente não faz, e o FDA não faz, receba 
quaisquer relatórios das pessoas feridas por produtos sendo vendidos 
que eles atacam e seguem.  

Não Seguro? 271  



• David Walker era achado para ter câncer, e era informado por seu 
doutor que ele teve não mais do que três a cinco anos antes de seu 
câncer de dois pontos o matar. Doze anos mais tarde, Walker é 
câncer livre. Walker curado ele mesmo. Ele criado seu próprio 
tratamento, que inclui ervas, enzimas, nutrientes vitais, detoxification 
e terapia enérgica que recarregaram as celas esvaziadas, alkalized 
seu corpo e permitiram a seu câncer para desaparecer. Ele 
compartilhado seu conhecimento e ajudou centenas de outro câncer 
que pacientes eliminam sua doença sem drogas ou cirurgia. Mas a 
Comissão de Comércio Federal processou Sr. Walker, citando como 
registros do sua base Walker reportando que 14 por cento das 
pessoas usando seu protocolo morreu. Porém, o relatório não incluiu 
a taxa de mortalidade acima do mesmo período para pacientes de 
câncer que sofreram as drogas de terapias de câncer aprovado, 
radiação e quimioterapia. Naquele grupo 96 por cento das pessoas 
usando aquele protocolo morreu. Quando o caso de tribunal 
terminado, Walker se tornou um dos milhares de indivíduos e 
companhias cujo efetivo alternativo nondrug e nonsurgical saúde 
tratamentos foram abafados. Você pode ler a história inteira em 
www.sumeria.net.  

As reivindicações de artigo que um individual com câncer de mama 
usou regime do Walker e seu câncer era curado. Quando ela informou 
seu médico, o doutor reivindicado para ter perdido $350,000 porque 
seu câncer de mama foi embora. A Comissão de Comércio Federal, 
debaixo de pressão do FDA, então foi trabalhar. Não importa que 
Walker teve mais de 2,500 atestados das pessoas que amaram seu 
protocolo. Oitenta e seis por cento das pessoas que Walker trabalhou 
com sobreviveu a seu cânceres. O governo não se importou. A única 
coisa que eles se importaram com eram que ele não esteve usando 
aprovou drogas, cirurgia, e radiação.  

O FTC categoricamente protege monopólios. Cem anúncios de 
televisão produziram pelas companhias importantes publicamente 
negociadas eram revisadas para sua precisão. Da 100, todo 100 era 
julgado para ser parcialmente ou totalmente falso e enganoso para 
graus variados! Isto é 100 por cento dos anúncios de televisão 
produzida pelas companhias publicamente negociadas que são falsas 
e enganosas. A Comissão de Comércio Federal deveria proteger nós 
de anunciantes falsos e enganosos. O FTC  
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Tome absolutamente nenhuma ação contra companhias grandes 
publicamente negociadas que estão dando quantias enormes de 
dinheiro para os políticos, embora estas companhias estão 
conseguindo nós para comprar seus produtos debaixo de pretensões 
falsas. Isto é corrupção e fraude nos níveis mais altos do governo.  

Os anúncios para comida são intencionalmente feitos fazer você 
falsamente acreditar que sua comida seja saudável e fará que você 
perde peso. O exato oposto é verdade. A indústria de comida de 
propósito produz estes anúncios falsos e enganosos. As agências de 
publicidade estão debaixo de ordens rígidas para produzir anúncios 
que carregam isto mensagem falsa e enganosa. O FTC sabe isto mas 
faz absolutamente nada.  

A indústria de comida tenta produzir anúncios fazer você acreditar 
que existem benefícios de saúde para seu produto quando o exato 
oposto é verdade. Os produtos realmente doença de causa da 
indústria de comida. Considere aqueles cigarros estavam uma vez 
anunciados como servindo para sua saúde e projetou para melhorar 
saúde. A cola de coca também era originalmente anunciada como um 
bebida que teve benefícios de saúde dramáticos.  

Vá para www.kevinfightsback.com e eu mostrarei a você toda carta 
única que eu recebi e enviei para o FTC. Você estará levar 
absolutamente por como fora de controle o FTC é, e como eles são 
notoriamente e blatantly tentando suprimir o fluxo livre de 
informações, opiniões, e idéias.  

As investigações privadas secretas na Comissão de Comércio Federal 
e os indivíduos que correm esta organização corrupta reportou 
surpreendentes novas descobertas de como esta organização opera. 
Estes relatórios estão sendo confirmados por dentro de 
whistleblowers. A verdade chocante sobre o FTC será brevemente 
publicada, expondo as pessoas individuais. Os nomes serão 
chamados, e a verdade será revelada. As dentro de informações lê 
gostam de um suculento inovativo cheio com adultério, clubes de 
sexo, drogas, payoffs, reuniões secretas com políticos e lobbyists, e 
corrupção em virtualmente todo nível. A aliança Publicando Grupo 
estará publicando um livro no FTC e as pessoas individuais 
envolvidas. Quando a verdade é revelada, esta organização virá para 
desintegrando abaixo, para o benefício de todos os cidadãos 
Americanos.  
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17. Ainda não segura aquela comida orgânica é muito melhor para 
you?Then considerar isto:  

Um estudo de fevereiro de 2003 publicado no Diário de Agricultura e 
Indústria de Comida mostraram a bagas organicamente crescidas 
contêm até 58 por cento mais polyphenolics que aqueles 
convencionalmente cresceram. Isto significa que organicamente 
cresceu bagas têm 58 por cento mais antioxidants que aqueles 
convencionalmente cresceram.  

Um 1993 estudo publicou no Diário de Nutrição Aplicada, mostrou a 
aquele acima do curso de duas comidas de anos orgânicas contidas 
até quatro vezes tantos minerais de rastro, treze vezes mais 
selenium e vinte vezes mais cálcio e magnésio que comercialmente 
produziram produto, e também teve significativamente menos metais 
pesados, inclusive 25 por cento menos principal e 40 por cento 
menos alumínio.  

 

18. Ainda não seguros que nós estamos perdendo a guerra com 
câncer e cer pode-estar ficando pior e pior todo ano? Então considere 
isto:  

• O câncer ultrapassará doença de coração como o número uma 
causa da morte nos Estados Unidos nos próximos anos. Todo ano, 
mais de 1.5 milhões de americanos são diagnosticados com câncer e 
o número está aumentando. A probabilidade que você desenvolverá 
câncer é um em todo dois homens e uma em toda três mulheres, e 
ele está ficando pior. A guerra com câncer tem sido um fracasso 
total. Alguns cientistas estimam aquele até 70 por cento de todo 
cânceres podia ser prevenido simplesmente por mudança dietética. 
Os únicos remédios legais para tratamento de câncer são cirurgia, 
quimioterapia, e radiação. Você pode ir para prisão se você tratar 
câncer com todos os-métodos naturais embora eles são mais efetivos 
que cirurgia, quimioterapia e radiação, e tenham absolutamente 
nenhum efeito colateral negativo. Isto é louco.  

19. Ainda não seguro que o FDA suprime informações sobre natu-ral 
curas? Então considere isto:  

A Revisão de Lei de Califórnia Ocidental publicou um artigo intitulado 
"Por que o FDA Nega Acesso a Tratamentos de Câncer Alternativos?"  



Cientista canadense, Gaston Naessens, criada uma mistura herbária 
chamou 714-X. Esta mistura, a partir de 1991, tem curado mais  
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Que 1,000 pessoas de câncer, como também vários pacientes de 
AIDS. O FDA o atacou. A história está em hTTP de Site da Web: 
//www. Luminet.net/~wenonah/new/naessen.htm .  

O inverno de Jason criou o Câncer de Matança de livro, que vendeu 
mais de um milhão de cópias, sobre como ele curado seu câncer com 
ervas. Ele é citado como dizendo que, "eu devo dizer a você que eu 
era assustado sobre publicar um livro que conversa sobre como ervas 
podem curar câncer. Eu não era preparado para empreender as 
bilhões companhias de droga de dólar, as associações e doutores 
médicos, todos os quais roeriam e cuspe fora ninguém que ousariam 
dizer isto possivelmente, só possivelmente, ervas podem ajudar." Os 
invernos esboça o destino típico de câncer natural e outras curas que 
são anunciadas em publicações dos Estados Unidos. Normalmente a 
publicação entra em muita dificuldade para imprimir isto no primeiro 
lugar, e então toda publicidade futura é parada. As pessoas vendem 
os produtos estão normalmente enganados ou atraídos em um terno 
falso sobre "praticando medicina sem uma licença," ou "vendam 
drogas sem uma licença," ou venda "drogas não registradas." Se o 
governo não pode parar eles aquele modo, eles normalmente usam 
outra agência federal, os IRES, atacar eles com algum imposto de 
renda falso, forjado carrega. Aqueles que pratica medicina natural, ou 
venda remédios naturais, viva com o conhecimento que eles podiam 
ser fechados qualquer dia.  

Enfermeira registrada, Kathy Stevens, promove os benefícios de 
imãs. Porém, ela é proibida de usar a palavra "dor." Ela deve só usar 
a palavra "desconforto," caso contrário ela é vender um dispositivo 
médico não registrado sem uma licença e fazendo uma reivindicação 
médica que é insubstanciada. Kathy se sofrida de osteoarthritis dor 
por cinco anos. Seu irmão a expôs para um nondrug solução. Sendo 
uma enfermeira registrada, ela era treinada só em drogas e cirurgia. 
Quando seu irmão sugeriu que ela tente imãs, ela riu e ridicularizou. 
De acordo com o estabelecimento médico, imãs não fazem nada para 
reduzir ou eliminar dor ou ter quaisquer outros benefícios de saúde. 
Os estados de comunidade médica que não existe nenhuma exibição 
de evidência científica acreditável que imãs têm quaisquer benefícios 
de saúde qualquer. Enquanto em uma reencontro de família, seu 



irmão teve ela dormir em um bloco dormente magnético e um 
travesseiro, como também uma colcha contendo longe  
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Tecnologia deduzida. Kathy reconta acordando a próxima manhã 
surpresa que ela dormiu a noite inteira sem despertar. Ela 
experimentou absolutamente nenhuma dor pela primeira vez que em 
cinco anos. Ela não podia acreditar que ela era dor livre e seu corpo 
estava cheio de energia. Kathy acredita, experiência baseada sozinha 
pessoal, e aquele de testemunhar incontáveis outros, que 
osteoarthritis dor de ninguém pode ser reduzida ou eliminada pelo 
uso de imãs. Ela não pode dizer a pessoas a verdade, e ela não pode 
dizer a pessoas o que ela experimentou para ela mesma ou 
testemunhada. Se ela fizer, ela podia ser processada e 
potencialmente prendeu e jailed. Na realidade, ela perdeu seu direito 
de fala livre porque suas opiniões são contrário ao monopólio da 
indústria farmacêutica.  

Mantenha em se importe que o FDA quer processar qualquer um que 
está curando doença sem o uso de drogas e cirurgia. Os dezenas de 
milhares de alternative/natural saúde-se importam médicos estão 
arriscando suas muito existências—não por causa de riqueza, mas 
por causa de preocupação genuína para saúde e bem-estar das 
pessoas. É triste para saber aqueles milhões das pessoas sofrem 
desnecessariamente por causa da supressão do governo de 
alternativas naturais.  

Dói-me sabendo aquelas pessoas morrem todo ano por causa da 
supressão do governo da verdade sobre todas as-alternativas 
naturais e os perigos de drogas e cirurgia. Estes doutores ou saúde-
se importam médicos geralmente dirão que eles não curam nada. Em 
muitos casos eles dizem que eles não tratam câncer e eles não 
tratarem qualquer forma de doença, porque dizendo muito poria eles 
em perigo com o FDA. Eles estão agindo como uma organização 
subterrânea, fazendo muito por causa de sua missão para a melhoria 
da humanidade. Como eu mencionei antes, muitas vezes quando 
você vir uma saúde alternativa-se importar médico que eles terão 
que você assina um anfitrião inteiro de formas, retratações, lance 
formas, e declarações afirmando que eles não estão tentando curar 
ou prevenir qualquer doença, e que você está vendo eles debaixo de 
seu próprio livre arbítrio. Por causa de nossa sociedade litigiosa, e por 
causa da opressão imposta pelo governo regulando corpos, estes 



indivíduos maravilhosos, arriscando tanto, deve tomar estas medidas 
a fim de proteger sua habilidade de tratar pessoas que precisam de 
seu tratamento.  
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Em um serviço de notícias de Tempos de Nova Iorque artigo, era 
declarado que mais de metadas de todas as novas drogas aprovadas 
para marketing têm efeitos colaterais severos ou fatais não achado 
em prova, e não reportou até anos depois dos medicamentos ter sido 
extensamente usado. Esta informações era achada por investigadores 
congressionais. O Escritório de Contabilidade Geral mostrou a aquele 
entre 1976 e 1985, de 198 drogas aprovadas, mais de metades deles 
deviam ser tomadas fora do mercado porque eles são tão mortais e 
causaram tantos problemas médicos. Isto novamente mostra que 
tomando qualquer não-prescrição ou prescrição drogam 
absolutamente problemas de causas médicas. As drogas eles mesmos 
dão a você enfermidade, náusea e doença.  

Virtualmente todos os atos violentos cometidos por crianças nas 
escolas ao longo dos últimos dez anos eram cometidos por indivíduos 
que tinha estado em prescritas drogas psiquiátricas. As drogas 
psiquiátrico aumento prescrito a chance de suicídio e dramaticamente 
aumenta a chance de atos violentos. As drogas psiquiátricas 
prescritas são mortais e nunca deviam ser consumidas.  

A maioria de drogas são fisicamente vício. Mais notavelmente, doa 
medicamento, como comprovadas por muitas celebridades, inclusive 
Pressa Limbaugh, que recebia drogas por suas não medicar sabendo 
a natureza viciadora da droga. Incapaz de parar, estas pessoas se 
tornaram escravos para a droga. As drogas também causaram 
problemas médicos grandes como perda de audição permanente.  

 

20. Ainda não seguras aquelas agências do governo lutam 
againstindividuals enquanto permitindo grandes negócios para ir 
unpoliced? Então considere isto:  

As auditorias de IRES três vezes a porcentagem de indivíduos ao 
invés de corporações, negócios pequenos, e sociedades. As maiores 
corporações multinacionais conseguem audited o menos embora eles 
são aqueles mais provável de cometer fraude de imposto.  



Jonathan Wright, DOUTOR EM MEDICINA, escreveu um artigo 
interessante sobre como o FDA está tentando levar nossas liberdades 
de saúde. Ele expõe o fato que a Organização de Comércio Mundial 
está ficando envolvida com regular suplementos dietéticos natural na 
América e em torno do mundo. Quando nosso governo assinou em 
para a Organização de Comércio Mundial que concordou  
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Cometa agir conforme as regras deste corpo multilateral. Os Estados 
Unidos está legalmente obrigado para assegurar leis nacionais na 
América não está em conflito com regras de Organização de Comércio 
Mundial. A União Européia instalar um diretivo em suplementos 
dietéticos. É parte de um foro maior de legislação mundial em que o 
governo dos Estados Unidos está destinado chamado CÓDICE. Isto 
severamente restringirá acesso a produtos de saúde naturais na 
Europa e ao redor do mundo. Isto diretivo é instalado por algumas 
das pessoas mais ricas na Terra de planeta para garantir e assegurar 
seus lucros. O CÓDICE é um do conjunto mais incrível de regras de 
legislativo na história da humanidade. Isto, na realidade, ponha tudo 
uma pessoa consome ou põe sua pele debaixo do controle de um 
grupo pequeno de multibillionaire homens de negócios e corporações 
multinacionais. Este controles de grupo pequeno, supostamente, 80 
por cento da riqueza no mundo. Este grupo de elite pequeno está em 
efeito os regentes da Terra de planeta. Eles agora controlarão toda 
droga, toda vitamina, todo mineral, toda erva, e toda substância que 
você põe em seu corpo ou você põe sua pele. Este grupo particular 
também inclui muitos indivíduos que terminam do governo nazista da 
Alemanha. O CÓDICE está estando virtualmente ignorado pela mídia 
dos Estados Unidos. Quando isto entrar em efeito, mais de 5,000 
produtos virtualmente podiam desaparecer do consumidor 
Americano. Esta lei pelo mundo inteiro classificará vitaminas e 
minerais na Europa como "drogas medicinais." Este significa o preço 
de tais coisas como C de Vitamina ou a erva Echinacea subirá de $1 
ou $2 uma garrafa para $150 uma garrafa. A fim de conseguir 
nutrientes que você terá que ir para um doutor médico licenciado e 
consegue uma prescrição. Conseguindo tal prescrição custará você 
até mais dinheiro. Isto diretivo, para todos os intentos e propósitos, 
virtualmente faz isto ilegal para qualquer pessoa para manter eles 
mesmos saudáveis por supplementing Sobre o qual sua própria dieta 
com nutrientes essenciais. Ficará ilegal para você estar em carga de 
sua própria saúde. A razão que esta organização está eliminando 



nosso acesso a nutrientes é porque este grupo controla a indústria de 
droga farmacêutica em torno do mundo. Este grupo categoricamente 
quer que pessoas fiquem mais doente e mais doente, e tenham cada 
vez mais doença. Este grupo saiba aquele deficiências nutricional são 
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Das causas importantes de doença. Este grupo vai continuar a 
desnudar-se toda a nossa provisão de comida de nutrientes vitais, 
então garantindo aquelas pessoas em torno do mundo continua a 
ficar mais doente e mais doente, e a necessidade para consumo de 
droga parecerá se tornar cada vez mais importante. Este grupo está 
só preocupado com venda mais drogas, não com prevenir ou curar 
doença. Para ler mais neste vai para meu Site da Web, 
www.naturalcures.com.  

21. Ainda não seguros aqueles "peritos" estão geralmente errados 
quando theypresent coisas como fato quando eles deviam estar 
apresentando isto como opinião, ou que estes "peritos" são pagos 
spokespeople e um interesse e conflito financeiro têm de interesse 
em relação ao que eles estão dizendo? Então considere isto:  

Os agentes de talento dão a sua opinião de perito como fato sobre 
que tem talento e que nunca fará isto. Porém, a maior parte de 
agentes de talento têm sido provados para estar errados mais 
freqüentemente que eles são certos. Exemplos: Britney Lanceia 
perdido em seu aparecimento em Procura de Estrela. Elvis Presley era 
informado por um explorador de talento que ele não teve nenhum 
talento e deveu voltar a dirigir um caminhão. A maioria de atores 
importantes, atrizes, e músicos eram informados por peritos que eles 
deviam desistir e eles não tiveram nenhum talento.  

O presidente de Corporação de Equipamento Digital disse que existia 
absolutamente nenhum mercado a longo prazo para uma casa 
computador pessoal. Ele estava obviamente errado para um grau tão 
enorme que os sons de declaração louca. Surpreendentemente, esta 
pessoa fez a declaração no final dos anos 1970.  

O USDA diariamente recomendou mesadas de nutrientes. Estes são 
tomados pelos Americanos públicos como efetivos e cientificamente 
baseado. O USDA não pode dar a qualquer base científica ou razão 
racional como estes números foram estabelecidos. Ao longo dos 
últimos cinqüenta anos estes diariamente recomendaram que 
requisitos radicalmente mudaram. O ponto é aquele só porque uma 



agência do governo diz que você precisa deste ou você não precisar 
de qualquer outra coisa não significa é verdade. Falando de modo 
geral, história mostra que eles estão errados.  

As agências do governo dizem a você os nutrientes que você precisa 
em sua dieta, e em que níveis. Porém, todo poucos anos novos 
nutrientes são descobertos. Só porque um nutriente não tem  
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Sido descoberto não significa que você não precisa disto. Isto é um 
dos importantes razões por que suplementos de comida inteiros são 
tantos melhores que vitaminas químicas ou sintéticas. Também É a 
razão por que estudos e pesquisa feitos em vitaminas sintéticas não 
necessariamente mostram a resultados favoráveis. Quando estudos 
são conduzidos com comida inteira se concentra, comida inteira se 
concentra que não inclui só a vitamina em questão, mas todo o 
cofactors e partes e elementos que desafiam análise, os resultados 
são sempre melhores. Lembre, ciência não é melhor que natureza.  

Acredita-se que impressões digitais seja infalível e um modo preciso 
de identificar uma pessoa; Porém, você foi enganado. A verdade é 
que os peritos de impressão digital superior no mundo em prova 
independente estão errados mais de 50 por cento do tempo!  
 

Peritos Coca-Cola promovida como uma "bebida de saúde" projetada 
para fazer saúde melhor da pessoa. Isto era feito quando Coca-Cola 
conteve a droga da folha de coca propriamente!  

Nos anos 1920 peritos médico cigarro promovidos fumando como 
uma saúde beneficiando prática. Diziam que fumando cigarros 
realmente era saudável para você e podia se beneficiar um individual! 
Isto estava realmente promovido como fato médico no próprio diário 
da Associação Americana de Médicos!  

 

22. Ainda não seguro que você debaixo de está quantias volumoso 
ofphysiological, tensão enérgica, e sentimental que estão afetando 
sua saúde e causando seu corpo para ser ácidas, qual leva a 
virtualmente toda doença? Então considere isto:  

• Eu estava pescando no Canadá com meu bom amigo Dr. Morter, 
um dos pioneiros em pH pesquisa. Depois de nosso terceiro dia de 



pesca em um ambiente livre de tensão sem telefones, nenhum 
computador, nenhuma TV, virtualmente no meio de em nenhuma 
parte, ele disse a mim que toda pessoa tem bloqueado em tensão 
que adversamente está afetando sua saúde. Eu disse a ele que eu era 
totalmente relaxado e não pensava que eu tive qualquer tensão. Ele 
então disse para mim, "Relaxe os músculos em sua fronte," que eu 
prontamente fiz. Ele então assinalou se eu fosse totalmente relaxado, 
como podia eu relaxar músculos em minha fronte? Você vê, se eu 
fosse totalmente relaxado os músculos em minha fronte teria 
realmente sido relaxado e podia não ter sido relaxada qualquer 
adicional. O fato era, 280 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
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Eu estava segurando eles apertado inconscientemente. Nós estamos 
todas debaixo de quantias volumosas de tensão em hoje ambiente 
vivo. Esta causas de tensão nosso corpo pH para ficar ácido, 
instalando o ambiente perfeito para náusea e doença. É vital que 
você de-tensão e relaxa de maneira regular. De-destacando e de 
maneira relaxante regular foi mostrada inverter virtualmente toda 
doença porque o estado de relaxamento cheio põe seu corpo em um 
estado de alcalino pH onde a doença não pode existir.  

23. Não seguro que você precisa comer mais cru, cru organicfruits, 
legumes, nozes e colocações? Então considere isto:  

• Os cachorros que comeram comida de cachorro de padrão artificial, 
quimicamente atado vive, dependendo da raça, entre doze e quatorze 
anos. Os cachorros que são alimentados toda comida crua orgânica, 
como eles comeriam em natureza, viva ser vinte e dois a trinta anos 
de idade.  

24. Não seguras aquelas companhias produzem venenos que eles 
chamam"comida"? Então consideram isto:  

• As pessoas sempre perguntam a mim, "Por que companhias de 
comida e restaurantes põem todas estas substâncias químicas na 
comida?" A resposta é muito simples, eles devem fazer a comida na 
maneira possível mais barata. Isto significa crescendo a comida em 
um modo antinatural, que produz comida que não virtualmente tem 
nenhum gosto. A comida não pode ter permissão para deteriorar, 
como custaria o dinheiro da companhia. É atado com substâncias 
químicas para fazer a comida última um tempo muito longo. No 
processo da comida, substâncias químicas são postas em fazer você 



fisicamente viciado na comida, fazer você mais faminto aumentando 
seu apetite, e especificamente são projetam para fazer você gordura. 
Esta vendas de aumentos e lucros para as companhias de comida. As 
companhias também têm que produzir comida que pode ter uma vida 
de estante de muitos anos, de forma que ele pode ser armazenado se 
não é vendido e a companhia podem ainda fazer um lucro. Comida 
real, inteira, natural não virtualmente tem nenhuma vida de estante; 
vai ranço, então não é lucrativo para as companhias de comida. 
Lembre de meu exemplo antigo de como homogenization e 
pasteurization substituíram o leiteiro.  

O processo de comida propriamente torna a comida de comida real 
que nutre e alimenta o corpo em algo que é estrangeiro para o corpo, 
antinatural e causa o corpo impróprio Não Seguro? 281  

A tensão fisiológica para contender. Ele doença de causas e faz que 
você envelhece mais rápido. Por anos, a indústria de comida recusou 
listar a quantia de trans gorduras na etiqueta. Um custo se beneficia 
análise conduzida em 1999 pelo FDA que propriamente mostrou a 
poupança de $8 bilhão por ano em doença de coração evitada custa 
só, e uma economia de 5,000 Vidas americanas se trans gorduras 
eram listadas na etiqueta. De fato, você podia dizer o fracasso do 
FDA exigir as companhias de comida para listar trans gorduras 
causaram a morte de 5,000 americanos. Talvez o FDA devia ser 
listado como uma organização terrorista?  

• Os Tempos de Los Angeles reportada aqueles bebidas de esporte 
dissolvem seus dentes. Também Era reportado que os "todos-sucos 
de fruta natural" vendidas por corporações publicamente negociadas 
não são tão saudável quanto você pensaria devido às técnicas de 
processo usado. Também Era reportado isto "bebidas de energia" 
realmente não dêem a você energia. Outro relatório é colocado em 
manchete  "Coca-Cola Quer enganar Você Com Sua Água 
Engarrafada." A mais chocante era a manchete "Iria Você Dar a Sua 
Criança Dezessete Colheres de chá de Açúcar um Dia?" Este artigo 
conversou sobre como "bebidas" comercializaram para crianças pelas 
companhias publicamente negociadas estão especificamente 
projetadas para conseguir as crianças quimicamente viciado em sua 
comida carregando isto em cima com açúcares.  

25. Não seguras que todas as drogas são ineficazes e 
dangerous?Then consideram isto:  



Lotronex era aprovado pelo FDA tratar síndrome de intestino irritável. 
Quando o FDA aprovar uma droga o FDA diz que é completamente 
seguro que a droga é ambas efetiva e segura. Só oito meses depois 
que a droga era aprovada um mínimo de cinco pessoas eram 
confirmadas mortas e a droga tiveram que ser arrancadas fora do 
mercado.  

O FDA aprovou a droga Baycol para reduzir colesterol. Novamente, o 
FDA disse que a droga era ambas efetiva e segura. Dentro de meses 
a droga causou um mínimo de trinta e dois pacientes para 
desenvolver fracasso de rim fatal, causando a droga para ser tomada 
fora do mercado.  

O assassino de dor Oxycontin está ainda no mercado, ainda existem 
confirmadas 120 mortes.  

As drogas mais populares no mundo, colesterol-abaixando drogas, 
realmente pode ativar um ataque cardíaco. Isto é confirmado  
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Pela própria pesquisa do fabricante de droga! Mas esta informações 
são afastadas de doutores, a mídia, e pacientes. As companhias de 
droga souberam sobre estes perigos treze anos atrás quando ele 
primeiro introduziu o colesterol-abaixando drogas.  

Os estudos confirmam aquelas pessoas com pressão alta morrerá 
mais rápido se eles tomarem as drogas prescritas para reduzir a 
pressão alta comparada a aqueles que não tomam nenhuma droga 
nadas viverem com pressão alta.  

Os antibióticos estão agora ligados a causar câncer de mama, 
autismo, asma, autoimmune doença, infecções de orelha reincidente, 
desequilíbrios hormonais, esfole condições, Candida albacans, 
constipação, depressão, dor de articulação, vista borrada, e um 
anfitrião de outras enfermidades e doença.  

 

•Os antibióticos são responsáveis por mais de 900,000 mortes desde 
sua introdução.  

• As notícias de Reuters reportaram que uma droga costumava tratar 
"desordem da atenção deficitária" posa um risco alto de mortal dano 
de fígado e devia ser imediatamente proibido. A droga foi ligada para 



um mínimo de treze mortes. Esta droga já tirou o mercado em ambas 
as a Inglaterra e o Canadá, mas o FDA recusa fazer isso.  

•Para histórias mais assustadoras, vão para www.drugvictims.com.  

26. Não seguras aquelas curas naturais estão sendo suprimidas e 
thestandard práticas médicas de drogas e cirurgia são realmente 
pessoas de matança? Então considere isto:  

• Dr. James Walker, autor de Estilo de Holocausto Americano, diz, 
"deveria existir uma acusação criminoso contra o cartel médico 
guiado pela Comida dos Estados Unidos e Drogava Administração, a 
Comissão de Comércio Federal, e contra nosso Congresso dos 
Estados Unidos, (que tem responsabilidade de omissão acima do FDA 
e o FTC), para deixar mais de um milhões homens, mulheres, e 
crianças morrem todo ano quando a maior parte deles não ter que 
morrer. Nós precisamos expor a mortal corrupção em nosso governo 
que deixa milhões de americanos morrem sem tomar qualquer ação 
para pôr uma parada para os custos médicos altos desnecessários, 
sofrendo, e mortes anualmente quando várias curas provadas 
tiverem estado disponíveis para centenas de anos. Hoje nós vemos 
nossos líderes denominados" fazendo decisões sérias que afetam a 
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Vidas de milhões de americanos, mas fundando aquelas decisões em 
cobiça para o poder político para o político particular ou festa política 
ou suas conexões médicas sem consideração para a verdade ou o que 
é melhores para as pessoas. Piores ainda, cidadãos são complacentes 
com que está sendo feito para eles.  

Todo mundo desconsidera o fato que o pior holocausto em história 
registrada da humanidade está agora acontecendo na América e está 
sendo com sucesso coberto em cima direito fora ao ar livre, e é 
conduzido por um corrupto, poder buscando, cartel médico maligno 
guiado pelo FDA e sustentado pelo Congresso. Esta bagunça médica 
inteira foi trazida em existência por um monopólio poderoso e 
corrupto conhecido como o cartel médico consistindo na Associação 
Americana de Médicos, Instituto Nacional de Saúde, Instituto de 
Câncer Nacional, a Sociedade de Câncer Americano, o Hospital de 
Sloan-Kettering Comemorativo, a Clínica de Mayo, o DOUTOR EM 
MEDICINA Centro de Anderson Médico, o Roswell Estaciona Centro 
Médico, as companhias farmacêuticas poderosas grandes, hospitais, 
companhias de seguro, universidades, e dúzias de outras caridades, 



fundações, e associações, todos sendo politicamente e "legalmente" 
sustentado por corrupto, auto-servindo, maligno, deitando, e sem-
vergonhas médicos descontrolado no FDA.  

Desde o cedo 1920s existe curas naturais bem sucedidas para câncer, 
ataques cardíacos, golpes, e outras doenças degenerativas, mas 
aqueles protocolos têm sido agressivamente e com sucesso 
suprimidos pelo cartel médico e o FDA. Desde que estas pessoas 
podem fazer quantias vastas de dinheiro tocando o jogo  "existe 
esperança, nós quase temos uma cura" eles não tiveram nenhum 
incentivo realmente para ajudar pessoas deixando as curas naturais 
verdadeiras ser introduzida em medicina. De fato, eles são agora 
difíceis para colocar o controle de todos os tratamentos naturais, 
inclusive vitaminas, minerais, e suplementos de comida natural, 
debaixo do controle de prescrição de doutores médicos, todo que teve 
virtualmente nenhum treinamento no uso de qualquer coisa diferente 
de prescrever substância química tóxicas drogas farmacêuticas ou 
cortando partes de anatomia da pessoa via cirurgia. Não acredite que 
uma cura esteja no horizonte. As curas naturais já são aqui. Eles 
foram usados em outros países por séculos. O cartel médico só não 
deixará qualquer cura natural, não tóxica, e econômica para ser 
lançada para o público. Ao invés, eles ditam que 284 Curas Naturais 
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Deadly/painful quimioterapia (gás de mostarda) e radiação é usadas 
em pacientes de câncer.  

Dr. Benjamin Apressa, um signatário da Declaração de 
Independência, disse "A menos que nós ponhamos liberdade médica 
na Constituição, o tempo virá quando medicina organizará 
propriamente em uma ditadura encoberta...Para restringir a arte de 
curativa para uma classe de homens ou companhias e negam que 
privilégios iguais para outros constituirão o Bastille de ciência 
médica." Nós certamente viemos para aquele ponto no campo médico 
Americano! Considere aquela medicina ocidental moderna procurou" 
pela "causa" e "cura" para câncer e outras doenças degenerativo para 
bem por 100 anos e falhou miseravelmente embora:  

1) A missão era confiada para os "melhores" pesquisadores nos 
setores médicos, acadêmicos, e industriais.  



2) Eles têm privado e contratos do governo com quantias enormes de 
dinheiro livre. 3) Muitas organizações privadas ativamente estão 
juntando dinheiro para estes "pesquisadores."  

4) Eles têm um monopólio do governo sustentado em prevenção de 
doença, tratamento, e cura.  

5) Eles têm suporte ilegal do governo e agências privadas, inclusive 
nosso Congresso dos Estados Unidos.  

6) Eles falsificam procedimentos de pesquisas, esteja sobre 
resultados e cobertura para um ao outro.  

Olhe para o relatório de progresso na guerra com câncer. Quando 
com conhecimento pesquisadores eram perguntados "O que você 
pensa sobre a guerra com câncer?" Aqui estão as respostas 
"...largamente uma fraude," Dr. Linus Pauling, Ph.D., Duas vezes 
laureado de Nobel; "...Um fracasso qualificado," John Bailar, DOUTOR 
EM MEDICINA, antigo editor do Diário do Instituto de Câncer 
Nacional; "...Um Viet Nam médico," Dr. Donald Kennedy, antigo 
presidente da Universidade de Stanford; "...Um grupo de adubo," Dr. 
James Watson, Ph.D., Laureado de Nobel, co-descobridor de código 
de DNA.  

A comunidade médica não dirá a você aquele de acordo com o Merck 
manual chemo é gás de mostarda que foi usada durante a Primeira 
Guerra Mundial matar soldados, e durante a Segunda Guerra Mundial 
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Milhões de judeus. De fato, nosso próprio exército foi para o Iraque 
procurando por armas de destruição de massa, que incluiu gás de 
mostarda. A quimioterapia fecha seu corpo de fazer celas de sangue 
branco, os soldados naturais que lutam doenças; Então feche seu 
sistema imunológico inteiro, deixando você com nenhum modo para 
seu corpo para lutar doença. Só mais ou menos 3 por cento das 
pessoas que toma chemo sobreviver ao sofrimento e provação. Estes 
parecem ser aqueles cujos sistemas imunes são de forma que pode 
sobreviver ao onslaught de quimioterapia.  

Dr. Walker explica a natureza verdadeira da indústria farmacêutica:  

1) O propósito e força motriz naturais da indústria farmacêutica é 
para aumentar suas vendas de drogas farmacêuticas que tratam 
doenças contínuas, e achar novas doenças ou mencionam novamente 
doenças velhas para comercializar suas drogas existentes.  



2) A erradicação de qualquer doença inevitavelmente destrói um 
multibillion dólar mercado para drogas de prescrição como uma fonte 
de renda. Drogas de substância química então, mortal tóxica 
farmacêutica são principalmente desenvolvidas para "tratem 
sintomas, mas não curem qualquer coisa." Eles não tolerarão uma 
cura verdadeira estando disponíveis para o público.  

3) Se terapias de erradicação para doenças são descobertas e 
desenvolvidas, a indústria farmacêutica tem um interesse inerente 
para suprimir, descrédito, e obstrua estas inovações médicas para ter 
certeza aquelas doenças continuarem como a base para um mercado 
de droga farmacêutica lucrativa.  

4) O interesse econômico da indústria farmacêutica propriamente é a 
razão principal que nenhuma inovação médica favoreceu a cura da 
maioria de doenças comuns como doença cardiovascular, pressão 
alta, fracasso de coração, diabete, câncer, golpes, osteoporosis, e por 
que estas doenças continuam em uma balança de epidemia mundial.  

5) Para as razões econômicas mesmas, a indústria farmacêutica 
agora formou um cartel internacional pelo nome de código "CÓDICE," 
com a pontaria para bandido quaisquer informações de saúde com 
relação a vitaminas e limitar acesso livre a terapias naturais em uma 
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6)Ao mesmo tempo, as companhias farmacêuticas retêm informações 
públicas sobre o afetar e riscos de drogas de prescrição e vida 
farmacêuticos-efeitos colaterais ameaçadores são omitidos ou 
abertamente negados, especialmente nos mortais misturando de 
drogas.  

7)A fim de assegurar o status quo deste esquema de decepção, 
muitos farmacêutico lobbyists são empregados para influenciar 
legislação, governo de controle regulatory agências gosta do FDA e o 
FTC, e manipular pesquisa médica e educação. As campanhas de 
publicidade muito cara e agências de Relações Públicas são usadas 
para enganar o público.  

Lembre, todas as companhias na indústria farmacêutica estão 
corporações publicamente negociadas, que significa que eles só têm 
um objetivo, e isto é para aumentar lucros. Curando doença 
eliminaria seus negócios.  



Multimillions das pessoas e pacientes em torno do mundo são 
defraudados duas vezes. Primeira, a parte importante de sua renda é 
gasta para financiar o explodir lucros e o poder ditatorial da indústria 
farmacêutica. Segunda, em retorno eles são oferecidos muitas 
substância química tóxicos drogas farmacêuticas que CURA NADA, 
mas mantenha eles dependentes nestas drogas tóxicas para suas 
vidas restantes. Enquanto isso, o cartel médico deixa milhões de 
homens, mulheres, e crianças morrem, a maior parte de que não 
tenham que morrer, enquanto nós e Congresso não fazemos nada 
para restringir esta mortal corrupção e sofrendo. O congresso agora 
passou por uma conta de droga de prescrição para dar "drogas livres" 
ou baratas para as de idade avançadas. É estimado para custar os 
contribuintes mais de $500 bilhões. Nada é "livre." O governo não faz 
nada. Eles não podem doar a qualquer coisa até que eles primeiros 
tomem isto de outra pessoa na forma de impostos mais altos. O 
contribuinte Americano tem sido shafted novamente com o grande 
Ponzi planeja chamou Medicare, Medicaid, e Seguro social. Estes são 
agora falidos porque quando nossos pagamentos entrarem os 
políticos tirarem isto e gastarem isto.  

27. Não seguro isto "grupos de consumidores" de fato são 
controlados bythe indústria farmacêutica? Considere isto:  

• Uma da Internet mais proeminente baseada "grupos de 
consumerwatchdogs," Quackbusters, foi exposto no tribunal para 
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Em Califórnia Tribunal Superior onde o juiz governado em 
Quackbusters ' "credibilidade." Na realidade, era determinado que o 
Site da Web do Quackbusters está enganando, fraudulento, e engana 
o público.  

28. Não seguros aqueles limpadores domésticos são perigosos para 
yourhealth? Considere isto:  

• A Associated Press reportou aquelas mortes mostrarem a perigos 
de substâncias químicas domésticas. Este artigo explicou como 
TODOS OS limpadores domésticos são substâncias químicas que são 
incrivelmente tóxicas. Os todos podem ser fatais se eles entrarem em 
seu corpo. Eles entram em seu corpo pela pele, pelo fumo que você 
inala, e claro, por acidentalmente bebendo. A maioria das pessoas 
não morrerão imediatamente inalando o fumo, mas este artigo 
assinala aquelas várias pessoas morreram imediatamente porque eles 



se misturaram vários destes limpadores juntos, que fizeram a 
concentração das toxinas químicas tão severas que causou morte 
instantânea. Se estas substâncias químicas em concentrações altas 
podem fazer morte instantânea, então usando esta de maneira de 
substâncias químicas regulares obviamente problemas de saúde de 
causas, suprime o sistema imunológico, e leva a doença. Don Imus, o 
anfitrião de programa de entrevistas de rádio famoso tem um rancho 
para crianças doentes onde ele tem comida só orgânica e 
absolutamente nenhum limpador químico tóxico como ele acredita 
naquelas toxinas ambientais são um dos principais causas de câncer.  

29. Ainda não segura que a comida produzida por publicamente 
tradedcompanies e restaurantes de comida rápida realmente estão 
dando a nós doença e nos fazendo gordura? Então considere isto:  

• As notícias de Reuters reportaram que McDonalds concordou em 
pagar  

8.5 milhões para povoar um processo porque eles eram puttingtrans 
gorduras em seu óleo de arte culinária. O processo era arquivado por 
uma ativista buscando levantar consciência pública dos perigos de 
saúde de trans gorduras em hidrogenadas ou parcialmente-óleos 
hidrogenados. Vá para www.bantransfats.com para mais 
informações.  

As comidas de Kraft era processada para conscientemente pondo 
perigosas trans gorduras em sua comida, mais notavelmente Oreos.  

Um investigador para um grupo de direitos de animais capturou 
galinhas de exibição de vídeo sendo chutado, pisou, e lançado contra 
a parede por trabalhadores em um provedor para Galinha de 
Kentucky Frita.  
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O carne de boi usado para hambúrguer patties em restaurantes de 
comida rápida agora contém números enormes de gado que estão 
sendo pastoreados, engordou, sacrificou, e chão em cima junto. Esta 
significa carne de uma vaca única não é usada no hambúrguer patty; 
Eles são pooling bactéria de tantos como mil animais diferentes.  

A revista O Ecologist assinala aquele cosmetically perfeito, irresistibly 
firma, frutas brilhantemente coloridas e gosto de legumes não gosta 
de nada porque eles estão geneticamente modificados e contiveram 
tantas toxinas. A revista reivindica que você tem sido conned. A 



revista continua a dizer aquele pão habitualmente contém enzimas 
feitas de pâncreas de porco, fractionated gorduras, levedura 
excessiva, e agentes antifúngicos.  

As amostras de peitos de galinha não orgânicos eram achadas para 
ser só cinqüenta e quatro por cento galinha! O resto estava em 
venenos de efeito e toxinas, dando a você doença.  

Um provedor aditivo holandês para a indústria de comida e um 
fabricante de proteína alemã eram jactância de vídeo compreendido 
que eles desenvolveram undetectable métodos de adulterar galinha 
com desperdiçar de vacas!  

É reportado aqueles supermercados estão em um químico treadmill. 
Bastante simplesmente, sua demanda por perfeição cosmética de 
frutas e legumes força fazendeiros para usar mais praguicidas que 
eles iria caso contrário, como também engenharia genética de 
comida.  

 

30. Não segura aquela doença de cura de remédios naturais melhor 
thandrugs, com o sem efeitos colaterais? Então considere isto:  

Nos últimos cinco anos mais de 100,000 artigos foram escritos em 
torno do mundo que reporta na efetividade e segurança de remédios 
naturais.  

A saúde licenciada-se importa médicos que usam remédios naturais 
em vez de drogas e taxas de sucesso de relatório de cirurgia mais 
alta que doutores médicos usando drogas e cirurgia. Eles também 
reportam virtualmente sem efeitos colaterais comparado a doutores 
médicos que reportam efeitos colaterais negativos em virtualmente 
100 por cento de seus pacientes.  

 

• Reuters reporta que show de extratos herbário promete para 
diabete. Não Segura? 289  

Os relatórios de Associated Press que caminhando podem repelir 
doença do Alzheimer.  

Reuters reporta que comendo orgânico é mostrado para prevenir e 
curar um anfitrião de várias doenças.  



Reuters reporta que males de facilidades de acupuntura pós-cirúrgico 
inclusive basca e realmente trabalhos melhores que drogas!  

 

• Reuters reporta que o St. de remédio herbário John Wort é tão 
efetivo, ou mais efetivo, em tratar depressão que drogas.  

O FDA propriamente finalmente admite aquele óleo de azeitona de 
virgem extra reduz as chances de doença de coração coronária.  

Os relatórios de notícias de BBC que maçãs de comer repelires câncer 
de dois pontos, e maçãs previnem e podem curar câncer.  

Os relatórios de Associated Press que caminhando mantém peso em 
cheque.  

Reuters reporta que as pessoas que dormem menos tendem a ser 
gordas, mostrando os benefícios de ficar resto adequado.  

 

Relatórios de Notícias da ABC que pressão sangüínea de técnicas de 
relaxamento mais baixa.  

As notícias de Yahoo reportado aquelas ervas ajudam aliviar 
enfermidades das crianças, como frios, esfolem alergias, e durmam 
problemas. Também reportou que as ervas trabalharam melhor que 
droga e teve sem efeitos colaterais.  

Reuters reporta que chá verde é identificado como um anticancer 
agente.  

 

• Existe aumentada validação científica de como homeopatia previne 
e doença de curas.  

•Suco de Mangosteen, em estudos, foi mostrado prevenir endurecer 
das artérias, proteja o músculo de coração, ser benéfico no 
tratamento de Doença de Parkinson, Doença do Alzheimer e outras 
formas de demência, eleva humor e é um antidepressivo, previne e 
prende fungo, previne infecções bacterianas, vírus de brigas, previne 
doença de gengiva, abaixa febre, previne glaucoma e cataratas, 
energia de aumentos e luta fadiga, promove anti-envelhecimento e 
perda de peso, abaixa gordura de sangue, tem benefícios anti-tumor, 
previne câncer, abaixa pressão sangüínea, abaixa açúcar de sangue, 
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31. Ainda não seguras aquelas causas de energia de eletromagnético 
disease?Consider este:  

•A pesquisa agora mostra que microwaved de comer doença das 
causas de comida.  

Os pesquisadores de academia acreditam que luz elétrica muda níveis 
de hormônio em mulheres e faz câncer de mama mais prevalecente. 
A teoria é exposição a artificial, principalmente florescent luz, dano de 
causas celular levando a câncer, como também dúzias de outras 
doenças.  

Os relatórios de Associated Press que dirigindo um carro em tráfico 
dramaticamente aumentos sua chance de ataque cardíaco. Os 
estudos também concluem que dirigindo em carros em tráfico pesado 
dramaticamente aumentos seu risco de dúzias de outras doenças 
devido ao fato que você constantemente está respirando em 
fortemente ar poluído.  

 

Um estudo de sueco mostra a aquelas pessoas que usam um 
aumento de telefone celular seu risco de tumores em 
desenvolvimento na cabeça.  

A indústria de telefone celular parece ser da mesma maneira que 
prejudicial para saúde da pessoa como grande tabaco. As 
semelhanças são eerily óbvio. A indústria de telefone celular é 
determinada para negar ou prevenir qualquer sugestão que seus 
produtos poderiam ser perigosos embora anos de pesquisa negativa 
está provando caso contrário. Um estudo mostrou a aquele telefones 
celulares emanar ondas de rádio que definitivamente danifica as celas 
no corpo, como também DNA. Mais chocante era o fato que o 
estendido de dano para a próxima geração de celas também. As 
Telecomunicações & Associação de Internet Celular contrataram um 
homem para encabeçar em cima um $28 milhões de programa de 
pesquisa examinando os efeitos de saúde possível de telefone celular 
usa. Incrivelmente, a própria pesquisa da indústria mostrou a aquela 
telefone celular pesada que usuários experimentam uma taxa de 
aumento das mortes de câncer de cérebro, desenvolvimento de 



tumores, dano genético nas celas, como também outros assuntos de 
saúde negativos.  

 

32. Não seguro que limpando e jejuando realmente preventand pode 
curar muitas doenças? Então considere isto:  

As colônias pareciam ser uma prática sã em textos antigos datando 
por 2,000 anos de idade.  
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Um vencedor de Prêmio Nobel alemão descobriu que jejuando só três 
dias por mês causou uma melhoria dramática em longevidade e 
redução em enfermidade e doença.  

Ele também descobriu que quase todas as doenças podem ser 
curadas jejuando, como também prevenido.  

Quando você limpar o dois pontos e/ou fígado o corpo absorve 
nutrientes até 100 vezes melhores que antes do limpar.  

 

33. Não seguro aquele riso pode curar doença? Então considere isto: 

•Os pesquisadores concluem que só quinze minutos de riso um dia 
pode reduzir o risco de ataques cardíacos e golpes dramaticamente! 
De maneira interessante suficiente, assistindo filmes violentos era 
realmente mostrado para aumentar o risco de ataque cardíaco e 
golpe.  

Minha experiência mais recente de como cuidado de saúde é 
realmente um monopólio para a indústria farmacêutica era quando eu 
solicitei alguns testes de sangue ser feito. Eu entrei para um lab e 
pedi algum trabalho de sangue para ser apresentado. Eu era 
informado que era contra a lei para fazer sangue trabalhar sem uma 
prescrição. Eu era intimidado como os legisladores criados este 
monopólio para doutores médicos. Eu relutantemente adquiri uma 
prescrição. Quando eu tive meu sangue desenhado que eu paguei a 
conta e perguntei quando eu podia conseguir meus resultados. Eu era 
informado que era contra a lei para eles dar a mim meus resultados 
de teste. Deve ser enviado para um doutor médico. Isto era meu 
sangue, e eu paguei pelos testes com meu dinheiro, ainda a lei me 



nega acesso direto aos resultados. Isto é um bom exemplo de como 
legisladores garantem lucros para doutores médicos.  

Algumas pessoas perguntam-se se executivos corporativos são tão 
inumanos e avaros quanto eu sugiro muitos deles são. Considere 
Companhia de Motor de Ford. Os executivos souberam aquele se eles 
não recordassem os milhares de Ford Pinto das pessoas morreriam. 
Ainda eles fizeram a decisão não ordenar a recordação porque 
custaria dinheiro demais. Eles decidiram aqueles lucros eram mais 
importantes que as pessoas morrendo ou sendo mutiladas por toda 
vida.  

Tal corrupção realmente pode estar acontecendo no mundo 
corporativo, com políticos e agências do governo, em uma base tão 
difundida sem alguém soprar o apito? Considere a Nova Iorque 
policiar oficial Frank Serpico. Um filme e livro terminaram sobre sua 
vida. Por anos payoffs, subornos, e corrupção era difundida e 
trivialidade na Nova Iorque policia departamento. Foi para os níveis 
mais altos. Ainda por anos ninguém expôs a verdade e ninguém até 
considerou que tais 292 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
querem que Você saiba  

A corrupção podia estar acontecendo em uma base tão difundida por 
tanto tempo dentro de execução de lei. Porém, quando a verdade era 
exposto o inconcebível e inimaginável tinha acontecido. Agora 
mesmo, este mesmo tipo de corrupção está acontecendo em saúde 
se importar a todo nível.  

Eu podia continuar e sem parar provar todos estes pontos que eu 
menciono neste capítulo e ao longo deste livro. A evidência está 
subjugando. Os volumes de documentação, concretização, e apoio de 
relatórios em cima tudo que eu digo facilmente convenceria até o 
maior cético. Você pode ver por que eu estou louco como inferno, e 
não indo tomar isto mais?!  

Mas nós não somos por ainda...Existe mais!  

CAPÍTULO 11 

Perguntas freqüentemente Feitas 

Desde este livro era publicado, milhões das pessoas foram expostos 
para o fato que droga e cirurgia são ineficazes e causam a maioria de 
doenças, que a comida produziu pelas corporações de comida 
publicamente negociada e restaurantes de comida rápida, que está 



em efeito virtualmente toda a comida que a maioria das pessoas 
consomem, realmente causa enfermidade e doença, e o fato que 
existem não droga natural e caminhos não cirúrgicos para prevenir e 
curar virtualmente toda doença. Existem muitas pessoas que estão 
agora sendo escutadas por causa do sucesso deste livro. Muitos 
advogados de saúde e peritos de saúde que promovem não droga e 
caminhos não cirúrgicos para prevenir e doença de cura, e que 
promova comida orgânica não atado com os venenos e substâncias 
químicas que a indústria de comida publicamente negociada usa, 
estão agora tornando mais popular. Porque existem tantas vozes que 
conversam sobre o assunto, existem opiniões obviamente diferente 
relativo a remédios naturais e saúde natural. Isto é bom. Como eu 
menciono no princípio deste livro, ninguém tem um monopólio na 
verdade—inclusive mim. Como eu menciono no princípio deste livro, 
existem virtualmente nenhuma tal coisas como "fatos," mas bastante 
só opiniões baseadas nas informações nós atualmente temos. Todo 
perito de saúde pode então apresentar ligeiramente opiniões 
diferentes relativo a que a melhor coisa para fazer está em relação a 
saúde.  

Com que disse, eu gostaria de tratar nesta seção algumas das 
perguntas mais freqüentemente feitas que eu consigo relativo a 
saúde e nutrição, e os conceitos cobertos neste livro. Como eu 
mencionei bem no início deste livro, é importante que você lê esta 
cobertura de livro para cobrir, palavra para palavra, na ordem exata 
em que eu apresento o material. Algumas pessoas chegarão a este 
capítulo e passarão por cima algumas das perguntas que eles não 
sentem são aplicáveis para eles. Eu encorajaria que você continuasse 
a ler este livro na ordem exata em que este  
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As informações eram apresentadas. Embora você não pensa que uma 
pergunta é relevante, eu posso assegurar você a resposta pode ser 
muito relevante. Mantenha em se importe que tudo que eu escrevo 
neste livro é posto neste livro por uma razão, e a ordem em que as 
informações são apresentadas é feita para uma razão específica 
também. É feito de forma que você "pega isto" completamente e 
totalmente. Mantenha em mente, se você tiver perguntas adicionais 
que não são respondidas quando você termina este livro, eu 
encorajaria que você subscrevesse para minha comunicação, ou se 
torne um membro de minha comunidade de Site da Web. Os 



assinantes de comunicação e membros de minha comunidade de Site 
da Web têm a habilidade de escrever para mim qualquer pergunta e 
conseguem uma resposta livres de carga. Você também terá a 
habilidade de escrever para muitas da saúde licenciada-se importa 
médicos que eu posso me referir você a que lega também, como uma 
cortesia para mim, dá que você responde absolutamente livre de 
carga. A saúde licenciada-se importa provedores que eu me refiro 
você a estar alguns dos provedores que realmente trabalha em mim 
diretamente. Deste modo você pode ser seguro que as informações 
você está conseguir é quase o exato mesmo como se você estivesse 
conversando comigo diretamente no telefone. Devido aos milhões das 
pessoas que podiam estar fazendo perguntas, eu estou certo que 
você pode entender por que eu devo limitar este benefício só para 
aqueles membros de minha comunidade de Site da Web ou 
assinantes para minha comunicação.  

Pergunta: Meu doutor diz que eu preciso de drogas e/ou cirurgia. O 
que eu faço? Resposta: Primeira, eu encorajaria que você parasse de 
ir para doutores médicos que prescrevem drogas e cirurgia. Eu 
encorajaria que você conseguisse conselho de saúde licenciada-se 
importa médicos que não usam drogas e cirurgia. Eu encorajaria que 
você conseguisse três ou quatro opiniões diferentes. Deste modo 
você pode fazer uma decisão informada adequada. Sua condição 
pode ser passada o ponto sem volta, onde só droga e cirurgia são 
efetivas em manter você vivo um pouco mais longo. Porém, eu 
acredito que qualquer pessoa que diga que você "precisa de" drogas 
e cirurgia é informada mal, unknowledgeable sobre métodos naturais, 
ou simplesmente tentando ganhar dinheiro fora de você. Pergunta: 
Eu já posso comer um cheeseburger novamente ou vai para um 
restaurante de comida rápida? Resposta: Sim, você pode comer 
cheeseburgers, sextas-feiras francesas, sorvete, biscoitos, bolos, 
galinha frita com purê de batatas e gravy—virtualmente tudo, desde 
que você faz isto em casa e todos os ingredientes são de 100 por 
cento orgânicos. As pessoas sempre perguntam a mim o que eu 
como. Você pode comer virtualmente qualquer coisa e tudo (com 
algumas exceções) desde que está certificado orgânico. Você pode 
comer carne de boi, queijo, manteiga, leite, nata, ovos, Perguntas 
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Cordeiro, galinha, pato, purê de batatas, sextas-feiras francesas, 
anéis de cebola, sorvete, biscoitos, bolo, chocolate, você nomeia 
isto—desde que é orgânico. Não, você não pode ir para restaurantes 



de comida rápida. Isto é aquela coisa que você não categoricamente 
pode fazer se você quiser curar você mesmo de doença e permanecer 
saudável. Os restaurantes de comida rápida usam ingredientes 
químicos na plantação, processo, e fabrique seu "comida." É as 
substâncias químicas na comida que estão fazendo você doentes. 
Também É a falta de nutrientes em sua comida que dá a você 
deficiências nutricionais que faz você doente. Também É a quantia 
ultrajante de radicais livres e outro "material ruim" na comida que 
está fazendo você doente, e ele também é toda a comida 
energicamente alterada que eles usam isto está fazendo você doente. 
Pergunta: Como vem para que você não conversa sobre calorias, 
gorduras, proteína, ou carbohydrates? Resposta: Todo mundo 
conversa sobre calorias, gorduras, proteína, carbohydrates, sódio, e 
coisas desta natureza. O fato do assunto é que eles são importantes, 
mas não muito importantes quando comparadas às substâncias 
químicas e venenos põem na comida. O que é mais importante que 
calorias ou gorduras e carbohydrates é os fertilizantes químicos 
usada na comida, os praguicidas usados na comida, o fato que a 
comida é escolhida cedo e então gassed, o fato que a comida está 
geneticamente modificada e fabricada em um modo antinatural, os 
métodos de processo que são usados, a irradiação que foi usada, os 
milhares reais de substâncias químicas que são postos em comida 
processada para fazer isto gosto melhor e dar isto certas texturas, 
preserva isto, ou especificamente projetou para conseguir você 
quimicamente e fisicamente viciado na comida, aumente seu apetite 
e faz você gordura. Isto é o que é mais importante que a quantia de 
calorias, ou a quantia de gordura, ou a quantia de carbohydrates. É 
disso que todo mundo está faltando. Pergunta: Como você é 
qualificado para escrever este livro—Sobre o qual você não é um 
doutor médico? Resposta: Meu número-uma qualificação para poder 
escrever este livro é o fato que eu não sou um doutor médico! Se eu 
fosse um doutor médico, eu não seria qualificado para escrever este 
livro. Pense sobre ele por um minuto. Se você for um doutor médico 
que você gastou virtualmente o maioria de seu saber vitalício e sendo 
treinado drogados e cirurgia. Como pode você acordar um dia e diz 
que tudo que você foi ensinado estar errado; Tudo que era perfurado 
em seu cabeça que você era forçado a acreditar é falso? Seria 
virtualmente impossível. O quão doutores médico podem ser 
qualificado para conversar sobre saúde e nutrição quando eles 
tiveram virtualmente nenhum treinamento em métodos natural de 
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Minhas qualificações são que eu sou lógico; Eu uso bom senso; Eu 
tenho dois olhos que podem ver a verdade; Eu viajei milhões de 
milhas em torno do mundo; Eu entrevistei milhares de pacientes e 
doutores individuais; Eu fui tratado por centenas de saúde alternativa 
licenciada-me importa médicos; Eu estudei volumes de livros, 
documentos de pesquisas, e documentos; E eu fiz bilhões de dólares 
em negócios, pondo-me no corporativo boardrooms ao redor de sobre 
o qual o mundo que lida com as pessoas mais poderosas na Terra de 
planeta. Eu sei como os funcionamentos internos do governo 
trabalham; Eu sei como os funcionamentos internos de corporações 
trabalham; Eu sei sobre a cobiça; Eu sei sobre o apetite insaciável 
que pessoas têm que ganhar dinheiro a todo custo; E eu sei sobre a 
fraude e decepção que continuo atrás de portas fechadas. Eu tenho 
estado lá; Eu tenho sido parte disto; Tanto de forma que eu gastei 
dois anos na prisão federal. Eu conheço mais sobre os 
funcionamentos internos do dinheiro-fazendo máquinas e máquinas 
políticas em torno do mundo que a maioria das pessoas. Eu também 
vivo tudo que eu converso. Eu experimentei isto de primeira mão e vi 
o resultar em eu mesmo, meus amigos, e minha família. Mais, eu 
tenho 156 anos de idade e virtualmente nunca tem estado doente (só 
brincando). Pergunta: Você é a única pessoa que acredita nisto? 
Resposta: Existem milhares e milhares e milhares de saúde 
licenciada-se importa médicos, doutores médicos, cientistas e 
pesquisadores ao redor do mundo que acredita no que eu acredito 
relativo a drogas, cirurgia, e saúde natural. Estas vozes, porém, são 
virtualmente nunca ouvidas. A mídia de notícias, na televisão, rádio, 
jornais, e revistas, suprimam suas vozes. As editoras não publicarão 
seus livros. Só com a Internet são nós começando a ouvir isto 
enorme, abafou, e suprimiu coletivo verbalizarem. Meu companhia de 
publicação, Aliança Publicando Grupo, Inc., agora será uma editora 
principal em conseguir esta mensagem. Como um companhia de 
publicação, eu estou pondo muita de minha fortuna em promover 
autores cujas vozes fui suprimido até agora. Espero que você verá 
Publicação de Aliança produz dúzias de livros de outros autores em 
torno do mundo compartilhando mais sobre este assunto. Pergunta: 
Como venho para eu nunca realmente ouvir sobre algum deste 
material na televisão ou rádio, ou leia sobre ele nos jornais e 
revistas? Resposta: Como eu mencionei, jornais, revistas, rádio, e 
televisão são saídas que estão corporações publicamente negociados. 



Seu só interessa está fazendo um lucro. Eles não têm nenhum 
interesse em fornecer informações verdadeiro. Eles fazem um lucro 
conseguindo avaliações; Então, eles produzirão histórias que 
consegue o mais avaliações. Infelizmente, eles também estão em 
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Efeito possuído pelos anunciantes. Os patrocinadores destas saídas 
de mídia controlam a mensagem que você ouve na televisão e rádio, 
e leia em jornais e revistas. Isto é o fato. Ninguém pode negar isto. 
Então, desde a maioria de anunciantes são companhias farmacêuticas 
e as companhias de comida importante, você nunca ouvirá a verdade 
que a indústria de comida está dando a você doença e as drogas 
farmacêuticas estão dando a você doença. Pergunta: Existe uma 
diferença entre boa forma física e saúde? Resposta: Sim. Uma pessoa 
pode estar muito ajustada, mas muito insalubre. Jim Fixx era um 
corredor famoso que escreveu um livro chamou O Livro Completo de 
Correr. Ele soltou morto de um ataque cardíaco. Ele estava muito 
ajustado, mas muito insalubre. Existem outras pessoas que são 
impróprias, eles podem ser ligeiramente sobrepeso, eles não podem 
ser muito fortes ou flexíveis, ainda são incrivelmente saudáveis e 
vivem de estar bem por 100 anos de idade. Falando de modo geral, 
existe um equilíbrio entre boa forma física e saúde. A fim de ser 
muito saudável você tem que ser pelo menos moderadamente 
ajustado; Mas você pode estar incrivelmente ajustado e ainda está 
muito, muito insalubre, tenha muitas doenças, e morram jovem. É 
mais importante ser saudável que ajuste, mas para aqueles que 
querem parecer bons na frente de um espelho ou em um maiô, sendo 
ajustados é mais importante. Eu acredito em um equilíbrio entre boa 
forma física e saúde, com saúde tomando o número-uma prioridade. 
Se saúde é seu número-uma prioridade, sua boa forma física nivela 
provavelmente será melhor que a maioria vasta da população de 
qualquer maneira. Pergunta: Você menciona muitos produtos que eu 
devia conseguir, como limpadores de dois pontos, reguem filtros, 
chova filtros, caos de eletromagnético eliminators, limpadores aéreos, 
etc. Como fazer que eu sei que produtos sejam bons e ruins? 
Resposta: O Comissão de Comércio Federal tem, em meu opinião, 
completamente me desnudou-se de meu Primeiro direito de Emenda 
de fala livre. Mantenha em mente que eu não vende quaisquer 
produtos, eu não sou compensado de qualquer forma na venda de 
quaisquer produtos, mas ainda a Comissão de Comércio Federal disse 
aquele se eu mencionar que um produto por marca neste livro que 
eles legam em efeito confiscam meus livros, provavelmente queime 



os livros, e provavelmente me prenda também. Eu não ficaria 
surpreendido se eles me carregassem criminalmente com algo. O FTC 
está em um missão absoluto para me pôr em prisão, desacredite-me, 
e me consiga fora de seu cabelo. Eles disseram que este em televisão 
nacional! O FTC disse que eles estão virtualmente em um missão 
para me conseguir a todo custo. Isto é um afronta, isto é um 
vendetta, e isto é o governo simplesmente desnudando-se um 
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querem que Você saiba Sobre  

Com que disse, eu sou cometido a dar a você informações de 
consumidor relativo a que eu acredito ser os melhores produtos, e 
que produtos você devia ausentar-se de. No futuro, eu estarei 
publicando vários comprando guias semelhantes a Consumidor 
Reporta, mas especificamente para a saúde-se importa área. Eu 
também estarei publicando tudo isso informações sobre meu Site da 
Web, www.naturalcures.com.  

Em naturalcures.com, como um membro você poderá mandar a mim 
um produto, e eu lego ou o pessoalmente revisa ou meu pessoal 
revisará isto. Nós escreveremos uma revisão e o colocaremos no Site 
da Web. Minha intenção é para pôr centenas juntas de produto 
evaluators e revisores que estarão revisando produtos e as 
companhias que fabricam eles e dizendo a você que produtos e 
companhias são bons, e que produtos e companhias você devia 
ausentar-se de porque eles são administrados pelas pessoas avaras 
sem ética que estão enganando você. Estes guias do comprador, 
ambas em minha comunidade de Site da Web e que eu publicarei, eu 
acredito será o mais bom, guias do a maioria de comprador objetivos 
no mundo porque eles são os guias do único comprador onde não 
existe nenhum conflito de interesses e nenhum incentivo financeiro 
para recomendar ou não recomendar certos produtos ou companhias. 
Pergunta: Não são caridades, fundações, e bem de associações de 
saúde? Resposta: Infelizmente, a resposta é, na maioria dos casos, 
não. Toda caridade relativo à saúde-se importa indústria, toda 
fundação relativo a saúde ou doença, e toda associação relativo a 
saúde ou doença estão só interessadas em aumentar seus próprios 
lucros. É triste, mas verdade. Eu tenho estado no boardrooms de 
caridades, fundações, associações, e vários grupos deste tipo. Estes 
grupos estão em negócios de efeito. Seu só objetivo está levantando 
dinheiro. Seu só objetivo está aumentando consciência de sua causa 



e conseguindo mais dinheiro doado. Eles não querem eliminar o 
problema—que eles querem ver isto aumento.  

Eu era recentemente com o diretor de umas das maiores fundações 
sem lucras no mundo. Este homem riu quando ele disse que seus 
"negócios" era grande porque os problemas que seus endereços de 
fundação continuam ficando piores e piores. Ele estava excitado que 
os problemas estavam ficando piores porque aquele significado ele 
faria mais dinheiro e sua organização fariam mais dinheiro. Isto é o 
problema com virtualmente toda caridade, toda fundação, e toda 
associação. É o problema com a Associação Americana de Médicos, a 
Associação de Diabete Americana, a Sociedade de Câncer Americano, 
a Associação de Coração Americano, e todas as caridades e 
fundações que são associadas com enfermidade e doença. Eles não 
querem eliminar enfermidade e doença. Eles são Perguntas só 
Freqüentemente Feitas 299  

Preocupado com levantar mais dinheiro. Se doença era eliminada e 
curada, eles todos seriam desnecessários, e todas as pessoas 
individuais perderiam seus trabalhos, perca seu poder, perca sua 
influência, e perca suas rendas enormes. É assustador, mas ele é 
verdade.  

Um de meus objetivos é para instalar um grupo das pessoas que 
realmente investigarão toda caridade única, toda fundação, e toda 
associação. Eu quero descobrir exatamente quanto dinheiro está 
sendo doado para estas organizações, quanto tempo e esforço as 
pessoas individuais que trabalham para estas organizações gastam 
em levantar dinheiro, exatamente quanto tempo e esforço eles 
gastam em resolver os problemas que eles deveriam tratar ou curar a 
doença, e exatamente quanto dinheiro estas pessoas estão sendo 
pagas e que tipo de vantagens eles estão conseguindo. Eu vou ser a 
primeira pessoa em história para expor estas pessoas individuais. Eu 
vou delatar! Eu posso dizer a você este, as caridades, fundações, e 
associações estão agitando em suas botas agora mesmo porque eles 
sabem uma vez que eles são investigados e exposto para as fraudes 
que eles são, eles perderão seu poder, influência, e dinheiro. Este 
serve para sociedade porque nós então saberá o que caridades 
verdadeiras estão disponíveis para nós doar para, e que uns são 
fraudulentos. Nós saberemos que fundações virtualmente estejam 
nos arrancando, e que associações são nada além de frentes 
conseguindo dinheiro do governo, dinheiro de contribuinte, dinheiro 



do e as pessoas individual para seu próprio uso pessoal. Eu vou expor 
a corrupção com todas as associações, fundações, e caridades.  

Existirá várias caridades, fundações, e associações que distinguirão-
se acima do resto. Existirá, e existem, caridades, fundações, e 
associações que são administradas pelas pessoas sinceras, honradas, 
éticas que realmente têm uma missão verdadeira em vida para a 
melhoria de sociedade. Estas organizações serão endossadas e 
recomendadas por mim. Como um membro de minha comunidade de 
Site da Web em naturalcures.com ou como um assinante para minha 
comunicação, você terá acesso, e o conhecimento de, que fundações, 
associações, e caridades para ausentar-se de, e que uns são bons. 
Vai estar realmente excitando expor as fraudes individuais que estão 
perpetrando esta grande decepção e decepção na pública em grande. 
Pergunta: Não é pesquisa real sendo feita na cura e prevenção de 
doença? O governo não está gastando bilhões de dólares nesta 
pesquisa? As corporações e indivíduos não doam dinheiro para esta 
pesquisa? 300 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que 
Você saiba  

Resposta: Isto é umas das grandes fraudes e decepções colocam o 
público. Sim, o governo dá, e deu, bilhões de dólares  

"  

Pesquisa." Sim, corporações dão quantias enormes "pesquisa." Sim, 
fundações dão quantias enormes de dinheiro "pesquisa." Sim, 
indivíduos doam quantias enormes de dinheiro "pesquisa." Porém, o 
dinheiro não está sendo usado para achar uma cura, ou um caminho 
para prevenir doença. O dinheiro não está sendo usado para achar a 
causa de doença. O dinheiro está só sendo usado para achar uma 
DROGA ou PROCEDIMENTO PATENTEÁVEL MÉDICO PATENTEÁVEL 
que podem ser usados no TRATAMENTO da doença! Os pesquisadores 
não estão olhando para a causa, e eles não estão olhando para 
caminhos prevenir doença. Eles estão só tentando achar um produto 
patenteável que pode ser costumar tratar a doença! Eles não estão 
procurando por uma cura. Toda a pesquisa estando subsidiada e 
feitas é de forma que as companhias de droga podem possuir a 
patente em um produto, vende isto, e faça bilhões de dólares em 
lucros. Existe absolutamente nenhuma pesquisa sendo feita nas 
causas reais de doença. Existe absolutamente nenhuma pesquisa 
sendo feita em qualquer método natural não patenteável para 
prevenir, trate, ou doença de cura! Nunca dê dinheiro para qualquer 



um que vai fazer "pesquisa" para propósitos médicos. Você está só 
dando mais dinheiro para as companhias de droga! Pergunta: Todos 
são doutores médicos ruins e do mal? Resposta: Não. Eu acredito a 
maioria das pessoas que entraram na profissão médica sinceramente 
e genuinamente quiseram ajudar pessoas. O problema é uma vez que 
você vai para a escola médica que você está em efeito sendo treinado 
pela indústria de droga. A única coisa você está sendo ensinado ser o 
uso de drogas e cirurgia. Você consegue virtualmente nenhum 
treinamento na causa verdadeira de doença; Você consegue 
virtualmente nenhum treinamento em como doença de causa de 
toxinas e doença de causa de drogas; Você consegue virtualmente 
nenhum treinamento no quão doença de causa de deficiências 
nutricionais; Você consegue virtualmente nenhum treinamento em 
qualquer método da prevenção ou tratamento de doença diferente de 
drogue ou cirurgia. Você não tem nenhuma informações em óleos ou 
homeopatia essencial. De fato, como um membro da Associação 
Americana de Médicos, você é PROIBIDO por sua escritura para usar 
qualquer coisa diferente de drogar e cirurgia! Uma vez que você é um 
doutor médico e um membro do ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE 
MÉDICOS você não pode usar remédios homeopáticos, ou óleos 
essencial, ou qualquer método natural para tratar um paciente! 
Doutores então, médicos são pegos entre um pedra e um lugar duro.  

O outro problema com doutores médicos é que eles recebem 
incentivos financeiros enormes pelas companhias de droga para 
aumentar sua própria riqueza pessoal prescrevendo drogas e 
apresentando cirurgias. Perguntas freqüentemente Feitas 301  

Como eu mencionei mais cedo no livro, doutores médicos são peritos 
em situações de vida de emergência de manipulação ameaçadora 
onde o tempo é da essência. E como eu mencionei no princípio do 
livro, se eu estiver em um acidente de carro horrível, pressa mim 
para o quarto de emergência mais íntima e ter um doutor médico 
treinado usar todas as suas habilidades e conhecimento, e toda a 
tecnologia disponível para ele, salvar minha vida. Claro que eu 
também mencionei o lado ruim mais cedo no livro que doutores 
médicos nos hospitais têm virtualmente nenhum sono, e então 
cometa quantias enormes de enganos devido a dormir depravação! 
Pergunta: Você mencionou aqueles fornos microondas são ruins. Que 
tal fornos de transmissão? Resposta: Os fornos microondas nunca 
deviam ser usados. Em minha opinião, comendo comida que termina 
de um microondas é uma das causas de doença. Os fornos de 



transmissão são fornos normais onde o calor está simplesmente 
movido com um fã. Estes são bons. Os fornos infra-vermelhos 
também são certos.  

Pergunta: Como eu mudo meu corpo pH de ácido até alcalino? 
Resposta: Faça todas as coisas em Capítulo 6.  

Pergunta: Você diz que é tudo sobre o dinheiro, mas parece como 
você é realmente rico e tem sido rico a maior parte de sua vida, e 
você carrega para sua comunicação e Site da Web. Parece como você 
é só sobre o dinheiro também. Resposta: Meu papai era um 
trabalhador de colarinho azul em G.E. Ele era um soldador. Minha 
mãe levantou meu irmão e me, e administramos a casa. Eu cresci em 
um colarinho azul médio, família de classe-média. Eu não cresci rico. 
Eu apenas fiz isto pelo segundo grau, e eu nunca fui para academia. 
Eu comecei a trabalhar quando eu era muito jovem entregando 
jornais, empurrando neve, e fazendo trabalhos estranhos no bairro. 
Eu consegui meu primeiro trabalho real trabalhando em uma ruela de 
jogo de boliche limpando as máquinas. Eu trabalhei como um busboy 
e um garçom em um restaurante. Eu fiz outros trabalhos estranhos 
para ganhar dinheiro. Nós não tivemos qualquer condicionamento de 
ar em nossa casa. Eu cresci muito "médio."  

Quando eu tinha quinze anos, eu era convidado para um Amway 
encontrando e aprendido sobre os benefícios de estar em uns 
negócios de seus próprios e tendo uma atitude positiva. Eu recebia 
vários livros para ler, inclusive A Magia de Pensar Grande. Estes 
encorajaram que eu tivessem uma boa atitude e começar meus 
próprios negócios. Eu também leio um livro chamou Sete Passos para 
a Liberdade: Como escapar a Corrida de Rato Americano, que 
ensinou você como começar seus próprios negócios de pedido pelo 
correio. Com o dinheiro eu salvou de minha rota de jornal e outros 
trabalhos estranhos eu comecei meus primeiros negócios de pedido 
pelo correio pequeno na idade de quinze. Por trabalho duro, 
habilidade, e muito 302 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
querem que Você saiba  

De sorte, eu me tornei muito bem sucedido. De fato, eu fiz milhões 
muito cedo em minha vida. Da mesma maneira que rápido que eu fiz 
os milhões, eu perdi os milhões. Meu desejo pessoal para ganhar 
dinheiro estava subjugando e me conseguiu em dificuldade 
importante. Eu corto cantos e minha ética foram diretamente fora a 



janela. Minha história inteira é denunciada meu Site da Web, 
naturalcures.com.  

A linha de parte inferior é ao longo dos anos que eu fiz e perdi 
centenas de milhões de dólares. Pela maioria de considere pessoas 
me chamariam "rico." Mas por favor saiba aquele dinheiro não é mais 
meu de direção, motivando força. Como eu mencionei mais cedo no 
livro, ganhar dinheiro não é ruim; só fica ruim quando você pôr 
ganhando dinheiro acima de tudo outro, inclusive seus empregados, o 
ambiente, e sociedade em geral. Sim, eu continuo a fazer lucros, e, 
sim, eu continuo a fazer uma renda muito boa e viver um estilo de 
vida muito bom. Mas por favor saiba que eu estou usando minha 
fortuna para expandir minha missão de educar o mundo sobre os 
perigos de drogas e cirurgia, e sobre os benefícios de curas naturais. 
Pergunta: Você mencionou que você estava em prisão. Diz na 
Internet que você tem sido uma pessoa realmente ruim. Resposta: 
Existem dezenas de milhares de Sites da Web na Internet que diz 
coisas terríveis sobre mim. Sem a exceção, eu nunca encontrei 
quaisquer das pessoas que escrevem coisas ruins sobre mim. Eu fui 
dito por meu insiders que a maioria vasta destes "Sites da Web" 
estão realmente administrados por só algumas organizações, mas são 
feitas para parecer com existir milhares de Sites da Web lá fora. Meu 
insiders diz a mim que as companhias farmacêuticas são realmente 
consolidação de dívida flutuante que Kevin Trudeau que bate na 
Internet. Como eu mencionei, isto é uma técnica que as companhias 
de droga e o uso do governo para espremer o fluxo livre de 
informações, e isto é para desiludir e neutralizar aquela influência da 
pessoa espalhando falso, enganando, e informações negativas sobre 
eles. Minha história é, eu acredito, um tremenda turnaround história. 
Eu acredito em meu passado e o que eu fiz e alcancei é uma grande 
inspiração para outros. Eu cometi enganos importantes em minha 
vida e tomei responsabilidade cheia para aqueles enganos. Eu paguei 
a meu preço, e eu girei minha vida ao redor. Pergunta: Por que você 
tem que carregar ser um membro do Site da Web, e por que você 
carrega para sua comunicação? Resposta: A razão existe uma taxa 
para juntar-se e se tornar um membro do Site da Web, e a razão 
existe uma taxa para se tornar um assinante para minha 
comunicação mensal é porque eu não aceito qualquer publicidade, eu 
não vendo quaisquer suplementos ou quaisquer produtos, e eu não 
sou compensado de qualquer forma em quaisquer produtos que eu 
converso sobre ou recomendo. É meu Perguntas Freqüentemente 
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A intenção ter centenas das pessoas em pessoal fornecendo o 
conteúdo e as informações sobre o Site da Web, e fazendo a pesquisa 
para a comunicação. O dinheiro que você paga subscrever para a 
comunicação e é um membro do Site da Web paga pelo taxa postal, a 
impressão, o remeter, os telefones, a conta leve, o aluguel, e todos 
os salários dos empregados. É uma despesa enorme, e eu estou 
pondo milhões de meu próprio dinheiro nisto. Eu não estou correndo 
estes empreendimentos para ganho pessoal ou alcançar riqueza 
pessoal. Eu estou correndo estes empreendimentos para me 
beneficiar pessoas, e sociedade. Pergunta: Por que outras pessoas 
podem escrever livros e mencionar produtos por marca e você está 
sendo tão restringido? Resposta: Existem dúzias de outros livros, 
muitos de qual eu recomendo neste livro debaixo do capítulo "Ainda 
Não Seguro?" Isso diz coisas que eu estou sendo proibido para dizer. 
Outros autores têm permissão para mencionar produtos por marca e 
certificar-se declarações que eu não sou. A razão é a Comissão de 
Comércio Federal tomou dirige pontaria em mim pessoalmente. A 
Comissão de Comércio Federal sabe que eu tenho mais de vinte 
milhões dos clientes ao redor do mundo. O FTC sabe que eu tenho 
mais influência na televisão, e em rádio, que a maioria de qualquer 
outro autor em saúde natural se importa. O FTC conhece que eu sou 
a pessoa que conseguirá a mensagem fora para a maioria vasta das 
pessoas em torno do mundo onde os outros autores não querem. Eles 
sabem que meus livros e publicações vendem nos milhões, onde 
outros livros só vendem cinco ou dez mil cópias. Eles estão dirigindo 
seu ataque em mim porque eu sou o que eles temem o mais. 
Pergunta: Você diz muitas coisas neste livro. Onde está a 
documentação e concretização? Resposta: Se eu desse a você a 
documentação e concretização para toda declaração única eu faço 
neste livro, eu teria que fornecer mais de 500 páginas deste dados. 
Por favor note que tudo neste livro tem uma base de fato para que 
sendo declarado. Existem mais de 900 estudos que atrás em cima 
tudo que eu digo. Existem mais de dez mil artigos que foi publicado 
em torno do mundo que auxílio virtualmente tudo que eu digo, e 
existem mais de um milhões pacientes- e doutor-documentado 
relatórios virtualmente apoio em cima quase tudo Sobre o qual eu 
digo neste livro. Como eu mencionei no princípio deste livro, tudo que 
eu digo é meu conclusões baseado em meu experiência e observação 
pessoal, e todo o literatura que eu li. Se você gostaria de ver todos 
este documentou evidência, simplesmente vá para 



www.naturalcures.com, e ele estará lá disponível para você. 304 
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Pergunta: Por que um fígado é limpar tão importante? Resposta: 
Fazendo um dois pontos limpa e um liver/gallbladder limpa são duas 
coisas muito importantes se você quiser curar você mesmo de 
doença. É importante saber que o fígado é a gordura importante 
órgão em chamas no corpo. O fígado é o único órgão que pode 
gordura de bomba fora do corpo, e o fígado é o filtro e limpador da 
circulação sangüínea. Toda pessoa única, em minha opinião, tem um 
fígado lento. Se seu fígado é lento que você não pode queimar 
gordura corretamente, você não pode engordar fora do corpo 
corretamente, e você não pode filtrar e limpar seu sangue 
corretamente. Então, se você tiver um fígado lento que você 
absolutamente está garantindo você mesmo enfermidade e doença. 
Seu fígado é lento por causa de todas as substâncias químicas e 
toxinas na comida que você come, e toda a não-prescrição e drogas 
de prescrição. Mais notavelmente, se você estiver em colesterol-
reduzindo drogas, você absolutamente tem um fígado lento. Se você 
já tomasse um antibiótico em sua vida, o antibiótico matou a flora 
amigável em seu intestino, causando uma levedura de Candida 
overgrowth, que sempre vai e ataca o fígado. Quando você fizer um 
fígado limpar, quase todo mundo se parece tanto melhor eles não 
poderem acreditar a diferença. Pergunta: É comida rápida realmente 
tão ruim? Resposta: Comida rápida categoricamente, 100 por cento, 
enfermidade de causas e doença, inclusive câncer, diabete, e um 
anfitrião de outros problemas de saúde importante. A comida rápida 
categoricamente faz você gordura. A comida rápida está de propósito 
produzida com aditivos químicos que são especificamente projetados 
para aumentar seu apetite, conseguem você fisicamente e 
quimicamente viciado em sua comida, e faz você gordura. A indústria 
de comida rápida está em efeito causando enfermidade e doença, e 
conscientemente fazendo isso. Os advogados para o estado do 
McDonald que os perigos de sua comida são universalmente 
conhecidos! McDonald é que propriamente declarou em documentos 
legais que seja um assunto de conhecimento comum que qualquer 
processo que seu comidas sofre serve para fazer eles mais 
prejudiciais que unprocessed comidas! Um exemplo é McNuggets. 
Estes eram originalmente feitos de galinhas velhas que podia não 
mais deitar ovos. Agora eles são feitos de galinhas que tem peitos 
raramente grandes, uma espécie de geneticamente alterados e 
produziu animal. O processo industrial inclui desnudar-se a carne do 



osso e moendo isto em cima em um tipo de tritura. É então 
combinado com um anfitrião de preservativos, estabilizadores, e 
outro substâncias químicas, apertado em forma, breaded, fundo -
ried, congela-secado, e então transportado para do McDonald. A 
doçura de juiz Robert chamou eles um criação de McFrankenstein de 
vários elementos não utilizado pelo casa cozinha! Perguntas 
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Para assinalar isto até adicional, eu encorajaria que você visualizasse 
o filme Supersize Me. Está disponível em DVD. Isto é absolutamente 
um dever assistir por toda pessoa que come em restaurantes de 
comida rápida. Neste documentário uma das coisas mais 
surpreendente era examinada. E se uma pessoa comeu só comida de 
McDonald é por trinta dias? O que aconteceriam? Só trinta dias 
podiam de comida de comer causa do McDonald algum problema 
médico? Só trinta dias podiam de comida de comer do McDonald 
causa um ganho de peso volumoso? Só trinta dias podiam de comida 
de comer causa doença e enfermidade do McDonald? Certamente 
nenhum doutor acreditaria que simplesmente comida de comer do 
McDonald por trinta dias causaria qualquer médico ou problemas de 
saúde. Este documentário mostra à verdade. O homem teve seu 
trabalho de sangue testou antes, durante, e depois de sua 
experiência. Ele teve seu peso verificado. Em só trinta dias, os 
doutores médicos eram confundidos e surpresos por que aconteceram 
para este corpo do homem. Em só trinta dias de comida de comer do 
McDonald este homem ganhou vinte e cinco libras. Em só trinta dias! 
Mas é pior que isto. Ele começou em só 185 libras, então ele ganhou 
quase 20 por cento de seu peso de corpo original. Nenhum doutor 
podia acreditar nisto.  

Eu posso acreditar nisto porque eu sei que do McDonald, como todo 
outro restaurante de comida rápida, em minha opinião, está de 
propósito pondo ingredientes na comida para conseguir você 
fisicamente viciado na comida, aumente seu apetite, e faz você 
gordura. Este filme certamente faz se acredita que seja 
absolutamente verdade. De um ponto de vista de saúde, os doutores 
estavam novamente surpresos. Seu fígado virtualmente girado para 
gordura. Seu colesterol cresceu rapidamente sessenta e cinco pontos. 
Seu corpo-gorda porcentagem foi de 11 até mais de 18 por cento. Ele 
quase dobrou seu risco de doença de coração coronário. Ele se sentiu 
deprimido e esvaziou a maior parte do tempo. Seus humores 
balançados em uma moeda de dez centavos, e sua vida de sexo se 



tornou virtualmente inexistente. Ele almejou esta comida do 
McDonald cada vez mais quando ele comeu isto, e ele ficou 
enxaquecas volumosas quando ele não fez! O doutor disse se 
continuou esta dieta, ele definitivamente desenvolveria doença de 
artéria coronária, inflamação e endurecendo do fígado, 
provavelmente desenvolva dúzias de várias enfermidades e doenças, 
e certamente morreriam uma primeira morte.  

Os doutores que fizeram o trabalho de sangue não podia acreditar 
como este homem era, na realidade, morrendo em só trinta dias! Eles 
não podiam acreditar nisto porque eles estavam só olhando para 
calorias, carbohydrates, proteína, gordura, e sódio. Eles não estavam 
considerando o "trans gorduras." Eles não estavam considerando 
como a comida tem estado geneticamente produzida. Eles não 
estavam considerando como a comida estavam energicamente 
destruídas e era tóxicas para o corpo. Eles não estavam considerando 
todas as substâncias químicas de processo de comida e 306 Curas 
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Aditivos usados nesta comida. Isto é a razão por que este homem se 
tornou tão doente em um período tão pequeno de tempo. Isto é por 
que você precisa saber aquele se você estiver doente e estão comida 
de comer de restaurantes de comida rápida, ou de corporações 
publicamente negociadas, eles estão de fato fazendo você doentes. É 
os venenos, substâncias químicas, aditivos, e enérgicos alterando da 
comida que está fazendo você mal.  

Deixe-me assinalar algumas outras coisas deste documentário em 
comida rápida de relação. Restaurantes de comida rápida, como 
todos fabricantes de comida, tenham só um objetivo legal e isto é 
para aumentar lucros. Eles aumentam lucros conseguindo mais de 
seu dinheiro. Eles aumentam lucros por vendem você cada vez mais 
comida. Um dos modos eles fazem isto está aumentando o tamanho 
de porção. Mantendo em se importar com aquilo para que quaisquer 
destas técnicas para trabalhar eles terem que fazer a comida de 
forma que se torna quimicamente vício para você; Então, você almeja 
isto e precisa comer isto. Eles têm que fazer a comida realmente 
aumento seu apetite assim você come mais, e eles têm que fazer a 
comida causar você para ficar obeso, aquele modo que você 
continuará a comprar cada vez mais comida.  

Quando sextas-feiras francesas foram primeiras vendeu em McDonald 
é existia um tamanho. Aquelas tamanho sextas-feiras francesas é 



agora o "pequeno." McDonald também tem um médio, um grande, e 
um tamanho super. O tamanho original está ainda lá, mas ninguém 
já ordena isto. A diferença é o tamanho original era 200 calorias, mas 
o tamanho super é mais de 600 calorias. Quando Rei de Hambúrguer 
primeiro abriu que eles venderam um refrigerante pequeno de doze 
onças e um refrigerante grande de dezesseis onças. Hoje, o 
refrigerante de doze onças é chamado "kiddy"; o de dezesseis onças 
não é mais um grande, é agora o "pequeno." Eles têm um médio, que 
é trinta e dois onças, e um quarenta e dois tamanho de onça. Isto é 
quase através da diretoria em todos restaurantes de comida rápida. 
No filme Supersize Mim era mencionado aqueles carros introduziram 
possuidores de xícara maiores para acomodar aqueles enormes 7-
Onze tragos duplos, que são sessenta e quatro onças, um cheio 
metade galão, e segure em qualquer lugar de 600 até 800 calorias. 
Só imagine, um metade galão de refrigerante para uma pessoa. Isto 
é quarenta e oito colheres de chá de açúcar.  

Os restaurantes de comida rápida também são envolvidos em alguma 
da publicidade mais desviada faz campanha já coloca o público. Isto é 
semelhante ao que aconteceu na indústria de tabaco. Como discutido 
no Supersize documentário Me, um estudo de segredo por uma das 
companhias de tabaco era sobre marca que imprime para aquisição 
mais velha em vida! O que este significa ser as companhias de tabaco 
produziriam coisas como cigarros de brinquedo, de forma que uma 
criança aos quatro, cinco, ou seis tocaria fuma eles. A teoria 
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Era embora a pequena criança não teve nenhum conhecimento real 
dos que eles estavam fazendo, que eles estavam imprimindo em sua 
memória o ato de fumar. Então quando eles chegarem à idade onde 
eles têm permissão para fumar, sem até percebendo isto, eles estão 
indo para que lotam e eles reconhecem isto porque eles tiveram 
aqueles agradáveis quando eles eram uma criança.  

O mesmo vá com crianças no playgrounds em restaurantes de 
comida rápida como do McDonald e Rei de Hambúrguer. Eles trazem 
para dentro as crianças, eles divertem-se, eles têm morno penugento 
, e então mais tarde em vida eles revivem aqueles quando eles forem 
para seu restaurante de comida rápida. Isto está sendo feito de 
propósito pela indústria de comida rápida para aumentar estrada 
abaixo de vendas. Você tem que entender, a indústria de comida 
rápida está gastando milhões de caminhos de pesquisa de dólares 
para conseguir pessoas para comprar seus produtos. As crianças que 



comem em restaurantes de comida rápida tão pequena quanto três 
vezes por semana elevaram testes de função de fígado anormal. 
Debaixo de um microscópio os fígados têm evidência de assustar do 
fígado, fibrosis do fígado, e primeiros estados de esclerose. Isto é 
todo causado por comida rápida.  

Eu também encorajo você fortemente para ler a Nação de Comida 
rápida de livro assim você pode ver só o quão comida rápida ruim 
realmente é, não só para sua saúde, mas para sociedade em geral. 
Pense sobre este: A criança Americana média vê 10,000 anúncios de 
comida por ano na televisão só. Noventa e cinco por cento daqueles 
são para sugared cereais, refrigerantes, comida rápida, e doce. Não é 
uma feira luta. A indústria de comida tem o dinheiro e a influência 
para brainwash nossas crianças em comprar seus produtos, dando a 
nós doença e enfermidade. A coisa assustadora é quando crianças for 
retratos mostrados de tais pessoas como George Washington, Abraão 
Lincoln, George Bush, e Jesus Cristo, eles não geralmente têm 
nenhuma idéia que estas pessoas são. Mas quando eles forem 
mostrados um retrato de Ronald McDonald, todo único sabe seu 
nome. E a parte triste é que eles acreditam que ele seja um "bom 
homem" que está ajudando crianças. Isto é como a indústria de 
comida engana e brainwashes nossas crianças.  

Pense sobre este, como discutido no filme Supersize Me: As 
companhias gastam bilhões de dólares tendo certeza que você saiba 
sobre seu produto. Em 2001 em mídia direta anunciando só, isto é 
rádio, televisão, e impressão, Gasto $1.4 bilhão mundial do McDonald 
conseguindo você para comprar seus produtos. Em mídia direta 
anunciando Pepsi gastou mais de $1 bilhão. Para anunciar suas 
Comidas de doce Hershey gasto quase $200 milhões. Em seu ano de 
cume, o cinco-dia A fruta e campanha vegetais tiveram um 
orçamento de publicidade total, em toda mídia, de só $2 milhões-100 
vezes menos que apenas do orçamento de mídia direta de uma 
companhia de doce. Nós estamos sendo bombardeados pela indústria 
de comida com mentiras, decepções, e 308 Curas Naturais "Sobre as 
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Lavagem cerebral, conseguindo nós para acreditar em que seus 
produtos são saudáveis e bons para nós—e estou trabalhando. Pense 
sobre o modo como comida é comercializada: Camisetas, cupons, 
brinquedos para crianças, giveaways em lugares de comida rápida, e 
placemats, e todos os caminhos diferentes para conseguir você para 
comprar comida. As mais fortemente comidas anunciadas são o mais 



consumidas. Lá não fica nenhuma surpresa. Quem gasta o mais 
dinheiro em publicidade vende a mais comida.  

Pense sobre este fato assustador, a maioria das pessoas testadas não 
podiam recitar a Garantia de Submissão; Porém, quase todos eles 
podiam cantar a Grande canção de Mac...Dois todo-carne de boi 
patties, molho especial, alface, queijo... Você está provavelmente 
cantando isto agora mesmo!  

A coisa mais assustadora para mim é como comida rápida está em 
efeito sendo vendido nas escolas. Quando você olhar para os 
programas de almoço da escola, é absolutamente apavorante. 
Novamente, assista o filme Supersize Mim para conseguir a história 
cheia. A observação mais apavorante é existir resistência enorme de 
jogar fora-companhias de comida que fazem lucros enormes fora das 
escolas. Jogue fora-companhias de comida não querem ser excluídas 
do sistema da escola. Eles querem estar lá para viciado as crianças e 
ter eles como clientes por toda vida.  

Este assinala muitas coisas. Os fabricantes de comida importante 
sabem que suas comidas são perigosas, e mortais, e cause dano para 
o corpo. Eles não se importam. Eles são especificamente targeting 
crianças porque como corporações grandes publicamente negociadas 
eles têm só um objetivo, que é para fazer e lucro de aumento. Então, 
eles farão qualquer coisa, e machuque ninguém, e destrua vidas das 
pessoas, e virtualmente dêem doença das pessoas e enfermidade, 
todo no nome de lucros crescentes. Estas companhias de comida 
estão exigindo aquelas máquinas de refrigerante e jogar fora comida 
ser vendida nas escolas, e farão tudo que eles podem aumentar o uso 
de seus produtos por estas crianças; Então, dando esta enfermidade 
de crianças e doença garantida. A motivação para lucro é incrível, 
subjugando, e consumindo para estas corporações.  

Atrás para do McDonald, considere isto—à medida que eu mencionei, 
do McDonald, em minha opinião, está fabricando comida que está em 
efeito gostar de uma droga. Todas companhias de comida rápida e 
jogam fora-comida que fabricantes idealmente querem que você seja 
fisicamente viciada em sua comida, só goste de um negociante de 
droga quer que você se torne fisicamente viciada em sua droga. Eles 
também querem que você tenha um apetite aumentado para sua 
comida. Isto é por que, em minha opinião, estas companhias 
gastaram milhões de dólares em aditivos de laboratórios secretos 
químicos produtores que de propósito são postas na comida que 



consegue você fisicamente quimicamente viciado na comida, 
aumente seu apetite, e faz você gordura. Perguntas freqüentemente 
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Em documentos internos em Corporação do McDonald dizem chamar 
pessoas que comem sua comida pelo menos uma vez que uma 
semana "usuários pesados!" Se você comer em do McDonald uma vez 
que uma semana você é um "usuário pesado," só goste de um 
viciado de droga! Setenta e dois por cento das pessoas que come em 
McDonald é ser usuários pesados. Eles também têm outra categoria, 
a "usuário pesado super." Estas pessoas comem sua comida três, 
quatro, cinco vezes por semana e em cima. Vinte e dois por cento 
das pessoas que come em McDonald é ser usuários pesados superes. 
Do filme Supersize Mim declarei se você olhar para o menu em um 
restaurante de comida rápida que eles usam todos os componentes 
de vício. Eles tomarão uma placa de carne, cobre isto com queijo, e 
então serve isto com um refrigerante açucarado, que tem os poderes 
viciadores de açúcar com cafeína bastante adicionada. Dê esta para 
uma criança de doze anos de idade e seu cérebro não é nenhuma 
partida para aquela combinação química.  

Eu perguntei-me sobre a saúde do 22 por cento das pessoas que 
comeram em McDonald tem três anos, quatro, cinco vezes por 
semana e em cima. Em minhas observações eu achei que estas 
pessoas são riddled com doença. Eu achei aquelas pessoas que 
comem em McDonalds três vezes por semana ou mais têm a chance 
mais alta de conseguir câncer, diabete, obesidade, doença de 
coração, ácido reflux, constipação, durma desordens, depressão, 
eczema, caspa, e um anfitrião de outras desordens médicas. Eu estou 
McDonald certo violentamente discordo com minhas observações. Eu 
não ficaria surpreendido se Corporação do McDonald arquivou um 
terno contra mim, como eles fazem contra qualquer pessoa que diz 
qualquer coisa até remotamente ruim contra a Corporação do 
McDonald. Do McDonald, em minha opinião, é o novo "império do 
mal." Lembre, a indústria de comida é uns negócios volumosos. 
Como eu mencionei, usa lobbyists em Washington ter certeza que 
nenhuma agência do governo já diga que come menos de seus 
produtos, e ter certeza que o governo nunca passe por qualquer 
legislação que é desfavorável ou podia machucar os lucros da 
companhia ou indústria. Então a parte inferior-linha resposta para a 
pergunta é absolutamente nunca come em um restaurante de comida 
rápida. E, novamente, eu encorajaria que você assistisse o filme 



Supersize Sobre o qual Mim e ler a Nação de Comida rápida de livro. 
Pergunta: Nós estamos realmente cheios de toxinas, e farão o limpar 
realmente previne e doenças de cura tão séria quanto câncer, 
diabete, ou doença de coração? Resposta: Absolutamente sim. Toda 
pessoa única tem quantias volumosas de material de veneno tóxico 
em seu corpo causando enfermidade e doença. Sim, por 
simplesmente fazendo um dois pontos limpa, um liver/gallbladder 
limpa, um kidney/ bexiga limpa, um metal pesado limpa, um parasita 
limpa, uma Candida limpa, e uma cheios-corpo gordura limpa que 
você absolutamente pode prevenir você mesmo de já ficando doente, 
como também cura você mesmo de até as mais horríveis 310 Curas 
Naturais "que Eles" Não querem que Você saiba  

Doenças. Sim, simplesmente fazendo limpa é um do "curas naturais" 
que eles não querem que você saiba sobre.  

Vamos fazer um pouco teste. Deixe-me dar a você um questionário 
assim você pode ver só o quão tóxico você é. Responda cada 
pergunta sim ou não. Se você responder sim para mais de vinte 
perguntas, você é altamente tóxico.  

1. Eu tomei antibióticos em minha vida.  

Eu consegui vacinas.  

Eu assisti minha aspirina vitalícia, ou Tylenol, ou ibuprofen, ou outro 
no balcão medicamento de dor.  

 

Eu chovo e/ou tomo banho na água de torneira regular.  

Eu bebo água fora da torneira.  

Eu tenho estado em uma piscina onde o cloro foi usado.  

 

7.I uso um telefone celular sem qualquer proteção de caos de 
eletromagnético.  

8. Eu uso um computador laptop com um dispositivo sem fio.  

9.I tV de RELÓGIO.  

Eu possuo e assisto uma televisão de definição alta.  



Eu uso um telefone sem fio em minha casa.  

 

Eu uso um controle remoto para minha televisão ou outros 
eletrodomésticos eletrônicos.  

Eu tenho uma televisão de satélite.  

 

Eu entro um carro todo dia.  

Eu dirijo em tráfico pesado.  

Eu uso tinturas de cabelo.  

Eu uso unha polir.  

Eu uso maquilagem e cosmética.  

Eu uso hidratantes, loções de corpo, e protetores de sol em minha 
pele.  

Eu uso ar fresheners em minha casa.  

Eu uso spray de percevejo em minha casa.  

Eu uso padrão limpando produtos em minha casa.  

Eu uso sabão e detergente normal para minha pele e minhas roupas.  

Eu uso pasta de dentes com fluoreto.  

 

Eu como em restaurantes de comida rápida pelo menos uma vez que 
um mês.  
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Eu como em restaurantes pelo menos uma vez que um mês.  

Eu como produtos produziram por corporações grandes publicamente 
negociadas.  

Eu compro produtos de comida de marca que estão fortemente 
anunciadas na televisão.  

 



29. Eu como comida que não está certificada de 100 por cento 
orgânica.  

30.I coma carne de boi, cordeiro, avícula, ovos, e produtos de leiteria 
que não estão certificados de 100 por cento orgânicos.  

Eu como porco e molusco.  

Eu uso adoçantes artificiais como NutraSweet ou Splenda.  

 

Eu bebo refrigerantes pelo menos vários tempos uma semana.  

Eu bebo refrigerantes de dieta pelo menos vários tempos uma 
semana.  

 

35. Eu tenho menos que dois movimentos de intestino grandes todo 
dia.  

36.I tomou no balcão drogas de não-prescrição que eu comprei em 
uma loja de droga em minha vida.  

Eu tomei drogas de prescrição nos últimos cinco anos.  

Eu uso nonstick panelas para cozinhar.  

Eu uso desodorizante e antiperspirant.  

Eu não bebo oito óculos da água purificada todo dia.  

 

41.I nunca teve um colonic ou limpeza.  

42. Eu vivo tensão alta próxima dar poder a linhas.  

Eu vivo dentro de algumas milhas de uma planta industrial de algum 
tipo.  

Eu vivo dentro 100 milhas de uma área agrícola onde o produto é 
crescido.  

Eu vivo dentro 100 milhas de ranchos onde o gado, gado, galinhas, 
ou outros animais são levantados.  

 



Isto é só uma lista rápida para abrir esperançosamente seus olhos 
para o fato que vivendo um "vida normal" absolutamente resulta em 
toxinas de massa entrando seu corpo. Mantenha em se importe com 
isto é uns fenômenos relativamente novo para a espécie humana. 
Cem anos atrás pessoas não eram exposto para todas estas toxinas 
em nosso ambiente. Cem anos atrás pessoas não estavam 
carregando eles mesmos com quantias volumosas de toxinas como 
nós somos hoje. Todo ano único a quantia de toxinas nós pomos em 
nossos aumentos de corpo. A quantia de toxinas no ar, na água 
fornece, e a comida fornece 312 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" 
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Sobe continuamente. A quantia de toxinas cercando nosso ambiente 
e nossos espaços de vida sobe. A quantia de caos de eletromagnético 
sobe. A quantia de não-prescrição e drogas de prescrição sobe. A 
quantia de substâncias químicas usadas na produção de nossa 
comida sobe. A quantia de toxinas sendo alimentou para usar pelas 
corporações grandes publicamente negociadas todo no nome de lucro 
continua a subir. Então sim, você é absolutamente tóxico, e sim, 
limpando totalmente as toxinas que você pode ver curas milagrosas. 
Pergunta: Existe qualquer um na comunidade médica sustentando 
você, e você tem muito suporte com o público geral e a saúde 
natural-se importa indústria? Resposta: Sim. Eu estou ficando 
suporte positivo opressivo através do mundo, das pessoas, 
indivíduos, e organizações, de todos os passeios de vida, todos os 
fundos, e todos sistemas de convicção. Eu também tenho números 
grandes de críticos e inimigos que viciously ataque eu porque eu 
estou expondo a fraude e corrupção em saúde me importa, governo, 
e corporações. Porque meus livros e publicações estão custando os 
lucros de corporações grandes publicamente negociadas enormes, eu 
estou sendo atacado de todo lado.  

Aqui é uma carta de Dr. Coldwell sustentando minha causa.  

"Como você notou, Kevin Trudeau teve um choque importante no 
FDA e indústria farmacêutica. Você ouve diariamente por toda parte 
das notícias sobre drogas sendo tomada fora do mercado e o FDA 
sendo questionado sobre seu papel nestes escândalos enormes. 
Poucas pessoas estão dizendo isto diretamente, mas eu acredito que 
Kevin e suas Curas de livro Naturais causou consciência pública 
enorme. Eu acredito que milhares das pessoas tomaram ação depois 
de ler para livro do Kevin e chamou e escreveu para políticos, o FTC, 
e o FDA expressando afronta para a fraude e decepção na indústria 



de droga, e suporte para Kevin Trudeau. Eu pessoalmente felicito 
Kevin Trudeau para seu esforço pessoal América principal para a 
liberdade médica e proteger o consumidor de perigos desconhecidos 
que são causados pela indústria farmacêutica e médica. Kevin precisa 
de todo o nosso suporte para sua causa valiosa porque os poderes do 
governo que ele tem que lutar são escondidos em todos lugares. Por 
causa de tribuna do Kevin o governo está organizando esforços para 
o espremer de qualquer maneira que eles podem. Até estende até 
fazer pressão sobre Kevin atacando companhias que Kevin sustenta, 
como tendo seu processo de cartão de crédito cancelado 
simplesmente porque Kevin Trudeau sustenta sua companhia. 
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Aconteça que eu não posso omitir o abuso ilegal de dar poder ao 
governo que empregados estão usando para destruir negócios do 
Kevin, fonte de renda, e os negócios daquelas companhias ao redor 
ele, toda em uma tentativa para reduzir sua habilidade de lutar de 
volta para você o consumidor, o paciente, a pessoa que sofre. A única 
razão eles são depois de seu dinheiro e tentando desacreditar ele é 
fechado ele em cima e o faz impotente. Todos vocês precisa levantar 
sua voz. Escreva ou chame seu senador, seu congressista, o FTC, o 
FDA, e o Presidente. Diga a eles que você é outraged neste abuso do 
poder e as ações e tática enganosas usadas pelo FTC e as 
companhias de droga. Diga a eles que você é como louco um inferno 
e não indo tomar isto mais. Diga a eles que você sustenta Kevin 
Trudeau. Os milhões das pessoas continuam a morrer porque eles 
não conseguem as informações sobre tratamento natural que podia 
salvar sua vida. Eu sei esta de experiência de primeira mão. Eu sou 
conhecido como o perito principal para câncer, destaque enfermidade 
relacionada, e depressão na Europa. Até onde eu sei, eu acredito em 
que eu tenha o mais alto curando taxa para todos os tipos de 
doenças incuráveis denominadas. Eu curado minha mãe de câncer de 
fígado em um estado terminal durante trinta anos atrás. Naquele 
tempo ela era informado que ela teve só remanescer de dois anos 
para viver. Hoje, trinta anos mais tarde, ela é saudável, vibrante, e 
cheia de vida. Eu era atacado de todas as direções para curar 
pessoas sem cirurgia, quimioterapia, radiação ou drogas. De fato, a 
indústria farmacêutica e a profissão médica fizeram tudo que podia 
me destruir, todo porque eu provei que é fácil curar câncer e outras 
doenças incuráveis denominado com técnicas naturais simples que 
são baratas e disponíveis por todo. Eu conheço o que Kevin está indo. 
Eu tenho estado lá e eu sei o que é para vir. É por essa razão que eu 



pergunto a todos vocês para sustentar causa do Kevin em todos os 
sentidos que você pode. Subscreva para seu comunicação, se torne 
um membro de naturalcures.com, chame e escreva seu senador, seu 
congressista, o FTC, o FDA, e o Presidente. Diga a eles que você está 
louco como inferno e não indo tomar isto mais, e tenha certeza que 
você diga a eles que você sustente Kevin Trudeau. Todos nós 
devíamos ser agradecido para o sacrifícios Kevin está fazendo lutando 
este guerra com nosso lado. É nosso responsabilidade para o 
sustentar todo modo que nós podemos.  

Sinceramente,  

Dr. Coldwell, N.M.D., N.D., Ph.D. 314 Curas Naturais "Sobre as quais 
Eles" Não querem que Você saiba  

Você pode contactar Dr. Coldwell diretamente por seu associado na 
Alemanha, Dr. Hohn em drhohn@goodlifefoundation.com.  

Pergunta: Nós realmente podemos conseguir doença só respirando o 
ar? Resposta: Absolutamente, sim. Os relatórios de Associated Press 
que pó tóxico é uma ameaça doméstica! Os estados de artigo que 
americanos são exposto para uma variedade de substâncias químicas 
potencialmente perigoso em suas casas de produtos como 
computadores, frigideiras, cortinas de chuveiro, limpando substâncias 
químicas, sprays de percevejo, etc. Um estudo achou trinta e cinco 
substâncias químicas industriais arriscado em amostras de pó 
doméstico. Este traz para casa o fato que substâncias químicas 
arriscadas estão em nosso diariamente vive. Todas estas substâncias 
químicas são sabidos ser prejudiciais para os sistemas imunes, 
respiratórios, cardiovasculares, e reprodutivos. As crianças e crianças 
são especialmente vulneráveis! O grupo de lobbying, o Conselho de 
Química Americana, que representa companhias químicas grandes, 
fez a declaração louca "só porque uma substância tóxica é achada em 
pó ou no corpo não necessariamente significa isto problemas de 
saúde de causas." Isto é por que você precisa de filtros de ar e 
limpadores de ar e você deve começar a usar limpadores não tóxicos, 
orgânicos e outras substâncias em sua casa. Isto também assinala 
um dos principais causas de enfermidades em crianças e crianças. 
Pergunta: É verdade que você deu milhões de dólares longe? 
Resposta: Eu acredito no que uma pessoa faz em termos de seu 
pessoal dar é um soldado importar. Quando você vir companhias e 
indivíduos dando publicidade a seu caridoso dando, por favor note 
que isto está sendo especificamente feito para fazer você acreditar o 



quão maravilhosos eles são. As corporações não só dão dinheiro para 
caridade, mas normalmente gaste mais dinheiro dando publicidade ao 
fato que eles estão dando dinheiro para caridade! Eles fazem este 
para brainwash pessoas em acreditar que eles sejam realmente "boas 
para as comunidades." Eu nunca dei publicidade a meu pessoal 
dando. Mas em dirija resposta para a pergunta, sim eu dei milhões de 
dólares longe. Eu principalmente dou precisei de artigos diretamente 
para aqueles que precisa disto. Um exemplo é meu hábito de dirigir 
em torno das ruas de Chicago no inverno dando casacos, luvas, 
chapéus e suéteres para as pessoas sem casa eu vejo na rua, ou 
dando comida diretamente para abrigos que alimenta aquela em 
necessidade. Pergunta: Como você sabe que estes segredos mais 
interiores que continua atrás de fechou portas nas grandes 
publicamente corporações negociadas, e com políticos e agências do 
governo? Resposta: Quando você fizer centenas de milhões de 
dólares você em efeito se torna parte de uma "sociedade secreto." Eu 
era uns membro de tais s sociedade e era pessoalmente envolvido 
em reuniões secreto ao redor do mundo. Perguntas freqüentemente 
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Eu tive conversações privadas com Primeiros ministros e várias 
cabeças de estados de em torno do mundo. Eu tive discussões 
secretas com líderes militares e Generais que eram envolvidos em 
conflitos importantes que vocês sobre o que todos sabem. Eu tenho 
centenas de moles e insiders que me forneço com informações. 
Durante os próximos anos cada vez mais destes insiders começarão a 
avançarem. Isto é exatamente o que aconteceu quando o primeiro 
whistleblower avançou para expondo a fraude na indústria de tabaco, 
ou quando o primeiro informador de máfia expôs a sociedade secreta 
de La Costra Nostra. Pergunta: Toda marca é comida popular 
vendidas por corporações publicamente negociadas ruins? Resposta: 
Sim. Lembre, comida natural, comida orgânica, é bom. É quando o 
motivo de lucro se tornar o objetivo principal aquela parada de 
comidas sendo naturais e está em efeito fabricado. Isto é quando 
causar obesidade e doença de causas. Quando fazendo um lucro é 
envolvido acima de tudo outro, você pode ser seguro que a comida 
sendo produzida é mortal. Pense sobre o fazendeiro médio. Ele quer 
produzir alguns legumes e faz um lucro. O problema é companhias 
químicas o bombardear com vendas lança dizendo "Fazendeiro Joe" 
como ele pode aumentar seu rendimento e aumento seus lucros 
usando suas substâncias químicas fantásticas. Então Fazendeiro Joe 
primeiro compra colocação híbrida, geneticamente modificada que ele 



é informado produzirá mais colheitas mais rápidas e ser gérmen 
resistente. O problema, claro, é isto é uma comida antinatural isto 
quando consumida por um ser humano realmente doença de causas. 
O fazendeiro Joe então tem que usar fertilizantes químico para fazer 
os legumes crescerem em um unnaturally, taxa rápida insalubre. Ele 
então pulveriza incrivelmente venenoso e mortais assassinos de 
percevejo, praguicidas, e herbicides em seus legumes. Estes estão 
todo absorvidos nos legumes e não podem ser lavados. A fim de fazer 
os legumes parecerem bonitos e últimos mais longos, eles são 
escolhidos antes deles ser maduro e põem em um câmara de gás e 
pulverizado com mais substâncias químicas. Eles são então 
transportados para o supermercado onde eles podem último por dias 
ou semanas sem deteriorar ou indo ruim. Você então come eles. O 
problema é o processo inteiro garante que o produto está 
geneticamente modificado, cheias de toxinas e substâncias químicas, 
destituídos de quaisquer nutrientes e, por causa da irradiação, 
energicamente mudou, causando a comida para ser tóxico para a 
corpo. Pergunta: Algo tão sério quanto esclerose múltiplo pode ser 
curado com métodos natural?  

Resposta: Absolutamente sim. Alguns meses atrás eu encontrei uma 
mulher que teve esclerose múltipla. Ela teve uma cana e não pôde 
caminhar muito bem. Ela 316 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" 
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Reconheceu-me de televisão e perguntou se eu fosse o autor do livro 
de Curas Naturais. Eu disse sim. Ela então disse que ela lê o livro e 
não entendeu como qualquer coisa no livro podia a ajudar com sua 
esclerose múltipla. Como ela disse que este que eu notei que ela teve 
um refrigerante de dieta em sua mão. Eu expliquei para sua aquela 
esclerose múltipla, como todas as doenças, é causada por muitas 
toxinas no corpo, deficiências nutricionais, caos de eletromagnético, 
e/ou tensão. Eu perguntei a ela quanto tempo ela tinha bebido 
refrigerante de dieta. Ela disse a maior parte de sua vida. Eu 
perguntei a ela se ela tivesse muito trabalho dental. Ela disse que sua 
boca inteira era cheia com trabalho dental e vários tipos de metal. Eu 
sugeri que a maioria de sofredores de MS que eu vi experimentei 
resultados tremendos eliminando aspartame, o adoçante artificial em 
refrigerantes de dieta, livrando-se de todo o metal em sua boca, e 
dormente em um bloco de colchão magnético. Mais também tenha 
doença de Lyme, que pode ser curado com homeopathics, terapia de 
água oxigenada de hidrogênio intravenoso, e outras terapias 



naturais. Normalmente sofredores vêem alívio tremendo em só um 
assunto de semanas ou meses. Ela disse que não soou como 
ajudaria, mas ela daria isto um tentar. Eu dei seu meu número e 
disse que ela me chamasse como eu era curioso para ela resulta. Eu 
também deixo ela saber que eu não era um doutor ou uma saúde 
licenciada-me importam médico e não podiam a tratar, e que ela 
deve buscar que profissional ajude, mas eu estava só dando suas 
minhas opiniões e não estava tentando "pratiquem medicina." Três 
meses mais tarde ela chamou e explicou que ela não podia acreditar 
os resultados espetaculares que ela experimentou; Ela sentiu como 
um novo mulher e sentiu quinze anos mais jovens. Isto é um bom 
exemplo de que simples "curas natural" trabalhe. Pergunta:  
Vontadecuras natural" trabalhe para todo mundo? Resposta: Eu 
acredite "curas natural" trabalhará para todo mundo, mas o 
específico "cura natural" aquele trabalhos para um sintomas da 
pessoa não pode trabalhar para outro. Um exemplo não é todo 
mundo que fuma trapaceiros de cigarros abaixo com câncer de 
pulmão, mas 98 por cento do pessoas que desenvolva câncer de 
pulmão fume cigarros. O que este signifique não ser todo pessoa 
único que beba refrigerante de dieta descerá com esclerose múltiplo, 
mas quase todo mundo que desce com esclerose múltiplo 
provavelmente é adversamente afetado pelo aspartame no 
refrigerante de dieta. Isto é um aspecto importante para entender. 
Não todo mundo que põe um computador laptop em seu colo 
desenvolverá câncer de próstata ou artrite no joelhos, mas quase 
todo o pessoas que tem estes tipos de problemas era provavelmente 
adversamente afetado pelo computador laptop que eles estiveram 
usando seu colo. O razão para este inconsistência aparente é que 
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As forças e debilidades genéticas de todo mundo são diferentes. As 
quatro causas de toda doença afetam as áreas geneticamente fraco 
em uma pessoa. Então, duas pessoas podiam fazer exatamente as 
mesmas coisas e uma pessoa podia descer com uma doença e outra 
pessoa não pode. Isto também é por que duas pessoas podem fazer 
o exato mesmo "cura natural" e uma pessoa verá resultados 
espetaculares e outra pessoa não pode ver os resultados excepcionais 
mesmos. Porém, existe um "cura natural" que isso segunda pessoa 
podia usar que iria resultados de efeito espetacular. É por isso que 
fazendo as coisas em Capítulo 6 é muito vitalmente importante para 
prevenção e curando de doença. Pergunta: Kevin, você parece ter 
conhecimento das pessoas e eventos que virtualmente seriam 



impossíveis para alguém saber a menos que eles tenham acesso nos 
níveis mais altos em ambos os governo dos Estados Unidos, governo 
internacional, corporações e corretores de dinheiro em torno do 
mundo. Existe um rumor que você era realmente uma operação 
secreta encoberta trabalhando para um pouco de agência gosta da 
CIA ou a agência de polícia internacional Interpol. Como outro que 
você saberia tudo isso informações secretas mais interiores? Isto é 
verdade? Resposta: Sim, existem muitos rumores sobre como eu sei 
muito intimamente os fatos e funcionamentos internos dos governos 
em torno do mundo, corporações, e os corretores de dinheiro do 
poder que operam nesta economia global. Existem muitos rumores 
sobre meu envolvimento secreto alegado como um agente secreto 
para o Governo dos Estados Unidos. Neste assunto eu não faço 
nenhum comentário diferente do fato isto o que eu estou soprando o 
apito em este livro, e em minhas outras publicações, é obviamente e 
notoriamente verdadeiro e é verificado por fontes numerosas em 
torno do mundo. O FTC, o FDA, e as companhias de droga são 
assustadas porque eles SABEM que eu faço de fato sei a verdade. 318 
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CAPÍTULO 12 

Ainda Não Seguro? 

Este livro contém muitas premissas básicas. Algum, ou 
provavelmente mais, de minhas declarações podem ser duro de 
acreditar. Algumas das coisas sobre as quais eu digo, como 
caminhada sendo incrivelmente saudável, ou comendo mais fresco, 
fruta e legumes crus tem muitos benefícios de saúde, pode ser fácil 
aceitar. Outras premissas básicas que eu caso neste livro, como não-
prescrição e doença de causa de drogas de prescrição, podem ser 
mais duras de aceitar como verdade. Eu encorajo que você eduque 
você mesmo nestes assuntos. Para ajudar você fazer isto, eu gostaria 
de fornecer material adicional que entra em detalhe nestes vários 
assuntos. Muito deste material é criado, surpreendentemente 
suficiente, doutores médicos que eram treinados em cirurgia e o 
prescrever de drogas. Eles sabem a verdade de primeira mão de uma 
mais interior é perspectiva. Outros autores vêm diretamente da 
indústria que eles estão escrevendo. É importante que você sabe 
tudo que eu digo neste livro vem de uma variedade de fontes. Muito 
do material neste livro vem de minha própria experiência pessoal, 
minhas próprias observações de primeira mão, entrevistando 
milhares de saúde-se importa médicos e pacientes, lendo centenas de 



livros, e revisando mais de 900 estudos de em torno do mundo. Toda 
premissa básica única que eu digo neste livro tem volumes de 
informações substitutas, estudos, "evidência científica," 
documentação, e concretização. Algumas pessoas me pediram para 
pôr uma bibliografia neste livro ou todas as referências. Se eu fiz, 
você teria virtualmente mais de 500 páginas só das referências para 
este livro! Eu encorajo que você vá adicional em sua procura da 
verdade. Eu estou no processo de pôr junta a biblioteca de referência 
inteira que eu usei em pesquisa e escrevendo  

Este livro. Estará disponível em www.naturalcures.com.  

Como eu mencionei, existem mais de 900 estudos provando as 
premissas de base neste livro. Mais de 900 estudos provando que as 
substâncias químicas põem em nossa provisão de comida estão 
dando e nos causando doença; Que o não 
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A prescrição e drogas de prescrição estão dando e nos causando 
doença; Que as loções, natas, etc. que nós colocamos nossa pele 
estamos dando e nos causando doença; Que os venenos no ar estão 
dando e nos causando doença; Que a água que nós bebemos e 
tomamos banho em e chuveiro em está dando a nós e nos causando 
doença; Aquela tensão está dando e nos causando doença; Que os 
dispositivos sem fio como Tvs, computadores laptops, e telefones 
celulares estão dando e nos causando doença. Existem centenas e 
centenas de estudos documentando o fato que remédios 
homeopáticos, ervas, água pura, e tensão-reduzindo música faz de 
fato CURA e PREVINE até as doenças mais incuráveis! Eu encorajo 
que você investigue adicionais estas premissas básicas e aprender a 
verdade.  

Eu faço recomendações neste livro e em minhas outras publicações. 
Eu quero enfatizar novamente para você que eu não tenho nenhum 
interesse financeiro em qualquer coisa que eu recomendo. Você deve 
saber que eu sou um dos únicos saúde-me importa advogados e 
autores que não vende vitaminas, minerais, ou quaisquer produtos. 
Eu não sou compensado de qualquer forma em quaisquer produtos 
que eu recomendo ou encorajo que você use. Eu não possuo 
nenhuma linhagem em qualquer companhia que eu recomendo. Eu fiz 
isto de forma que você sabe que minhas recomendações e 



comentários são o que eu absolutamente acredito em meu coração 
para ser o melhor para você e isso não existe nenhum conflito de 
interesse em minhas opiniões e recomendações. Minha missão é para 
estar um guiar force no mundo inteiro ajudando pessoas previnem e 
curam eles mesmos de enfermidade e doença sem drogas e cirurgia. 
Eu altamente encorajo que você investigue adicionais os assuntos 
que são da maior parte de interesse para você. Estes livros estão 
disponíveis de uma variedade de fontes, e eu encorajarei você para ir 
para www.naturalcures.com se você estiver interessado em conseguir 
mais informações sobre estes livros. Se você se tornar parte de 
minha comunidade de Site da Web que você terá acesso a trechos 
destes livros livre de carga, como um membro, e você também pode 
comprar os livros em taxas descontadas. Quando você comprar 
quaisquer destes livros em www.naturalcures.com, eu sou 
financeiramente compensado, e aquela resultado monetário são 
usadas para ajudar capital minha missão de positivamente 
pressionando pessoas no mundo inteiro.  

1. Não Seguro Que Pasteurizou E Homogeneizou Leite que 
Deadly?Not É Seguro Que Você Devia Só Estar Comendo Orgânico, 
Crus, Produtos de Leiteria de Unpasteurized E Unhomogenized? Então 
Leia:  

O leite maio homogeneizado Fazer Seu Ataque cardíaco: O X0 Fatorar 
por Kurt A. Oster, DOUTOR EM MEDICINA (E como pode destruir suas 
artérias, seu coração, sua vida!)  
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Não beba Seu Leite! Por Frank A. Oski, DOUTOR EM MEDICINA (Novo 
assustando fatos médicos sobre o a maioria de nutriente avaliado em 
excesso do mundo.)  

 

• Ordenhe—O Mortal Veneno por Robert Cohen  

2. Não Seguro Que Aspartame (Nutrasweet®) E Monosodium 
Glutamate (Msg) São Mortais E Nunca Deviam Ser Consumidos? 
Então Leia:  

Aspartame (NutraSweet® ) É Isto Seguro? Por H.J. Roberts, DOUTOR 
EM MEDICINA  



Excitotoxins—O Gosto que Mata por Russell L.Blaylock, DOUTOR EM 
MEDICINA (Como monosodium glutamate, aspartame [NutraSweet 
®] e substâncias semelhantes podem fazer dano o cérebro e sistema 
nervoso, e sua relação para neurodegenerative doenças como do 
Alzheimer, Doença do Lou Gehrig (ALS), e outros.)  

No Gosto Ruim: O Sintoma de MSG Complexby George R. Schwartz, 
DOUTOR EM MEDICINA 

 

3. Não Seguro Que Você Uma Levedura de Candida 
OvergrowthCausing Tem Todos os Tipos De Problemas Médicos 
Inclusive Peso de Excesso, Artrite, Depressão, PMS, Acne, 
Enxaquecas, Tensão, Constipação, Inchando, Esfole Erupções 
cutâneas E Mais? Então Leia:  

• Lifeforce por Jeffrey S. McCombs, D.C. (Um plano dinâmico para 
saúde, vitalidade e perda de peso.) Www.lifeforceplan.com  

4. Não Seguras Aquelas Terapias de Energia Sutil Podem Curar 
Doença de VirtuallyAll? Então Leia:  

• Santuário por Stephen Lewis e Evan Slawson(O Caminho para 
Consciência) 

Www.energeticmatrix.com  

Medicina vibracional por Richard Gerber, DOUTOR EM MEDICINA(O 
#1 manual de terapias de energia sutis.) 

 

• Medicina de energia—A Base Científica de Terapias de Bioenergy 
por Candace Atrevido. Ph.D.  

5. Não Seguros Aqueles Aditivos de Comida São Uma Causa Principal 
OfIllness? Então Leia:  

• Duro de tragar por Doris Sarjeant e Karen Evans(A verdade sobre 
aditivos de comida.)322 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
querem que Você saiba  

6. Não Segura A Indústria de Comida De propósito Está Criando 
FoodsThat Fazer Você Fisicamente Viciado, Aumente Seu Apetite, Faz 
Você FAT E Dá a Você Doença? Então Leia:  



• Nação de comida rápida—O Lado Escura da Toda-Comida 
Americana  

Por Eric Schlosser  

Os Fabricantes Loucos por Carol simontachhi (Como a Indústria de 
Comida Está Destruindo Nossos Cérebros e Prejudicando nossas 
Crianças.)  

Geneticamente Comida de Engineered—Mudando a Natureza de 
Natureza por Martin Teitel, Ph.D. E Kimberly A. Wilson (O que Você 
Precisa saber proteger Você mesmo, Sua Família, e Nosso Planeta)  

A política de comida por Marion Se aconchega (Como a Indústria de 
Comida Influencia Nutrição e Saúde.)  

Restaurante CONFIDENCIAL por Michael F. Jacobson, Ph.D. (Pense 
que uma galinha que salada de Caesar é perfeita para sua dieta? 
Pense novamente. Escolha um sanduíche de atum acima do 
sanduíche de rosbife? Errado! A verdade surpreendente sobre nossas 
comidas favoritas de nossos restaurantes favoritos, com gordura, 
caloria e conteúdo de sal.)  

FAT Aterrissa por Greg Critser (Como americanos Se tornaram as 
Pessoas Mais gordas no Mundo.)  

 

7. Não Seguras Aquelas Vacinas São Mortais, Porque Doença 
AndShould Nunca Ser Usado? Então Leia:  

Um Atirado no Escuro por Pescador de Harris L. Coulter e Barbara Loe 
(Por que a P na vacinação de DPT pode ser arriscada para saúde da 
sua criança.)  

VACINAS: Eles São Realmente Seguros & Efetivos?  

 

Por Neil Z. Miller  

• O que Seu Doutor Não maio Dizer a Você Sobre Vacinações das 
Crianças por Stephanie Escava, DOUTOR EM MEDICINA, F.A.A.F.P., 
Com Deborah Mitchell  

8. Não Seguro Aquele Câncer Pode Ser Curado Sem Drogas 
AndSurgery? Então Leia:  



A Cura de Câncer Tão Trabalhado! Cinqüenta Anos de Supressão por 
Baga Lynes  

A Conspiração de Câncer por Baga Lynes  
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Como lutar Câncer & Ganha por Pescador de William L. (Diretrizes 
científicas e documentaram fatos para o tratamento e prevenção bem 
sucedida de câncer e outros problemas de saúde relacionados.)  

A Cura de Câncer de Breuss por Rudolf Breuss (Conselho para a 
prevenção e tratamento naturais de câncer, leucemia e outras 
doenças aparentemente incuráveis.)  

A Indústria de Câncer por Musgo de Ralph W., Ph.D.(O Exposé 
Clássico no Estabelecimento de Câncer.) 

A Cura para Todo Cânceres por Hulda Regehr Clark, Ph.D., N.D. 
(Novo pesquisa show existe uma causa única para todo cânceres. 
Este livro fornece instruções exatas para sua cura.)  

 

• A Cura de Câncer—As Curas—os Encobrimentos e a Solução Agora 
por Baga Lynes  

9. Não Seguras Aquelas Causas de Tensão Seu Corpo para Se tornar 
AcidicAnd, Quando Lidado, Que Virtualmente Todas as Doenças 
Podem Ser Curadas? Então Leia:  

• Tensão: O Assassino Mudo por Dr. Leonard Coldwell.  

10. Não Seguros Que Seus Pensamentos Podem Fazer Você Doentes 
Ou HealYou? Então Leia:  

• Anatomia de uma Enfermidade como Visto pelo Paciente  

Por Primos de Norman(Reflexões sobre Curativas e Regeneração.) 

•Por que Animais Não conseguem Ataques cardíacos...Mas as Pessoas 
Fazem! A Descoberta Que Erradicará Doença de Coração  

Por Matthias Rath, DOUTOR EM MEDICINA (A prevenção natural de 
ataques cardíacos, golpes, pressão alta, diabete, colesterol alto, e 
muitas outras condições cardiovasculares.)  



• Cabeça Primeira—A Biologia de Esperança e Poder Curativos do 
Espírito Humano por Primos de Norman  

11. Não Seguro Que Você Nunca Devia Comer Alguma Carne Ou 
PoultryThat Não é Orgânico? Então Leia:  

Matadouro por Gail A. Eisnitz (A História Chocante de Cobiça, 
Negligencie, e Tratamento de Inhumane Dentro da Indústria de Carne 
dos Estados Unidos.)  

324 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Vaca louca por Howard F. Lyman com Glen Merzer (Pura verdade do 
Rancheiro de Gado Que não comerá Carne.)  

Galinhas de Prisoned, Ovos Envenenados por Karen Davis, Ph.D. (Um 
Dentro de Olhe para os Negócios de Avícula Moderno.)  

 

12. Não Segura Que Nossa Comida É Carregada Com Enfermidade de 
ChemicalsCausing E Doença? Então Leia:  

• O Banquete Químico por Torneiro de James S.  

(Relatório de Grupo de Estudo do Ralph Nader na Comida e Droga 
Administração.)  

•Um Banquete Químico por Harding Le Riche  

(Uma racional, commonsense discussão de substâncias químicas em 
comidas por um especialista notado em nutrição e epidemiologia.)  

• Semeando o Vento por Harrison WeIlford  

(Um relatório de Centro do Ralph Nader para Estudo de Lei 
Responsiva em Segurança de Comida e a Colheita Química.)  

13. Não Segura Aquela Poluição de Eletromagnético É Corpo de 
BombardingYour, Causando Todos os Tipos De Problemas Médicos? 
Então Leia:  

• Correntes transversais—A Promessa de Electromedicine  

Por Robert 0. Becker, DOUTOR EM MEDICINA  

• Eletromagnético Fields por B. Blake Levitt (Guia do Consumidor 
para os Assuntos e Como proteger Nós mesmos.)  



14. Não Seguros Que Todos nós Um Campo Enérgico Tem Ao redor 
UsThat É Adversamente Afetado Por Poluição Magnética? Então Leia:  

• O Não visto Auto por Brian Snellgrove  

(Fotografia de Kirlian Explicada.)  

• Fotografia de Kirlian—Um Guia Prático por John Lovine  

15. Não Seguras Aquelas Drogas São Venenos E Causa MostDisease? 
Então Leia:  

• Acima de Dose O Caso Contra as Companhias de Droga  

Drogas de prescrição, Efeitos colaterais, e Sua Saúde por Jay S. 
Cohen, DOUTOR EM MEDICINA  

• Pílulas amargas: Dentro do Mundo Arriscado de Drogas Legais  

Por Stephen Frito  

16. Não Segura Que A Indústria Farmacêutica É De propósito 

Drogas de venda Perigosa Ineficaz, E Trabalhando Incansavelmente 
Suprimir Curas Naturais, Efetiva Para Doença? Então Leia: Ainda Não 
Seguro? 325  

A extorsão em Medicina—A Supressão ofAlternatives por PÁG. de 
James Supre, DOUTOR EM MEDICINA, Ph.D. 

Os Senhores de Droga: Cartel farmacêutico da América  

 

Por Tonda R. Bian  

A Grande Dificuldade por Katharine Mais cinzento (Como a Indústria 
Farmacêutica Arranca Consumidores Americanos)  

O assaltar na Liberdade Médica por PÁG. Joseph Lisa(Por que Saúde 
Americana Se importa Custos Tantos!) 

 

Doença-Mongers—Como Doutores, Droguem Companhias, e 
Asseguradores Estão Fazendo que Você Tem náuseas por Pagador de 
Lynn  



Debaixo da Influência de Medicina Moderna por Terry A. Rondberg, 
D.C.  

A Transformação Social de Medicina Americana  

 

(A subida de uma profissão soberana e a fabricação de uma indústria 
vasta.)  

• Confissões de um Herege Médico por Robert S. Mendelsohn,  

DOUTOR EM MEDICINA  

(Aproximadamente 2.4 milhões de operações apresentadas todo ano 
são desnecessários e custo mais ou menos 12,000 vidas. Em seis 
hospitais de Nova Iorque, 43 por cento de apresentou histerectomias 
revisadas eram achadas para ser injustificadas. Historicamente, 
quando doutores foram em greve, a taxa de mortalidade soltou.)  

• Asneiras médicas por Robert M. Youngson e Ian Schott (Histórias 
Verdadeiras Surpreendentes de Doutores Loucos, Ruins, e Perigosos.)  

17. Não Segura Aquela Psiquiatria, Psicologia, E Todos Pacientes de 
PsychiatricDrugs Hann E Realmente Depressão de Causa, Suicídio, 
Atos Violentos, E Doença? Então Leia:  

Psiquiatria: A Última Traição por Bruce Wiseman  

Sua Droga maio Ser Seu Problema por Peter R. Breggin, DOUTOR EM 
MEDICINA (Como e Por que parar de Tomar Medicamentos 
Psiquiátricos.)  

Respondendo Para Ritalin por Peter R. Breggin, DOUTOR EM 
MEDICINA (Que Doutores Não estão Dizendo a Você Sobre 
Estimulantes e ADHD.)  

 

• Respondendo Para Prozac por Peter R. Breggin, DOUTOR EM 
MEDICINA  

(Que doutores não estão dizendo a você por volta de hoje a maioria 
de droga controversa. O único livro que diz a você a verdade atrás de 
sua prova e potencialmente está assustando efeitos colaterais.) 326 
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O Livro de Fato Antidepressor por Peter R. Breggin, DOUTOR EM 
MEDICINA (O que Seu Doutor não dirá a Você Sobre Prozac, Zoloft, 
Paxil, Celexa, e Luvox.)  

O Mito de Doença mental por Thomas S. Szasz, DOUTOR EM 
MEDICINA (Fundações de uma Teoria de Conduta Pessoal.)  

O fabricar de Loucura por Thomas S. Szasz, DOUTOR EM MEDICINA 
(Um Estudo de Comparativo da Inquisição e o Movimento de Saúde 
Mental.)  

Louco na América por Robert Whitaker (Ciência Ruim, Medicina Ruim, 
e o Mau trato de Duradouro do Mentalmente Mal.)  

 

18. Em não Seguro Aquele Cálcio Um Nutriente Que É A maioria de 
PeopleAre Esvaziou? Então Leia:  

• O Fator de Cálcio: A Científica Secreta de Saúde e Mocidade  

Por Robert R. Descalço e Carl J. Reich, DOUTOR EM MEDICINA (A 
Relação Entre Deficiência de Nutriente e Doença.)  

19. Não Seguro Que Se Seu Corpo Ph É Alcalino Você que 
CanVirtually Nunca Fica Doente? Então Leia:  

Alkalize ou Morre por Theodore A. Baroody (Saúde Superior Por 
Equilíbrio de Ácido Alcalino Adequado.)  

Saúde dinâmica por Dr. M. Ted Morter, Jr. (Usando Suas Próprias 
Convicções, Pensamentos E Memória para Criar Um Corpo Saudável.)  

A Dieta de Ácido Alcalino para Saúde Ótima por Christopher  

 

Vasey (Restabeleça Sua Saúde Criando Equilíbrio Em Sua Dieta.)  

• O pH Milagre por Robert 0. Jovem, Ph.D. E Shelly  

Redford Jovem(Equilibre Sua Dieta, Reforme Sua Saúde.) 

20 Não Seguros Aqueles Imãs Podem Curar, Alivie Dor, E Doença de 
Cura? Então Leia:  

Terapia de imã por Gloria Vergari (O Caminho Gentil e Efetivo para 
equilibrar Sistemas de Corpo.)  



Curando com Imãs por Gary Nulo, Ph.D. Com Riba Koestler ("Estude 
em Usar Imãs para tratar Céticos de Surpresas de Dor"  

 

— Tempos de Nova Iorque) Ainda Não Segura? 327  

21. Não Seguro Que AJUDE Um De É As Maiores Brincadeiras que 
AndDeceptions Já Perpetrou No Público Americano? Então Leia:  

• AJUDE por Peter H. Duesberg, Ph.D. E John Yamouyiannis,  

Ph.D. (As boas notícias são HIV não causa isto. As notícias ruins são 
"drogas recreativas" e tratamentos médicos como AZT faz.)  

Inventando o Vírus de AIDS por Peter H. Duesberg, Ph.D.  

AIDS: O que o Governo Não está Dizendo a Você por Giz pulverizado 
de K. Steven, Ph.D.  

AIDS INFECCIOSA: Nós Fomos enganados? Por Peter H.  

 

Duesberg, Ph.D. (Uma coleção de treze artigos originalmente 
publicados em diários científicos que chama em questiona o dogma 
de AIDS infecciosa.)  

• A Guerra de AIDS por John Lauritsen (Propaganda, Aproveitando e 
Genocídio do Complexo Industrial Médico.)  

Os insetos Transmitem AIDS? Por Lawrence Miike  

Por que Nós Nunca Ganharemos a Guerra com AIDS por Bryan J. 
Ellison  

 

E Peter H. Duesberg, Ph.D. (Cobiça, poder, sexo, e política combinou 
criar a maior FRAUDE em história médica: AIDS. Mas agora, tudo que 
você pensou que você soube sobre este "mortal epidemia" está para 
mudar...)  

22. Não Seguro Que Seu Sistema Digestivo É AbsolutelyDysfunctional 
Se Você Viver Na América? Então Leia:  

• Restabelecendo Sua Saúde Digestiva por Jordan S. Rubin,  



N.M.D. E Joseph Brasco, DOUTOR EM MEDICINA(Como os Intestinos 
e Programa de Glória podem transformar sua vida.) 

23. Não Segura Aquela Tensão, Ansiedade, E ProblemsCan 
Sentimental Ser Curado Quase Imediatamente? Então Leia:  

•7 Passos a Superar Depressão e Ansiedade por Gar Nulo, Ph.D. (Um 
Guia prático para Mental, Físico, e Wellness Espiritual.) 328 Curas 
Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

O Livro de Retrato de DIANETICS Básico por L.Ron Hubbard. (Uma 
ajuda visual para uma compreensão melhor de homem e a mente 
baseada nos trabalhos de L. Ron Hubbard.)  

Livro de Retrato de Scientology por L.Ron Hubbard. (Use ele para 
entender você mesmo, vida, e aqueles com que você vive.)  

Dianetics por L.Ron Hubbard.(A Ciência Moderna de Saúde Mental.) 

 

24. Não Segura Aquela Dor Em Alguma Parte De Seu Corpo Pode 
BeEliminated Facilmente Sem Drogas Ou Cirurgia? Então Leia:  

Doa Livre: Um Método Evolucionário para Parar Dor Crônica por Peter 
Egoscue  

Alívio imediato: Diga a Mim Onde machuco e eu direi a Você O que 
fazer por Peggy W. Brill, P.T.  

Dor Livre em Seu PC por Peter Egoscue (Usando um computador não 
tem que machucar. Previna ou inverta danos de tensão repetitiva; 
Cure síndrome de túnel carpal; Pulso de fim crônico, ombro, e dor de 
pescoço; Alivie eyestrain; Evite cirurgia, drogas, e suspensórios de 
pulso.)  

Alívio natural de Dores & Dores por C.J. Puotinen (Alternativas para 
No balcão Medicamentos para muitas condições.)  

 

25. Não Seguras Aquelas Mulheres Estão Sendo Exploradas Por 
Estabelecimento de TheMedical? Então Leia:  

A Política de Estúpido por Susan Powter(Perca o peso que você quer 
perder para sempre.) 



Terapia de Substituição de hormônio: Sim ou Não? Por Betty Kamen, 
Ph.D.  

 

(Como Fazer Uma Decisão Informada Sobre Estrogen, Progesterone & 
Outras Estratégias Para Lidar Com PMS, Menopausa, E Osteoporosis.  

• Guia de medicina alternativo para Saúde das Mulheres por Burton 
Goldberg  

(Terapias Clinicamente Provadas Alternativas para Alívio De 
Condições de Saúde das Mulheres.)  

• Prática: Como Doutores Manipulam Mulheres  

Por Robert S. Mendelsohn, DOUTOR EM MEDICINA Quieto Não 
Seguro? 329  

26. Não Segura Aquela Água de Torneira Contendo Fluoreto, 
ChlorineAnd Outros Contaminadores É Uma Causa Importante De 
Enfermidade E Doença? Então Leia:  

Fluoreto: O Fator de Envelhecimento por John Yiamouyannis, Ph.D. 
(Como reconhecer e Evitar os Efeitos Devastadores de Fluoreto. 
Descubra Que estar Lucrando do Envenenamento Crônico de Mais de 
130 milhões de americanos!)  

Seu Corpo é Muitos Gritos Para a Água por F. Batmanghelidj, 
DOUTOR EM MEDICINA (Você não está doente, você está com sede! 
Não trate sede com medicamentos—Um preventivo e manual de 
educação própria para aqueles que preferem aderir a lógica da 
natural e a simples em medicina.)  

Não beba A Água por Lono Kahuna Kupua Ho 'Ala (O Guia Essencial 
para Nossa Água potável Contaminada e O que Você Pode Fazer 
Sobre Isto.)  

Regue—A Fundação de Mocidade, Saúde, e Beleza  

 

Por William D. Holloway, Jr. E Joiner de Erva-Bey, N.D.  

• A Água Nós Bebemos por Joshua L. Barzilay, DOUTOR EM 
MEDICINA; Winkler G.  



Weinberg, DOUTOR EM MEDICINA; E J. William Eley, DOUTOR EM 
MEDICINA(Regue Qualidade E Seus Efeitos Em Saúde.) 

O Livro da Água potável por Colin Ingram (Um Guia Completo para a 
Água potável Segura. Não existe nada mais importante que a 
qualidade da água que você bebe.)  

• Água: Para Saúde, para Curativa, por toda vida por F. 
Batmanghelidj,  

DOUTOR EM MEDICINA (Você não está doente, você está com sede! 
Você sempre soube que água servia para você. Agora descubra por 
que é milagre da natureza.)  

Solo improdutivo da água por David Zwick com Marcy Benstock 
(Relatório de Grupo de Estudo do Ralph Nader em Poluição da Água.)  

 

27. Não Segura Aquela Artrite Pode Ser Eliminada Sem AnyDrugs Ou 
Cirurgia? Então Leia:  

• Artrite Derrotada Afinal! A Cura de Artrite Real por Len Lixa, N.D., 
Ph.D., ACRP  

(A história surpreendente de CMO uous Drogas? Então Leia:  

• Vítimas inocentes: A Guerra do FDA Contra Humanidade  

Por Elaine Feuer  

• Pare o FDA: Salve Sua Liberdade de Saúde por Steven Fowkes 
(Editor)  

(Descubra que o programa de trabalho escondido do FDA; Aprenda 
como melhorar sua saúde com suplementos; Descubra que as razões 
reais o FDA proibiu triptofano; Descubra como o FDA suprime 
inovações médicas; Aprenda o valor verdadeiro de medicina 
nutricional; Aprenda o que você pode fazer para salvar você liberdade 
de saúde.) Ainda Não Segura? 331  

Arriscado para Nossa Saúde? Por Robert Higgs(REGULAMENTO de 
FDA de Saúde-se importa Produtos.) 

Protegendo Saúde da América  

 



(O FDA, Negócios, e Um e cem Anos de Regulamento.)  

• A História de um Crime Contra a Lei de Comida por Philip J.  

Cabos (A História Surpreendente Da Comida E Lei de Drogas Nacional 
Com intenção de Proteger A Saúde Das Pessoas—Pervertidas para 
Proteger Adulteração de Comidas E Drogas.)  

30. Não Seguro Que Usando Oxigênio Pode Inverter Envelhecimento, 
SpeedHealing, E Potencialmente Cura Muitas Doenças? Então Leia:  

Inunde Seu Corpo com Oxigênio por Ed McCabe "Sr. Oxigênio" 
(Terapia para nosso mundo poluído.)  

• Pare de Envelhecer ou Lento o Processo: Exercite Com Terapia de 
Oxigênio (EWOT) Possa Ajudar por William Campbell Douglass II,  

DOUTOR EM MEDICINA  

Terapias de oxigênio Curativas por Nathaniel Altman (Para Saúde e 
Vitalidade Ótimas, Bio-Terapias de Oxidative para Tratar Desordens 
Imunes, Candida, Câncer, Coração, Pele, Circulatória e Outras 
Doenças Modernas.)  

 

31. Não Segura Aquela Ioga Tem HealthBenefits Absolutamente 
Surpreendente? Então Leia:  

Antigo Secreto do Manancial de Mocidade por Peter Kelder (Cinco 
ritos tibetanos antigos realmente podem fazer você olhar e sente 
anos mais jovens? O segredo de saúde e vitalidade jovens.)  

• Bikram está Começando Classe de Ioga por Bikram Choudhury com  

Bonnie Jones Reynolds(Guia de Ioga Ilustrado Clássico.) 

Dê poder a Ioga por Vidoeiro de Berilo Bender(A Força e Treinamento 
de Flexibilidade Total.) 

 

32. Não Seguro Que Você Pode Eliminar Fobias, Traumas, Addic-tions 
E Compulsões Em tão Pequenas quanto Cinco Minutos? Então Leia:  

• Vazamento o Curandeiro Dentro por Roger J. Callahan, Ph.D. Com 
Richard Trubo. Para informações adicionais vão para www.tftrx.com. 
(Usando Pensou Terapia de Campo imediatamente para Conquistar 



Seus Medos, Ansiedades, e Angústia Sentimental.) 332 Curas 
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33. Não Seguros Aqueles Remédios Herbários Podem Potencialmente 
Cura ManyDiseases? Então Leia:  

Próxima Medicina de Geração Herbária por Daniel B. Mowrey, Ph.D. 
(Ervas de potência garantidas.)  

Terapias Tônicas herbárias por Daniel B. Mowrey, Ph.D. (Os remédios 
de própria farmácia da natureza para fortalecer e sustentar cada 
sistema de corpo vital.)  

Cura herbária: Um uso Fácil Uma-Z Referência por Phyllis A. Balch  

 

34. Não Seguros Aqueles Medicamentos Homeopáticos São Um 
NaturalAlternative Seguro Para Drogas E Cirurgia E Podem Curar 
Doença E Manter Você Saudável? Então Leia:  

Guia de todo mundo para Medicamentos Homeopático por Stephen 
Cummings, DOUTOR EM MEDICINA e Dana Ullman, M.P.H. (Remédios 
seguros E Efetivo Para Você E Sua Família. A homeopatia é um 
complemento natural, seguro, barato, e altamente efetiva para 
medicina convencional.)  

O Manual de Homeopatia Completa por Miranda Castro (Caminhos 
seguros e efetivos para tratar febres, tosses, frios e gargantas 
doloridas, doenças de infância, intoxicação gastrintestinal, influenza, 
e uma grande variedade de reclamações diárias.)  

 

35. Não Segura Que Fibromyalgia Pode Ser Naturally?Then Eliminado 
Lê:  

• O Manual de Alívio de Fibromyalgia por Chet Cunningham (Dá uma 
explicação cheia de fibromyalgia—em inglês claro—e por que tantas 
pessoas sofrem disto, como conseguir alívio de fibromyalgia 
sintomas, e mais. Este livro é de importância vital alguém para sofrer 
sintomas de fibromyalgia.)  

36. Não Seguro Que Lá Natural São Remédios Para Doença de 
VirtuallyEvery? Então Leia:  



A Cura para Todas as Doenças por Hulda Reghr Clark, Ph.D., N.D. 
(Nova pesquisa mostra que todas as doenças têm explicações e curas 
simples uma vez que sua causa verdadeira é conhecida.)  

Enciclopédia de Medicina Natural por Michael Murray, N.D. E Joseph 
Pizzorno, N.D.  
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A saúde e Segredos de Nutrição Que Podem Salvar Sua Vida  

 

Por Russell L. Blaylock, DOUTOR EM MEDICINA(Arreie Poderes 
Curativos Natural do Seu Corpo) 

• As Terapias Curativas do Médico Natural: Os remédios provados 
Sobre os quais Aqueles Doutores Médicos Não sabem  

Por Mark Stengler, N.D.  

Medicina alternativa: O Guia Definitivo por Burton Goldburg  

As Doenças Mais Comuns & Suas Terapias de Alternativa Naturais por 
Alex Duarter, O.D., Ph.D.  

Os Medicamentos Mais Efetivos Naturais no Mundo  

 

Por Alex Duarter, O.D., Ph.D.  

37. Não Seguro Que Você Nunca para Conseguir Ter Doente? Então 
Leia: 

Você Pode Ser. . . Bem Em Qualquer Idade: Seu Guia Definitivo para 
Saúde & Longevidade Vibrantes por Giz pulverizado de K. Steven, 
Ph.D. (Para aqueles buscando não assegurar só o número de máximo 
de anos para suas vidas, mas a melhor qualidade possível para 
aqueles anos também.)  

Como ficar Manual Bem de Natural Curativa por Paavo Airola, Ph.D. 
(Soluções provadas, efetivos para seus problemas de saúde—
qualquer que eles podem ser...Umas autorizadas e práticas manuais 
nas doenças mais comuns—e o que você pode fazer sobre eles por 
uma autoridade famoso internacionalmente em nutrição e cura 
natural.)  



Morte por Dieta por Robert B. Descalço  

A Revolução de Comida por John Robbins (Como Sua Dieta Pode 
Ajudar Salvar Sua Vida E Nosso Mundo.)  

 

38. Não Segura Aquela Respiração Fundo Adequado Um Do 
MostImportant E É Coisas Benéficas que Você Pode Fazer? Então 
Leia:  

• O poder super Respirando para Energia Supera, Saúde & 
Longevidade Alta por Paul C. Bragg, N.D. E Patricia Bragg, N.D., 
Ph.D. (Viva Mais longo, Mais saudável, Mais forte Com Toda 
Respiração! Autorize Você mesmo—estimular natural curativo & 
poder de cérebro do seu corpo; Energize Você mesmo-39 exercícios 
simples para um corpo vibrante, energizado; Relaxe Você mesmo-35 
acalmando efeitos de uns mais saudáveis, corpo de ajustador.) 334 
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39. Não Seguro Que Seu Fígado Absolutamente, Positivamente 
IsClogged, Congestionou, E Precisa Ser limpo, Potencialmente 
Curando Um Anfitrião De Enfermidades Inclusive Alergias, Diabete, E 
Síndrome de Intestino Irritável? Então Leia:  

O Fígado Limpando Dieta por Dr. Sandra Cabot, DOUTOR EM 
MEDICINA(Ame Seu Fígado E Viva Mais longo.) 

O Fígado Surpreendente Limpa por Andreas Moritz (Uma Abordagem 
Poderosa para Melhorar Sua Saúde e Vitalidade.)  

O Fígado & Livro de Intestino Saudável por Dr. Sandra Cabot, 
DOUTOR EM MEDICINA (Estratégias de Detoxification para Seu 
Fígado e Intestino. Estratégias de economia vitalícias para aqueles 
com muitos problemas de saúde, inclusive doença de fígado, 
problemas de intestino e excesso de peso.)  

 

40. Não Seguro Que Lá Um Tudo-É Cura natural Para Diabetes,And 
Que A Indústria Farmacêutica Ofereceu $30 Milhões para Tomar Isto 
Fora Do Mercado? Então Leia:  

• A Solução de Diabete Natural por Richard Laliberte e Pat Harper  



41. Não Seguro Que Juicing Absolutamente É Precisado Se Você 
Quiser ToGet A Nutrição Adequada Suas Necessidades de Corpo? 
Então Leia:  

A Senhora de Suco Juicing Para Nível Alto Wellness e Beleza 
Vibrantes por Cherie Calbom, M.S.  

O Guia da Senhora de Suco para Juicing para Saúde por Cherie  

 

Calbom, M.S. (Soltando o Poder Curativo de Frutas e Legumes 
Inteiros. Um Prático Um-Para-Z Guia para a Prevenção e Tratamento 
das Desordens de Saúde Mais Comum.  

O Último Smoothie Registra: Prepare rapidamente 101 Elixires, 
Cordiais, Tinturas e Chás para impulsionar Imunidade e Realçar Bem-
estar. Por Cherie Calbom, M.S.  

O Joy de Juicing por Gary Nulo, Ph.D. (Arte culinária criativa com Seu 
Juicer. 150 imaginativo, sã juicing receitas para bebidas, sopas, 
saladas, molhos, entradas, e sobremesas.)  

Dê poder a Bebidas de Sucos Superes por Steve Meyerowitz (Receitas 
Rápidas, Deliciosas prevenir e Inverter Doença.)  
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42. Não Seguro Aquele Suco Jejuando O ser A maioria de Modo 
Efetivo Peso de ToLose, Limpe O Corpo De Impurezas, Aumente 
Energia, E Estimule O Sistema imunológico? Então Leia:  

Jejum de suco & Detoxification por Steve Meyerowitz (Use o Poder 
Curativo de Suco Fresco para parecer Jovem e Parecer Grande. O 
caminho mais rápido para restabelecer sua saúde.)  

O Milagre de Jejuar por Paul C. Bragg, N.D. E Patricia  

 

Bragg, N.D., Ph.D. (Provada Ao longo de História para 
Rejuvenescimento Físico, Mental e Espiritual.)  

43. Não Seguro Aquele Dois pontos Limpar Absolutamente É, 
PositivelyNeeded Por Toda Pessoa Única, E Isso Fazendo Muito Poder 
Aliviar Enfermidade E Doença, Aumente Metabolismo E 
Potencialmente Lento Ou Inverta Envelhecimento? Então Leia:  



Limpe & Purifique Thyself "E eu Exaltarei Thee para o Trono do Poder" 
por Richard Anderson, N.D., N.M.D. (Altamente efetivo intestinal 
limpando; Remova libras de facilidade de Dis-Causando Toxinas e 
Doença-Causando Emoções Negativas.)  

A Dieta de Detox: O Como e Quando guia para Limpar o Corpo de 
Substâncias químicas, Toxinas, Açúcar, Cafeína, Nicotina, Álcool, e 
Mais por Elson M. Haas, DOUTOR EM MEDICINA  

Como limpar e Desintoxicar Seu Corpo Hoje! Por Elson M. Haas, 
DOUTOR EM MEDICINA (Finalmente...Você Pode Olhar E Sentir 
Melhor! Um corpo mais livre de toxinas, muco, ácidos, celas mortas e 
todos os irritantes é MAIS FORTE, MAIS SAUDÁVEL & mais VITAL.)  

Interno Limpando por Baga de Linda, D.C., C.C.N. (Liberte Seu Corpo 
de Toxinas para Naturalmente e Eficazmente Lutam: Doença de 
coração, Dor Crônica, Fadiga, PMS e Sintomas de Menopausa, 
Envelhecendo, Frios e Influenza Freqüente, Alergias de Comida.)  

O Limpador de Mestre (com Necessidades e Problemas Especiais)  

 

Por Stanley Burroughs  

• Saudável Vivo: Um Holistic Guia a Limpar, Revitalization e Nutrição 
por Susana Lombardi (Saudável Vivo: Como jejum pode salvar sua 
vida; Como seu corpo pode rejuvenescer propriamente, como você 
pode alcançar e manter saúde equilibrada; Como melhorar seu bem-
estar; Como você pode 336 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
querem que Você saiba  

Prepare pratos vegetarianos deliciosos inclusive sopas, entradas, 
saladas, bebidas e sobremesas. Características deliciosas todas as-
receitas vegetarianas naturais.)  

44. Não Seguro Aquele Chalé de Toxinas No Tecido Gorduroso De 
TheBody E Absolutamente Estão Causando Um Anfitrião De 
Problemas Físicos E Mentais E Dever Ser Limpo? Então Leia:  

Corpo claro, Mente Clara por L. Ron Hubbard(O Programa de 
Purificação Efetiva.) 

Purificação: Uma Resposta Ilustrada para Drogas  

 



Por L. Ron Hubbard. Vá para www.purification.org para informações 
adicionais (Drogas causam a morte de consciência e consciência, e 
eventualmente do corpo propriamente. Se você estimar a habilidade 
de pensar estabilidade claramente, sentimental e uma atitude 
positiva sobre você mesmo, então Purificação: Uma Resposta 
Ilustrada para Drogas é sua resposta.)  

45. Não Segura Aquela Dieta Adequada Potencialmente Cura 
Enfermidade que AndLead Pode Para Saúde Vibrante E Wellness? 
Então Leia:  

• A 7 Saúde de Passos para perfeito por Gary Nulo, Ph.D.  

(Um guia prático para Mental, Físico, e Wellness Espiritual.)  

O Último Sistema Curativo por Donald Lepore (O Guia Ilustrado para 
Prova de Músculo & Nutrição. Uma Inovação em Nutrição, 
Kinesiology, e Holistic Curando Técnicas.)  

Dieta para um New a América por John Robbins (Como Suas Escolhas 
de Comida Afetam Seu Heaouch: O Poder para curar por Richard 
Gordon (Quantum-Toque representa uma inovação importante na 
arte de cura prático. Se você é um noviço completo, um profissional 
chiropractor, terapeuta físico, trabalhador de corpo, curandeiro ou 
outro profissional de saúde, Quantum-Toque permite a você uma 
dimensão do poder em seu trabalho que antes não pareceu possível.)  

Rodas de Luz: Chakras, Auras, e a Energia Curativa do Corpo por 
Rosalyn L. Bruyere (Explora o sete chakras, ou centros de energia, do 
corpo com enfoque particular no primeiro charka, que tem que fazer 
com nossa força vitalícia básica, nossos corpos físicos e nossa 
sexualidade.)  

 

48. Não Seguro Que Hidrogenou Óleo E Trans Doença de Fats 
CauseHeart E Um Anfitrião Inteiro De Problemas Médicos? Então Leia:  

• Trans Fats: O Modo da Indústria de Comida de Dar a Você um 
Ataque cardíaco por Judith Shaw  

49. Não Seguro Que Comendo Muita Frutas Orgânicas Cruas 
AndVegetables Pode Dar a Você Saúde Dinâmica? O ler:  

• Comidas cruas: A Chave para Mocidade Eterna por Gary Nulo, Ph.D.  



54. Não Seguro Que Assistindo Causas de Televisão Demais TheBody 
Ficar Ácido, Levando A Doença? Então Leia:  

• Quatro Argumentos para a Eliminação de Televisão por Jerry 
Mander 338 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que 
Você saiba  

55. Não Segura Aquela Falta De Sorrisos, Amor, Abraços, E 
AffectionCan Causa Enfermidade E Um Anfitrião De Desordens 
Sentimentais? Então Leia:  

• As Conseqüências Médicas de Solidão  

56. Não Seguras Que Suas Palavras, O que Você Diz E Como YouSay 
Isto, Tenha Um Choque Poderoso Em Sua Saúde E Sucesso? Então 
Leia:  

Devia: Como Hábitos de Idioma Formam Nossas Vidas por Rebecca 
Smith  

O que Você Diz É O que Você Consegue por Don Gossett  

A Língua: Uma Força Criativa por Charles Capps  

 

57. Não Seguro Que Escrevendo Coisas Abaixo Causa Eles ToHappen? 
Então Leia:  

• Anote isto, Faça isto Acontecer por Henriette Anne Klauser  

58. Não Seguro Que O Super Rico São Avaros E Convicção de 
CorruptBeyond? Então Leia:  

• Perfeitamente Rico  

59. Não Seguro Que Você Facilmente Pode Viver Ser Mais de 100 
YearsOld, Nunca Fique Doente, E Que Virtualmente Tudo que eu 
estou Dizendo Neste Livro É Verdade? Então Leia:  

• Quanto tempo Você Escolhe viver? Uma Pergunta de toda vida  

Por Peter Ragnar (Imagine nunca precisar de outro doutor 
novamente, tendo habilidade mais atlética às setenta que você teve 
às dezessete, recordação mental perfeita, e mocidade eterna. Se o 
autor pode mostrar a você que estes são mais que reivindicações 
desejosas, isso interessaria você, não iria isto? Leia este livro!)  



Dê poder a Envelhecimento por Gary Nulo, Ph.D.  

Os 100 Segredos Simples das Pessoas Saudáveis por David Niven  

Parando o Relógio por Ronald Klatz e Robert Goldman (Inovações 
Dramáticas em Anti-envelhecimento e Envelhecem Técnicas de 
Reversão.)  

A Estratégia de Longevidade por David Mahoney e Richard Restak  

 

(Como viver para 100 Usando a Conexão de Corpo de Cérebro.) 
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• Envelhecimento bem sucedido por John W. Rowe, DOUTOR EM 
MEDICINA e Robert L.  

Kahn, Ph.D. (Aprenda os resultados assombrosos da Fundação de 
MacArthur Estuda—o mais extenso, estudo completo em 
envelhecimento na América. Descubra como o modo que você não 
vive os genes que você nasceu com—determinava saúde e 
vitalidade.)  

O Programa de Okinawa por Bradley J. Willcox, DOUTOR EM 
MEDICINA; Craig  

 

Wilcox, Ph.D.; E Makoto Suzuki, DOUTOR EM MEDICINA (Como as 
Mais longas-Vividas Pessoas do Mundo Alcançam Saúde de 
Perpétuo—E Como Você Pode Também.)  

• Sozinho às 107: Reflexões sobre Vida Sem Bessie  

Por Sarah L. Delany com Forno de Hill de Amy (Tributo do Sarah 
"Sadie" Delany para Bessie, sua irmã e século mais jovens amado-
longo companheiro que morreu...Aos 104.)  

• Tendo Nosso Dizer: Os Primeiros 100 anos das Irmãs de Delany  

Por Sarah L. Delany e A. Elizabeth Delany com Forno de Hill de Amy  

(As Irmãs de Delany em Família, Casamento, Impostos e Vida...)  

• Vivendo para 100 por Thomas T. Perls, DOUTOR EM MEDICINA, 
M.P.H. E Margery  



Hutter Prateia, Ed.D. Com John F. Lauerman (Lições em Viver para 
Seu Potencial de Máximo em Qualquer Idade.)  

Centenarians: Os Anos de Gratificação por Lynn Peters Alder, J.D. (O 
livro trata o social e necessidades de saúde de ambos os centenários 
e suas famílias ou vigias.)  

Se eu Viver de ser 100 por Neenah Ellis (Lições do Centenarians. Isto 
é um graciosamente escrito e trabalho de elegantemente sábio que 
nos leva dentro do mundo do muito velho e convida nós para 
aprender deles de primeira mão a arte de viver bem para um período 
excepcionalmente longo de tempo.)  

Em Ser 100 por Liane Enkelis (Trinta e um Centenarians Compartilha 
Suas Vidas e Sabedoria Extraordinária.)  

Centenarians por Vale Richard Perelman (Cem 100 anos-Olds Que Fez 
uma Diferença.)  

 

60. Ainda Não Seguro Que É Sempre Tudo Sobre O Dinheiro, 
AndCorruption Está Penetrando Corporações E Governo Na América E 
Em torno Do Mundo? Então Leia: 340 Curas Naturais "Sobre as quais 
Eles" Não querem que Você saiba  

Conspiração de Bobos: Uma História Verdadeira, por Kurt Eichenwald  

O Informador: Uma História Verdadeira, por Kurt Eichenwald  

Serpente na Pedra, por Kurt Eichenwald  

Serpente na Pedra: Crime, Traição e os Segredos Terríveis de 
Prudential Bache, por Kurt Eichenwald  

Ratos no Grão: Os Truques e Testes Sujos de Arqueiro Daniels 
Midland, o Supermercado para o Mundo, por James  

Leiber 

Dinheiro engraçado, por Cantor de Mark  

 

Todos estes livros são maravilhosos. Eles dão a você mais fatos, mais 
documentação, e mais dentro de informações verificando e apoio em 
cima tudo que eu promovo neste livro. Por favor compre estes livros 



de nós. O lucro pequeno nós fazemos serão usados em nossa briga 
contra saúde-nos importa fraude e corrupção. Se você tiver quaisquer 
perguntas sobre estes livros, ou gostariam de comprar eles, vá para 
www.naturalcures.com.  

CAPÍTULO 13 

As "Curas Naturais para Doenças Específicas  

Pare! Se você só comprasse este livro e sacudido para este capítulo 
tentando achar o "pílula mágica" curar sua doença específica, volte 
para o início deste livro e lê esta cobertura de livro para-cobrir! Se 
você estiver doente e você querer saber o que a cura natural é, não 
comece a ler este capítulo primeiro porque você não irá "pega isto." 
Você deve entender como os trabalhos de sistema médico e como 
você tem sido brainwashed. Você deve entender a causa de toda 
doença e os caminhos básicos para curar toda doença e trazer seu 
corpo em um estado de equilíbrio onde a doença não pode existir. 
Este capítulo está só projetado para dar a você algumas sugestões 
em alguma não droga específica e coisas não cirúrgicas você pode 
potencialmente fazer para tratar alguns dos sintomas que você pode 
estar experimentando.  

É importante notar isto se você pensar que você tem uma doença 
particular, existe uma chance excelente que você está sendo 
misdiagnosed. Isto é um ponto vitalmente importante. Tem sido 
estimado que 80 por cento de diagnostica fez tem sido provado para 
estar errado. Se você estiver experimentando alguns sintomas, a 
primeira pergunta que você categoricamente deve perguntar é "O 
que está causando os sintomas?" O que a maioria das pessoas é que 
eles dizem "O que eu posso fazer para eliminar os sintomas?" Isto 
está errado. Você deve perguntar o que está causando os sintomas. 
Isto deve ser perguntado, e quando você achar o que está causando 
os sintomas, então perguntem o que causou isto, e continue a 
perguntar até que você ache a causa de raiz. Então você trata a 
causa de raiz. Quando você fizer este os sintomas desaparecerem. 
Você é então milagrosamente "curado."  

Como eu mencionei previamente, isto é o problema com drogas e 
cirurgia normal. Eles só tratam suprimindo os sintomas, eles  
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Nunca trate a causa. Este serve para os fabricantes de droga como 
faz eles muitos dinheiro, mas é muito ruim para você porque 
garantirá que você continuará a permanecer doente e fica mais 
doente, e mais doente, e mais doente.  

Deixe-me dar a você um bom exemplo. Se uma pessoa subida para 
você e disse, "Toda vez eu bato meu pé com um martelar machuca. 
Como eu paro a dor?" Você riria e simplesmente diria "Pare de bater 
seu pé com um martelo." Se uma pessoa disse "Toda vez eu despejo 
kerosene por toda parte minha casa e ilumino isto com uma partida, 
minha casa pega fogo. Como eu paro minha casa de queimar?" Você 
diria "Pare de mergulhar sua casa com kerosene e pondo uma partida 
para isto." Você consegue o que eu estou tentando dizer? Se você for 
para uma saúde licenciada-se importa médico e diz, "eu tenho ácido 
reflux. O que para eu O que você está realmente dizer é, "Toda vez 
eu carrego meu corpo com todas estas substâncias químicas que a 
indústria de comida está pondo em nossa comida fornecer, eu 
consigo uma sensação em chamas em meu estômago." Bem, 
simplesmente a resposta é, pare de carregar em cima seu corpo com 
substâncias químicas. Isto faz sentido?  

Um homem veio para mim e disse, "eu tenho osteoporosis, o que eu 
faço?" A resposta era, "Deixa é apresentada a causa de seu 
osteoporosis. O que estar causando seu corpo não absorver suficiente 
cálcio. Qualquer um (a) você não está conseguindo suficiente cálcio 
em sua dieta, ou (b) existe algo que é blocagem a absorção de cálcio. 
É realmente bonito simples não é isto?" Ele disse "Sim." Eu disse, 
"Bem, faz que você sabe as coisas que absorção de cálcio de 
quarteirão?" Ele não soube. Eu disse, "Refrigerantes carbonatados. 
Você bebe muito eles?" Sua mandíbula quase bate o chão. Ele disse, 
"eu bebo mais ou menos dez um dia." "Bem, se você estiver bebendo 
dez um dia, você é blocagem sua absorção de cálcio. Não quer dizer 
isto é a razão para seu osteoporosis, mas ele certamente podia ser." 
Eu disse meu amigo para ir ver uma saúde licenciada-me importar 
médico e sugeriu que ele considere parar os refrigerantes 
carbonatados e talvez ele começaria a absorver cálcio melhor. De 
maneira interessante suficiente, dentro de alguns meses seu 
problema era resolvido. Ele era "curado."  

Alguém perguntará, "Mas não todo mundo que bebe refrigerantes 
carbonatados tem osteoporosis." Isto é verdade, e não todo mundo 
que fuma cigarros morre de câncer de pulmão, mas virtualmente 



todo mundo que morre de câncer de pulmão fumou cigarros. Pegue 
isto?  

Então deixe seja depressa revisão. Você provavelmente está 
experimentando alguns sintomas. Existe uma chance excelente que 
você tem sido misdiagnosed. Nós não estamos tentando suprimir 
seus sintomas. Sim, nós queremos seus sintomas para ir embora, 
mas nós estamos realmente tentando achar o que a causa dos 
sintomas é. Nós também devemos entender que seus sintomas não 
desenvolveram As "Curas Naturais para Doenças Específicas 343  

Durante a noite, eles provavelmente tomaram anos e anos para 
desenvolver; Então, eles não podem desaparecer durante a noite. 
Como o exemplo do homem batendo ele mesmo no pé, ou o homem 
queimando totalmente sua casa, se nós pararmos fazer a coisa que 
está causando o problema que nós ainda podemos ter o problema 
atual. Exemplo: Se um homem vem para você e diz, "Toda vez eu 
bato meu pé com um martelar machuca," ainda que ele pára de bater 
seu pé com um martelo ele pode ainda ter dor. Por que? Porque ele 
bate seu pé com um martelo tão longo que ele realmente quebrou 
ossos em seu pé; Então, existe um problema imediato que precisa 
ser tratado. O homem cuja casa queima totalmente toda vez que ele 
mergulha isto com kerosene e põe uma partida para que pode dizer, 
"Certo, eu não farei isto mais." Enquanto isso, sua casa está 
queimando. Ele tem uma emergência e ele tem que fazer algo para 
parar o em chamas agora.  

Sua condição médica pode ser exatamente a mesma. Se você achar a 
causa de seu problema enquanto consultora com uma saúde 
licenciada-se importa médico, você ainda tem uma situação imediata 
que precisa ser tratada. É disso que este capítulo é realmente em 
toda parte. Capítulo 6 endereços virtualmente a causa de toda 
doença. Eu direi isto inúmeras vezes, porque se eu já encontrar você 
pessoalmente que eu testarei você. Lembre das quatro causas de 
toda doença? (1) Toxinas no corpo; (2) Deficiências nutricionais; (3) 
Caos de eletromagnético; E (4) tensão sentimental e mental. Se você 
fizer todas as coisas em Capítulo 6 que você tratará todos quatro 
daqueles assuntos e virtualmente curará você mesmo de toda 
doença, e previna virtualmente toda doença. Porém, existe uma 
chance excelente que você não fez nada positiva para sua saúde em 
vinte, trinta, quarenta, ou cinqüenta anos. Então existe uma boa 
chance que você tem uma situação séria real que precisa de alguma 
atenção particular.  



Isto é por que eu declararei acima de, e acima de, e de novo—vá 
para uma saúde licenciada-se importa médico que não usa drogas e 
cirurgia, e vão idealmente para duas ou três pessoas diferentes para 
ficar opiniões diferentes. Sendo tratamento personalizado é 
inestimável e não existe nenhum substituto.  

Agora, quando você for para sua saúde licenciada-se importa médico 
e apresenta um tratamento personalizado para sua situação 
particular, você pode considerar algumas das coisas seguintes. 
Lembre, eu não sou um doutor; Eu não tenho nenhum treinamento 
médico; Eu não sou uma saúde-me importa médico; Eu não estou 
prescrevendo tratamento médico; Eu não estou tratando qualquer 
condição médica; Eu não trato pacientes; E eu não estou fazendo 
qualquer tentativa neste livro para prescrever, diagnostique, ou trate 
qualquer enfermidade, ou trate qualquer paciente. Eu apresento tudo 
isso informações simplesmente para propósitos educacionais que 344 
Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Somente. Você e só você é responsável por sua saúde. Você deve 
fazer o que é direito para você enquanto consultora com uma saúde 
licenciada-se importa médico. Com que disse, eu agora vou 
apresentar para você o que eu acredito ser o melhor protocolo para 
seguir se você estiver atualmente doente. Isto é o procedimento que 
eu seguiria se eu fosse descer com alguma enfermidade ou doença. 
Mantenha em mente, porque eu faço as coisas em Capítulo 6, eu 
virtualmente nunca tenho estado doente.  

1. Volte para Capítulo 6 e faça todas as coisas em Capítulo 6.I não 
pode enfatizar isto suficiente. As coisas que eu menciono em Capítulo 
6, como vendo uma saúde licenciada-se importa médico, ficando 
enérgica rebalancing, fazendo todo o o limpar, etc. vontade, em 
minha opinião, e na maioria dos casos, curem quase toda doença. 
Fazendo as coisas em Capítulo 6 pode eliminar virtualmente todos os 
sintomas em um período muito pequeno de tempo porque trata a 
causa de raiz de toda enfermidade. Simplesmente fazendo enérgico 
rebalancing, ou fazendo o limpar listado, pode curar o "incurável." 
Isto é documentado e provado. Mais de um milhão de relatórios de ao 
redor do mundo mostraram que isto categoricamente é, 100 por 
cento verdade. Simplesmente fazendo as coisas em Capítulo 6 pode 
curar doença.  

Além de fazer as coisas em Capítulo 6, existem algumas coisas 
específicas que você podia fazer isto podia ajudar seu corpo retornar 



a um estado de "homeostasis" (equilíbrio) que permitirá a seu corpo 
para curar propriamente mais rápido. Lembre, não existe nenhuma 
droga, nenhum procedimento cirúrgico, e nenhum remédio natural 
que realmente doença de curas. As "cura natural" para toda doença 
está fazendo as coisas que devolvem seu corpo para equilibrar muito 
o corpo pode curar propriamente. Só o corpo pode curar 
propriamente. Então além de fazer as coisas em Capítulo 6, eu agora 
presente para você uma Uma para Z lista de algumas doenças 
comuns, e algumas terapias adicionais específicas que podem ser 
feitas junto com as coisas mencionadas em Capítulo 6.  

Todo único destas enfermidades e doenças podem ser curadas, em 
minha opinião, por simplesmente fazendo as coisas em Capítulo 6. 
Exemplo: Para todas destas doenças eu devia dizer "Primeiro, ir para 
uma saúde licenciada-me importa médico." Sendo tratamento 
individualizado de uma saúde licenciada-se importa médico, que 
podia incluir óleos essenciais, ervas, remédios homeopáticos, 
quiroprática se importa, vitaminas, minerais, etc., pode curar toda 
doença. Ficando enérgico rebalancing e não fazendo nada mais pode 
virtualmente cura toda doença. Fazendo um dois pontos limpa, um 
liver/gallbladder limpa, um rim limpa, um metal pesado limpa, um 
parasita limpa, uma Candida limpa, e um cheios-corpo limpa pode, 
em trinta a sessenta dias, virtualmente cura qualquer "doença 
incurável. Não fazendo estas coisas faz As "Curas Naturais para 
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Tentando curar sua doença, em minha opinião, muito mais difícil e 
próximo a impossível.  

Sim, você pode fazer algumas coisas que podiam reduzir sua de 
maneira de sintomas temporários, ou elimine eles para um período 
pequeno de tempo, mas desde que você não está endereçando a 
causa de raiz eles voltarão, ou outras doenças desenvolverão em 
outras áreas de seu corpo que são geneticamente fracos. Então, 
novamente, eu não posso ênfase suficiente para voltar para Capítulo 
6 e fazer as coisas em Capítulo 6. Se você quiser curar você mesmo 
da doença que você tem, você absolutamente deve conseguir as 
toxinas que estão em seu corpo fora, e pare de pôr eles; Você deve 
começar a dar sua nutrição de corpo super porque você é nutriente 
deficiente; Você deve parar ou pelo menos neutralizar o caos de 
eletromagnético que você está sendo exposto; E você deve eliminar a 
tensão presa sentimental e mental que você está segurando em seu 
corpo inconscientemente. Fazendo estas coisas trarão seu corpo pH 



de ácido até alcalino onde a doença não pode existir. Se você não 
fizer estas coisas, é virtualmente impossível curar você mesmo de 
doença.  

CAUSAS de DOENÇA PRINCIPAL: CURAS NATURAIS: 
Reflux/Heartburn/Gas/ ácido Inchando Candida, parasitas, 
nonprescrip-Vinagre de sidra de maçã orgânico cru tion e drogas de 
prescrição, comendo com mãe, beba 2-4 mesa-comida que tem sido 
acima de colheres processadas antes de cada comida; Digestivas sem 
enzimas vivas, enzimas de tensão mental e sentimental, 
especificamente com ácido de dente de beta clorídrica; Probiotics, 
especificamente acidophilus bifidus; Candida limpa; O parasita limpa; 
O dois pontos limpa; Coma frutas mais orgânicas cruas e legumes; 
Dr. tensão do Coldwell-reduzindo desequilíbrios de Acne de técnicas 
Hormonais; Candida; Parasitas; Desidratação; Bebida de alergias 10 
óculos da água destilada diariamente; Candida limpa; O dois pontos 
limpa; Liver/gallbladder limpa; O parasita limpa; Cheia-corpo gordura 
limpa; Sauna infra-vermelha; Dr. tensão do Coldwell reduzindo 
técnicas; Probiotics 346 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
querem que Você saiba  

ADD/ADHD Candida; Alto fructose milho xarope; Candida limpa; 
Liver/gallbladder comida aditivos; Alergias; Pesadas limpe; Omega-
3s; Suplementos; Metal toxicity; Eletromagnético nenhuma leiteria; 
Nenhum nitrites; Nenhum caos artificial; Essencial gorduroso ácido 
deficiensweeteners; Nenhuma comida rápida; Alphabicy; 
Sensibilidade para as substâncias químicas em otics; Terapia sacra 
craniana; Dr. leiteria e carne; Nitrites; A tensão do Coldwell artificial-
reduzindo adoçantes de CDs; Monosodium glutamate; Aspartame; 
Alergias de absorção de cálcio bloqueadas Candida; O fígado entupido 
Consulta com um médico de NAET certificado; Faça todo o limpar; Dr. 
tensão do Coldwell-reduzindo técnicas Anxiety/Stress Totalmente 
individualizou. O Cálcio de causa e magnésio flexíveis-de cada tensão 
da pessoa é totalmente mentation; B-Complexo flexível-sem igual 
para aquela pessoa. Mentation; Exercício; Repercutindo; Massagem; 
Dr. tensão do Coldwell reduzindo técnicas; Dianetics; O dois pontos 
limpa; Liver/gallbladder limpa; Candida limpa; O metal pesado limpa; 
Técnicas de Callahan; Chocolate escuro orgânico; Sol; Descanse 
Artrite Candida; Metal pesado toxicity; CMO (Cetylmyristoleate); 
parasitas de parasita; Os vírus limpam; Proteína de crocodilo peptide; 
Remoção de todo metal dental em sua boca; Arnica; A ASMA de 
DMSO Prendeu mental e sentimental Foi para 



www.sorvinoasthmafound.org tensão; Alergias; Desequilíbrios 
hormonais; Infecções de Autismo de Candida Viral; Metal pesado 
tóxico-Variará em individual desde o ity; Candida; Vacinações; A 
causa adversa desta síndrome varia efeito para não-prescrição e pré-
muito; Faça as coisas em Capítulo 6 scription droga O "Curas Natural 
para Doenças Específicas 347  

Atrás tensão de Dor Mental e sentimental; Trau-Tratamento de 
quiroprática; Acupuncma; Desidratação; Infecções viral ture; 
Alphabiotics; Rodante; Terapia sacra craniana; Funda-tecido 
massagem; Blocos de colchão magnético; Dr. tensão do Coldwell-
reduzindo Falta de Respiração de tecnologia Ruim de enzimas 
digestivas; Tóxico Todo o limpar; Sobrecarga de sidra de maçã crua; 
Candida; Parasitas; Vinagre; Probiotics; Saunas infra-vermelho metal 
pesada toxicity infecção das Infecções de Bexiga Bacteriana; Infecção 
de vírus; Duas colheres de sopa cru unpasteurized fungi; Vinagre de 
sidra de maçã de parasitas com mãe, misturado com 1 mel de colher 
de sopa crua em 8 onças da água morna, beba com comidas; Puras 
não adoçadas, unpasteurized oxicoco suco (até um quarto um dia), 
não compre suco de oxicoco em uma garrafa, faça seu próprio; Suco 
de melancia; Proteína de crocodilo peptide; Tratamentos 
homeopáticos; Propolis; Larrea Bloating/Gas/Heartburn/Acid Reflux 
Candida, parasitas, não-prescrição e drogas de prescrição, comendo 
vinagre de sidra de maçã orgânico Cru com mãe, beba 2-4 mesa-
comida que tem sido acima de colheres processadas antes de cada 
comida; Digestivas sem enzimas vivas, enzimas mentais, 
especificamente com betatine e tensão sentimental ácido clorídrico; 
Probioties, especificamente acidolphis bifidus; Candida limpa; O 
parasita limpa; O dois pontos limpa; Coma frutas mais orgânicas 
cruas e legumes; Dr. tensão do Coldwell-reduzindo Não-prescrição de 
Coágulos de Sangue de técnicas e Vitamina de prescrição Natural E; 
Nattokinase; Drogas; Tensão mental e sentimental; Omega-3s; 
Intravenoso chelation; Trans gorduras (óleos hidrogenados) no oral 
chelation dieta; Produtos de leiteria homogeneizada; A vitamina E 
deficiência 348 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que 
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Toxinas de câncer em seu corpo; Nutricional Se você tiver câncer que 
você precisa ir deficiências; O eletromagnético para uma saúde 
licenciada-se importa practitiochaos; Tensão mental e sentimental 
ner! Se eu tivesse câncer, eu teria certeza que eu estava fazendo 
toda coisa única em Capítulo 6. Atrás do livro eu dou uma lista de 



provejo referência clínicas que especializam em câncer. Síndrome de 
fadiga crônica Candida; Vírus de Epstein-Barr; Para-Ginseng, 
chelation, locais de homeopatia; Metal pesado toxicity; Hypo-tiróide 
ativa; Os bloqueios de Problemas de Circulação de alergias nas 
artérias devido a cloro na água você bebe e toma banho em; 
Problemas de leiteria homogeneizada; Trans gorduras (óleos 
hidrogenados); Candida; Metais pesados, alergias, e vírus Oral 
chelation, em casos severos intravenoso chelation; Terapia de água 
oxigenada de hidrogênio; Vitamina natural E (existe só uma 
companhia que faz uma Vitamina natural pura que E. que eu sou 
proibido para dizer a você o produto por marca. Por favor contacte a 
saúde licenciada-se importar médicos que eu recomendo e eles 
podem dar a você as informações, ou vão para WWW. 
Naturalcures.com); nattokinase; Omega-3s. As mãos e pés frios 
Vêem Circulação. Veja Circulação. A infecção de Sores/Herpes Viral 
frio O melhor livro sobre o assunto Nunca é uma Erupção, por William 
Fharel; Larrea; Algas marinhas vermelhas; Lysine; Água oxigenada 
de hidrogênio; Mamão de infecção de Frios de DMSO extrato 
Bacteriano ou viral Verde; Enzimas; Propolis; O gengibre cru fervida 
na água—bebe isto como um chá; Garra do gato; Proteína de 
crocodilo peptide; Remédios homeopáticos; Saunas infra-vermelhas; 
O sol As "Curas Naturais para Doenças Específicas 349  

Constipação Candida; Comendo comida sem Bebida vivo 10 óculos de 
enzimas da água destilada; Demais branco flour/ diariamente; Coma 
5 maçãs por dia; Ameixas secas; Açúcar branco e comida refinados; 
Não-colônias; Candida limpa; A prescrição de dois pontos no balcão 
drogas limpa; Probiotics; Digestivas e drogas de prescrição; Mentais 
e enzimas; Vinagre de sidra de maçã crua tensão sentimental; 
Desidratação com mãe, pimentas quentes, tosse de Gengibre 
Candida; Bacteriano ou viral infec-Gargarejo com a água salgada; 
Gargareje com tion; Minerais de alergias coloidais; Chá com limão e 
mel; Propolis; Homeopathics Caspa sobrecarga Tóxica; Alergias; 
Candida; Saunas infra-vermelhas; Escova seco mas-sábio de 
parasitas; Bebida 10 óculos da água destilada um dia; Todo o limpar; 
Probiotics; A depressão de vinagre de sidra de maçã crua existe 
ninguém causa principal. Como Dê um passeio do lado de fora uma 
hora com a maioria de doenças ou sintomas, as causas variam por 
individual; Candida todo dia e parece longe à medida que você 
caminha; Verruga do st. John; Omega-3s; Repercutindo; Qualquer 
estirando ou exercício aeróbio; Eliminação de prescrição e drogas de 
não-prescrição; Eliminação de aspartame; Candida limpa; Todo o 



limpar; O sol; Dr. tensão-reduc do Coldwell-ing técnicas; Drogas de 
Prescrição de Diabete de Dianetics; Candida; Adoçantes artificiais; 
Overuse de farinha branca e açúcar brancos; Overuse de trans 
gorduras (óleos hidrogenados) Candida limpa; Liver/gallbladder 
limpa; Elimine toda não-prescrição e drogas de prescrição; Exercício; 
Enzimas digestivas; Vinagre de sidra de maçã crua; Uma combinação 
de ervas researched na Universidade de Calgary por mais de vinte 
anos, chamada pela Associação Diabética asiática a cura final para 
diabete. Eu sou proibido pela Comissão de Comércio Federal para 
mencionar o produto por marca; Porém, a pessoa eu entrevistei que 
disse a mim sobre isto era Dr. Yung Su Kim, 350 Curas Natural 
"Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Um coreano que vive no Canadá. Também a maior parte da saúde 
licenciada-se importa médicos que eu recomendo estamos 
completamente ciente deste produto. O FTC concedeu que eu posso 
recomendar que você para uma saúde licenciada-se importa médico. 
Por favor vá para o fim deste livro para minha saúde licenciada 
recomendada-se importa médicos. Parasitas de diarréia; Candida; 
Bebida de drogas de prescrição e não-prescrição 8-10 óculos da água 
destilada pura todo dia; Enzimas digestivas; Probiotics; Candida 
limpa; O parasita limpa; O dois pontos limpa; Liver/ gallbladder limpa 
Fibromyalgia Gostar de muitos "doenças," existe ninguém causa. 
Quando doutores não souberem o que você tem que eles têm que 
chamar isto algo. As doenças como "fibromyalgia" são compostos 
tentar classificar um conjunto de sintomas onde uma causa não pode 
estar completamente averiguada. Bloco de colchão magnético; O sol; 
Todo o limpar; A proteína de crocodilo peptide Influenza Vê Frio. Eu 
Vejo Frio. Prescrição de Problemas de Gallbladder e drogas de não-
prescrição; Muitas trans gorduras em sua dieta (óleos hidrogenados); 
debilidades genético acerbated pelas substâncias químicas em 
comida, principalmente carne e leiteria; Candida Candida limpa; O 
dois pontos limpa; Liver/gallbladder limpa; O metal pesado limpa; O 
parasita limpa; Gás de enzimas digestivo /Bloating/Heartburn/Acid 
Reflux Candida, parasitas, não-prescrição e drogas de prescrição, 
comendo comida que tem sido acima de processadas sem enzimas 
vivas, vinagre de sidra de maçã de tensão mental e sentimental Cru 
orgânico com mãe, beba 2-4 colheres de sopa antes de cada comida; 
Enzimas digestivas, especificamente com betatine ácido clorídrico; 
Probiotics, especificamente acidolphis bifidus; Candida As "Curas 
Natural para Doenças Específicas 351  



Limpe; O parasita limpa; O dois pontos limpa; Coma frutas mais 
orgânicas cruas e legumes; Dr. tensão do Coldwell-reduzindo 
proteína de Excesso de técnicas Gout; Alergias; Pobre cir-Chelation 
culation; Doença de Coração de infecções virais infecções Virais; 
Parasitas; Metal pesado toxicity; Candida; Trans gorduras; Produtos 
de diário homogeneizado; Vacinas; Prescrição e drogas de não-
prescrição; Deficiências nutricionais; Falta de exercício; Cálcio Oral 
chelation, em casos severos intravenoso chelation; Terapia de água 
oxigenada de hidrogênio; Vitamina natural E (existe só uma 
companhia que faz uma Vitamina natural pura que E. que eu sou 
proibido para dizer a você a deficiência; Deficiência de magnésio; 
Produto por marca. Infecção por favor bacteriana; Mental e contacte 
a saúde licenciada-se importar tensão sentimental; O cloro na água 
você bebe e toma banho em médicos que eu recomendo e eles 
podem dar a você as informações, ou vão para 
www.naturalcures.com); nattokinase; Omega-3s; Repercutindo; 
Proteína de crocodilo peptide; Magnésio supplementation; Cálcio 
supplementation; As injeções de cela ao vivo Heartburn/Acid 
Reflux/Gas/ Inchando Candida, parasitas, não-prescrição e drogas de 
prescrição, comendo comida que tem sido acima de processadas sem 
enzimas vivas, vinagre de sidra de maçã de tensão mental e 
sentimental Cru orgânicas com mãe, beba 2-4 colheres de sopa antes 
de cada comida; Enzimas digestivas, especificamente com betatine 
ácido clorídrico; Probiotics, especificamente acidolphis bifidus; 
Candida limpa; O parasita limpa; O dois pontos limpa; Coma frutas 
mais orgânicas cruas e legumes; Dr. tensão do Coldwell-reduzindo 
infecção de C de Hepatite de técnicas terapia da água oxigenada de 
Hidrogênio Viral; Homeopathics; A proteína de crocodilo peptide 352 
Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

A infecção de Herpes/Cold Sores Viral O melhor livro sobre o assunto 
Nunca é uma Erupção, por William Fharel; Larrea; Algas marinhas 
vermelhas; Lysine; Água oxigenada de hidrogênio; Tensão de Pressão 
alta de DMSO Mental e sentimental; Deficiências nutricionais várias; 
Óleo de coco de virgem extra cru; O linho e colocação de linho 
lubrifica; Dr. Coldwell Candida destaca reduzindo técnicas; Cálcio e 
magnésio supplementation; Nattokinase; Vitamina natural E; Omega-
3s; O sol; 8 óculos da água pura um dia; O metal pesado limpa; 
Candida limpa; O parasita limpa Comida de Colesterol Alto; Alergias; 
Candida; Falta de Vitamina E; Cálcio; Omega-3s; Exercício vermelho; 
Vitamina E e vinho de cálcio; Mangosteen suco deficiência 
Inflammation/Pain Desidratação; Bloqueio de impulsos de 



eletromagnético entre Bebida de celas 10 óculos da água por dia; 
Acupuntura; Uma terapia era desenvolvida que foi usado por mais de 
18,000 sofredores de dor crônicos com sucesso notável. A Comissão 
de Comércio Federal proibiu-me para mencionar o produto por 
marca; Porém, era desenvolvido por Darrell Stoddard. Você pode 
fazer a Internet e procura fora Darrell Stoddard e achar o produto, ou 
eu posso me referir você a minha saúde licenciada-se importa 
médicos que podem fazer suas próprias recomendações. MSM; Blocos 
de colchão e terapia magnéticos; Quiroprática; Dr. tensão do Coldwell 
reduzindo técnicas; Alphabiotics; Candida limpa; O metal pesado 
limpa; Chelation; Terapia de ozônio As "Curas Natural para Doenças 
Específicas 353  

Insônia  

Dr. tensão do Coldwell-que reduz com insônia você iria 
provavelmente Se você fosse testar 100 pessoas  

Técnicas; Candida limpa; O fígado acha que cada insônia da pessoa  

Limpe; O cálcio e magnésio é causado por uma razão diferente.  

Supplementation; A eliminação de existem virtualmente nenhuma 
causa principal;  

Toda não-prescrição e prescriptherefore, o tratamento variará  

Tion drogas; Melatonin; Virgem extra de pessoa até pessoa—mais 
muito  

Cocoanut lubrifica aqui que em muitas outras situações.  

Pedras de rim  

Desidratação; Nutricional deficien- 

O dois pontos limpa; Liver/gallbladder cs; Candida; Não-prescrição e  

Limpe; Kidney/bladder limpa; O metal de drogas de prescrição 
pesada limpa; O parasita limpa; O bebida 1 galão de destilou água 
combinada com o suco de 5 limões orgânicos e 2 xícaras de vinagre 
de sidra de maçã todo dia por duas semanas.  

Problemas de fígado  

Não-prescrição e prescrição  



O dois pontos limpa; Liver/gallbladder drogas, principalmente 
colesterol reduc 

Limpe; Candida limpa; Pesadas ing drogas; Candida; Parasitas; Trans  

O metal limpa; O parasita limpa; Gorduras (óleos hidrogenados); 
infecções virais e bacterianas  

Lupus  

Faça as coisas em Capítulo 6. Uma causa. Leve cinqüenta pessoas 
com lupus e você podia achar cinqüenta causas diferentes, que 
significa pode existir cinqüenta protocolos de tratamento diferentes.  

Como muitos "doenças," existe não 

Deficiência orgânica de erétil  

Não-prescrição e prescrição  

Diabete correta com herbárias dis-drogas; Vacinas na infância; Pobre  

Covery como discutida debaixo de circulação de diabete; Mental e 
sentimental  

Seção; Intravenoso chelation; Tensão oral; Vitamina E e cálcio  

Chelation; Exercício; Dr. deficiências do Coldwell; Diabete; Hormonal  

A tensão reduzindo técnicas; Nattoimbalances; Candida; Metal 
pesado  

Kinase; Vitamina natural E; Omega-toxicity 3s; Ginseng; Peruano 
maca; Erva daninha de cabra córnea; Muira puama; Tribulus 
terrestris; Ginkgo biloba; Candida limpa; O metal pesado limpa 354 
Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Desidratação de enxaquecas de enxaqueca; Tensão; Hormonal Faça 
todo o limpar; Desequilíbrios de sidra de maçã; Candida; Alergias de 
comida; Vinagre; Deve eliminar parasitas artificiais; Metal pesado 
toxicity, adoçantes; Dr. alergias de tensão do Coldwell, e TMJ 
reduzindo técnicas; Acupuntura; Alphabiotics; Terapia sacra 
craniana; Esclerose de ajustes de quiroprática Múltiplo metal Pesado 
toxicity; Aspartame; Tensão mental e sentimental; Bloco de colchão 
Magnético viral; Elimine todos os adoçantes artificiais e mono-
infecções; Sódio de Candida glutamate; O dois pontos limpa; Candida 
limpa; O metal pesado limpa; Elimine todo trabalho de metal dental; 



Liver/gallbladder limpa; Alphabiotics Obesidade metabolismo Baixo; 
Tensão mental e sentimental; Candida; Hypoactive tiróide; O dois 
pontos de pâncreas ineficiente limpa; Liver/gallbladder limpa; O 
parasita limpa; O metal pesado limpa; Chelation; Caminhando; Óleo 
de coco de virgem extra; Vinagre de sidra de maçã; Enzimas 
digestivas; O sol; Saunas infra-vermelhas; Jejuando Dor e 
Desidratação de Inflamação; Bloqueio de impulsos de 
eletromagnético entre Bebida de celas 10 óculos da água por dia; 
Acupuntura; Uma terapia era desenvolvida que foi usado por mais de 
18,000 sofredores de dor crônicos com sucesso notável. A Comissão 
de Comércio Federal proibiu-me para mencionar o produto por 
marca; Porém, era desenvolvido por Darrell Stoddard. Você pode 
fazer a Internet e procura fora Darrell Stoddard e achar o produto, ou 
eu posso me referir você a minha saúde licenciada-se importa 
médicos que podem fazer suas próprias recomendações. MSM; Blocos 
de colchão e terapia magnéticos; Quiroprática; Dr. tensão do 
Coldwell-reduzindo técnicas; Alphabiotics; Candida limpa; O metal 
pesado limpa; Chelation; Terapia de ozônio As "Curas Natural para 
Doenças Específicas 355  

As fobias Ele é suposição de alguém. Eu Callahan Pensou PMS de 
técnica de Terapia de Campo Cálcio e magnésio defi-Cálcio e 
magnésio suppleciency; Desequilíbrios de hormônio; Mentation; O 
dois pontos limpa; Liver/ tiróide anormalidade; O metal pesado 
gallbladder limpa; Candida toxicity; Candida; A não-prescrição limpa; 
O metal pesado limpa; Para-e drogas de prescrição; Mental e local 
limpa; Dr. tensão do Coldwell-tensão sentimental reduzindo técnicas; 
O óleo de coco de virgem extra Roncando Desidratação; Candida; 
Spray de garganta de óleo de alergias Dor de garganta infecção 
Essencial Bacteriana ou viral; Eu Gargarejo com prata coloidal ou col-
Candida; Parasitas eu loidal minerais; Candida limpa; O parasita 
limpa; O metal pesado limpa; Garra do gato; Larrea Stress/Anxiety 
Totalmente individualizou. O Cálcio de causa e magnésio flexíveis-de 
cada tensão da pessoa é totalmente sem igual para aquela pessoa. 
Mentation; B-Complexo supplementation; Exercício; Repercutindo; 
Massagem; Dr. tensão do Coldwell-reduzindo técnicas; Dianetics; O 
dois pontos limpa; Liver/gallbladder limpa; Candida limpa; O metal 
pesado limpa; Técnicas de Callahan; Chocolate escuro orgânico; Sol; 
Descanse sobrecarga de Tumores Tóxicos; Caos de eletromagnético 
como telefones celulares ou computadores laptops; Mental e terapia 
de água oxigenada de Hidrogênio; Terapia de ozônio; Chelation 
terapia; A colocação de linho lubrifica misturado com proteína de 



soja; Tensão sentimental; Candida; Cartilagem de tubarão viral; Todo 
o limpar; Saunas de infecções infra-vermelho; Dr. tensão do Coldwell 
reduzindo técnicas; Enérgicas rebalancing máquinas e terapias 356 
Curas Natural "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Não-prescrição de varizes e prescrição  

Vitamina natural E; Nattokinase; Drogas; Tensão mental e 
sentimental;  

Omega-3s; Intravenoso chelation; Trans gorduras (óleos 
hidrogenados) nas  

Oral chelation dieta; Produtos de leiteria homogeneizada; Vitamina E 
deficiência  

É importante novamente para enfatizar que você deve buscar que 
profissional se importe de uma saúde licenciada-se importa médico 
que não usa drogas e cirurgia. É muito importante para você 
entender que virtualmente todos destes, e toda doença, podia ser 
curada simplesmente fazendo uma das coisas em Capítulo 6. Um 
exemplo: Você soube virtualmente toda doença foi mostrada ser 
curada simplesmente conseguindo mais sol? Você soube que 
virtualmente toda doença foi mostrada ser curada simplesmente 
fazendo um dois pontos limpar? Você soube que virtualmente toda 
doença foi reportada ser curada simplesmente fazendo um fígado 
limpar? Você soube que virtualmente toda doença foi reportada ser 
curada fazendo simplesmente enérgico rebalancing? Você soube que 
virtualmente toda doença foi mostrada ser curada simplesmente 
fazendo um parasita limpar? Você soube que virtualmente toda 
doença foi reportada ser curada simplesmente usando Dr. tensão do 
Coldwell-reduzindo tecnologia? Você soube que virtualmente toda 
doença foi reportada ser curada simplesmente tomando ervas? Você 
soube que toda doença foi reportada ser curada simplesmente 
tomando remédios homeopáticos? Você entende?  

É importante saber aquelas pessoas que estão procurando por uma 
cura específica para uma doença específica estão faltando o ponto 
deste livro. Uma doença é simplesmente uma etiqueta colocar uma 
série de sintomas. Os sintomas podiam ser causados por centenas de 
fatores diferentes, ou combinações de fatores. Isto é uma das coisas 
que ciência médica não quer que você entenda ou saber sobre. Para 
que a comunidade médica para ganhar dinheiro eles dever "isolar" 
um específico algo de forma que eles podem achar uma droga que 



pode ser patenteada para tratar isto. Isto é como eles fazem bilhões 
de dólares em lucros.  

O fato é cada pessoa individual deve ser individualmente tratada por 
uma saúde licenciada-se importa médico e dados tratamentos e 
protocolos individualizados personalizados. O que este significa ser 
muito simplesmente este: Se você fosse levar 100 pessoas que 
estavam todo experimentando o exato mesmo sintoma, como 
enxaqueca de enxaqueca, podia ser determinado As "Curas Naturais 
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Que todo sintomas de enxaqueca de enxaqueca da pessoa únicos 
eram causados por algo diferentes. Isso significa toda causa da 
pessoa podia ser diferente. Este significa todo tratamento da pessoa 
será diferente. O que trabalhará para uma pessoa não poderia 
trabalhar para outra pessoa. Isto é por que quando você diz "O que é 
a cura para uma?', A resposta é que 'eu não sei, e ninguém sabe até 
que você esteja olhado, analisou, e a causa é descoberta. Uma vez 
que a causa é determinada, então o tratamento que trabalhará será 
discutido. É impossível saber o que tratamento particular trabalhará 
para você sem saber o que a causa é."  

É novamente importante para você totalmente para entender que a 
causa para a mesma "doença" possa variar muito de pessoa, para 
pessoa, para pessoa; Então, é virtualmente impossível dizer o que o 
tratamento específico que trabalhará para você ir ser. Exemplo: Se 
você tiver herpes genital, todos nós sabemos a causa é um vírus. O 
que nós não sabemos é por que o vírus ficou ativo em você. Todo 
mundo consegue exposto para o vírus, mas não todo mundo 
desenvolve fugas e sucumbe para o vírus. Então embora nós 
sabemos que é um vírus, se você tivesse cinco pessoas que tiveram 
fugas de herpes genital, cada razão da pessoa que eles sucumbiram 
para o vírus de herpes podia ser diferente; Então, o tratamento que 
trabalharia para cada um das cinco pessoas podiam ser ligeiramente 
diferentes. Em uma algas de pessoa marinhas vermelhas podem 
completamente matar o vírus e você nunca terá uma erupção sempre 
novamente. Em outra pessoa podia ser a erva larrea; Em outra água 
oxigenada de hidrogênio de pessoa se aplicou a fuga podia matar o 
vírus; Em outra pessoa DMSO se aplicou a área de fuga podia matar 
o vírus; Em outro pessoa lysine podia suprimir aquele sintoma. Em 
algumas pessoas, eles podem precisar usar uma combinação de 
vários tratamentos. Isto é por que é importante, novamente, 
entender que individualizou tratamento é necessário.  



Quando você olhar para 100 pessoas muito doentes, todas com 
doenças e enfermidades diferentes, você acha denominadores 
comuns. Virtualmente toda pessoa doente é desidratada; 
Virtualmente toda pessoa doente precisa de um dois pontos limpar; 
Virtualmente toda pessoa doente precisa de um liver/gallbladder 
limpar; Virtualmente toda pessoa doente tem uma levedura de 
Candida overgrowth; Virtualmente toda pessoa doente tem parasitas; 
Virtualmente toda pessoa doente tem deficiências nutricionais; 
Virtualmente toda pessoa doente é carregada com toxinas em seu 
corpo; Virtualmente toda pessoa doente tem um pouco de tipo de 
tensão sentimental ou mental que foi presa e encapsulou em seu 
corpo físico; Virtualmente toda pessoa doente tem vírus como 
herpes; Virtualmente toda pessoa doente tem metal pesado 
toxicities; Virtualmente toda pessoa doente tem 358 Curas Naturais 
"Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

A doença de Lyme e até não sabe isto; Virtualmente toda pessoa 
doente tem ambiental e alergias de comida e até não percebe isto.  

Isto é por que eu sempre digo a pessoas que têm quaisquer 
problemas físicos para fazer as coisas em Capítulo 6, e então re-
avalie sua condição em três a seis meses. É incrivelmente 
surpreendente que a maioria das pessoas vê seus sintomas 
dramáticos diminuírem ou desaparecerem.  

Ontem mesmo uma mulher de setenta e oito anos de idade me 
chamou no telefone. Ela estava em cinco drogas de prescrição 
diferente e tem estado naquelas drogas por mais de dez anos. Seus 
sintomas continuamente ficaram pior. Ela lê meu livro e começou a 
se aplicar as coisas em Capítulo 6. Ela fez isto aos cuidados de uma 
saúde licenciada-se importa médico que não usou drogas e cirurgia. 
Dentro três meses ela conseguiu totalmente fora de todos seus 
medicamentos de prescrição, e ela disse a mim que ela fez mais ou 
menos 50 por cento das coisas em Capítulo 6. Todos os seus 
sintomas desapareceram. Ela diz que ela sente vinte e cinco anos 
mais jovens. Ela está cheia de energia, cheia de vitalidade, e todos os 
seus sintomas e enfermidade e doença tem sido curado—todo 
simplesmente fazendo as coisas em Capítulo 6.  

Isto não está um incidente isolado. Estes tipo de "curas do milagrosas 
estão acontecendo para milhares das pessoas no mundo inteiro toda 
semana. Podia acontecer para você.  



Eu enfatizarei novamente, e novamente, e novamente, se você 
estiver doente, você deve ver uma saúde licenciada-se importar 
médico que não usa drogas e cirurgia. Em minha opinião, você deve 
estar em um enérgico rebalancing programa. Você deve fazer um 
dois pontos limpar, um liver/gallbladder limpa, um kidney/bladder 
limpa, uma Candida limpa, um parasita limpa, um metal pesado 
limpa, e, idealmente, um cheios-corpo limpa. Você deve parar toda 
não-prescrição e drogas de prescrição. Você deve parar de comer os 
venenos como comida rápida, adoçantes artificiais, e semelhantes. 
Você deve estar bebendo pelo menos oito a dez óculos da água 
purificada todo dia. Você deve usar alguma tecnologia para eliminar a 
tensão seu corpo está esperando por. Se você não fizer estas coisas 
básicas, é impossível, em minha opinião, para você verdadeiramente 
para conseguir seu corpo atrás em um estado de equilíbrio, elimine 
seus sintomas, e curem você mesmo de doença.  

CAPÍTULO 14 

NATURALCURES.COM 

Sua Só Fonte de Informações de Saúde Imparciais  

A premissa básica deste livro é o fato que existem não droga e não 
cirúrgica, todos os-métodos naturais para prevenir e curar 
virtualmente toda doença, e o fato que "eles" não querem que você 
saiba sobre eles. Depois de ler este livro eu espero que você pelo 
menos considere isto para ser verdade. Nada é mais evidente que o 
fato que a Comissão de Comércio Federal, que é a agência do 
Governo dos Estados Unidos confiou com proteger consumidores 
contra principalmente monopólios e fraude, ativamente está tentando 
me parar de dar a você esta informações.  

A Comissão de Comércio Federal repetidamente me processou, 
embora nunca existiu um achado de qualquer mal! O FTC apaga 
repetidamente imprensa falsa e enganosa lança sobre minhas 
atividades. Eu estou processando a Comissão de Comércio Federal 
agora por causa de sua vingança continuada contra mim e imprensa 
falsas e enganosas lança. A Comissão de Comércio Federal disse em 
televisão nacional que eles estão fazendo tudo em seu poder para me 
parar. O FTC até foi até agora sobre ameaçar confiscar e queimar 
meus livros. Este livro é um dos únicos livros que eu sei de na 
América que já fui censurados pelo Governo dos Estados Unidos.  



Eu sou cometido a dar a você as informações verdadeiras sobre curas 
naturais, e expondo a corrupção no governo e corporações em torno 
do mundo. Eu sou cometido a estar na vanguarda de advocacia de 
consumidor e expondo a fraude e decepção, e o  
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O fato que você está sendo enganado sobre a verdade relativo a 
curas e tratamentos naturais.  

Por essa razão, eu lancei naturalcures.com. Esta comunidade de Site 
da Web de Internet está em sua infância. É minha intenção para fazer 
naturalcures.com a última fonte de informações verdadeiras relativo 
a curas e remédios naturais. Este Site da Web será o Site da Web de 
contador para WebMD. WebMD, em minha opinião, é nada além de 
uma frente para a indústria farmacêutica. Tudo que você tem que 
fazer é olhar para que está anunciando em WebMD e você verão que 
a indústria farmacêutica controla o conteúdo daquele Site da Web. 
Também olhe para a diretoria de WebMD, como também os oficiais e 
executivos sêniores. Olhe para os dezenas de milhões de dólares em 
lucro puro que estas pessoas fizeram no estoque de WebMD. É nada 
além de um moneymaking máquina e propaganda puras, todo 
projetado para ganhar dinheiro, enriqueça os indivíduos envolvidos, e 
promovam drogas e cirurgia.  

Naturalcures.com será a única saúde-relacionado Site da Web no 
mundo que eu sei disso não aceitará qualquer publicidade ou venderá 
quaisquer produtos. Naturalcures.com será uma verdade, fonte 
honrada de informações relativo a curas e saúde natural. Desde que 
eu não aceitarei qualquer publicidade, ou venda quaisquer produtos 
qualquer, ou é compensado de qualquer forma para quaisquer 
produtos que nós conversamos sobre no Site da Web, você pode ser 
seguro que as informações você está conseguir está imparcial e não 
existe nenhum conflito financeiro de interesse. Quando você 
subscrever e se torna um membro para naturalcures.com que você 
terá acesso a informações sobre remédios naturais e curas naturais 
que não estão disponíveis em qualquer lugar outro. É uma 
comunidade privada onde nós estaremos livres para conversar e 
informações de parte sem medo de uma agência do governo que nos 
processa para expressar nossas opiniões.  

É minha intenção para ter o seguinte em naturalcures.com:  



Minha comunicação mensal.  

Atrás assuntos de todas minhas comunicações mensais.  

Nas Notícias" seção. Neste seção meus repórteres estarão 
investigando relatórios de notícias em torno do mundo relativo à 
indústria de droga, saúde, nutrição, e remédios naturais para 
doenças, como também corporativas e corrupção do governo. Eu 
acredito em que isto será o lugar mais completo único para achar 
notícias que está sendo suprimida em torno do mundo. Existem 
milhares de relatórios de notícias, estudos, e artigos escritos sobre 
corrupção no mundo e governo corporativos, como também remédios 
naturais, que sistematicamente são  
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Suprimido e escondido do público. Nós acharemos estas histórias, 
artigos, e relatórios e publicam eles nesta fonte única. Nunca em 
história existe um lugar para conseguir todas as informações.  

Curas naturais por Doença. Nesta seção nós listaremos mais de 100 
doenças em ordem alfabética. Debaixo de cada doença nós poremos 
todos os dados de pesquisas disponíveis todos os remédios naturais, 
como também clínicas que especializam no tratamento natural e 
curando destas doenças. Nunca antes de tem um lugar teve uma 
missão de ser a fonte única de informações para remédios naturais 
de em torno do mundo.  

A saúde-se importa Diretório de Médico. É vital que você vê uma 
saúde licenciada-se importar médico, mas como fazer que você acha 
um? Como você sabe se eles forem bons? Esta área do Site da Web 
será uma lista mundial de saúde licenciada-se importa médicos e 
clínicas que não usam drogas e cirurgia. Será categorizado por local, 
e especialidade de condição médica. Você poderá achar licenciou 
saúde-se importar médicos em torno do mundo que especializa em 
vários tratamentos, ou especializem em várias condições de saúde. 
Mais importante, você poderá ler os comentários de outras pessoas 
que usaram esta saúde-se importar médicos, e o que os resultados 
eram. Deste modo, você será capaz de ser tratado pelo melhor.  

Converse comigo e minha saúde licenciada-se importamos médicos. 
Como um membro do Site da Web você poderá me e-mail e minha 
saúde licenciada-se importa médicos, e consigam respostas para suas 
perguntas de saúde relacionadas.  



Revisões de produto. É minha intenção para pôr junto um pessoal 
enorme de pesquisadores de produto e revisores que estarão 
investigando e dando revisões completas em todos os produtos que 
se relacionam a saúde. Estes podem incluir vitaminas, minerais, 
ervas, remédios homeopáticos, suplementos, como também outros 
produtos inclusive comida, carne, filtros aéreos, regue filtros, 
xampus, pasta de dentes, condicionadores, cosmética, etc. É minha 
intenção para revisar milhares de produtos e dar a você nossas 
avaliações pessoais. Nossas revisões serão diferentes que qualquer 
outro . Mantenha em mente, nós não somos compensados de 
qualquer forma em produtos que nós endossamos ou recomendamos. 
Nós seremos a única fonte de informações imparciais. Além de 
simplesmente revisar um produto, nós descobriremos que possui a 
companhia que faz o produto, e visite as instalações industriais. Nós 
olharemos para todo ingrediente que foi posto no produto, e o 
processo usado no industrial disto. Nós visitaremos as fazendas onde 
as coisas são crescidas  
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E veja de primeira mão se, de fato, estes são puros e bons. Eu posso 
dizer a você este, eu pessoalmente conheço de fabricantes que estão 
agitando em suas botas porque eles serão exposto para lixo absoluto 
produtor e defecarão. Esta seção não puxará socos. Nós diremos a 
verdade. Nós diremos a você que produtos são lixo e deviam ser 
evitados, nós expor as fraudes corporativas avaras para quem eles 
são, e nós diremos a você que produtos são produzidos pelas pessoas 
honradas sinceras cuja motivação principal não está ganhando 
dinheiro, mas ajudando sociedade. Você pode também mandar a nós 
produtos para avaliação pessoal e nós adicionaremos aquele para o 
local também.  

Tábuas de mensagem. As tábuas de mensagem serão instaladas por 
doença e tratamentos. Deste modo você poderá comunicar com 
outros membros do naturalcures.com Site da Web comunidade e 
informações de parte.  

Quartos de Chat. Os quartos de Chat serão estabelecidos por doença 
e várias categorias. Deste modo você poderá conversar com outras 
pessoas em um ambiente livre, seguro, compartilhando informações 
sobre remédios e saúde natural.  



HISTÓRIAS de Horror de FDA e FTC. Eu enviarei meu time 
investigativo em revisar os arquivos na sede de FDA e FTC usando a 
Liberdade de Ato de Informações. Nós pessoalmente investigaremos 
os crimes e corrupção sendo cometidos pelo FDA e FTC. Nós expor 
em detalhe como ambas destas organizações estão usando Gestapo-
gostar que tática suprimam informações verdadeiras e realmente 
estão protegendo monopólios para existir. Nós investigaremos 
completamente as pessoas individuais nestas agências. Nós expor a 
corrupção e crimes contra humanidade sendo cometidas por estes 
indivíduos. Nós delataremos. A arrogância e abuso do poder pararão 
porque pela primeira vez que as pessoas individuais serão 
completamente e completamente investigados.  

Os livros e fitas eu recomendo. Existem milhares de livros e fitas; 
Qual uns você devia ler e escutar ?Nós pessoalmente estaremos 
revisando livros e fitas, dando trechos, e fazendo recomendações.  

Mais um lote inteiro mais...  

 

O acoplamento o naturalcures.com Site da Web dará a você 
informações sobre saúde e curativa isto não está disponível em 
qualquer lugar outro no mundo. Sendo um membro também sustenta 
a missão de educar o mundo sobre remédios naturais, e parando a 
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E as companhias de droga. Juntando-se este Site da Web ajuda dar a 
mim a consolidação de dívida flutuante precisada lutar de volta e 
números de arquivo volumosos de processos contra as pessoas 
individuais, corporações, e oficiais do governo que estão perpetrando 
estes crimes odiosos contra humanidade.  

Quando eu primeiro escrevi este livro, eu tive um capítulo intitulado 
"As Curas para Todas as Doenças." Eu quis enfatizar o fato que se 
você fez as coisas em Capítulo 6, você podia virtualmente cura toda 
doença. Mas eu também quis fazer uma outra coisa—que eu quis 
listar toda doença em ordem alfabética, e liste um produto de marca 
específica que eu senti pude ser útil no tratamento daquela condição 
e/ou podia ajudar no curar" daquela condição. A Comissão de 
Comércio Federal em efeito censurou o capítulo inteiro. Eles disseram 
se eu quisesse vender este livro na televisão que eu não podia 
mencionar um produto por marca nisto. Eu era outraged nesta 
censura flagrante. Eu estava chocado e pasmo que meu Primeiro 



direitos de Emenda esteve sendo me levar. Eu simplesmente disse 
para eu mesmo, "eu estou louco como inferno e eu não vou tomar 
isto mais!" As pessoas individuais na Comissão de Comércio Federal e 
a Comida e Drogam Administração devia ser segura responsável para 
suas ações. As pessoas individuais que correm as companhias de 
droga, que conscientemente permitam drogas ser vendidas quando a 
evidência for clara aquelas centenas de milhares das pessoas 
morrerão levando eles, são absolutamente ultrajantes. Lembre do 
fato como publicada pela Associação Americana de Médicos: A 
prescrição e drogas de não-prescrição matam mais pessoas que as 
doenças eles deveriam estar curando! Isto não pode ser enfatizado 
suficiente.  

Se nós estivermos para efeito uma mudança, ação agressiva tem que 
ser tomada contra estas organizações. Eu preciso de seu suporte em 
principal que luta. Quando você juntar-se naturalcures.com, você 
está ajudando sustentar a causa, e você também está ficando valor 
tremendo para sua contribuição financeira. Vá para 
www.naturalcures.com e por favor junte-se hoje. Eu gostaria de 
reimprimir meu capítulo original intitulado "As Curas para Toda 
Doença." Eu escrevi por extenso este capítulo de frustração completa 
quando o FTC ameaçou me processar e queimar meus livros. Neste 
novo atualizou edição que eu fiz enorme headways no tribunal sobre 
que eu posso e não posso dizer, mas eu estou ainda estando 
restringido neste foro particular. Porém, de forma que integridade do 
meu livro original é mantida em tato, eu quero reimprimir aquele 
capítulo como apareceu na versão original de Curas Naturais. 364 
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Existem natural nondrug e nonsurgical curas para virtualmente toda 
doença, enfermidade e doença física. Estas curas são baratas e têm 
virtualmente nenhum efeito colateral negativo. Eu não sou um 
doutor. Eu não trato pacientes. De acordo com o Governo dos 
Estados Unidos, eu não posso diagnosticar ou tratar doença. Se eu 
fosse curar alguém do câncer, eu podia ir para prisão para medicina 
praticante sem uma licença. Então, eu estou apresentando esta 
informações para propósitos educacionais somente.  

Eu sei aquelas terapias como medicina enérgica, homeopatia, ervas, 
suplementos nutricionais e limpando podem ajudar o corpo curar 
propriamente. Que medicina normal tenta fazer é para olhar para 



sintomas da pessoa, chama isto um "doença," e então prescreva 
drogas ou cirurgia para suprimir ou eliminar o sintoma. Doutores 
infelizmente, médicos não procuram pela causa; Eles só tentam 
suprimir os sintomas. Se você simplesmente suprimir um sintoma, 
você não tratou a causa e a pessoa continuará a ficar doente. 
Combine aquelas com as novas enfermidades que estão realmente 
causadas pelas drogas eles mesmos, e nós achamos que um paciente 
tratado por um doutor médico com drogas e cirurgia continua a ficar 
mais doente e mais doente com o passar do tempo. Um bom exemplo 
é uma criança que parece ter hyperactivity e um palmo da atenção 
baixa. Ele provavelmente será diagnosticado com desordem da 
atenção deficitária. Os doutores dirão que a química de cérebro da 
criança não é certa, e ele precisa de uma droga para consertar o 
desequilíbrio na química de cérebro. A droga pode ter alguns efeitos a 
curto prazo em equilibrar a química de cérebro, mas a pergunta que 
estava faltada está POR QUE a química de cérebro era desequilibrada 
para começar com. O que causou o desequilíbrio químico? Se isto era 
perguntado, nós quase sempre achamos aquelas alergias de comida, 
excitotoxins como MSG e aspartame, e aditivos de comida são para 
culpar. Com ajustes dietéticos simples a química de cérebro fica 
equilibrado, e a criança, em um assunto de dias, não é mais 
hiperativa e seu palmo da atenção volta para normal.  

Outro exemplo é quando uma pessoa tiver doer, um doutor dará uma 
droga para suprimir a dor. Toda a droga é parar os sinais de dor de 
alcançar o cérebro. A causa da dor nunca está tratada; Se ele for, 
nós virtualmente sempre achamos a dor eram causadas por um 
bloqueio em impulsos de eletromagnético entre celas. Os chineses 
realmente descoberto durante 2,000 anos atrás aquele com simples 
nondrug e nonsurgical procedimentos, a causa podia ser tratada e a 
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Imagine que você está dirigindo seu carro e a luz de óleo continua. 
Isso seria um sintoma de um maior problema. Para corrigir" a 
situação, você podia simplesmente tirar o bolbo. Você parou o 
sintoma; A luz de óleo não é mais iluminada. Mas você não tratou a 
causa, continuando a correr seu carro sem óleo, que depressa 
causará dano de motor importante. O corpo humano é o mesmo 
modo. Pense sobre ele deste modo: Você não tem uma enxaqueca 
porque você tem uma deficiência de aspirina.  

A coisa mais importante você pode ser prevenir doença e náusea. A 
maioria das pessoas esperam até que eles tenham sintomas antes de 



buscar atenção médica. Em muitos casos o problema é tão severo 
aquela atenção importante é precisada. Imagine uma pessoa que 
nunca toma seu carro em para manutenção. Um dia o carro começa a 
fazer barulhos engraçados. A pessoa não imediatamente toma o carro 
em para serviço. Ele continua a dirigir o carro, não percebendo que o 
problema está ficando pior e pior. O carro finalmente pára de correr e 
dever ser rebocado em para a estação de serviço. O mecânico diz 
todos os portes são vestidos fora e devem ser substituídos, um motor 
importante revisa. Nosso corpo é bem parecido. As pessoas correm 
seus corpos com dores e dores e sintomas, usando drogas para 
suprimir os sintomas sem endereçando a causa. Um dia o problema é 
tão severo que eles buscam atenção médica e são informados "Seu 
corpo é riddled com câncer," ou "Suas artérias são quase 
completamente entupidas e eles precisam de ponte de safena 
imediata." Isto nunca aconteceria se uma pessoa fez manutenção 
básica de seu corpo.  

O pH teste, em minha opinião, é um dos mais ingênuos e melhores 
caminhos para determinar seu potencial de saúde. Se sua saliva e 
urina pH é alcalino, doença e náusea não virtualmente podem existir. 
Lembre, condições mais sérias médicas como câncer, doença de 
coração, artrite e qualquer dor em geral não desenvolveram durante 
a noite. A condição estava desenvolvendo por anos antes de você já 
notou um sintoma. Eu era perguntado uma vez o que eu faria se eu 
descobrisse que eu tive câncer ou doença de coração. Minha resposta 
era que isso era virtualmente impossível desde que eu habitualmente 
verifico meu corpo pH e monitor minhas artérias. Artérias 
bloqueadas, por exemplo, desenvolvam ao longo de anos. Eu saberia 
se minhas artérias estavam começando a entupir anos antes de 
quaisquer bloqueios importantes. Se eu descobrisse isto, eu utilizaria 
tratamentos naturais como terapia nutricional, e chelation. Eu então 
revisaria minha condição para ver se ficasse o mesmo, ficado pior ou 
melhorado. O elemento chave é que eu saberia anos com 
antecedência de qualquer problema importante.  

As boas notícias são aquele ainda que você tem um problema 
importante, existem alternativas naturais para drogas e cirurgia na 
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Aquele o que eu apresento neste livro parece ser não convencional. 
Porém, ao longo de história "convencional" sempre tem sido o que a 
maioria acreditou ser verdade. Aqueles que estava na minoria era 



secreto como hereges. A sabedoria convencional uma vez era que o 
sol revolto em torno da Terra. Qualquer um que pensou que a Terra 
revolta em torno do sol era um bobo e um herege. Uma vez a 
sabedoria convencional era a Terra era obviamente apartamento, e 
qualquer um que sugeriu que a Terra era redonda era um bobo e um 
herege. Uma vez a sabedoria convencional era homem nunca 
construirá uma máquina que pode voar, qualquer um que pensou 
caso contrário era um bobo e um herege. Logo que o 1970s, a 
sabedoria convencional dentro da comunidade científica era comida e 
nutrição tiveram absolutamente nada a ver com saúde, doença, ou 
enfermidade. Qualquer um que sugeriu boa nutrição podia 
desempenhar um papel importante em prevenir e curar doença era 
um herege.  

Eu gostaria de dar a você as curas para virtualmente toda doença; Eu 
gostaria de dizer a você os tratamentos naturais disponíveis que 
podem eliminar seus sintomas e, ao mesmo tempo, tratem a causa 
em vez de simplesmente suprimir o sintoma. Porém, como eu 
comecei a escrever este livro a Comissão de Comércio Federal e a 
Comida e Drogar Administração tomou ação sem precedente. O FTC 
me ordenou NÃO dar a você quaisquer recomendações de produto 
específico, ou digam onde você pode adquirir as curas e receber 
tratamento. E você pensou que nós tivemos fala livre na América. 
Você pensou que a Primeira Emenda da Constituição dos Estados 
Unidos protegeu nosso direitos para falar nossas opiniões livremente. 
Isto simplesmente não é verdade. Nós não temos fala livre na 
América quando vier para saúde se importa. Eu posso escrever um 
livro sobre como construir uma bomba nuclear. Eu posso escrever um 
livro em como ser um terrorista. Eu posso escrever um 
abastecimento de livro com imagens pornográficas. Eu posso 
escrever uns políticos de livro acusador e grandes negócios de 
corrupção. Eu posso escrever um abastecimento de livro com 
fanatismo, ódio e preconceito. Eu posso escrever um livro sobre meu 
rapto estrangeiro. Eu posso escrever um livro sobre como eu 
converso com o morto e vejo anjos. Todos isto é protegido por fala 
livre. Mas eu não posso escrever um livro e dizer a você como curar 
seu câncer sem quimioterapia e cirurgia.  

Este capítulo inteiro foi censurado pelo FTC. Se você for tão outraged 
quanto eu sou, você juntará-se mim em lutar esta censura. Só 
imagine para um momento o que está acontecendo aqui. Eu não 
tenho permissão para dizer a você minhas opiniões neste livro. 



Quantos milhões das pessoas desnecessariamente sofrerão e 
morrerão porque eles não têm permissão para saber a verdade sobre 
curas efetivas, baratas naturais? Porém, existe um 
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O modo que você pode conseguir esta informações. Se você for para 
www.naturalcures.com e se torna um membro privado, você terá 
acesso a todos este dados. Você pode até e-mail mim qualquer 
pergunta, e ou eu ou meu pessoal daremos a você as respostas que 
você busca. É importante para você saber que o muito primeiro passo 
que você deve tomar se você quiser ser saudável, previna, ou cura 
qualquer doença é para tomar responsabilidade pessoal. Não conte 
com a indústria farmacêutica, os cientistas e pesquisadores, os 
doutores médicos, sua companhia de seguro, agências do governo, 
ou políticos; Você deve tomar carga e tomar responsabilidade cheia 
para sua saúde.  

Uma semana atrás eu encontrei uma mulher que me reconheceu de 
televisão. Seu filho era diagnosticado com desordem da atenção 
deficitária. Ele era incrivelmente hiperativo, e seu palmo da atenção 
era quase nada. Ele falhou todo exame na escola e era rompedor 
para a classe. Ela perguntou-se se ela devia tomar o conselho do 
doutor e dava à criança Ritalin. Eu sugeri que ela veja alguma saúde-
se importar médicos que usam todos os-tratamentos naturais em vez 
de drogas e cirurgia. Eu perguntei o que a criança comeu, tentando 
conseguir ela ser tão específico quanto possível. Eu disse 
simplesmente elimino todos produtos de leiteria, açúcar branco, 
farinha branca, aspartame, e MSG. Eu escrevi comidas recomendadas 
e a eduquei em como ler etiquetas de comida. Ela se tornou muito 
encorajada e excitada sobre a possibilidade, ainda permanecida 
cética que uma mudança tão simples podia fazer uma diferença tão 
profunda. Eu dei seu meu número e a pedi para me chamar, como eu 
era curioso para saber os resultados. Três dias mais tarde ela 
chamou. Esta mulher estava doida. Ela disse a mim que ela não 
absolutamente podia acreditar a mudança em sua criança. O 
hyperactivity estava virtualmente ido e o palmo da atenção e 
habilidade da criança de se concentrar era próxima 100 por cento. 
Pela primeira vez que em dois anos a criança sentados na mesa de 
jantar e comeu sua comida gostar de um normal, pessoa bem 
amável. Ela até recebeu um telefonema do professor da criança, que 
não podia acreditar a mudança que aconteceu.  



Estes tipos de histórias acontecem o tempo todo. Se sua preocupação 
é câncer, doença de coração, artrite, azia, PMS, enxaquecas, dor, 
insônia, acne, lupus, asma, herpes, deficiência orgânica sexual, 
infecções de levedura, ADICIONE, roncando, diabete, depressão, 
ansiedade, tensão, etc., existe uma solução simples, efetiva natural. 
Eu sinto muito que eu não posso listar todos os produtos por marca 
neste livro. O FTC e FDA prometeram me processar se eu disser a 
você os produtos por marca usar aquela cura ou prevenir doença.  

Mantenha em se importe que eu não sou compensado de qualquer 
forma de quaisquer dos produtos que eu recomendo. Eu não tenho 
nenhum conflito de interesse. Eu só faço 368 Curas Naturais "Sobre 
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O dinheiro quando você comprar os livros e outro material informador 
que eu vendo. Eu uso muito deste dinheiro para educar o público e 
continuar com minha pesquisa. Eu também uso este dinheiro para 
lutar contra corrupção na indústria e governo farmacêutico. Por favor 
saiba que você pode prevenir e virtualmente curar quase toda doença 
sem drogas e cirurgia. Por favor saiba que você pode viver um total 
de vida de energia e vitalidade, e virtualmente nunca fique doente.  

CAPÍTULO 15 

A Solução 

Ao longo dos anos existem alguns indivíduos, como Ralph Nader, que 
fez um trabalho recomendável de expor corrupção no governo e 
grandes negócios. Existe alguns grupos de advogados de consumidor 
puro que tem sido imaculado pela isca e influência de grande dinheiro 
de negócios e pressão do governo.  

Estes indivíduos e grupos educaram pessoas em torno do mundo 
sobre corporativo e corrupção do governo que afeta nossas vidas. 
Eles fizeram esta educação pelo uso de livros, aparências públicas, 
comunicações, e recentemente, Sites da Web de Internet. Embora 
eles fizeram um trabalho admirável em tentar expor corporativo e 
corrupção do governo, e eduque pessoas em torno do mundo sobre o 
quão corporativo e corrupção do governo adversamente afeta nossas 
vidas, dois problemas importantes ainda existem.  

Até com a verdade sobre corporativa e corrupção do governo sendo 
exposto para o público, a mídia popular ainda suprimiu e diluiu esta 
informações.  



Estas organizações e indivíduos, falando de modo geral, só tentem 
expor a fraude, decepção, e corrupção que existe em ambas as 
corporações e governo, mas façam realmente pequeno para parar 
isto.  

 

Eu acredito o único caminho para parar corporativo e corrupção do 
governo, e pare a exploração que corporações e governos tomam 
parte em contra o público é o plano seguinte:  

369 370 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você 
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A maioria das pessoas deve ser feita ciente de corrupção corporativa 
e governamental. A maioria deve ser exposto para a verdade de 
como "é tudo sobre o dinheiro," às custas da pessoa média. Então, 
minha missão é só não escrever os livros, comunicações, e Sites da 
Web expondo a verdade, mas também para investir minha fortuna 
em promover estes livros, comunicações e Sites da Web ao longo da 
televisão, rádio e imprime mídia. O desafio já é evidente. A Comissão 
de Comércio Federal já tomou ação me negando meu Primeiro direito 
de Emenda de fala livre por proibitiva mim para publicar minhas 
opiniões em forma de livro e comercializando eles. A mídia popular 
também está suprimindo minha habilidade de correr publicidade 
promovendo estes livros, comunicações e Sites da Web. Porém, deve 
ser feito. As informações devem sair para tantas pessoas como 
possíveis assim que possível se mudam já vão acontecer. As 
corporações corruptas, executivos corporativos, políticos e agências 
do governo devem ser expostos.  

Além de educar o público em como eles estão sendo enganados por 
grandes corporações e o governo, se mudança é para acontecer, ação 
agressiva deve ser tomada contra as corporações, agências do 
governo, e executivos e políticos corporativos individuais. Além de 
educar o público, é minha intenção para spearhead processos—spe-
cifically, classe-ação processos—contra aqueles que estão permitindo 
milhões das pessoas para sofrer desnecessariamente por supressão 
da verdade sobre natural nondrug e nonsurgical curas. Desde ações 
judiciais coletivas foram arquivadas contra a indústria de tabaco, 
coisas lentamente começaram a mudar naquela área. A mesma 
acontecerá em saúde se importar. A partir de agora mesmo, ninguém 
está tomando a iniciativa em lutar a indústria farmacêutica. Juntos 



nós podemos criar uma sociedade onde menos pessoas ficam doentes 
com doença e enfermidade, em vez da tendência atual onde mais 
pessoas todo ano fica doente com doença e enfermidade.  

Para que mim para alcançar os primeiros dois objetivos listados 
acima de, eu absolutamente necessidade seu suporte. Eu preciso de 
você para subscrever para minha comunicação mensal e/ou se torno 
um membro de meu naturalcures.com Site da Web. Quanto mais 
assinantes eu tenho que minha comunicação, e quanto mais 
membros eu estou usando o Site da Web, quanto mais eu poderei 
fazer em termos de educar o público mundial sobre não droga natural 
e caminhos não cirúrgicos para prevenir e curar toda doença, como 
também expõe o corporativo e corrupção do governo que está 
mantendo  
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O público geral quebrou e doente. Adicionalmente, quanto mais 
assinantes eu tenho que minha comunicação e quanto mais membros 
eu estou usando o naturalcures.com Site da Web, quanto mais nós 
seremos uma força política grande. Este significa nós como um grupo 
trabalhando junto tem poder enorme em fazermos mudanças no 
governo. Os políticos e corporações não escutam uma pessoa, mas 
quando uma pessoa for voltada em cima por milhões das pessoas 
individuais, então um movimento importante é criado e uma voz isto 
é tão alto não pode ser ignorado. Nós individualmente somos 
impotentes para mudar coisas nas corporações grandes e no 
governo, mas junto como um grupo nós nos tornamos um 
unstoppable força que pode mudar o mundo para o melhor.  

A fim de parar a corrupção em corporações e no governo, sua voz 
deve ser ouvida. Eu preciso de você para escrever e/ou chamar o 
Presidente, escreva e/ou chame seu congressista, escreva e/ou 
chame seu senador, escreva e/ou chame o FTC, e escreva e/ou 
chame o FDA. (Os endereços, números de telefone, e endereços de 
e-mail são listados no fim deste capítulo.) Eu preciso de você 
simplesmente para dizer "eu estou louco como inferno, e não indo 
tomar isto mais! Eu sustento Kevin Trudeau." Fazendo este passo 
simples agitará coisas em cima tantas que nós veremos mudanças 
acontecerem mais rápido que você podia já imaginar.  

Ultimamente, eu preciso de seus pensamentos positivos, e suas 
orações positivas. Isto é uma batalha enorme que eu estou lutando 



por você. Eu estou arriscando tudo para esta causa. Eu estou 
arriscando minha fortuna e minhas próprias liberdades pessoais. Eu 
sei aquele porque eu tomei esta causa o governo me atacará todo 
modo que eles podem. Eles já disseram publicamente que eles estão 
procurando por qualquer caminho para me atacar, desiluda-me, 
desacredite-me, e me processe. Eu estou não arriscando só todo meu 
dinheiro e possessões de materiais, mas eu estou arriscando minha 
liberdade para que eu acredito ser esta missão nobre. Eu 
absolutamente necessidade seu suporte e encorajamento financeiros. 
Por favor subscreva para minha comunicação mensal e/ou se torne 
um membro do naturalcures.com Site da Web. Por favor mande a 
mim suas histórias de sucesso. Por favor mande a mim seu 
encorajamento. Eu tento ler toda a correspondência que entra em 
meu escritório. Suas palavras de encorajamento dão a mim a força 
para continuar com esta briga.  

 

Por que você devia me ajudar com esta missão? Bem, deixe-me 
perguntar a você uma pergunta. Não faça isto fazer você louco 
sabendo aqueles executivos corporativos são conscientemente e de 
propósito pondo substâncias químicas em nossa comida que faz você 
que 372 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você 
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A gordura e dá a você doença? Você não gostaria daquelas 
corporações avaras grandes para pagar por suas ações? Eu iria. 
Individualmente nós somos impotentes contra as grandes 
corporações e as agências do governo que correm unpoliced.  

Junto como um grupo nós podemos ser uma força poderosa que 
mudará saúde gostar do melhor.  

Como um grupo nós podemos exigir que a comida nós compramos 
em supermercados e restaurantes ser livre de substâncias químicas e 
aditivos de comida.  

Nós podemos exigir que nós temos acesso e liberdade livre de 
escolha relativo a tratamentos e terapias alternativas naturais.  

Como um grupo nós podemos exigir que a publicidade nós somos 
exposto não para ser enganosos, enganando e fraudulentos.  

Como um grupo nós podemos criar uma sociedade onde existe menos 
náusea e doença, onde nós vivemos mais longo com mais energia e 



vitalidade que sempre, e onde nós comemos comidas deliciosas e não 
somos condenados a estarmos gordos.  

Por favor subscreva para minhas Curas Natural Comunicação Mensal.  

Por favor vá para www.naturalcures.com e se torne um membro.  

Por favor chame e/ou escreva o Presidente, seu congressista, seu 
senador, o FTC, e o FDA, e diga a eles que você está louco como 
inferno, e não indo tomar isto mais e você sustenta Kevin Trudeau.  

Por favor mande a mim suas histórias de sucesso e comentários 
positivos, como também sugestões em como fazer coisas melhores.  

 

Eu sou determinado para mudar saúde me importar na América e o 
mundo. Eu quero levantar onde o Ralph Nader e outros antes dele 
parar. Eu quero ser um consumidor puro verdadeiro defende 
trabalhando para a melhoria de sociedade e a "pequeno sujeito." Meu 
novo lema é "Autorizando o Impotente." Por favor me ajude e por 
favor junte-se mim. (Para subscrever para minhas Curas Natural 
Comunicação Mensal, vá para www.naturalcures.com ou telefonema 
(800) 931-4721.)  

Pondo Isso tudo Junto  

Para que coisas para mudar algumas coisas básicas devem 
acontecer:  

1. A Comida e Droga Administração categoricamente deve, 100 
percentadmit seu engano e muda o regulamento que atualmente A 
Solução 373  

Estados, "Só uma droga pode curar, previna, ou trate uma doença." 
Isto categoricamente não é verdade. Isto é uma mentira flagrante e 
óbvia. Este regulamento é uma das máximas mais ultrajantes 
apagam pelo Governo dos Estados Unidos. Este regulamento 
particular é um dos importantes razões por que enfermidade e 
doença estão aumentando taxa no máximo alarmante em história. 
Este regulamento simplesmente protege os lucros da indústria 
farmacêutica. Isto deve ser mudado. A lei de FDA devia estado 
"QUALQUER COISA PODE CURAR, PREVINA, OU TRATE Uma 
DOENÇA." Isto é a coisa mais fundamental que deve ser mudada. Se 
o FDA era para permitir isto ser verdade, nós veríamos pessoas de no 



mundo inteiro avançaríamos para expressando suas descobertas e 
suas observações sobre o quão remédios naturais podem curar ou 
prevenir doença. O problema imediatamente é, virtualmente durante 
a noite, os lucros da indústria de droga submergiria porque dezenas 
de milhões das pessoas parariam de tomarem drogas e começarem a 
tentarem remédios naturais. Isto é por que o FDA não está fazendo 
isto. Sua defesa é isso existirá milhares  "vendedores de óleo de 
charlatões e serpente" vivendo das esperanças e medos das pessoas 
vendem eles substâncias inúteis e potencialmente perigosas naturais. 
Isto é um "soe boa desculpa" que o FDA está usando, mas ele não 
segura água. Desde que existe um requisito declarando que as 
informações apresentadas sobre "remédios naturais" é simplesmente 
as opiniões daquela venda Sobre a qual isto, e isto "outras opiniões 
podem variar," as informações deviam ser apresentadas. Desde que 
as pessoas vendem saúde-relat-ed substâncias exigirem o comprador 
individual para reconhecer o fato que a "prova" que estes coisas 
realmente trabalho é disputável, e que eles estão comprando isto e 
usando isto em seu próprio risco, então nós eliminaríamos quaisquer 
problemas importantes. Estas regras também deviam ser exigidas 
das companhias de droga. Eles deviam ser exigidos para ter o 
paciente reconhecer que o drogas são "não provadas e que as 
opiniões e pesquisa nestas drogas é disputável e outras opiniões 
variam!" Devia ser justo através do espectro inteiro. Esta aqui 
mudança salvaria as vidas de milhões das pessoas! Isto não é 
hipérbole. As estatísticas mostram que mais pessoas morrem 
tomando drogas que são mortos pelas doenças que as drogas 
deveriam estar curando! As drogas são realmente pior que as 
"doenças." Simplesmente conseguindo pessoas fora de drogas 
aumentariam lifespan e curam mais doença que qualquer outro coisa 
único; Porém, o lucros do companhias de droga submergiriam, e o 
lucros e poder do políticos também submergiriam. 374 Curas Natural 
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2. O Governo dos Estados Unidos devia tomar a iniciativa em tentar 
para preventand cura doença! O governo devia alocar dinheiro 
diretamente em organizações de consolidação de dívida flutuante de 
pesquisa que podem olhar para tudo EXCETO drogas e cirurgia como 
um caminho para curar e prevenir doença! Se o Governo dos Estados 
Unidos deu dinheiro para pesquisa a prevenção e cura de doença que 
olhou especificamente para coisas diferente de drogas patenteáveis e 
métodos cirúrgicos, nós então ouviria sobre a de maneira de 
inovações regulares. Mantenha em mente, as informações já estão lá, 



as inovações já estão lá, o conhecimento já está lá, e os métodos 
para prevenir e doença de cura já estão lá. A razão nós não estamos 
ouvindo sobre é isto não pode ser patenteado, e as companhias de 
droga não querem que você saiba sobre isto. Se uma agência do 
governo era posta em carga em vez de dar o dinheiro para a indústria 
de droga, então pesquisadores independentes que não estão 
tentando achar patenteável, moneymaking drogas e procedimentos 
cirúrgicos teriam realmente permissão para, pela primeira vez, dizer 
a verdade sobre a efetividade e segurança de métodos naturais. Nós 
também ouviríamos a verdade absoluta sobre como os aditivos de 
comida estão sendo usados, e os genéticos modificando de 
colocações e comida realmente está CAUSAR muitas das doenças e 
enfermidades. Nossa comida dramaticamente fornece mudaria, 
enfermidade submergiria, e as pessoas seriam mais saudáveis e 
viveriam mais longo que sempre.  

Fazendo estas coisas acontecem para sociedade é uma grande 
monumental  

Trabalho. Vai levar pessoas, e dinheiro, e esforço, e o tempo.  

Exigirá protestos, anunciando, promoção, e individual  

Os políticos sendo candidato que estão dispostos avançar e  

Institua estas mudanças. Isto é por que eu gostaria de suavemente 
novamente  

Encoraje você para se tornar um membro do naturalcures.com Web  

A comunidade de local e/ou subscreve para minhas Curas Naturais 
Mensais  

Comunicação. Não só você conseguirá informações que pessoalmente 
podem  

Afete você em um modo positivo, mas sua contribuição financeira 
pequena  

Pode fazer um choque enorme e dramático neste movimento. 
Novamente,  

Seu suporte e ajuda é precisado e profundamente apreciado.  

Nós podemos fazer uma mudança, e com sua ajuda e sustente será 
feito!  



Os Simples Próximos Passos  

Existe muitas novas informações neste livro. Existe muitas 
informações publicadas sobre viver uma vida longa, saudável, livre de 
doença encheu A Solução 375  

Com vitalidade, energia, e felicidade. É fácil ser subjugado com a 
quantia vasta de dados que você está sendo apresentado. Este livro 
tem estado especificamente projetado para ser fácil ler e entender, 
usando golpes largos para dar a você alguns conceitos básicos para 
você considerar, como também dá a você algumas coisas muito 
específicas que você pode fazer isto pode criar algumas mudanças 
muito espetaculares e imediatas positivo em sua saúde e bem-estar.  

Ao longo deste livro eu repetidamente fiz a declaração "eu estou 
louco como inferno e eu não vou tomar isto mais." Para muitas 
pessoas que lêem este livro existe um sentimento que eu sou 
outraged nas mentiras e decepções colocam as pessoas pelos 
governos em torno do mundo, várias agências como o FDA e o FTC, e 
pelas corporações grandes publicamente negociadas, todo no nome 
de aumentar seu poder, influência, e dinheiro. Muitas pessoas 
escreveram que para mim dizendo que eles podem sentir minha 
paixão, ainda pergunte-se se minha raiva e dar coices é algo que eu 
realmente aprecio fazer! Povos, eu quero que você saiba que eu sou 
apaixonado sobre este assunto. Eu sou outraged e entristeci quando 
eu vir milhões das pessoas sofrem e morrem desnecessariamente 
todo porque agências e governos federais em torno do mundo, e 
corporações multinacionais, repetidamente mentira e enganam o 
público só assim eles podem fazer mais dinheiro e aumento seu 
poder e influência.  

Lembre, eu não tive que escrever este livro; Eu não tenho que fazer o 
trabalho que eu estou fazendo. Eu sei esta informações. Eu aprecio 
saúde vibrante incrível. Eu estou fazendo isto porque eu acredito em 
que isto está um chamar. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo 
porque eu acredito em que é minha missão para ajudar educar 
pessoas e faz sociedade um lugar melhor. Eu não estou fazendo este 
para o dinheiro. O dinheiro gerado de minhas aventuras agora 
virtualmente todos são direito posto de volta na aventura e os 
empreendimentos para aumentar o número das pessoas que são 
positivamente impactadas. Eu não estou fazendo este para aumentar 
riqueza pessoal. Eu quero que você saiba que eu me importo 
verdadeiramente com você e sua saúde. Pense sobre isto. Os ataques 



constantes que eu enfrento porque eu estou na vanguarda soprando 
o apito nas injustiças, fraudes, mentiras, e decepções são constantes 
e sem fim. Minha missão está tendo um choque positivo em milhões 
de vidas das pessoas, mas também tendo um negativo, pressione no 
poder, influência, e lucros do Goliaths em torno do mundo. Eu estou 
em suas visões para ataque; Eu sou o objetivo. Acredite em-me, 
seria muito mais fácil para mim se eu não me importasse tanto sobre 
você!  

Eu fui oferecido dezenas de milhões de dólares para parar de dizer o 
que eu estou dizendo. Uma organização particular ofereceu a mim 
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O dinheiro se eu fosse parar tudo que eu estou fazendo e só viver 
uma vida quieta, cesse minha advocacia de consumidor trabalha, e 
pare de soprar o apito nas informações mais interiores que eu sei. Eu 
fui assegurado pelas pessoas proeminentes e poderosas, que 
permanecerão sem nome, aquele se eu continuar minha missão que 
eu estarei repetidamente processado, atacou, desiludiu, ridicularizou, 
e perseguida na mídia, a imprensa, e os tribunais. Eu fui ameaçado 
em todos os sentidos que você pode imaginar. Todas esta coisas 
simplesmente firma em cima minha soluciona até adicional.  

Nas palavras do grande patriota Americano Patrick Henry, "Milhões 
para defesa, não um centavo em tributo." Eu recuso ser subornado; 
Eu recuso ser comprado; Eu recuso desmoronar para a pressão; Eu 
recuso viver minha vida que opera fora de medo. Eu sei o trabalho 
que eu estou fazer está tendo um choque positivo enorme. Toda 
semana eu consigo milhares de pedaços de correspondência das 
pessoas dizendo a mim como eles são fora de drogas e curadas de 
sua enfermidade, sintomas, e doença. Quando eu escutar as pessoas 
dizem a mim como suas vidas mudaram e suas vidas são melhores, 
como eles são dinheiro de economia, e como a dor em seu corpo foi, 
eu sei aquele o que eu estou fazer está certo.  

Toda vez eu falo ou informações presentes eu fecho meus olhos e 
faço um desejo. Eu simplesmente pergunto, por favor deixe só uma 
pessoa ser positivamente impactada por esta informações, e então eu 
sei que é todo no valor disto. Eu espero que você seja aquela pessoa. 
Eu espero que este livro fez a diferença em sua vida. Eu espero que 
você comece uma jornada excitante e bonita. Eu espero que sua 
família seja mais feliz, mais saudável, e mais rica porque você se 



aplica o conhecimento que você tem deste livro. Nós ouvimos a frase 
"conhecimento é poder." É realmente só metade verdade. O 
conhecimento é dar poder só se você usar isto. O conhecimento que 
você tem e o conhecimento que você continuará a ganhar só se 
beneficiará você e sua família quando você usar e se aplicar as 
informações apresentadas. O autor maravilhoso Leo Buscaglia uma 
vez disse, "Saber e não fazer está não conhecer." Se aplique estas 
técnicas em sua vida e, como eu mencionei no princípio do livro, eu 
sei, eu sei, eu sei...Que você nunca será o mesmo!  

Humbly, seu em saúde Kevin Trudeau A Solução 377  

Para contactar a Comissão de Comércio Federal (FTC): Comissão de 
Comércio Federal  

600 Avenida de Pennsylvania, N.W. Washington, D.C. 20580 (202) 
326-2618 Fax: (202) 326-2034  

Para contactar a Administração de Droga Federal (FDA):  

A COMIDA dos Estados Unidos e Droga Administração 

5600 Pescadores LaneRockville MD 20857-0001(888) 463-6332Fax: 
(301) 443-6591 

Para contactar seu congressista ou senator:Look em seu livro de 
telefone local—ou vai para um destes Sites da Web foraddress, 
telefone, e e-mail 
listings.www.congress.orgwww.visi.com/juan/congress/ 

Para contactar o Presidente dos Estados Unidos: A Casa Branca  

1600 Avenida de Pennsylvania NW Washington, DC 20500 
Comentários: (202) 456-1111 Painel de comando: (202) 456-1414 E-
mail: President@whitehouse.gov www.whitehouse.gov 378 Curas 
Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

APÊNDICE Um 

Material de gratificação livre: Artigos de comunicação  

Todo mês existem milhares de descobertas relativo a saúde, 
longevidade, e a prevenção e cura de doença por métodos naturais. 
Todo mês existem milhares de novos pedaços de informações que 
terminam para exibição como drogar e cirurgia são ineficazes e 
doença de causa, e o quão vários tipos de remédios naturais são 



efetivos em prevenir e curar doença com absolutamente sem efeitos 
colaterais. Todo milhares de mês de novas descobertas são feitos 
exibição como geneticamente alterou comida, irradiando de comida, 
microwaving de comida, e as substâncias químicas sendo posta em 
comida estão causando doença e fazendo você doentes. Todo mês 
existem milhares de nova exibição de descobertas como nossa 
provisão de comida está tornando cada vez mais nutriente deficiente, 
causando deficiências nutricionais volumoso em nosso corpo, que 
estão causando enfermidade e doença. Todo milhares de mês de 
novas descobertas estão sendo feitos exibição como caos de 
eletromagnético dos dispositivos sem fio, telefones celulares, Tvs, 
computadores laptops, e eletrodomésticos elétricos estão de fato 
causando enfermidade e doença. Todo mês existem milhares de nova 
exibição de descobertas que doença de causas de tensão e a mente 
propriamente realmente pode mudar a estrutura de DNA no corpo e 
curar doença.  

Isto é por que eu pus junta uma comunicação mensal chamou Curas 
Natural Comunicação Mensal do Kevin Trudeau. Esta comunicação é 
remetida para você, o assinante, todo mês e consiste em 
aproximadamente dez páginas de informações puras, imparciais. 
Minha comunicação tem absolutamente nenhuma publicidade. Eu não 
vendo ou promovo quaisquer produtos em minha comunicação. Eu 
não sou compensado de qualquer forma em qualquer produto que eu 
recomendo ou encorajo que você use. Minha comunicação de saúde é 
a única comunicação no mundo que eu sei de onde você pode ficar 
imparcial,  
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Unfiltered, informações honradas relativo a saúde e nutrição sem 
quaisquer conflitos financeiros de interesse. Toda outra comunicação 
de saúde ou revista ou publicação aceita publicidade e/ou vende 
suplementos; Então, você nunca pode saber se as informações você 
está conseguir é puro e imparcial. Por causa disto eu carrego uma 
taxa de subscrição mensal pequena. Minha comunicação também 
está disponível para membros de minha comunidade de Site da Web. 
Se você juntar-se naturalcures.com, você tem acesso a comunicação 
on-line, e não é remetido para você. Para aqueles que não usa a 
Internet ou que gosta de comunicações no correio, subscrições estão 
disponíveis onde a comunicação é remetida para você.  



Quando eu primeiro escrevi este livro, eu comecei a conseguir 
realimentação das pessoas que lêem isto. Existiam muitas perguntas 
comuns que surgiram em muitas áreas que eu achei que eu precisei 
ampliar e explicar adicional. Desde que eu escrevi este livro, existe 
novas descobertas e novas inovações que eu quis compartilhar com 
meus assinantes de comunicação e membros de Site da Web. Este 
capítulo contém vários artigos de alguma comunicação recente que 
eu escrevi desde a publicação de original deste livro. É absolutamente 
imperativo para você conseguir a compreensão cheia deste livro, que 
você lê cada um destes artigos de comunicação como eles eram 
diretamente escritos para as pessoas que compraram o livro e 
trataram perguntas específicas que precisaram de clarificação. Então 
aprecie estes artigos, e eu penso que você achará eles para ser muito 
útil em clarificar as premissas básicas do livro, como também dando 
a você saúde de inovação adicional que não estava disponível na 
publicação de original do livro.  

Nunca Tenha um Ataque cardíaco! Nunca Entupiu Artérias!  

A doença de coração é um dos superiores assassinos na nação. Toda 
pessoa única lendo isto ou teve doença de coração ou conheceu 
alguém que está para ter doença de coração. A coisa mais 
assustadora eu posso dizer a você é que virtualmente toda pessoa 
única lendo isto está em um pouco de fase no desenvolvimento de 
problemas de coração importante. Quando você nascer, suas artérias 
estão abertas e o sangue livremente flui. Com o passar do tempo, 
plaque começa a construir nas paredes de artéria fazendo as 
aberturas pequenas causando o fluxo de sangue para ser restringido. 
Quando as artérias conseguirem tão entupidas, e fluxo de sangue é 
quase totalmente restringido, pessoas experimentam dores de tórax, 
brevidade de respiração, fadiga, fadiga, circulação pobre, pés e mãos 
frias, diabete, perda de memória, balanços de humor, ganho de peso, 
depressão, deficiência orgânica de erétil, perda de desejo sexual, 
perda de motivação, e ataque cardíaco potencial. Bill Clinton 
recentemente teve ponte de safena quádrupla para Material de 
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Artérias bloqueadas. Qualquer um que tem ponte de safena é uma 
vítima da indústria de comida e falta de conhecimento. Deixe-me 
explicar. As artérias entupidas não acontecem durante a noite. Leva 
anos para desenvolver entupiram artérias para o ponto onde você 
precisa de ponte de safena ou você ter um ataque cardíaco. Ninguém 



devia já desenvolver entupiu artérias para o ponto onde a cirurgia é 
usada ou um ataque cardíaco desenvolve.  

Você tem que entender, como eu disse em meu livro, que é sempre 
tudo sobre o dinheiro. A indústria médica quer que você esteja 
doente. Isto é como eles fazem seus lucros. Se todo mundo fosse 
saudável, as companhias de droga e a saúde inteira-se importam 
indústria seria fora do mercado. A razão suas artérias são entupidas é 
simples. Em seu sangue, você tem colesterol. O colesterol só 
prenderá propriamente para a parede de artéria quando a artéria for 
cicatrizada ou danificada. Umas das grandes fraudes perpetradas nas 
Americanas públicas está fazendo você temeroso de colesterol alto. 
Eu explicarei isto mais tarde, mas considere que o número-uma 
droga de venda no mundo é Lipitor, um colesterol-reduzindo droga. A 
quantia de colesterol não tem nada a ver com suas chances de 
chegar doença de forno, artérias entupidas, ou um ataque cardíaco. O 
colesterol em seu sangue é inocente e realmente saudável para você. 
O único tempo que colesterol prenderá propriamente para a parede 
de artéria é quando a artéria for danificada. A pergunta então é o que 
causa a artéria para ser danificada. Os três culpados principais são:  

Cloro na água. Quando você beber água, tome banho, ou vá nadar na 
água clorada que você é severamente prejudicial suas artérias.  

Óleos hidrogenados e trans gorduras. Estes são manmade produtos. 
A maior parte de margarinas, por exemplo, são 100 por cento 
hidrogenou óleo. Virtualmente tudo que você compra no 
supermercado hidrogenou óleo nisto. Estas trans gorduras são 
mortais para sua saúde. Eles severamente cicatriz e dano suas 
artérias. Até o FDA está finalmente admitindo os perigos de trans 
gorduras.  

Produtos de leiteria homogeneizada. O homogenization processo, que 
era desenvolvido para aumentar lucros para grocers, faz produtos de 
leiteria um mortal veneno. O homogenization processo faz as 
moléculas em produtos de leiteria tão pequena que eles severamente 
cicatriz as artérias. Não é a gordura em produtos de leiteria, é o 
homogenization que é o problema. As pessoas estão sempre surgindo 
para mim e dizendo, "Bem, eu bebo baixo-gordo leite ou leio 
rapidamente leite. Isto não é melhor que leite inteiro?" A resposta é 
não. Não é melhor; é pior. É um manmade produto. Lembre, ciência 
não é melhor que natureza. O leite inteiro é melhor que baixa-
gordura e lê rapidamente leite, desde que não é homogeneizado.  
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Estas são as três coisas principais que causam as artérias para ficar 
cicatrizadas. Ainda que você tem incrivelmente quantias baixas de 
colesterol, o colesterol prenderá propriamente para a parede de 
artéria, causando bloqueios e todos os problemas associados com ele 
como eu mencionei acima de. O ponto mais importante eu quero 
fazer aqui é que você nunca devia bloquear artérias e nunca ponte de 
safena de necessidade. Por que? Porque ele leva dez, para vinte, para 
trinta anos para conseguir suas artérias entupidas. Acontece devagar 
com o passar do tempo. O que estar espantando para mim é que a 
comunidade médica recusa mencionar para pacientes que existem 
testes indolores simples que podem ser feitos para ninguém em 
qualquer hora, baratamente, determinar se suas artérias 
completamente são abrem ou estão começando a ser entupidas. Eu 
recomendo que toda pessoa, todo ano ou dois, consiga isto teste 
barato simples feito. Existem vários tipos de testes disponíveis e 
novos testes estão sendo desenvolvidos o tempo todo. Estes testes 
mostram ao fluxo de sangue ao longo de seu corpo inteiro, em todas 
as suas veias e suas artérias. Se você tomar este teste todo ano ou 
dois você pode ver o que o estado atual de suas artérias são, se eles 
estão abertos de entupidos, e você pode ver a tendência. Você verá 
especificamente se com o passar do tempo suas artérias estão 
devagar começando a ser entupidas. Deste modo você saberá quinze 
anos com antecedência se você está no caminho de artérias 
bloqueadas.  

Se você for, você pode tomar alguns passos simples para inverter a 
condição. A cura natural para esta condição é chelation. Existem dois 
tipos principais de chelation: Oral chelation e intravenoso chelation. 
Existem muitas companhias que vendem produtos que são orais-
chelating agentes. Eles são todos-naturais, seguros, e baratos. Você 
simplesmente toma estes tabletes e eles lentamente começam a 
reabrir suas artérias e circulação de aumento. Se sua condição é 
muito severo, intravenoso chelation pode ser usado também. Deste 
modo, você virtualmente pode garantir que você nunca terá entupido 
artérias, ou quaisquer das condições que aceitam isto, e você nunca 
precisará de ponte de safena. Vá para a Internet, digite em 
"chelation" e você verá um anfitrião inteiro de produtos que estão 
disponíveis. Vá para Amazon.com e tipo em "chelation," ou vá para 
sua loja de livro local, ou loja de comida de saúde, e pergunte sobre 
livros e chelation produtos. Isto é urgente. Todo único de você devia 



chamar sua saúde-se importar médico e dizer a eles que você quer 
ser testado ver o quão abertas suas artérias são. Eu posso garantir 
aquele uma vez que você é testado que você ficará surpreendido em 
como entupi suas artérias são, e uma vez que você abre eles usando 
um chelation terapia natural, você não acreditará em quantos 
sintomas que você tem agora mesmo que simplesmente 
desaparecerei. A maioria de Material de Gratificação Livre: Artigos de 
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Notavelmente, seus níveis de energia legam foguete e a maior parte 
de você perderá peso. Vá: Www.centurywellness.com  

Ponta de Perda de peso  

Caminhe e perca peso. A caminhada é sem dúvida o melhor exercício 
para perda de peso. Também É o melhor exercício que você pode 
fazer para sua saúde. O corpo é projetado para caminhar. O exercício 
formalizado não é feito ao longo do mundo. A maioria das pessoas 
que vive de ser por 100 anos de idade e ter virtualmente nenhuma 
doença não faz exercício formal. Porém, eles caminham. As pessoas 
ao longo do mundo caminham para um médio de dez milhas por dia 
onde as pessoas da América caminham menos que um quarto de 
uma milha um dia. Se você quiser perder peso, caminhe. O caminho 
ideal para caminhar para perder peso é caminhando por uma hora 
continuamente todo dia. Isto não está correndo, não é jogging, está 
caminhando. Você devia estar caminhando em um passo que com 
que você se sente confortável. Alguns de vocês começarão muito, 
muito lentos. Algum de vocês até não poderá caminhar para uma 
hora cheia sem conseguir muito cansado e sem fôlego. Comece com 
quinze minutos e aumento para vinte e cinco minutos, aumento que 
para quarenta e cinco minutos, aumentam ele para uma hora. Pode 
tomar você um mês antes de você chegar a uma hora cheia. É triste 
porque as pessoas no mundo inteiro podem caminhar por horas e 
horas e horas. As pessoas na América não podem caminhar por uma 
hora sem ficar cansadas ou acordando no dia seguinte com 
tornozelos doloridos, joelhos, quadris e pernas. Isso significa que 
você está em necessidade desesperada de caminhar. Se você 
caminhar para uma hora cheia e então acorda com qualquer dureza, 
dor, ou desconforto, você está em dificuldade séria. Você é destinado 
para enfermidade e doença. Você não está movendo as toxinas fora 
de seu corpo, você não está oxigenando seu corpo, seus músculos, 
tendões, articulações, e ligaments são todo início para deteriorar e 
você é dirigido-se a um desastre de saúde. Você absolutamente tem 



que estar caminhando: A caminhada inverterá seu condição e cura 
você de muitos doenças.  

A coisa principal que caminhando faz para perda de peso é que 
parece reajustar do seu corpo "ponto de conjunto." Seu corpo tem 
um ponto que fixa regulando seu peso. Se você for acima deste peso, 
regulará isto atrás para o conjunto-ponto peso; Se você for abaixo 
deste peso que regulará isto atrás até o conjunto-ponto peso. O 
ponto fixado do seu corpo determinará o que seu "peso" é. Isto é a 
razão por que a maioria das pessoas têm um certo peso que eles 
ficam em. Ainda que eles perdem peso, eles sempre saltam de volta 
para aquele peso, ou se eles ganharem peso durante algum tempo 
por causa de farra de um comer, quando eles começarem a comerem 
normalmente eles tipo de reverterem de volta para aquele conjunto-
ponto peso. Caminhando por uma hora todo dia para 384 Curas 
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Trinta dias seu corpo tenderá a reajustar seu ponto fixado. Se você 
fizer este todo dia único, você começará a perder peso 
automaticamente e facilmente. Mais, você se sentirá melhor, tenha 
mais energia, durma melhor, é menos deprimido e é mais feliz. 
Quando você caminhar para é importante não caminhar em um 
treadmill, mas caminhe do lado de fora. É importante não olhar 
fixamente para o chão enquanto caminhando, mas procure você. O 
processo de olhar longe em coisas tem um efeito profundo em seu 
estado mental. Você não acreditará em quanto melhor você sentir e 
você não acreditará o quão fácil é para perder peso sem mudar 
qualquer outra coisa.  

Do Resto de Livro, a Chave para Rejuvenescimento Em meu livro, eu 
converso sobre a importância de ficar sono adequado e resto 
adequado. É absolutamente vital para conseguir a quantia adequada 
de dormir e ter seu corpo completamente descansado se você quiser 
ter saúde favorável, níveis de energia favorável, perca peso, e 
garantem que você pode curar qualquer doença e nunca fica doente 
novamente. Seu tempo de necessidades de corpo para rejuvenescer e 
recarregar. O tempo favorável para dormir está indo para a cama 
entre  

9:00 e 10:00 da tarde e surgindo em aproximadamente 6:00 da 
manhã Lá areseveral razões para este. Os ciclos da rotação da Terra 
em torno do sol e a lua em torno da Terra causam o corpo para 
descansar melhor durante estas horas que em qualquer outro tempo. 



Isto é por que pessoas que trabalham turnos da noite foram 
mostradas ser mais deprimidas, mais sobrepeso, mais cansado, mais 
cansou, e tenha mais enfermidade e doença que outras pessoas. 
Também É conhecido aquelas pessoas que não dormem umas cheia 
oito horas toda noite não são como felizes e também fica doentes 
mais freqüentemente. O corpo secreta hormônios curativos durante 
os tempos entre 10:00 da tarde e 2:00 da manhã Se você for uma 
pessoa que vai dormir muito, muito tarde, você não está dando seu 
corpo a quantia adequada de horas precisa secretar os hormônios 
que rejuvenescerão, recarga e refrescarão seu corpo. Os três fatores 
importantes básico de resto e sono são:  

1. Quando você for para a cama, e os tempos em que você realmente 
está descansando. Se você for para a cama tarde e dorme tarde, 
embora você está conseguindo umas cheias oito horas, você não está 
fazendo seu bem de corpo porque aqueles hormônios curativos 
podem só ser lançados entre 10:00 da tarde e  

2:00 da manhã É absolutamente vital que você está dormindo 
durante o thosetimes tão mais freqüentemente quanto possível. 
Então, o tempo em que você está conseguindo resto é importante.  

Durante as horas da noite a maioria das pessoas estão dormindo ou 
descansando. A quantia de zumbido enérgico aquelas pessoas 
transmitem trabalhando e operacionais suas diariamente vive durante 
o dia é alto, em Material de Gratificação Livre: Artigos de 
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A noite é muito mais baixo. Este permite o corpo para recarregar e 
rejuvenescer muito melhor. Muitas pessoas que são usadas para ficar 
acordados muito tarde, ou dormente até 8:00, 9:00, ou 10:00 de 
manhã, tenha observações interessantes quando eles começarem a 
irem para a cama entre 9:00 e 10:00 da tarde e surgindo às 6:00 da 
manhã Algumas pessoas notam, até da primeira noite, que eles têm 
100 vezes mais energia, eles se sentem melhores, eles riem mais, 
seus apetites são radicalmente diferentes, eles comem menos, e eles 
são mais felizes. Outras pessoas estão tão cansadas e cansadas para 
os primeiros dois ou três dias depois de começar este novo padrão de 
sono eles não podem acreditar o quão cansados eles são. A razão 
para este fenômenos é que o corpo finalmente tem uma chance de 
recarregar e rejuvenescer, e está tomando esta oportunidade para 
reajustar o corpo. Pode levar de três a quatro dias para o corpo 
ajustar, pode tomar até uma semana, mas uma vez que o corpo 



reajusta e realigns você não acreditará em quanta mais energia você 
tem, você poderá saltar fora da cama sem um relógio de alarme, e 
você terá mais energia ao longo do dia. Você terá menos náusea e 
doença e, se você estiver atualmente doente ou ter qualquer tipo de 
doença ou sintomas, muitas pessoas notarão que eles começam a 
irem embora e o corpo é curativo propriamente e curando 
propriamente da enfermidade e doença que você tem porque você 
está dando o corpo uma chance de fazer o trabalho curativo ele 
necessidades durante os únicos tempos que pode realmente fazer a 
cura, que está entre 10:00 da tarde e 2:00 da manhã  

2. A segunda a maioria de coisa importante é o número de horas um 
personshould dormir. Oito horas é a quantia favorável de tempo uma 
pessoa devia dormir. Eu não posso enfatizar suficiente o fato do quão 
resto e rejuvenescimento importantes está para sua saúde. As 
pessoas surgem para mim o tempo todo e digo, "eu tenho esta 
doença, eu tenho aquela doença o que eu faço? Kevin, eu tenho 
diabete. Kevin, eu tenho um amigo que tem câncer. Kevin, eu tenho 
um amigo que tem cobreiro. Kevin, eu tenho psoriasis. Kevin, eu 
tenho artrite. Kevin, eu tenho herpes. O que eu faço? O que é a 
cura?" Eu sempre pergunto a algumas perguntas básicas, "Quando 
fazem que você vai dormir? Dê-me seus padrões de comer. Que tipo 
da água você bebe? Você está tomando suplementos nutricionais? 
Você está tomando alguma não-prescrição ou drogas de prescrição?" 
As pessoas não querem conversar sobre estas coisas. Eles não 
querem mudar qualquer coisa. Eles só querem saber o "cura." "Que 
pílula eu posso tomar? Que erva eu posso tomar? O que eu posso 
fazer para curar meu problema?" A resposta é que você está 
causando seu problema. Você não pode continuar a fazer tudo você 
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Estão fazendo exatamente o mesmo modo e esperar um resultado 
diferente. A definição chinesa de loucura é para continuar a fazer a 
mesma coisa e esperar um resultado diferente. Se você estiver 
doente, se você tiver enfermidade ou doença, você tem que olhar 
para tudo que você está fazendo. O que você está pondo em seu 
corpo? Como você está descansando? Como você está pensando? 
Como você está movendo seu corpo? Você está caminhando? Você 
está tomando suplementos nutricionais? Estas são as coisas que 
estão causando seus sintomas, e causando sua enfermidade, e 
causando sua doença. Não existe nenhuma panacéia ou cura mágica. 



Sim, existem algumas coisas naturais que você pode fazer para 
reduzir os sintomas, suprima os sintomas, ou eliminem os sintomas 
nos a curto prazo. Mas se você não estiver endereçando a causa 
verdadeira, estes sintomas voltarão ou manifestarão eles mesmos em 
algum outro modo. Você continuará a parecer ruim, você continuará 
a ter energias baixas, você continuará a ser gordo e sobrepeso, você 
continuará a ser deprimido, você continuará a ter problemas médicos, 
você continuará a ficar doente, você continuará a estar cansado e 
cansado. Você tem que fazer algumas mudanças. Umas das mais 
ingênuos pessoas de coisas podem fazer para impulsionar seu 
sistema imunológico e permitir o corpo para curar propriamente está 
ficando resto adequado. Oito horas cheias de sono toda noite é ideal, 
e indo para a cama entre  

9:00 e 10:00 da tarde e surgindo às 6:00 da manhã é a cena ideal. 

3. A próxima pergunta que surge para ser no que eu durmo? Lá 
aretwo considerações aqui sobre dormentes que eu quero tratar. O 
primeiro é o tipo de colchão e folhas que você está usando, e o 
segundo é a qualidade do ar que está no quarto.  

Primeiro, deixe seja conversa sobre o colchão. Você gasta uma 
terceira de sua vida dormindo, mas as pessoas não investirão 
qualquer dinheiro e não investirão em qualquer hora em obter o 
apropriado e melhor sistema dormente. Esta para mim só nem é uma 
escolha esperto. Existia um velho comercial para filtros de óleo de 
Fram, e o comercial de TV disse, "Você pode pagar a mim agora, ou 
você pode pagar a mim mais tarde." Seu corpo é o mesmo modo. 
Você pode pagar agora investindo em coisas para sua saúde, como 
um bom colchão e sistema dormentes, bom ar de qualidade e filtros 
da água, boa comida, suplementos nutricionais bons, e educando 
você mesmo com conhecimento, ou você pode pagar mais tarde com 
câncer, doença de coração, diabete, artrite, cirurgias importantes, 
náusea, enfermidade, doença, depressão, tensão, dor, e miséria. 
Povos, pensem sobre isto. Você pode pagar agora—uma quantia 
pequena de tempo e esforço, ou você pode pagar mais tarde com 
uma vida de miséria e dor e uma primeira morte. Invista em educar 
você mesmo, e invista em coisas para sua saúde. Material de 
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No que é o melhor colchão para dormir? A resposta é isto é uma 
escolha pessoal. Existem três colchões excelentes que eu recomendo. 
Por anos eu dormi em um de 100 por cento natural, todo-colchão 



orgânico feito com todos os materiais orgânicos. Isto era muito bom 
porque os materiais não emitiram qualquer fumo venenoso que eu 
estaria inalando para a noite inteira. Então, eu investi em um 
$20,000 colchão. É feito com as casimiras mais boas, as sedas de 
qualidade mais boa, e ele é o colchão que a Rainha da Inglaterra 
dorme em. É uma incrivelmente cama confortável com materiais 
principalmente naturais orgânicos, mas ele é outrageously caro. Eu 
então decidi testar alguns outros colchões que a maioria das pessoas 
podiam dispor assim eu podia fazer uma recomendação. Eu testei os 
três mais fortemente anunciaram colchões na televisão. Todos estes 
colchões são excelentes e, em minha opinião, dará a você um 
melhor, sono da noite mais tranqüila que outros tipos de colchões. 
Porém, todo mundo é diferente e todo corpo é diferente; Então, você 
devia testar estes colchões fora você mesmo. As boas notícias são 
estas companhias mandarão a você o colchão para um livre-de ensaio 
período. Um, por exemplo, tem uns três- para tentativa livre de seis 
meses. Eu altamente recomendo que você chame estas companhias, 
consiga o colchão enviado para você para a tentativa livre e tente 
cada um. Depois da tentativa livre estar terminada, devolve isto e 
então tentam o próximo. Você virtualmente estará dormindo nos 
colchões mais bons favorecido livre por seis meses para um ano 
antes de você poder fazer seu comprando decisão. Você então terá 
testado os vários colchões para ver qual você gosta do melhor.  

As folhas que você usa é vitalmente importante resto da noite 
adequada. O material devia ser de 100 por cento orgânico e todo-
algodão natural. Outros materiais emitirão uma energia negativa e 
uma fumaça negativa, que, embora sutil, tem um ligeiramente 
negativo afeta em seu sono. As folhas devem ser lavadas em 
orgânico todo-sabão natural. Não compre detergente de roupa para 
lavar de uma companhia grande publicamente negociada. Eles são 
cheios com substâncias químicas e fragrâncias sintéticas que você 
estará inalando na noite toda causando que você dorme problemas. 
Esta pequena coisa pode fazer uma diferença enorme. Eu encontrei 
pessoas que dizem a mim que eles têm um tempo duro dormindo. Eu 
caminho em sua casa, entre em seu quarto, e só cheire as folhas. É 
tão óbvio para mim, baseada na fragrância que eu posso cheirar, por 
que eles não estão dormindo bem. Eu imediatamente mudei suas 
folhas, agarrou algumas folhas de algodão orgânico que foram 
lavados em nada além de sabão orgânico puras sem fragrância 
adicionada, nenhuma substância química softeners 388 Curas 
Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  



Usou, e lance eles na cama. Eu então digo a pessoa, "Durma nesta 
folha hoje à noite e deixo-me saber se existe qualquer mudança." 
Invariavelmente, virtualmente 100 por cento do tempo, pessoas 
dizem a mim, "eu não posso acreditar nisto. Eu dormi melhor." Eu 
estou pensando para eu mesmo, "Nenhuma brincadeira. Você estava 
inalando fumo venenoso na noite toda antes de. Nenhuma maravilha 
você não estava dormindo bem."  

O ar que está em seu quarto é vitalmente importante um boa noite é 
sono. Hoje está casas não são construídas como eles eram setenta e 
cinco anos atrás. Antes de condicionamento de ar, casas eram 
construídas com materiais naturais, não sintéticos manmade 
materiais. As casas eram projetadas para as janelas ser aberto de 
forma que ar podia fluir facilmente ao longo da casa. Hoje está casas 
estão diferentes. Nós geralmente dormimos com todas as janelas 
fecharam e condicionamento de ar ou sistemas de aquecimento em 
operação. A qualidade aérea em nossas casas está absolutamente 
horrível e pior que nunca antes de. Combine aquele com o fumo que 
estão emanando dos materiais sintéticos usado no tapete, as 
paredes, e todas as colas usadas em hoje está casas que nós 
podemos ver que nossa qualidade aérea é terrível. Isto adversamente 
afeta nosso sono e adversamente afeta o processo curativo. Suprime 
nosso sistema imunológico e nos faz mais suscetível para 
enfermidade e doença, e pode fazer tudo de alergias até depressão 
para câncer. Combine aquele com o fato que nossas casas são 
telegrafadas com tanta eletricidade que nós estamos sendo 
bombardeados a noite inteira com freqüências enérgicas que estão 
perturbando nosso sono, fazendo que nós mesmos vai louco, 
suprimindo nosso sistema imunológico, e nos fazendo muito mais 
suscetível para enfermidade e doença. Nossos ambientes dormentes 
hoje não são conducentes a permitir o corpo para recarregar, e 
rejuvenesça, e regenere, e cure. Nossos ambientes dormentes hoje 
fazem o oposto exato.  

Enquanto eles estão dormindo, a maioria das pessoas nunca entram 
em um sono fundo onde curativo podem acontecer. A maioria das 
pessoas não dormem durante os tempos quando os hormônios 
curativos for lançados. A maioria das pessoas não conseguem a 
quantia adequada de dormir, então o corpo não tem tempo para 
recarregar. A maioria das pessoas estão em um ambiente onde sua 
cama propriamente está causando eles dor, desconforto, e pressão 
dificultando circulação, dificultando curativo. A qualidade aérea está 



dificultando sono fundo, causando alergias, enchendo nós com mais 
toxinas e venenos, suprimindo nosso sistema imunológico, e o Fields 
enérgico ao redor nós estamos fazendo nossas celas vibrar 
totalmente fora de equilíbrio, levando nós todos para digitar de 
enfermidade, doença, e até câncer. Material de gratificação livre: 
Artigos de comunicação 389  

A solução é de duas dobras. Numere um, um caos eletrônico 
eliminator de um pouco de tipo devia estar em seu quarto. Existem 
vários tipos de produtos disponíveis. Estas unidades parecem 
neutralizar todo o caos eletrônico no quarto, dando a você um 
ambiente que é muito mais conducente para dormir. Isto é 
significante. Você já notou, se você fosse em uma viagem de 
acampamento e dormido no bosque, onde não existe instalação 
elétrica ao redor sua barraca ou cabana, como incrivelmente fundo 
você dorme, quanto resto você consegue, e quanto mais tranqüilo 
você sente? Isto é importante para saúde.  

A segunda coisa que é vital em seu ambiente dormente é um pouco 
de tipo de um aéreo-sistema de purificação. Existem vários. Em 
minha casa, meu condicionamento e unidade de aquecimento aérea 
tem eletrostático e hepa filtros construídos em. Eles são muito caros 
e manutenção de necessidade constante. Adicionalmente, um gerador 
de ozônio é muito útil. Os purificadores aéreos básicos ou hepa filtros 
são excelentes, mas pode ser muito alto. Existem várias marcas no 
mercado que compensa filtros de ar, mas o problema é o barulho não 
é conducente para sempre dormir. Também, unidades de catálise de 
fotografia são mudas e fazem um ótimo trabalho de limpar o ar. Em 
meu quarto, além do hepa filtros e filtros eletrostáticos em meu 
aquecimento e sistema de acondicionamento de ar inteiro, eu tenho 
dois filtros de ar de tipo iônico, mais uma unidade de catálise de 
fotografia que eu estou usando durante durmo. Eu também uso um 
purificador aéreo com ozônio que eu ligo quando eu não estiver 
dormindo limpar e purificar o ar, e o ozônio também penetra os 
tecidos para ter certeza que eu não estou inalando qualquer fumo 
venenoso ou rompedor enquanto eu estou dormindo. As pessoas 
dizem a mim aquele quando eles começarem a usarem sistemas de 
purificação de ar que eles respiram melhor, eles dormem melhor, eles 
têm mais energia quando eles acordarem, congestão é diminuída, e 
alergias são reduzidas.  

Um colchão adequado, folhas adequadas, sabão adequado costumava 
limpar as folhas, um caos eletrônico eliminator, e filtração de ar não 



curará qualquer doença, mas o que eles é fornecer um ambiente 
melhor para você ficar sono fundo de forma que seu corpo pode 
recarregar, ejuvenate, e cura propriamente. Invista nestas coisas 
hoje ou você estará provendo um quarto operacional olhando 
fixamente para homens e mulheres com máscaras que têm facas 
prontas para cortar você aberto a salvar sua vida por causa do modo 
que você tratou seu corpo. Ser bom para seu corpo e você pode 
eliminar e prevenir virtualmente toda enfermidade e doença. 390 
Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Produto recomendado  

Vitamina E  

Anos atrás, Vitamina E era um suplemento de comida muito popular. 
Hoje, o interesse em Vitamina E minguou devido a ervas muito mais 
exóticas, minerais, fórmulas naturais, e outros suplementos de 
comida de inovação. Porém, Vitamina E é incrivelmente valiosa para 
saúde. O fato é todos de vocês é deficiente em nutrientes. Você é 
todos deficiente em vitaminas e minerais. Você é todos deficiente em 
enzimas. Todos vocês não está conseguindo as quantias adequadas 
de nutrientes que você precisa para funções de corpo favorável e 
saúde favorável. É impossível conseguir toda a nutrição que você 
precisa de só comida de comer. A provisão de comida tem estado tão 
esvaziada que você simplesmente não pode conseguir os nutrientes 
que você precisa de só comida de comer. Combinado com o fato que 
muitas coisas que você está consumir realmente estão reduzindo sua 
habilidade de assimilar e absorver os nutrientes de qualquer maneira, 
faz você duplamente seguro que você é deficiente em nutrientes 
importantes para saúde, wellbeing, e função de corpo adequado. Um 
dos nutrientes mais notáveis que as pessoas são deficientes em é 
Vitamina E. Quando as pessoas começarem a tomarem Vitamina E 
suplementos, relatórios de benefícios de brejo incríveis abundam.  

Existem muitos tipos de Vitamina E, e muitas marcas. Como sempre, 
eu fortemente recomendo contra tomar qualquer forma sintética de 
Vitamina E ou comprando qualquer suplemento de comida de uma 
corporação grande publicamente negociada. Você pode ser seguro 
aquelas corporações grandes publicamente negociadas têm só uma 
meta, e isto é para ganhar dinheiro. Eles cortarão cantos em toda 
chance e geralmente gastarão mais dinheiro em marketing e 
anunciando seu produto que no desenvolvimento e produção do 
melhor produto disponível. Vá para sua loja de comida de saúde 



independente local e inquira, ou faça a Internet e inquira sobre os 
vários tipos de Vitamina que E. Lembra, ausente-se de cadeia 
publicamente negociada "lojas de comida de saúde" como GNC. 
Sempre lembre do motivo de dinheiro. Idealmente, como eu 
mencionei em meu livro, é sempre melhor para tomar um 
suplemento de comida inteira concentrada, que contém todas as 
vitaminas, minerais, enzimas, e cofactors na proporção exata que 
natureza pretendido. A maioria das pessoas notam quando eles 
começarem a tomarem nutrientes que eles são deficientes, eles se 
sentem melhores, tenha mais energia, tenha menos sintomas, menos 
dores e dores, durma melhor, consigam frios e a influenza menos 
freqüentemente, são menos deprimidos, sintam menos estressado, e 
em muitos casos perdem peso. As deficiências nutricionais são um 
dos principais causas de toda doença. A vitamina E especificamente 
aumenta fluxo de sangue, circulação melhora, e ele ajuda oxigênio 
conseguir ao longo do corpo inteiro. Material de gratificação livre: 
Artigos de comunicação 391  

Os produtos ausentar-se De Fluoreto  

O pasta de dentes com fluoreto é mortal. Eu categoricamente, 100 
por cento recomenda que ninguém devia estar usando pasta de 
dentes com fluoreto nisto. Como sempre, eu recomendo que você 
ausente-se de qualquer produto fabricou por uma corporação grande 
publicamente negociada. As corporações publicamente negociadas 
têm só uma meta, e isto é para ganhar dinheiro. Eles cortarão cantos 
em toda chance e gastarão a maioria de seu dinheiro em marketing e 
embalagem, não na qualidade do produto. Eles farão tudo que eles 
podem produzir aquele produto no custo possível mais baixo, deste 
modo assegurando que o estado e qualidade naturais é adversamente 
afetado. Então, é imperativo que você ausenta-se de pastas de 
dentes venderam pelas companhias grandes publicamente 
negociadas, e ausentem-se de qualquer pasta de dentes que tem 
fluoreto nisto.  

O fluoreto é uma substância química perigosa, venenosa. É tão 
mortal que até a quantia mais pequena, se consumida, pode matar 
você. Ele causas todos os tipos de problemas fisiológicos; O mais 
notável é fluoreto reduz a habilidade da glândula de tiróide 
corretamente para operar criando uma condição conhecida como um 
hypoactive tiróide, ou uma debaixo de tiróide ativa. Quando sua 
tiróide não estiver corretamente agindo, seu metabolismo é muito 
lento, causando você para ganhar peso. O fluoreto em pasta de 



dentes e fluoreto na água é um dos importantes razões por que nós 
temos tais níveis de obesidade na América hoje. Em comunidades 
que têm as quantias mais altas de fluoreto em sua água fornece, 
existem também as quantias mais altas de obesidade e um anfitrião 
de outras doenças. O vínculo é indisputável. Você devia escovar seus 
dentes pelo menos duas vezes por dia a primeira coisa de manhã e 
antes de você ir para a cama, e idealmente, você devia escovar seus 
dentes atrás de toda comida. Mantenha em mente, porém, aqueles 
animais nos selvagens não escovam seus dentes. Os animais nos 
selvagens estão material de comer cru, muito duro crocante, deste 
modo limpando sua de maneira de dentes regulares. Os animais nos 
selvagens também não consomem o manmade comida processada 
que decadência de dente de causa e doença de gengiva.  

Se você quiser um sorriso saudável bonito, escove seus dentes mas 
usam um pasta de dentes que é 100 por cento todo-natural e tem 
ingredientes que você pode pronunciar. Eu vario meu pasta de dentes 
de vez em quando. Quando eu terminar um tubo que eu vou para a 
loja de comida de saúde, veja o que está disponível, e eu leio a lista 
de ingrediente. Se existem só dois ou três ingredientes que eu posso 
ler e pronunciar e a companhia é uns negócios pequenos 
independentemente possuídos, eu tento aquele produto. Você devia 
fazer o mesmo. Até uma quantia pequena de venenos em sua boca 
entrará em seu sistema inteiro. 392 Curas Naturais "Sobre as quais 
Eles" Não querem que Você saiba  

Repetidamente usando pasta de dentes de fluoreto, ou pasta de 
dentes produziu por corporações grandes publicamente negociadas, 
suprima seu sistema imunológico, faz que você deprimiu, e pode até 
fazer você gordura.  

Registre Revisão  

O Milagre de Detox de 7 dias  

As pessoas sempre perguntam a mim, "Kevin, o que é o melhor 
caminho para fazer um limpar?" A resposta é: Não existe nenhum 
melhor modo. Existem muitos, muitos modos e todos eles são muito, 
muito bons. Todos eles parecem fazer coisas semelhantes, coisas 
ainda diferentes. Este livro, O Milagre de Detox de 7 dias: Como 
revitalizar Sua Mente e Corpo com Esta Vida Segura e Efetiva-
Realçando Programa tem um muito poderoso, simples de sete dias de 
casa detox programa que você pode fazer. Este sistema pode permitir 



a você livrar você mesmo de dores e dores crônicas, permite que 
você se sinta mais saudável, e é mais enérgico. O processo está 
realmente chamado detoxification, e estimula habilidade natural do 
seu corpo de limpar propriamente. Lembre, a razão importante você 
está doente está porque seu corpo tem muitas toxinas nisto. Você 
deve conseguir as toxinas. As pessoas sempre estão surgindo para 
mim dizendo, "Como faço que eu curo herpes? Como eu curo minha 
diabete? Como eu curo minha artrite? O que é a cura?" A resposta é, 
na maioria dos casos, não existe um "cura." A razão você está doente 
está porque (1) você tem muitas toxinas em seu corpo; (2) Você é 
deficiente nos nutrientes suas necessidades de corpo para saúde 
favorável; E (3) o caos e freqüências de energia eletrônica que estão 
bombardeando nós estamos fazendo você doentes. Aquelas são as 
três razões importantes que nós somos todo mal. Você nunca ficará 
bem, você nunca curará sua doença, você nunca viverá em níveis 
favoráveis a menos que você consiga as toxinas. Você é todos super 
tóxico. Conseguindo as toxinas fora melhorar resistência para 
doença, normalize seu peso, e fibra de aumento físico e mental. É 
semelhante a uma mudança de óleo em seu carro. Você precisar 
limpar totalmente o barro muito seu corpo pode operar mais 
eficazmente. Existem muitos caminhos para limpar, de fazer colônias, 
jejuando, comida crua, suando, etc. existem muitos produtos que 
você pode comprar isso ajudará você limpar como ervas, benkonite 
barro, fibra como psyllium colocações ou psyllium esquimós, e 
wheatgrass suco. Todos são muito bom. A coisa eu gosto sobre este 
livro é o programa é simples, pode ser feito em casa, e só leva sete 
dias. Material de gratificação livre: Artigos de comunicação 393  

Pergunta do Mês  

Q: Eu tenho herpes. Como eu curo isto?  

Uns: Os estados de comunidade médica que não existe nenhuma 
cura para herpes. Foryears a comunidade médico repetidamente fez 
declarações de fatos, quando em realidade é nada além de suas 
opiniões. Mantenha em se importe a quantia de dinheiro feito fazendo 
pessoas acreditar que você não possa "curar" herpes. A quantia de 
drogas vendidas no tratamento de herpes é astronômica. Os lucros 
fizeram são astronômicos. Se você tiver herpes genital, ou se você 
tiver frio sores em um regular ou ocorrendo periodicamente base, 
você tem um vírus herpético em seu sistema. É disso que todo 
mundo parece pensar está verdade. A maioria das pessoas pensam 
que aquele uma vez que você tem o vírus herpético, ficará com você 



para sempre e existe nenhum modo que você pode "curar" isto. A 
resposta é ninguém realmente sabe se o vírus parte ou fica em seu 
sistema. Ninguém pode realmente ver o vírus. A ciência médica pode 
só ver os anticorpos seu corpo desenvolve se você fosse 
supostamente infetado com o vírus. Mantenha em se importe que isto 
é toda teoria médica, e nenhum disto é "fatos conhecidos." A única 
coisa eu estou preocupado com é se você tiver fugas, seu argumento 
ideal é que você nunca tem outra fuga sempre novamente. Bem, se 
você nunca tivesse uma fuga sempre novamente, eu chamaria que 
uma cura. Eu não sei se a comunidade médica chamaria isto uma 
cura, mas eu iria. Então a pergunta real não é Como faz que eu 'curo 
' meu herpes?" A pergunta real é eu tenho fugas," se eles são 
genitais ou frias doloridas-tipo fugas, "o que eu posso fazer de forma 
que eu não tenho mais fugas?" Isto é a pergunta real. Bem, eu não 
estou certo se este tratamento que eu estou para dar a você 
permitirá a você nunca para ter outro fuga mas, de todo mundo eu já 
conversei com, a maioria das pessoas nunca têm outro fuga e para 
aqueles que fazem é tão rara e tão pequena-vivida que realmente 
não importa.  

Você tem que limpar e desintoxicar seu corpo. A razão você tem 
fugas é porque seu sistema imunológico é suprimido e permite o 
vírus para ativar. Se seu sistema imunológico é baixo, o vírus ativará. 
Você tem que fazer um limpar, um dois pontos limpa, uma Candida 
limpa, um fígado e gallbladder limpam. Você deve fazer estes limpa 
porque sem o limpar sistema imunológico do seu corpo sempre será 
fraco e você sempre será suscetível para doença.  

Você precisa de nutrientes adequados. Seu corpo é deficiente em 
nutrientes, fazendo isto incapaz de rechaçar os vírus e prevenindo o  
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Fugas. Você precisa para suplemento sua dieta com suplementos de 
comida adequados suplementos de comida inteira. Você precisa 
conseguir nutrição. Idealmente, juicing ou tomando suplementos de 
comida inteira. Comendo frutas mais cruas e legumes são chave.  
 

Você precisa lidar com a freqüência enérgica do desequilíbrio. Se 
você for para um doutor homeopático, homeopatia lida com 
freqüências. Se você for para o EMC 2, que é conversado sobre no 
Santuário de livro, e sinal em cima para o programa de PONTARIA 



como eu estou ligado, você terá suas freqüências enérgicas 
equilibradas vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. Eu 
altamente recomendo e endosso isto. Vá: Www.energeticmatrix.com/  

Lysine. Lysine é um aminoácido que suprimirá a habilidade para 
fugas desenvolver. Se você comer comida com muitos arginine, como 
amendoins e tomates, você tem uma propensão para aumentar 
fugas. Então o melhor caminho para prevenir fugas é para tomar 
lysine diariamente. Vá para sua loja de comida de saúde e inquira.  

Algas Marinhas vermelhas. Isto parece matar e eliminar o vírus de 
herpes. Você pode ir para uma loja de comida de saúde existem 
várias marcas disponíveis. A cena ideal é quando você começar a 
sentir a próxima fuga aparecendo, tome as algas marinhas vermelhas 
e tome isto ininterruptos por sessenta dias. Só fazendo isto existe 
uma chance excelente que você nunca terá outra fuga novamente. Se 
você fizer, o momento você sente a fuga, comece a tomar as algas 
marinhas vermelhas. Você notará as fugas são muito, muito menos 
severas e não dura tão longo. Continue aquele procedimento até que 
você nunca tem outra fuga novamente.  

Existe um produto em lojas de comida de saúde chamadas DMSO. 
Quando se aplicou isto matanças o vírus de herpes. Também, 
oxigênio de bebida líquido disponível em lojas de comida de saúde, 
como o vírus não pode viver em um ambiente de oxigênio rico.  

 

7.Larrea. Esta planta é anti-viral e pode matar o vírus de herpes em 
30 dias.  

Se você fizer as coisas que eu recomendo, eu acredito nisto (1) suas 
fugas serão menos freqüentes e menos severas, e (2) existe uma 
chance excelente que você nunca terá outra fuga novamente. Como 
sempre, eu não sou um doutor. Eu não estou dando conselho médico. 
Eu estou dando minhas opiniões para propósitos educacionais e 
informadores somente. É vital se você estiver preocupado sobre sua 
saúde que você busca fora saúde adequada-se importa profissionais 
em sua área e consegue suas opiniões e tem alguém tratar você 
diretamente. Idealmente, para herpes você pode ir para um 
adequado herbologist ou doutor homeopático, que são provavelmente 
as duas melhores escolhas. Material de gratificação livre: Artigos de 
comunicação 395  



O câncer Preveniu e Curado!  

Você tem uma chance mais alta de conseguir câncer hoje que você 
fez em 1950. Você tem uma chance mais alta de morrer de câncer 
hoje que em 1950! A guerra com câncer tem sido um fracasso 
miserável. As drogas e cirurgia falharam. Que câncer de causas? 
Como você previne câncer? Como você cura câncer? Estas são as 
grandes perguntas. Ninguém sabe com certeza o que as respostas 
são; Porém, nós sabemos algumas coisas gerais que câncer de causa. 
Nós sabemos algumas coisas gerais que podem prevenir câncer. Nós 
sabemos algumas coisas gerais que podem curar câncer. Existe tanto 
neste assunto que um artigo pequeno possivelmente não pode dar a 
vocês todas as informações. Durante os próximos meses, eu estarei 
pondo volumes de informações sobre meu Site da Web 
www.naturalcures.com relativo às causas de câncer, caminhos 
prevenir câncer, e o que eu acredito somos caminhos para curar 
câncer.  

Neste artigo, eu quero conversar mais ou menos uma causa potencial 
específica de câncer. Se nós soubermos o que a causa é e elimina 
isto, você pode prevenir câncer e potencialmente inverter câncer se 
não fosse passado o ponto sem volta. O que eu estou para dizer é 
minha opinião e muitas pessoas sinceramente discordam. Eu acredito 
um dos importantes causas de câncer, como também um dos 
importantes causas de esclerose múltipla, muscular dystrophy, 
desordem da atenção deficitária, fibromyalgia, artrite, lupus, e 
virtualmente todas as doenças, está comida de comer que tem 
estado em um forno microondas. Você está lendo este direito. Vamos 
considerar aqueles fornos microondas eram inventados pelos 
nazistas. As Assembléias assumiram o comando da pesquisa que era 
começada em Berlim, e olhado muito atentamente em como 
microwaved de comer comida afetado o corpo. Eles acharam tantas 
doenças físicas que pareceram ser diretamente causadas de 
microwaved de comer comida que o Kremlin proibiu estas máquinas 
para usou.  

Os autores Anthony Wayne e Lawrence Newell declaram em seu 
artigo, "Os Perigos Escondidos de Microondas Cozinhando," que os 
pesquisadores russos acharam microwaved comida teve um valor 
nutricional diminuído e um significante diminuindo seu "energia vital 
Fields" de até 90 por cento! Comidas com valor nutricional pequeno e 
não "energia vital" tenha um efeito negativo grande no corpo. A 
comida que está em um microondas, até para só alguns segundos, 



tem o B-Complexo, C, e E vitaminas virtualmente destruídas. Os 
minerais de rastro essencial são prestados inúteis. Estes nutrientes 
vitais são importantes para redução de tensão e a prevenção de 
câncer e doença de coração. Comendo microwaved comida também 
causa desordens linfáticas. Isto é incrivelmente significante. Quando 
desordens linfáticas existirem, certa forma de cânceres em uma taxa 
significativamente aumentada. 396 Curas Naturais "Sobre as quais 
Eles" Não querem que Você saiba  

Os russos reportaram estômago e cânceres intestinal, como também 
desordens digestivas eram todo significativamente aumentadas nas 
pessoas que comeram microwaved comida. Os tumores de cela 
também eram significativamente mais altos. Comendo microwaved 
comida também foi mostrada aumentar pressão alta e sintomas de 
causa como enxaquecas, vertigem, dor de estômago, tensão, e 
ansiedade. Outro observou e reportou queda de cabelo de problemas 
incluídos, apendicite, cataratas, problemas de infertilidade, níveis de 
hormônio anormal, esgotamento ad-renal, doença de coração, perda 
de memória, e desordens da atenção. Também, mau humor, 
depressão, e sono pobre.  

O estressado de pesquisadores russos que microwaved de comer 
comida pode ser fatal. A energia produzida em um forno microondas 
faz a comida um veneno. Considere, porém, que esta energia está ao 
redor de nós. A energia semelhante está em sua telefone celular, e os 
telefones sem fio de longo alcance novos radiando em uma 2.45 
freqüência de gigahertz é o mesmo que seu forno microondas. Esta 
energia de microondas vem de computadores, televisões, dispositivos 
sem fio, transmissões de satélite, etc. Isto é por que você PRECISA 
DE um caos eletrônico eliminator.  

Comendo o molecularly alterou microwaved comida altera sua 
química de sangue também. Considere isto: Os pesquisadores 
mostraram a aquele se você comer legumes orgânicos que foram 
cozinhados no microondas, seu colesterol rapidamente sobe. Os 
cientistas suíços descobriram aquele colesterol de sangue está menos 
influenciado por quanto colesterol está na comida que nós comemos, 
e mais influenciado pela estrutura molecular da comida propriamente. 
Qualquer comida que termina de um forno microondas enviará seu 
colesterol subindo rapidamente. Um pesquisador notado declarou que 
os efeitos de microwaved comida podem ser a longo prazo, 
permanentes, e fatais para o corpo humano. Os minerais, vitaminas, 
e nutrientes de toda microwaved comida é reduzido ou 



dramaticamente alterado. O corpo humano tem pequeno ou nenhum 
benefício dos nutrientes precisados, e o corpo humano absorve estes 
alterados, recentemente formadas combinações que não podem ser 
quebrar e estas combinações têm um dramático adverso afetar na 
fisiologia inteira. Este leva a câncer, doença de coração, diabete, MS, 
muscular dystrophy, lupus, e virtualmente toda doença degenerativa.  

Dr. Mercola concorda. "A pesquisa recente mostra que qualquer 
comida que termina de um forno microondas sofre dano molecular 
severo. Quando comidas ele mudanças de causas anormais em 
sangue humano e sistemas imunes." Não surpreendentemente, o 
público foi negado detalhes nestes perigos de saúde significantes.  

Não acredite em-me já? Bem, faça esta experiência em casa. 
Colocações de planta em panelas. A água uma panela com a água 
que tem sido "nuked" em seu Material de Gratificação Livre: Artigos 
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Microondas, e a outra com a água filtrada normal e assiste o que 
acontece. Surpresa, surpresa, surpresa. As colocações soaking em 
cima o microwaved rega nunca brotará. Este susto você? Devia. 
Expulse seu forno microondas. Mais importante, compartilhe suas 
experiências para uma ação judicial coletiva possível contra os 
fabricantes de fornos microondas. Eu acredito em que eles saibam 
dos perigos e têm sido esta informações e dando pancadas isto por 
anos todo no nome de lucro.  

Tenha certeza quando você for para restaurantes que você pergunta 
a eles se eles microondas a comida. Você ficará surpreendido que 
quase toda comida de restaurante é microwaved. Tenha certeza que 
eles não façam microondas alguma de sua comida, inclusive molhos e 
gravies. Isto é muito, muito comum. Se você tiver câncer, comeu 
microwaved comida causar isto? Bem, certamente apareça que ele 
definitivamente pelo menos contribuiu para seu câncer. Se você 
parasse comer alguma comida que termina de um forno microondas 
você estará prevenindo você mesmo de já conseguindo câncer? Bem, 
você está pelo menos levando uma das causas fora da equação, 
então você é pelo menos dramaticamente reduzindo seu risco de já 
conseguindo câncer. Se você tiver câncer e parou de microwaved de 
comer comida lega seu câncer entrar em remissão? Bem, certamente 
acelerará o processo de seu câncer entrando em remissão. Mantenha 
em se importe que microwaved de comer comida só não causa 



câncer, mas causa virtualmente toda outra condição e doença. Pare 
de comer qualquer comida que termina de um forno microondas.  

Se você sentir como você foi enganado pelos fabricantes e estão 
interessado em juntar-se uma ação judicial coletiva potencial contra 
os fabricantes, por favor escreva para mim ou mande a mim um e-
mail assim nós podemos adicionar seu nome para a lista quando, e 
se, uma ação judicial coletiva é arquivada.  

FTC Atualiza A Comissão de Comércio Federal está fora de controle. 
Aqui é o que eles atualmente estão dizendo: O FTC disse que eu não 
posso mencionar um produto por marca nesta comunicação. De fato, 
em qualquer livro eu escrevo que eu não posso mencionar um 
produto por marca. De fato, por causa de minha TV infomercial, o 
FTC combate que qualquer um que perguntaria a mim quaisquer 
perguntas podiam estar fazendo muito com relação a aquele 
infomercial, então, eles combatem que eu não posso mencionar um 
produto por marca em virtualmente qualquer contexto. Eu estou 
trabalhando duro de mudar esta violação ultrajante a meu Primeiro 
direitos de Emenda. Eu acredito em que isto é uma violação ao Ato 
de Direitos Civil, e as pessoas individuais no FTC que são envolvidas 
devia ser segura pessoalmente responsável debaixo da lei. A mais 
ultrajante nova coisa o FTC fez está isto: Eu 398 Curas Naturais 
"Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Atualmente tenha mais de 300,000 garrafas de cálcio de coral. O FTC 
disse que eu não posso vender este cálcio de coral. Eu então enviei 
uma carta para o FTC e perguntei a eles se eu posso doar o cálcio de 
coral. Você pode acreditar que o FTC absolutamente não disse?! O 
FTC é proibitivo mim para doar, livre de carga, este produto 
maravilhoso chamou cálcio de coral. O FTC quer que eu destrua o 
cálcio de coral. Você pode acreditar que louco, impassível, e 
ultrajante esta organização é? Eu estou trabalhando por canais legais 
tentar corrigir este problema.  

Muitos de vocês perguntaram a mim pelos nomes das pessoas 
individuais no FTC, seus endereços de e-mail, e números de telefone 
de forma que você pode chamar e reclamar sobre seu suppressive 
comportamento. Meus advogados me aconselham que neste 
momento eu não devia dar a você os nomes individuais dos agentes. 
Porém, eu encorajo que você escreva para seus Representantes dos 
Estados Unidos e Senadores, e para a cabeça do FTC, deixando eles 
saber que você é infeliz com o modo esta agência está agindo contra 



mim e outras pessoas de quem verbaliza que eles estão tentando 
suprimir.  

Aqui é outra afronta. Eu submeti minha comunicação, onde eu 
conversei sobre certos produtos por marca, para o FTC. O FTC 
declarou que eu não tenho permissão para publicar minha 
comunicação e vender isto se contém produtos por marca. Porém, em 
uma carta recente da Comissão de Comércio Federal, eles disseram 
que eu podia vender e anunciar um livro chamado "O Comprador de 
Suplemento" porque "A entidade que publica o livro está fornecendo 
informações objetivas; Os autores parecem ter uma base para seu 
conhecimento nesta área; O livro carrega as informações em uma 
maneira objetiva. O fato que nós não somos objecting para este livro 
devia de nenhuma maneira ser interpretado para significar que a 
Comissão não iria objeto outro para registrar que carregou 
informações de produto específico." Você pode acreditar nisto? A 
Comissão de Comércio Federal agora determinou que eles têm o 
direito de decidir o que registra que eu posso promover e vender. 
Isto é censura na forma mais alta. O governo está tentando dizer que 
eles só podem determinar o que opiniões podem ser publicadas e 
vendidas. Soa como a Rússia stalinista ou a Alemanha nazista. Em 
minha opinião, a Comissão de Comércio Federal está agindo como o 
Gestapo em suprimir o fluxo livre de idéias e opiniões. Eu pretendo 
tomar ação legal corrigir esta injustiça, supressão de minhas 
liberdades civis, e violação ao Ato de Direitos Civil. Esta violação e 
sufocante de meu Primeiro direito de Emenda deve ser parada. 
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Ponta de Perda de peso  

Se você quiser perder peso, você tem que aumentar habilidade do 
seu corpo de queimar gordura e eliminar toxinas. Eu posso garantir 
você que aquele em seu dois pontos você tem em qualquer lugar de 
três até quinze libras de assunto fecal indigesto. Este material tóxico 
faz isto mais difícil para você absorver nutrientes, diminui a 
velocidade seu metabolismo, faz você suscetível todos para digitar de 
alergias inclusive alergias de comida, dá a você constipação, gás, 
indigestão, e ácidos reflux, e é um chão de procriação para levedura 
de Candida. É vital limpar seu dois pontos. Existem muitos caminhos 
limpar seu dois pontos. Se você for na Internet e tipo em "dois 
pontos limpa," existem dúzias das companhias que vendem fórmulas 
herbárias ou outro tipo de ingestible-tipo produtos que são efetivos 
em ajudar limpar seu dois pontos. Um dos caminhos mais efetivos e 



completos limpar seu dois pontos é para comprar um dos herbários-
tipo suplementos que você toma oralmente, enquanto ao mesmo 
tempo conseguindo uma série de colônias feitas por um terapeuta de 
dois pontos certificado. Vá para suas Páginas Amarelas debaixo de 
terapia de dois pontos ou colônias, e você verá uma lista das pessoas 
que você pode consultar com que pode dar a você várias colônias. 
Um caminho efetivo para fazer isto é conseguir um colonic a cada 
dois dias por trinta dias. Enquanto você está fazendo as colônias, 
também está tomando um dois pontos limpar produto. Também É 
importante discutir com o terapeuta de dois pontos tomando um 
pouco de tipo de produto de flora amigável, como acidophilus, encher 
a flora quando você está limpando totalmente o dois pontos. Se você 
não fizer nada mais, mas só faça este aqui passo por trinta dias, eu 
posso quase garantir você que você perderá um mínimo de cinco 
libras. Eu posso dizer a você de experiência pessoal que a maioria 
das pessoas que faz este procedimento perder, em média, dez libras 
em trinta dias. A coisa mais notável que acontece é o estômago da 
pessoa aplaina fora, seus foguetes de nível de energia, eles pensam 
limpador, durma melhor, e comida de sumário muito, muito melhor. 
A saúde de dois pontos é importante. Um dois pontos sujo, 
entupido—que eu posso garantir que você tem agora mesmo—pode 
levar a câncer de dois pontos, doença de fígado, diabete, e um 
anfitrião de outros problemas. Faça este procedimento e você verá 
espetacular resulta em um período muito pequeno de tempo.  

Cura Qualquer coisa Agora  

Eu consigo centenas de e-mails todo dia único das pessoas ao redor 
do mundo dizendo a mim Sobre o que seus problemas de saúde 
horrorosa. Não importa onde eu entro o mundo, pessoas surgem para 
mim e dizem a mim sobre seus problemas de saúde. Todo mundo 
quer conhecer como eles podem curar eles mesmos de 400 Curas 
Naturais "que Eles" Não querem que Você saiba  

As doenças, enfermidades, e doenças que eles têm. Por anos e anos 
e anos, eu simplesmente daria a pessoas algumas recomendações 
específicas dos que eles podiam fazer para aliviar os sintomas mais 
problemáticos, e então digam a eles o que eles deviam fazer para 
chegar nas causas de raiz do problema de forma que não iria reoccur 
e era de maneira curada permanente. É muito importante para você 
entender que existem dois caminhos para lidar com seu médico e 
condições de saúde. A primeira coisa é para tratar o sintoma. Se você 
tiver dor, o que você pode fazer para aliviar a dor e faz vida mais 



suportável? A segunda é o que é a causa da dor e deixa isto de forma 
que a dor não volta? É importante que estas coisas ser tratada. É 
mais importante procurar pela causa que endereço justo os sintomas.  

Eu estava recentemente fazendo excursão de um falar. Como eu 
estava sentando à mesa assinando livros para os milhares das 
pessoas que estavam na linha, eu pediria a pessoas como sua saúde 
é. Virtualmente toda pessoa única na linha teve problemas de saúde. 
Um grupo particular que eu estava endereçando consistido em 
principalmente pessoas em seus anos vinte. Estava espantando para 
mim que tantas pessoas em uma idade tão jovem tiveram tantos 
problemas de saúde. Eu comecei a pedir a pessoas na linha que 
drogas de prescrição eles atualmente estiveram tomando. Para meu 
assombro absoluto, virtualmente toda pessoa única esteve levando 
pelo menos uma droga de prescrição. Eles maioria esteve levando 
dois ou mais. Estas são pessoas em seus anos vinte. As companhias 
de droga estão fazendo um trabalho efetivo conseguindo cada vez 
mais pessoas para tomar drogas, e conseguindo cada pessoa para 
tomar cada vez mais drogas. Este me leva a um ponto muito 
importante. Se você estiver lendo isto e você subscreve para esta 
comunicação, existe uma boa chance que você tem alguns assuntos 
médicos. Eu categoricamente posso, 100 por cento garante que a 
maioria de suas condições médicas são causadas pela não-prescrição 
e prescrição droga que você assumiu o comando dos anos e 
atualmente estão tomando. Deixe-me dizer isto novamente. As 
condições de saúde que você tem agora mesmo são causados pela 
não-prescrição e prescrição droga que você assumiu o comando dos 
anos e atualmente estão tomando. As companhias de droga são 
matança você. As companhias de droga estão fazendo você doentes. 
Como eu pesquisa cada vez mais enfermidades e continuam fazendo 
a pergunta, "O que causou isto? Então o que causou isto? Então o 
que causou isto?" Virtualmente todas as enfermidades principais para 
não-prescrição e drogas de prescrição no fim da estrada. Está 
adoecendo para mim que virtualmente todas as condições médicas 
são causadas, em inteira ou em parte, por não-prescrição e drogas 
de prescrição. Nós estamos vendo isto nas notícias agora mesmo. O 
companhia de droga Merck fabricou um droga chamou Vioxx para dor 
de artrite. Nós estão ouvindo o Material de Gratificação Livre: Artigos 
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As histórias horrorizantes sobre como ambos os Merck e o FDA 
souberam cinco anos atrás que esta droga causou ataques cardíacos 



e golpes. Nós estamos chocados pelo fato que ambos os Merck e o 
FDA souberam aquele se esta droga era colocada o mercado mais de 
20,000 pessoas morreriam de ataques cardíacos e golpes por causa 
desta droga. As pessoas estão loucas como inferno que o desejo das 
companhias de droga para ganhar dinheiro era mais importante que 
20,000 vidas das pessoas. Deixe-me dizer isto novamente, e deixe-
me ser muito claro. Eu acredito que os executivos em Merck e as 
pessoas sêniores no FDA conheceram cinco anos atrás aquele se eles 
puserem Vioxx no mercado que pessoas morreriam! Ainda, eles ainda 
põem a droga no mercado. Considere isto: Se uma pessoa tomou 
uma bomba e explodiu um edifício e 20,000 pessoas mortas, aquela 
pessoa seria chamada um terrorista e um assassino. O que nós 
estamos chamando os executivos de Merck e os executivos no FDA 
quando eles põem uma droga no mercado, Vioxx, sabendo que 
20,000 pessoas morreriam? Você pode ver o dilema que nós temos? 
Estes executivos e as pessoas em Merck deviam ser seguros 
responsáveis para o assassinato de 20,000 pessoas. Infelizmente, eu 
não penso que este acontecerá. É importante saber que os executivos 
de Merck e o FDA tiveram informações sobre o quão perigosa esta 
droga era, ainda eles de propósito esconderam as informações. 
Então, fazer importa pior, eles estavam sobre isto inúmeras vezes. 
Povos, isto não é a única droga. Agora mesmo, como eu estou 
escrevendo estas palavras, mais de dez outras drogas estão agora 
debaixo de suspeita e cada vez mais drogas estão sendo olhadas. 
Categoricamente É, de 100 por cento verdadeiro que as companhias 
de droga sabem que as drogas que eles vendem doença de causa e 
matam pessoas, ainda eles são de fato esta informações e dando 
pancadas isto. Eles estão fazendo exatamente o que o indústria de 
tabaco começaram de volta logo que 1950. O ponto é, se você tem 
câncer, doença de coração, doença de fígado, fibromyalgia, MS, 
muscular dystrophy, ácido reflux, diabete, ou qualquer condição 
médicas, eu categoricamente posso, 100 por cento garante que isso 
condição é causado, em inteira ou em parte, pela não-prescrição e 
prescrição droga que você tomou sua vida inteira e atualmente estão 
tomando. O grande desafio Sobre o qual eu tenho quando as pessoas 
surgirem para mim e digo a mim sobre seus médicos ou condições de 
saúde e querem saber o cura, é o fato que eles tomaram tantos não-
prescrição e drogas de prescrição ao longo do anos e, mais 
importante, atualmente estão levando um, dois, três ou mais droga 
agora mesmo. Se você um condição médico e tiver estão tomando 
não-prescrição e medicamento de prescrição agora mesmo, ache o 



que? Aqueles drogas estão causando seu doença e enfermidade. Você 
pode virtualmente nunca fica bem e nunca cura seu doença se 402 
Curas Natural "Eles" Não querem que Você saiba  

Você continua a tomar não-prescrição e drogas de prescrição. Isto é o 
granada explosiva. Isto é o abridor de olho. A causa de drogas sua 
doença.  

Deixe-me dar a você um exemplo principal de como drogar doença de 
causa. Um pouco bebê nasce e imediatamente dado um conjunto de 
vacinações. Estas vacinações são drogas. Eles são venenos. Eles 
estão substâncias químicas doentes. Você está injetando o pequeno 
bebê com vírus, drogas, substâncias químicas, e doença. O sistema 
imunológico do bebê começa a agir em um modo totalmente 
antinatural e se torna muito suscetível para bactéria. Virtualmente 
toda criança, então, consegue infecções, principalmente uma infecção 
de orelha. Estas infecções eram causadas pelas vacinas eles mesmos. 
O doutor então prescreve mais drogas na forma de antibióticos. Estes 
antibióticos são projetados para cuidar da infecção de orelha, mas 
eles causam um problema enorme. Os antibióticos matam toda a 
flora amigável no intestino, causando a flora ruim, principalmente 
Candida, crescer demais. Isto então continua o resto da vida da 
pessoa. A levedura de Candida começa a crescer demais, primeira 
começando no intestino, então no estômago, então por todos os 
órgãos o fígado, baço, pâncreas, irrite bexiga, rins, em cima nos 
pulmões afetando glândulas como a tiróide, e até no cérebro. A 
Candida começa a causar, ou participe na causa, de ácido reflux, 
desordens digestivas, esclerose múltipla, muscular dystrophy, 
problemas de tiróide, diabete, problemas de fígado, infecções de área 
urinária, asma, e virtualmente toda outra doença grave. Como estes 
sintomas vêm para a vanguarda, doutores simplesmente prescrevem 
mais drogas. Todo droga que você toma, se ele é uma droga de não-
prescrição ou uma droga de prescrição, porque você para estar mais 
doente. A droga causa enfermidade e doença. Os desequilíbrios de 
corpo de causa de drogas.  

Em minha pesquisa se torna limpador e limpador e limpador que se 
você derrubar toda doença única e perguntar o que causou aquele 
conjunto de sintomas, e então perguntem o que causou aquele 
conjunto de sintomas, e então perguntem o que causou aquele 
conjunto de sintomas, quase sempre volta para Candida e/ou não-
prescrição e drogas de prescrição. Aquelas são as duas causas de raiz 
principal por quase toda doença. A terceira causa de raiz importante 



é sua própria mente. A tensão e desafios sentimentais que você 
armazena em sua mente. Estes são os grandes três. Se você tratar 
estas três coisas, virtualmente toda doença única melhora ou 
desaparece completamente. Eu vi pessoas com muscular dystrophy, 
MS, ácido reflux, diabete, problemas de fígado, dor crônica, artrite, 
enxaquecas, depressão, ansiedade, asma, e a lista continua, isso tem 
sido curado por manipulação estas três coisas. Primeiras, limpando 
totalmente a Candida. Segunda, parando todo nonFree Gratificação 
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A prescrição e drogas de prescrição e fazendo o detox limpa 
conseguir eles fora de seu sistema. Terceiro, usando tensão-
reduzindo técnicas como o que foi desenvolvida por Dr. Coldwell na 
forma de música e técnicas de relaxamento. Não seja enganado em 
pensar que algo tão simples quanto reduzindo tensão não pode ter 
um efeito profundo, poderosa a longo prazo em sua saúde. Não seja 
enganado em pensar que a tensão simples-reduzindo técnicas Não 
podem de fato curar até a doença mais agressiva horrível. Eles 
podem .  

A tensão muito simples-reduzindo técnicas fazem de fato curam o 
incurável. O importar de é o mais poderoso curando mecanismo que 
você tem. O efeito de placebo prova que o importar de pode curar 
doença mais eficazmente que qualquer outra coisa no planeta. Isto é 
por que quando as pessoas escreverem para mim e perguntar a mim 
o que é a cura para esta, ou o que é a cura isto, eu sempre volto e 
digo, "Faça as coisas em Capítulo 6 primeiro, então volte para mim 
em quatro ou cinco meses e diga a mim que sintomas você ainda 
tem, se algum." Na maioria dos casos os sintomas das pessoas 
foram. Quando as pessoas surgirem para mim e perguntarem a mim 
o que a cura para sua doença é, o que eles estão realmente 
perguntar é, "eu tenho estes conjunto de sintomas, e eu gostaria de 
algum remédio natural para aliviar os sintomas." O problema é, eu 
não posso dar a você um remédio natural se você estiver continuando 
a fazer o que está causando os sintomas. Se você estiver tomando 
não-prescrição e drogas de prescrição, se você ainda tiver Candida, 
ou você ainda tem tensão hospedada em sua mente, qualquer coisa 
aliviar o sintoma simplesmente não vai corrigir o problema em 
qualquer modo significante. Quando as pessoas surgirem para mim e 
dizerem, "eu tenho ácido reflux. O que pode ser feito?" Eu então 
pergunto, "quantas drogas são você em?" Eles estão em uma, duas, 
três, quatro ou mais. A resposta é, "eu direi a você o que. Saia de de 



todas as drogas, faça a Candida limpar, e então volte em dois meses 
e diga a mim se você ainda tiver ácido reflux." Se uma pessoa estava 
para fazer isto, seus sintomas seriam idos. Eles não entendem que a 
razão eles tenham ácido reflux é porque a causa de raiz de Sobre a 
qual não foi tratada. O causas de raiz de virtualmente todo doença 
são não-prescrição e drogas de prescrição. Você deve sair de do 
drogas. O problema, entretanto, é todo o drogas que você tomou 
desde que você era um bebê tem um efeito residual. Eles não deixam 
o corpo 100 por cento; Muita da droga fica nos tecidos gorduroso nas 
celas, e você deve conseguir as drogas. É por isso que eu recomendo 
fazer uma Candida limpar, um fígado limpa, um bexiga de fel limpa, 
uma dois pontos limpa, e um cheio corpo-gordura limpa. Este 
consegue o toxinas. Se o toxinas ficam lá, seu sintomas persistirão. 
Você pode fazer coisas natural para aliviar 404 Curas Natural "Eles" 
Não quererem que Você saiba  

Os sintomas nos a curto prazo, mas a causa permanece e os 
sintomas ou reaparecerão ou reaparecerão em alguma outra parte de 
seu corpo. Os sintomas sempre aparecem nas áreas geneticamente 
fracas de seu corpo.  

Agora, aqui é o grande desafio. Se você estiver atualmente em diante 
medicamento de prescrição que você deve sair de do medicamento 
de prescrição debaixo da supervisão de um doutor. Estas drogas são 
tão poderosas que eles não só causam problemas importantes 
quando você levar eles, mas se você fosse imediatamente para parar, 
em muitos casos, isso podia também causar problemas importantes. 
Você deve, em minha opinião, consiga na frente de uma saúde 
alternativa licenciada-se importa médico. Quando você for para uma 
saúde alternativa licenciada-se importa médico, você deve entender 
que todos os médicos não sejam iguais. Alguns estão excelentes, 
alguns estão só certos, e outros não são muito bons.  

Em nosso Site da Web, www.naturalcures.com, minha meta é para 
ter o guia pelo mundo inteiro último de saúde alternativa-se importa 
médicos. Isto não está em cima e correndo ainda, mas começando 
algum dia próximo ano, nós lentamente começaremos a começar um 
diretório de saúde licenciada-nos importa médicos que não usam 
drogas e cirurgia. Você poderá achar uma em sua área usando este 
diretório. Você também poderá ler os comentários de outras pessoas 
que foram para aqueles médicos e o que eles disseram sobre eles. 
Você poderá achar médicos que especializam áreas em particular 
médicas, ou que especializem usando tipos específicos de 



tratamentos médicos. Até então, um bom caminho para achar uma 
boa saúde alternativa licenciada-se importar médico em sua área é ir 
para as Páginas Amarelas e começar com um chiropractor e 
perguntar a eles que eles conhecem que está uma saúde licenciada-
se importa médico que usa ervas, ou é um naturopath, ou é um 
homeopata, ou que usa energia trabalhar. Você também pode 
procurar por terapeutas de massagem licenciada e perguntar a eles. 
Você pode ir para as Páginas Amarelas e olha debaixo de naturopath, 
medicina alternativa, herbolário, medicina oriental, e cabeçalhos 
como isto.  

É importante saber que você não pode ser tratado por alguém acima 
do telefone ou via e-mail. Toda condição é diferente e todas as 
condições médicas podem ser causadas por várias coisas diferentes. 
Um bom exemplo disto é alguém me chamou no telefone e disse, "eu 
tenho fibromyalgia. O que é a cura?" Minha resposta era Fibromyalgia 
é uma de dúzias de "doenças" que são realmente só uma etiqueta 
para uma série de sintomas semelhantes. MS, muscular dystrophy, 
desordem da atenção deficitária, fibromyalgia e coisas desta natureza 
não são doenças mesmo. Eles são uma etiqueta coloca uma pessoa 
que tem um conjunto de sintomas semelhantes. Se eu fosse levar 
cinco pessoas que foram etiquetadas como tendo fibromyalgia o 
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Os sintomas podem ser diferentes com cada pessoa, e as causas 
daqueles sintomas podem ser diferentes com cada pessoa. Se você 
levar cinco pessoas que têm MS, os sintomas seriam diferentes com 
cada individuais, e as causas daqueles sintomas são provavelmente 
diferentes com cada individuais. Então, não existe uma cura de 
cobertor para estes tipos de doenças. Eu tomei grupos como isto e 
continuei a fazer a pergunta, "O que causou isto? E o que causou 
isto? E o que causou isto?" Invariavelmente, em todo caso único, isso 
tudo acabado com (1) não-prescrição e drogas de prescrição que eles 
tomaram e atualmente estão tomando; (2) Candida; E (3) destaque 
na mente. Toda pessoa única, não importa o que sintoma eles têm, 
não importa o que etiqueta de doença eles têm, se eles tratarem 
aquelas três coisas, resultados invariavelmente espetaculares são 
alcançados. A maioria das pessoas não querem acreditar que a cura 
possa ser isto simples e fácil. Isto é a lavagem cerebral que você tem 
conseguido da indústria farmacêutica. O fato é isto pode ser tão fácil.  

Se eu dissesse isto uma vez, eu direi isto um milhão de vezes, não 
tome não-prescrição e drogas de prescrição. Você tem sido 



brainwashed pelas centenas de milhões de dólares em publicidade 
que as companhias farmacêuticas põem em todo dia nos 
convencendo que nós precisemos de drogas para fazer nossa vida 
melhor. A exata oposta é verdade. Nós estamos sendo brainwashed 
por estas companhias para ir para nossos doutores e exigir drogas. 
Que loucas! Você não precisa de drogas para fazer você saudável. A 
não-prescrição e drogas de prescrição estão fazendo você doentes. 
Você deve entender isto. Se você está for drogando agora, ou não-
prescrição ou prescrição, você continuará a estar doente e você ficará 
mais doente, e mais doente, e mais doente. A coisa surpreendente 
para mim é aquelas pessoas até não percebem que eles estão 
tomando drogas. NyQuil é uma droga, xarope de tosse é uma droga, 
Alka-Seltzer é uma droga, aspirina, Tylenol, Advil, e sprays nasais 
são todas as drogas poderosas. Eu acredito Turas, Rolaids, e sprays 
de alergia são todas as drogas poderosas. Saia de das drogas!  

Existe uma outra coisa importante que eu só vou tocar em e isto é 
algo que eu incrivelmente faltei em meu livro em Capítulo 6. O 
capítulo 6 está cheio do ser e dom 'ts se você quiser curar toda 
doença e permanecer saudável. Uma omissão brilhante é "Deixe 
Fumar." É óbvio para todo mundo que fumar é ruim. Tabaco em 
qualquer forma (tubos, charutos, mastigando tabaco, cigarros) é 
ruim. O tabaco em qualquer forma é como não-prescrição e drogas 
de prescrição. É um dos importantes causas de todos os tipos de 
doença no corpo. Pode levar a toda doença, câncer de pulmão não 
justo. Eu fumo charutos. Eu tenho fumado desde 1986. Como mais 
pessoas, quando eu levantei meu primeiro produto de tabaco que eu 
não fiz 406 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que 
Você saiba  

Pense que eu seria viciado. Ache o que? Eu fiquei viciado. Eu tentei 
tudo debaixo do sol para deixar. O mais longo eu parei de fumar fazia 
seis meses. Eu atualmente estou revisando uma técnica agora 
mesmo que parece ter um pouco de promessa. Eu posso dizer a você 
este, o momento eu acho a cura para fumar vício que eu informarei. 
Se alguns de vocês acharam uma cura, por favor deixe-me conhecer. 
Eu usarei isto eu mesmo, e se ele trabalhos, eu legarei pelas 
informações para nossos leitores.  

Se você quiser mais informações sobre como fazer a melhor Candida 
limpar no mundo, o livro Lifeforce, disponível em 
www.lifeforceplan.com. Se você quiser saber as técnicas que Dr. 
Coldwell costumava eliminar tensão, você pode contactar Dr. Coldwell 



via seu associado na Alemanha em drhohn@goodlifefoundation.com. 
A outra causa importante de todas as doenças é deficiência 
nutricional. Isto será discutido em um assunto a chegar.  

Produto recomendado  

DMSO e Água oxigenada de Hidrogênio  

Se existem dois produtos de milagre no planeta que virtualmente 
pode ajudar ajudando em você curando virtualmente toda doença é 
DMSO e água oxigenada de hidrogênio. A razão você nunca ouviu 
sobre estes dois produtos é porque eles são de 100 por cento 
unpatentable, e eles são incrivelmente baratos. Isto significa que 
ninguém gastará qualquer dinheiro sério revisando os efeitos destes 
produtos, e a indústria farmacêutica categoricamente quer estes 
produtos para ser fora do mercado e as informações sobre eles 
suprimida. Estes são produtos de milagre. Estes produtos ajudam 
herpes de cura, câncer, artrite, MS, muscular dystrophy, e 
virtualmente todas doenças de tipo de vírus e doenças degenerativas. 
Existem volumes que podem ser escritos sobre estes dois produtos. 
Durante os próximos meses eu vou estar usando meu Site da Web, 
www.naturalcures.com, tantas informações sobre o uso destes dois 
produtos no curar de doença soprará sua mente.  

O que estes dois produtos eficazmente é conseguir oxigênio em seu 
corpo. O autor de prêmio Nobel premiado Dr. Otto Wallberg descobriu 
aquele câncer e todos os vírus não podem viver em um ambiente de 
oxigênio rico. Quando seu corpo Ph é ácido, existe muito pouco 
oxigênio em seu sangue e em seus tecidos. Quando você inundar seu 
corpo com oxigênio, seu corpo Ph vai de ácido até alcalino. Quando 
seu corpo é inundado com oxigênio, vírus imediatamente morrem, 
câncer morre, e seu foguete de níveis de energia. Usando DMSO 
topically pode libertar uma pessoa de todos os tipos de doenças que 
são virais baseadas, de herpes, perrones doença, cobreiro, verrugas, 
moles, etc. água oxigenada de Hidrogênio pode estar Material de 
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Usado topically e também tomado oralmente para inundar seu corpo 
com oxigênio. Também Pode ser tomado por via intravenosa, e é 
usado em clínicas médicas em torno do mundo que especializa em 
câncer. Um hospital particular no México tem virtualmente uma taxa 
de sucesso de 100 por cento em eliminar câncer em só um assunto 



de semanas dando ozônio e água oxigenada de hidrogênio 
intravenosa.  

Eu encorajo que você vá para a Internet e tipo em DMSO e começar a 
ler sobre seus efeitos poderosos. Também, digite em água oxigenada 
de hidrogênio e comece a ler sobre como está acostumado a curar e 
prevenir todos os tipos de doenças. Por favor saiba que a maior parte 
das informações estão sendo suprimidas, e a indústria farmacêutica 
instalar um anfitrião de Sites da Web dianteiro conversando 
negativamente sobre estes dois produtos. Eu posso assegurar você 
que toda a discussão negativa está enganando e infiel. Estes são 
produtos de milagre. Eles podem ajudar você curar e prevenir câncer 
e virtualmente todos os tipos de doenças médicas. Eles devem ser 
corretamente usados, e eu aconselho a você usar eles debaixo da 
supervisão de uma saúde alternativa licenciada-se importa médico. 
Eles também podem ser usados muito eficazmente em combinação 
com óleos essenciais, ervas, e suplementos nutricionais. O DMSO 
acelera a assimilação destes nutrientes, fazendo eles trabalham mais 
rápido e mais rápido. Eles também são muito efetivos em ajudar 
conseguir passeio de Candida ao longo de seu corpo inteiro, como 
também detox seu corpo de toxinas. Estes são produtos de milagre. 
Deixe-me dizer isto novamente, estes são produtos de milagre. O uso 
adequado pode mudar sua vida.  

REVISÃO de DVD  

Existem dois movies/documentaries que você absolutamente, 100 por 
cento deve ver. Eles são Tamanho Super Mim e O que a Campainha 
Faz que Nós Sabemos. O tamanho super Mim é um documentário 
muito importante sobre um individual que decidiu comer comida do 
só McDonald por trinta dias. Mostra claramente só o quão comida 
rápida perigosa é. Quando você assistir o documentário, você verá 
que este homem quase morto em trinta dias. Ele ganhou 28 libras, e 
os doutores que estavam monitorando sua saúde disse que qualquer 
que ele estava fazer esteve matança ele. Este assinala o fato que a 
indústria de comida rápida está causando doença. Não é 
cheeseburgers ou sextas-feiras francesas que dão a você doença, é 
os venenos químicos que são postos na comida pelos fabricantes de 
comida que causam a doença. Um cheeseburger feito com 
ingredientes orgânicos não é insalubre, mas um cheeseburger em um 
restaurante de comida rápida categoricamente, 100 por cento dá a 
você doença. Este documentário prova o ponto. Se você tiver 
crianças, tenha eles assistirem este filme que pode salvar sua vida. 



Se você comer em estabelecimentos de comida rápida, assista este 
DVD, abrirá seus olhos para a verdade. 408 Curas Naturais "Sobre as 
quais Eles" Não querem que Você saiba  

O outro DVD é O que a Campainha Faz que Nós Sabemos. Isto é um 
documentário excelente, que correlata com muitas das coisas que eu 
conversei sobre em meu livro sobre desequilíbrios enérgicos. Eu 
altamente encorajo e recomendo que você assista ambos destes 
Dvds. Eles estão disponíveis na Internet.  

Pergunta do Mês  

Q: Eu ouvi aquela Vitamina E, que você conversou por volta de no 
último mês, tem beenshown em estudos para ser potencialmente 
prejudicial. O que é a verdade aqui?  

Um: Isto é um exemplo principal da indústria médico ativamente 
tryingto desiludir todos os-remédios naturais. A indústria 
farmacêutica tem dezenas de milhões de dólares assinalados em uma 
campanha específica. Usa firmas de relações públicas, e grupos de 
frentes que parecem ser grupos de advocacias de consumidor, 
conseguir uma certa mensagem através de e fazem que você acredita 
uma certa coisa. A mensagem que as companhias farmacêuticas 
estão gastando dezenas de milhões de dólares em é para fazer você 
acreditar que todos os-remédios naturais sejam ineficazes e 
prejudiciais, e faz que você acredita naquelas drogas são muito 
efetivas e seguras. As exatas opostas é verdade. A qualquer hora 
você ouve sobre um "estudo" que foi feito em um produto natural 
como Vitamina E, você está sendo enganado.  

Estes "estudos" estão subsidiado pela indústria farmacêutica ou por 
grupos de frentes para a indústria farmacêutica. Eles não usam o 
derivado natural. O que eles é que eles tomam uns composto 
químico, que eles dizem é idênticos para o ingrediente principal a 
vitamina particular ou mineral. Então eles fazem um "estudo," e eles 
dão a você o trançado, enganando resultados. Os assuntos aqui 
estão, primeiramente, que eles não estão usando os naturais 
combinações, eles estão usando um derivado químico que era 
fabricado no lab, não é Vitamina E. que Eles estão usando um 
derivado químico que eles estão chamando Vitamina E. Os estudos 
são fabricados e enganosos.  

O fato é toda-Vitamina natural E é um suplemento de comida 
espetacularmente efetiva. Ele circulação de aumentos e oxigênio de 



aumentos ao longo do corpo. Homens, por exemplo, que tenham 
deficiência orgânica de erétil que toma Vitamina E vê uma melhoria 
dramática em sua condição. A vitamina E trabalhos melhores que a 
droga heprin como um sangue mais magro prevenindo coágulos nas 
artérias. A vitamina E é incrível para circulação crescente, 
melhorando memória, concentração, como também ajudando 
curativo ao longo do corpo. A vitamina E coloca aumentos de 
ferimentos curativos de cortes e sores dramaticamente. O todo-
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A vitamina E é um suplemento brilhante, efetivo, seguro. O sintético  

A versão química não é.  

Boas notícias  

Isto é um enorme ganha para todo mundo. Embora a Comissão de 
Comércio Federal seja proibitiva mim para dizer a você um produto 
por marca, eles permitiram que eu se referissem você a licenciar 
saúde alternativa-se importar médicos. Obviamente, uma saúde 
alternativa licenciada-se importa médico não está destinado pela 
loucura e supressão que o FTC está forçando em mim. Um médico 
licenciado pode dar a você as informações que você busca que eu 
estou sendo proibido para dizer a você. Aqui é as boas notícias. 
Obviamente, eu viajei ao longo do mundo inteiro e tenho estado 
pessoalmente tratado por milhares de saúde alternativa-me importa 
médicos. Alguns estavam excelentes, alguma feira justa, e algum não 
tão bom.  

Como você gostaria de conseguir conselho da saúde licenciada-se 
importa médicos que dão a mim conselho? Bem, como um assinante 
para a Comunicação de Curas Naturais você pode. Mais importante, 
você pode conseguir seu conselho para livre. Se você tiver quaisquer 
perguntas médicas ou querer recomendações específicas em qualquer 
assunto de saúde, por favor envie um e-mail para a seguinte três 
saúde-se importar médicos. Eles responderão suas perguntas, como 
também continuam a mandar a você livrar atualizações e 
informações. Então por favor, se você tiver uma pergunta médica 
específica e-mail estes doutores diretamente. Se você me e-mail, eu 
posso dar a você recomendações gerais, mas não podem mencionar 
produtos por marca. Estas pessoas darão a você, na realidade, o 
mesmo conselho eu daria a você. Aqui são seus endereços de e-mail: 
(Isto está disponível para assinantes de comunicação somente).  



Colesterol  

As pessoas escrevem para mim o tempo todo e digo, "Como eu curo 
minha doença de colesterol alto?" Povos, isto é umas das maiores 
fraudes perpetradas no público. Você foi enganado e mentiu para. O 
colesterol alto não é, eu repito, não uma doença. O colesterol alto é 
simplesmente uma condição que você tem. Não é uma doença. Anos 
atrás, a indústria farmacêutica decidiu que eles podiam fazer quantias 
enormes de lucro se eles pessoas seguras que eles tiveram que 
abaixar seu colesterol. Isto era um grande modelo de negócios para 
as companhias de droga. Se eles seguros você que você precisou 
abaixar seu colesterol, eles podiam então convencer você que você 
precisou tomar seu colesterol abaixando droga todo dia para o resto 
de sua vida. Este significa bilhões de dólares em lucros para as 
companhias de droga. O fato é Lipitor e 410 Curas Naturais "Sobre as 
quais Eles" Não querem que Você saiba  

Todas as outras drogas de colesterol são as drogas mais lucrativo no 
planeta. As companhias de droga fazem mais por vendem colesterol-
abaixando drogas que qualquer outra coisa. É seu maior lucro 
moneymaker. O fato é aquele tomando colesterol droga que você 
está sendo mentido para sobre seus benefícios.  

A maioria das pessoas acreditam naquele se eles tomarem colesterol-
abaixando drogas e mais baixo seu colesterol eles estão reduzindo 
seu risco de ataque cardíaco e golpe. O exato oposto é verdade. As 
drogas de colesterol mais baixo não reduzem o risco de ataque 
cardíaco e golpe. O colesterol-abaixando doença de causa de drogas 
no corpo. Eles causam dano de fígado e fazem que você consegue 
dúzias de vários tipos de náuseas e doenças. Estes choles-terol-
abaixando drogas não fazem de qualquer forma reduzem seu risco de 
ataque cardíaco e golpe. Eles fazem de fato dão a você mais náusea e 
doença.  

Volte e leia isto novamente. Pense sobre o quão idiota esta cena é. 
Você caminha em escritório do doutor e diz, "Doutor, eu estou 
preocupado sobre artérias entupidas." Seu doutor então diz, "Bem, 
vamos verificar seu colesterol. Gritos! Pareça com que você tem 
colesterol alto. Se você estiver preocupado sobre artérias entupidas, 
tome estes colesterol-abaixando drogas para abaixar seu colesterol. 
Este abaixará seu risco de ser artérias entupidas e tendo doença de 
coração." Você acredita em seu doutor, caminhe fora do escritório e 
toma estas drogas para o resto de sua vida não sabendo que estas 



drogas não reduzem seu risco de ataque cardíaco e golpe, ou entupiu 
artérias, e estas drogas fazem de fato dão a você um anfitrião inteiro 
de outras enfermidades e doenças. Considere isto, se você 
caminhasse no escritório e perguntado do doutor, "eu estou 
preocupado sobre artérias entupidas, esclerose arterial, e doença de 
coração." Por que sua verificação de doutor é seu colesterol? Por que 
não é seu doutor simplesmente dizendo, "Certo, se você estiver 
preocupado sobre suas artérias sendo entupida, vamos fazer um 
teste simples e descobrir se suas artérias são bloqueadas agora."  

Por que ele está verificando colesterol? Por que ele verificar é para 
ver se as artérias são entupidas ou não? O teste é simples, barata e 
indolor. A resposta é os doutores são brainwashed também. Tudo que 
eles querem fazer é para vender você droga.  

Quando eu entro em meu escritório de doutor que eu sou não 
perguntar sobre meu colesterol, eu pergunto a ele "São minhas 
artérias abertas?" Que o ser a maioria de coisa importante que nós 
estamos procurando por, corretos? Por que nós até estamos olhando 
para colesterol? O capítulo 6 de meu livro diz a você o que eu 
acredito em que você possa fazer de forma que seu colesterol será 
normal. O fato é alguns níveis de colesterol naturais das pessoas será 
mais baixa e algumas pessoas é serão mais alta. Não importa quanto 
colesterol você tem em seu corpo. Isto está Material de Gratificação 
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Não fator de um determinar em se suas artérias são entupidas ou 
não. O colesterol não é o problema. O colesterol só prenderá 
propriamente para a parede de artéria se a artéria é danificada. 
Como eu mencionei na comunicação prévia, as três causas 
importantes de dano para as artérias são (1) produtos de leiteria 
homogeneizadas, (2) óleos hidrogenados, e (3) cloro na água você 
bebe e toma banho em. Estes são os culpados principais. Não seja 
scammed e enganado em acreditar naquele colesterol alto é uma 
condição médica. Não é. Não é uma doença. Sua preocupação real é 
sua circulação. Sua preocupação real é se suas artérias são entupidas 
ou não, não quanto colesterol você tem. Você absolutamente 
colesterol de necessidade em sua dieta e você precisa de colesterol 
em seu corpo para seu corpo operar normalmente e corretamente 
funcionar.  

O colesterol-abaixando drogas são uma fraude. Eles são um 
moneymaking máquina para as companhias farmacêuticas. Como eu 



menciono em meu livro, nunca pare de tomar drogas sem a 
supervisão de um doutor. As drogas são perigosas quando você levar 
eles, mas eles também podem ser muito perigosos quando você 
abruptamente parar. Faça muito debaixo da direção de uma saúde 
licenciada-se importa médico. Eu direi isto novamente, e novamente, 
e novamente. Se você estiver indo para um doutor médico que 
simplesmente prescreve drogas e cirurgia, pare de ir para aquele 
doutor médico. Vá achar uma saúde licenciada-se importar médico 
que não usa drogas e cirurgia.  

Deixe-me dar a você um bom exemplo. Eu tive um amigo que 
precisou de seus dentes do siso tirados. Isto é um bom exemplo de 
quando cirurgia puder ser uma coisa maravilhosa para nossa saúde. 
O habilmente de cirurgião removeu seus dentes do siso. Quando ela 
terminou da cirurgia o doutor disse que ela estaria em dor de 
excruciante em aproximadamente três horas depois que a anestesia 
dissipou e imediatamente quis prescrever Vicodin. Eu disse o doutor, 
"Ela não toma drogas." Ele disse, "Bem, ela vai estar em dor de 
excruciante." Eu disse, "Bem, existe qualquer coisa que ela pode 
tomar para a dor diferente de drogas?" Ele disse, "Bem, ela pode 
tomar Tylenol ou Advil." Eu assinalei que estes eram drogar também. 
O doutor pensou por um minuto e percebeu que eles de fato eram. 
Ele disse, "Bem, eu não sei de qualquer coisa natural para livrar-me 
da dor." Eu disse, "Que tal a arnica homeopática e talvez gelando 
isto? E talvez, usando uma luz curativa e alguns imãs?" Ele riu e 
disse, "Bem, eles não machucarão, mas eles não farão nada." Eu 
disse, "Grande." Ele também informado mim que a hemorragia 
continuaria para pelo menos um dia inteiro e que a dor seria 
excruciante para pelo menos três a quatro dias. Eu disse, "Multa." Eu 
perguntei a ele por uma prescrição menos poderosa no caso da dor 
me tornou muito opressiva. Afinal, ela fez 412 Curas Naturais "Sobre 
as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Tenha cirurgia importante e existia uma boa chance que ela estaria 
experimentando alguma dor severo. Ele então escreveu uma 
prescrição para Tylenol com Codeína. Isto ele disse que ajudaria 
entorpecer a dor e faz ela dormir. Eu tomei a prescrição no caso de 
uma emergência.  

Ela foi para casa e pôs nata de arnica ambas as bochechas, gelados 
ambos os lados, e imãs usados e um laser curativo. Todo mundo 
assombro a hemorragia parado em só uma hora. Isto era 
absolutamente desconhecido de. Obviamente, os tratamentos 



naturais nós estivemos usar estávamos fazendo ela curar muito mais 
rápido. Além de, ela não experimentou nenhuma dor qualquer. Ela 
dormiu ao longo da noite inteira sem qualquer desconforto. Ela nunca 
teve que tomar quaisquer drogas e ela nunca experimentou qualquer 
dor. A cura era incrivelmente rápida. Isto é o poder de curas naturais. 
Mantenha em se importe que meu amigo adere para a maior parte 
dos artigos em Capítulo 6 de meu livro. Seu corpo era limpo de 
toxinas e cheias de nutrição supera, então seu corpo era capaz de 
curativo muito mais rápido que uma pessoa que teve um sistema 
imunológico suprimido, era nutrientes carentes e carregados com 
toxinas. Isto é o poder de curas naturais.  

O ponto mais importante para considerar aqui é isto: Não seja 
brainwashed pelas companhias de droga. A indústria farmacêutica 
está gastando virtualmente bilhões de dólares que tenta brainwash 
você em acreditar naquelas drogas são seguras e efetivas e farão sua 
vida melhor e que você precisa deles para saúde. Eles estão gastando 
bilhões de dólares tentando fazer você acreditar naqueles remédios 
naturais não são seguros e são ineficazes, e realmente perigosos. 
Isto é a maior lavagem cerebral sempre perpetrado no mundo. Não 
seja brainwashed. O exato oposto é verdade. O fato é toda não-
prescrição e drogas de prescrição são ineficazes, eles são 
incrivelmente perigosos, eles causam doença, e você não 
categoricamente precisa deles para saúde. Eles destroem sua saúde.  

As situações gostam de serem enganadas e mentidas para sobre os 
perigos de colesterol alto e sendo brainwashed em acreditar que você 
precise tomar colesterol-reduzindo drogas está causando pessoas 
para estar mais doente e mais doente. Lembre, todas as drogas, 
ambas as não-prescrição e drogas de prescrição, chumbo para e 
doença de causa. Se você estiver doente e atualmente estão 
tomando não-prescrição e drogas de prescrição, eu posso garantir 
você que o número-uma razão você está doente está por causa da 
não-prescrição e prescrição droga que você atualmente está 
tomando, mais os efeitos residuais de toda não-prescrição e drogas 
de prescrição (inclusive vacinas) que você assumiu o comando dos 
anos. O caminho para curar virtualmente toda doença não é drogas e 
cirurgias. Em Capítulo 6 de meu livro eu digo a você o que eu 
acredito somos os caminhos para curar virtualmente toda doença. 
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Ponta de Perda de peso  



Se você quiser perder peso, é absolutamente imperativo que você 
come um café da manhã significativo. Os fatos são claros. A maioria 
vasta das pessoas que são magra come café da manhã, a maioria 
vasta das pessoas que são sobrepeso não comer nenhum café da 
manhã ou um muito café da manhã de luz. As pessoas que são 
sobrepeso geralmente tem um metabolismo lento. A fim de conseguir 
sua mudança de metabolismo, uma das coisas mais importantes você 
pode ser comer um café da manhã significativo.  

Existem dois elementos aqui: (1) Você deve comer um café da 
manhã significativo, e (2) você deve comer os tipos certos de comida 
que faz seu metabolismo subir e consegue sua gordura de corpo em 
chamas em vez de comida de comer que causa seu corpo para reter 
gordura e peso de ganho. Existe um melhor café da manhã? Bem, 
vamos começar com esta premissa básica: Tudo que você come para 
o café da manhã deve ser orgânico e unprocessed. Não pode, falando 
de modo geral, está fora de uma caixa ou de uma companhia que 
está publicamente negociada. Se você estiver comida de comer que 
você comprou de uma corporação publicamente negociada, eu posso 
assegurar você que existem ingredientes na comida que não são 
listadas na etiqueta. Eu posso assegurar você que estas companhias 
estão secretamente pondo ingredientes na comida para aumentar seu 
apetite, conseguem você fisicamente viciado na comida, e faz você 
gordura.  

Então, com isso em mente, aqui estão alguns bons tipos de comida 
que você pode comer para o café da manhã:  

Carnes. Coma carne de boi orgânico, cordeiro, galinha. Tenha certeza 
que estes são cortes reais de carne e não deli-tipo carnes ou qualquer 
tipo de carnes processadas.  

Peixe. Salmão selvagem, sardinhas, atum, etc.  

Frutas. Toronjas, maçãs, pêras, morangos, espécies de mirtilo, 
ameixas, pêssegos, e albricoques. Tenha certeza que as frutas são 
frescas e não secadas. Como sempre, tenha certeza que eles sejam 
orgânicos.  

 

Ausente-se de bananas como eles têm uma propensão para fazer 
você ganhar peso. Se você deve ter leite com seu café da manhã, 



tenha certeza que é orgânico e leite idealmente, cru que não foi 
pasteurizados ou homogeneizou.  

Aqui estão alguns cafés da manhã comuns que eu como:  

1. Ovos mexidos com um lado de salmão fumado, ou cordeiro corta, 
orsardines, ou um bife pequeno.  

Eu faço meus ovos mexidos Sobre os quais vários modos. Eu sempre 
uso fresco orgânico, ovos não pasteurizados, férteis. O modo mais 
simples suavemente é bater as 414 Curas Naturais "que Eles" Não 
querem que Você saiba  

Ovos, adicionem sal do mar orgânico e pimenta orgânica, água um 
pouco pura e uma quantia pequena de nata crua orgânica pura. Eu 
aqueço um nonstick caçarola e uso um pouco ou azeitona de virgem 
ou manteiga extras orgânicas cruas. Às vezes eu adiciono algum 
cortadas em cima pimentas orgânicas verdes e vermelhas, orgânico 
onions, salsa orgânica e cogumelos orgânicos. Quando as pessoas 
vierem para minha casa e comerem meus ovos mexidos que eles não 
podem acreditar o quão deliciosos eles são. O cordeiro corta que eu 
simplesmente grelho com sal um pouco orgânico e pimenta. Isto é 
um recheio, café da manhã de proteína alta deliciosa, que dá a mim 
bastante energia pelo dia e começa meu metabolismo. Às vezes eu 
adiciono uma fatia de pão de centeio orgânico. Se você ler os 
ingredientes, você notará que o pão devia ter só três ingredientes: 
Farinha de centeio orgânico, água, e levedura. Eu ausento-me de pão 
de trigo e às vezes como outros tipos de pães brotados ou wholegrain 
pães diferente de trigo. Só leia os ingredientes na etiqueta. Tenha 
certeza que eles sejam orgânicos, e deveria existir só alguns 
ingredientes. Não compre pão se tem mel, melado, açúcar, ou 
ingredientes você não pode pronunciar. Em meu pão, eu uso 
manteiga um pouco crua, e às vezes eu como uma maçã com esta 
comida também. Se eu estiver em uma pressa, eu tomarei algumas 
maçãs e pêras orgânicas e faço suco fresco. Eu ponho o suco em um 
liquidificador e adiciono algumas espécies de mirtilo frescas, alguns 
cubos de gelo, um pouco de spirulina pó e pó de algas verdes azuis, e 
colocação de linho um pouco orgânica lubrifica. Às vezes eu adiciono 
um pouco orgânico não-geneticamente alterou pó de soja para alguns 
adicionaram proteína. Eu bebo isto e também como uma maçã ou 
pêra para conseguir a fibra adicionada. Dependendo de como eu 
sinto, eu também posso adicionar um pedaço de brinde. Às vezes 
para o café da manhã, eu gosto de batatas. Eu tomo uma batata 



orgânica, fatia isto em cima e em uma nonstick caçarola, com óleo de 
azeitona de virgem um pouco extra, eu suavemente sauté eles com 
sal um pouco orgânico e pimenta, páprica orgânica e alguma salsa 
fresca, cortada orgânica. Eles são delicioso.  

Quando as pessoas vierem para minha casa, eu cozinho para eles e 
mostro a eles o quão comidas deliciosas podem ser feitas em menos 
que trinta minutos. Eles são fáceis e diversão, e saboreiem 
absolutamente deliciosos. As pessoas não podem acreditar como 
incrivelmente deliciosa a comida é. É melhor que qualquer 
restaurante. Mais importante, depois deles comer eles não se 
sentirem inchados, cansados, ou letárgica. A comida dá a eles 
energia, que é o que comida deveria fazer. Você notará, quando as 
pessoas comerem, a maioria das pessoas ficarão cansadas, gasosas, 
inchadas, constipadas, e letárgicas depois de uma refeição. A comida 
deveria dar você energia. A comida deveria ser combustível. Se, 
depois de uma refeição, você não é cheio com energia, então existe 
algo errada com aquela comida, ou você é Material de Gratificação 
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E cheio de Candida que a comida não pode ser usada como 
combustível. Então, você deve fazer sua Candida limpar e dois pontos 
limpa. Tomando algumas enzimas digestivas com sua comida 
prevenirá você de ter qualquer ácido reflux ou azia, previne gás, e 
permite a comida para digerir melhor.  

Eu amo fazer experiências e tomar pessoas que são sobrepeso e só 
fazem uma coisa simples com eles para só uma semana ver os 
resultados. Minha experiência mais recente foi para tomar pessoas de 
sobrepeso que não comeram café da manhã. Eu disse a eles não para 
mudar nada mais. Não exercite; Não mude o que você come; E não 
faça nada. Tudo que eu quis que eles fizessem eram adicionar um 
grande café da manhã. Eles eram céticos porque eles sentiram 
adicionando comida adicional, calorias e gordura, eles ganhariam 
peso. O exato oposto aconteceu. Comendo um café da manhã seus 
níveis de energia eram mais altas ao longo do dia, eles se sentiram 
melhores, eles não estavam faminto ao longo do dia, eles tiveram 
menos enxaquecas, eles dormiram melhor, eles não estavam com 
fome de noite, e mais importante, depois que uma semana todo 
mundo perdeu peso.  



A de maneira de combustível de necessidades de corpo regular. Coma 
um café da manhã grande, significativo, e coma o tipo certo do café 
da manhã e você verá seu peso normalizar e você perderá peso.  

Bom Suco de Produtos Gogi; Suco de Mangosteen; E Suco de Noni  

As pessoas surgem para mim o tempo todo e pergunto o que é uma 
coisa simples que eles podem passar sem mudar seu estilo de vida 
que pode fazer eles sentirem melhores, inverta doença, e previna 
doença. Bem, existem muitas coisas que você podia fazer isto 
forneceria aqueles benefícios. Se nós voltarmos para nossa premissa 
básica, que é que você está doente porque você tem toxinas em seu 
corpo e você tem deficiências nutricionais. Então vamos pedir nós 
mesmos o que nós podemos fazer isto pode ajudar livrar-se de 
toxinas em nosso corpo e nos fornece com quantias volumosas de 
nutrição. Se aquelas duas coisas acontecem existir uma chance 
excelente que você se sentirá melhor, tenha mais energia, como 
também tendo muitos sintomas médicos desaparecem.  

Existem três frutas que fazem exatamente isto. O mangosteen fruta, 
o wolfberry (conhecido como gogi), e a noni fruta. Estas frutas vêm 
de em torno do mundo, não a América. Nós não podemos conseguir 
eles frescos. Existem companhias que vendem engarrafada 
mangosteen suco, gogi suco, e noni suco. Na maioria dos casos, 
infelizmente, estes sucos foram pasteurizados, que significa que eles 
foram aquecidos e muitas das enzimas foram destruídas. Porém, os 
benefícios de beber estes sucos excederem em valor o fato que eles 
foram pasteurizados. Bebendo estas 416 Curas Naturais "Sobre as 
quais Eles" Não querem que Você saiba  

Os sucos parece ajudar desintoxicar o corpo de toxinas, como 
também fornecem nutrição supera diretamente nas celas.  

Existem muitas outras coisas que parecem estar acontecendo quando 
uma pessoa beber estes três sucos. Eu vi doenças e enfermidades de 
primeira mão simplesmente desaparecem dentro de alguns meses 
depois de beber estes sucos. Estas doenças incluem ácido reflux, 
Gerd, hiatal hérnias, artrite, fibromyalgia, síndrome de fadiga crônica, 
depressão, ansiedade, asma, doença de intestino irritável, infecções 
de área urinária, diverticulitis, durma desordens, alergias, eczema, 
dor de articulação, lupus, enxaquecas de enxaqueca, diabete, 
cânceres, hipertensão, pressão alta, colesterol alto, infecções 
fungosas, infecções bacterianas, infecções virais, PROBLEMAS de 



pms, e mais. Aparece que estes sucos podem equiparar, ou até fora-
apresentam, prescrição e no balcão drogas, inclusive Nexium, 
Prevacid, Zantax, Pepcid, Allegra, Claritin, Singulare, Pregnazone, 
Valium, Zanax, Prozac, Zoloft, Paxil, Lexapro, Vicodin, Celebrex, 
Dextra, Naprosyn, ibuprofen, Lipitor, Zocor, Pravachol, Ultram, 
Talwin, e muitos, muitos mais. Estes sucos foram reportados reduzir 
o risco de doença de coração, ajude a briga contra câncer, reduza o 
risco de diabete, aumente energia, pele de produtos bonitos, abaixa e 
mantém níveis de colesterol, reduz inflamação de artrite e dor, como 
também aliviando dor, ternura de músculo, fadiga, e durma 
perturbações de fibromyalgia. Existem muitos outros reportaram 
saúde se beneficia também. A grande coisa sobre estes sucos como 
eles não são "vitaminas e minerais," eles são simplesmente sucos de 
fruta, que significa que você está conseguindo as vitaminas, minerais 
e cofactors em seu completam estado natural e na natureza de 
proporção exata pretendido. Isto é um bom exemplo de um 
suplemento de comida inteira como eu descrevo em meu livro. Eu 
altamente encorajaria ninguém e todo mundo para beber esta de 
maneira de sucos regulares. Eu acredito em que você verá benefícios 
de saúde espetaculares.  

Quando as pessoas surgem para mim, diga a mim sobre seus 
problemas de saúde, e perguntem a mim por respostas, eu sempre 
digo que a mesma coisa quantas das coisas em Capítulo 6 você está 
fazendo? Faça aquelas coisas para três a seis meses, então vejam se 
você quieto se você ainda tiver seus problemas de saúde. Se você 
não estiver disposto a fazer as coisas que eu menciono em Capítulo 
6, qual eu acredito em modos de efeito são de limpar totalmente as 
toxinas, adicionando nutrição supera, equilibrando fora a energia de 
eletromagnético Fields no corpo, qual na sua vez virada seu corpo 
alcalino, então como você pretende em curar sua doença? Lembre, 
doenças só não acontecem, você dá a eles para você mesmo. Estes 
são três sucos que eu altamente encorajo e Material de Gratificação 
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Recomende. Existem muitos fabricantes destes sucos. Um fabricante 
é melhor que o outro? Eu não sei. É minha intenção para visitar as 
plantas industriais e faz recomendações pessoais nas futuras. 
Enquanto isso, tente marcas diferentes e veja que uns você gosta do 
melhor. Por favor escreva para mim com seus resultados assim eu 
posso compartilhar eles com outros.  

Pergunta do Mês  



Q: Como eu faço o limpar que você recomenda? 

Uma: Toda pessoa única lendo isto é carregado com toxinas. Existe 
nenhum modo que você não está cheio de toxinas ao longo de seu 
corpo inteiro. Se você tiver qualquer enfermidade ou doença, um dos 
importantes razões é que seu corpo é tóxico e não pode lidar com 
bactéria ou vírus, deste modo causando você para ficar mal. As 
toxinas também criam um ambiente onde você completamente não 
pode absorver nutrientes, que significa seu corpo é incapaz de 
rechaçar bactéria e vírus e você ficar mal. As toxinas também 
bloqueiam o fluxo de energia ao longo do corpo causando você para 
desenvolver doença. As toxinas eles mesmos são venenos e, de fato, 
permitem que você desenvolva um anfitrião inteiro de doenças e 
enfermidades nas áreas geneticamente fracas de seu corpo.  

Como eu expliquei em meu livro, você absolutamente deve limpar 
totalmente seu corpo se você quiser curar suas doenças e prevenir 
enfermidade e doença de acontecer. Existe nenhum modo ao redor 
isto. Você deve perceber aquele para que você para poder ajudar 
cura sua doença que você deve descobrir o que a causa de sua 
doença é e resolve aquele problema. Se você estiver doente agora 
mesmo com qualquer tipo de doença, um dos importantes causas de 
sua enfermidade é o fato que você é tóxico. Estas toxinas vêm da 
não-prescrição e prescrição droga que você tem tomado sua vida 
inteira, inclusive vacinas, as substâncias químicas põem em nossa 
comida fornece, os venenos na água e o ar, e os venenos você 
colocou sua pele na forma de antiperspirants, loções, etc., mais as 
toxinas seu corpo cria sozinho principalmente devido a Candida e 
comida indigesta em seu dois pontos. Existem muitas outras causas 
de corpo toxicity. O fato é, se você estiver doente, uma das causas é 
que você está doente porque você é tóxico.  

Quando as pessoas surgirem para mim com perguntas sobre seus 
assuntos de saúde, pessoas ficam frustradas quando eu disser, "Faça 
o limpar e volte em dois meses e diga a mim se seus sintomas ou 
doença quietos 418 Curas Natural "Sobre as quais Eles" Não querem 
que Você saiba  

Exista." As pessoas dizem para mim, "eu não quero fazer o limpar, eu 
quero a cura para minha doença." Eu digo a eles novamente, "Faça o 
limpar e você provavelmente curará sua doença porque as toxinas 
estão causando sua doença." As pessoas não entendem isto. Um 
exemplo seria se um companheiro entrou em meu escritório e ele 



disse, "eu tenho dor em meu dedão do pé. O que é a cura?" Como eu 
assisti isto da mesma categoria que ele prosseguiu tomar um martelo 
e bater seu dedão do pé com isto. Ele olhou para mim e disse, "eu 
tenho dor meu dedão do pé. O que é a cura?" Ele então bate seu 
dedão do pé novamente com o martelo e disse, "Vamos, Kevin, eu 
tenho dor em meu dedão do pé, o que é a cura?" Novamente, ele 
derrotado ele mesmo com o martelo. Eu olhei para ele e disse, "Pare 
de bater seu dedão do pé com o martelo e sua dor será curada." 
Imagine se ele dissesse, "eu quero continuar a bater meu dedão do 
pé com o martelo, mas eu quero que você diga a eu o que a cura é 
para a dor em meu dedão do pé." Você entende isto? Você está 
conseguindo o que eu estou dizendo?  

A maioria das pessoas estão carregando seu corpo em cima com 
toxinas todo dia único, e já algumas pessoas vêm para mim e dizem, 
"O que sou a cura para esta doença ou aquela doença?" Você não 
pode curar quaisquer das doenças que você tem se você continuar 
fazer as mesmas coisas que você sempre tem feito. Você deve fazer 
o limpar. O principal limpe são:  

Um dois pontos limpa;  

Um liver/gall bexiga limpa;  

Um kidney/bladder limpa;  

Um metal pesado limpa;  

Um parasita limpa;  

Uma Candida limpa; E  

Um inteiro-corpo limpa.  

 

Existem muitos produtos no mercado vendido por muitas companhias 
que ajudam que você faz estes limpa. Todos fornecerão que você se 
beneficia. Qual é o melhor? Eu realmente não conheço, mas eu sei 
que fazendo qualquer tipo de limpar dará a você valor tremendo e 
benefício tremendo. Você pode ir para sua loja de comida de saúde 
ou ir para a Internet e tipo em "dois pontos limpa" e você pode ver 
um anfitrião inteiro de vários produtos. Estes incluem ervas, 
colocações, esquimós, etc.  



Conseguindo colônias feitas por um terapeuta de dois pontos 
certificado também é um caminho muito efetivo limpar o dois pontos. 
Eu sempre começaria com um dois pontos limpar primeiro. Certos 
sucos podem ser consumidos que ajuda limpar o dois pontos. Desde 
a maioria de toxinas terminam pelo dois pontos, é importante limpar 
o dois pontos primeiro. Material de gratificação livre: Artigos de 
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Eu então faria um fígado e gallbladder limparem. Você pode ir para a 
loja de comida de saúde ou a Internet e esmurrar em "fígado limpa" 
e "gallbladder limpa," e existem várias companhias que vendem 
vários produtos que são muito bons para fazer isto. Estes limpa não 
são muito difícil e tomam só sobre uma semana.  

O dois mais longo limpe fazer estão a Candida limpa e o cheio-corpo 
limpa. Existem muitos caminhos para lidar com Candida, mas quase 
toda Candida limpa que são feitos só livra-se da Candida no dois 
pontos e não pelo corpo inteiro. O absoluto melhor, a maioria de 
complete Candida limpar que eu sei de é descrito no livro Lifeforce 
por Dr. Jeff McCombs.  

O limpe pela última vez é o que eu chamo o cheio-corpo limpar. Isto 
limpa é realmente um limpar que consegue as toxinas fora do tecido 
gorduroso ao longo do corpo inteiro. É feito tomando certos 
suplementos e esperando impacientemente as toxinas em uma 
sauna. Fornece alguns dos benefícios de saúde mais incrível que 
qualquer pessoa pode imaginar. Leva de três até oito semanas, 
dependendo do quão tóxica uma pessoa é. Para conseguir mais 
informações sobre este limpa vai para www.purification.org.  

Todo mundo tem opiniões diferentes em limpar. Algumas pessoas 
sugerem que uma sauna infra-vermelha é um incrivelmente caminho 
efetivo para limpar e detox o corpo. Eu acredito em que certamente 
é. Algumas pessoas acreditam que tomando uma escova seca e 
vigorosamente escovando sua pele ajuda exfoliate a pele, abra os 
poros, aumente circulação e aumente o detoxification e limpando 
processo. Faz. Outras pessoas acreditam que repercutindo ou fazendo 
exercício como circulação de aumentos de ioga para os órgãos e 
velocidades vitais limpando e detoxification. Eles absolutamente 
fazem. A coisa importante é não ser subjugada por todo a várias 
limpa que você pode fazer. Comece lento, mas definitivamente 
comece. O mais cedo você inicia, o mais cedo você se sentirá melhor.  



Existe um melhor caminho para fazer limpar? Alguns são limpar 
melhor que outros? As respostas são, todos limpa são bom. A chave 
é que você começa a fazer alguns deles. O fato é, nós não podemos 
viver em um ambiente puro. Se você limpar agora que você 
certamente continuará a pôr toxinas em seu corpo, e seu corpo 
continuará a criar toxinas. Eu pessoalmente fiz virtualmente todo 
limpa no mundo. Eu não sou fanático e percebo que eu vivo em um 
mundo tóxico. Eu vou para restaurantes, eu viajo em aviões, e eu 
sou cercado em vários tempos por toxinas.  

Eu vivo em um stressful ambiente com minhas batalhas contra o FTC 
e várias agências do governo, e meu corpo cria toxinas em umas 
regulares 420 Curas Naturais "que Eles" Não querem que Você saiba 
Sobre  

Base. O que eu pessoalmente é, pelo menos três ou quatro vezes por 
ano, gastem uma semana e façam vários limpa. Um muito poderoso 
limpa é, claro, jejuando. Você escolhe o que é melhor para você. Se 
meu melhor amigo veio para mim e perguntou a mim, "Kevin, amigo 
para amigo, o que eu devia fazer primeiro para um limpar?" Eu 
sugeriria conseguir uma série de quinze colônias por trinta dias, 
continue tanta comida crua durante aqueles trinta dias tão possíveis, 
inclusive muita frutas e legumes orgânicos frescos e sucos orgânicos 
frescos, eliminem diariamente por um mês, e vá para a loja de 
comida de saúde e compre dois pontos herbário vários limpando 
produtos. Este limpará totalmente o dois pontos e realmente rubor o 
sistema de quase todas as toxinas.  

Então eu recomendaria para meu amigo para fazer a Internet e achar 
um bom gallbladder e fígado limparem e fazerem o procedimento 
recomendado. Isso devia só tomar sobre uma semana.  

Então eu fortemente recomendaria que meu amigo faça o Lifeforce 
Planejar que Candida limpe. Isto não é duro mesmo, mas precisa ser 
feitos por aproximadamente oito semanas.  

Então eu sugeriria para meu amigo para fazer a purificação que 
cheio-corpo limpa. Naquele ponto, meu amigo estaria completamente 
limpo, mais muito que ele tem em sua vida inteira. Eu acredito quase 
qualquer condição médica que ele teve desapareceu ou está em 
remissão completa. Naquele ponto, ele estaria começando com uma 
lousa limpa.  



Três ou quatro meses mais tarde, eu recomendaria que ele leve uma 
semana e faça um pouco de tipo de dois pontos limpa, talvez um de 
sete dias rápido, inclusive colônias, e qualquer um uma vez que um 
ano, duas vezes por ano, três vezes ou quatro vezes por ano, façam 
um pouco de tipo de limpem que ele sente suas necessidades de 
corpo. A Candida limpa realmente só tem que ser feita uma vez, e a 
purificação cheia-corpo limpa só tem que ser feito uma vez. O fígado 
e gallbladder limpam só tem que ser feitos uma vez que todo três ou 
quatro anos, dependendo do quão limpo você é. O dois pontos limpa 
devia ser feito pelo menos uma vez que um ano, e eu recomendo 
dois ou três vezes por ano ou mais. Desde que todas as toxinas 
começam no dois pontos e atrás em cima e começa a infestarem o 
fígado, o gallbladder, e as celas gordas, se você mantiver seu dois 
pontos limpar tudo outro permanece relativamente limpo.  

O ponto mais importante para lembrar de é se você estiver doente, 
existe absolutamente nenhum modo que você pode 
permanentemente cura sua doença a menos que você ataque a 
causa, e uma das coisas mais importantes para atacar é as toxinas 
em seu corpo. O caminho mais efetivo para curar e prevenir doença é 
conseguindo as toxinas. Isto deve ser feito se você pretender em 
viver uma vida saudável, longa sem dor e enfermidade. Material de 
gratificação livre: Artigos de comunicação 421  

Eu Sou Certo!  

Eu tenho dito inúmeras vezes, que TODAS AS drogas, ambas as não-
prescrição e prescrição, porque quase toda enfermidade e doença. Os 
fatos são claros e meu livro está expondo a verdade! Desde meu livro 
terminou, a companhia de droga Merck anunciou que sua droga Vioxx 
causa ataques cardíacos e golpes e é tão venenoso que deve ser 
puxado do mercado. É estimado que 20,000 pessoas foram mortas 
por Vioxx! Então Celebrex era exposto para ser um mortal veneno 
também. É estimado aquele mais de 10,000 pessoas foram mortas 
por Celebrex. Mais recentemente, foi anunciado que a dor de não 
prescrição reliever Naproxen, que vai pelo nome Aleve, é pessoas de 
matança também. Isto é IMPORTANTE. Naproxen era aprovado pelo 
FDA durante 25 anos atrás. que Ninguém conhece quantas pessoas 
morreram porque eles entraram em uma loja de droga, e comprou a 
não prescrição acima da dor de contador reliever Naproxen (Aleve)!  

Povos, eu disse isto repetidas vezes e acima de...Todas as drogas, 
ambas as prescrição e não prescrição acima do medicamento de 



contador causam enfermidade, doença e morte! PARE TOMAR 
DROGAS! Só porque você pode comprar isto na loja não significa é 
seguro!! O FDA não ergue estuda uma vez que eles aprovam uma 
droga! Novamente...Todas as drogas causam você para estar doentes 
e dar a você doença!  

REVISÃO de DVD  

Existe um grande filme que era feito, realmente um documentário, 
intitulou A Corporação. Em meu livro sobre o qual eu converso "é 
tudo sobre o dinheiro." As conversas de filme sobre o fato que o amor 
de dinheiro é a raiz de todo do mal. Eu converso sobre o fato que 
corporações estão legalmente definidas como entidades individuais. A 
responsabilidade legal de corporações é para fazer um lucro. De fato, 
os estados de lei que uma corporação deve, acima de tudo outro, 
faça um lucro. Isso significa não pode levar em conta bem-estar dos 
seus empregados na frente de lucro. Não pode levar em conta o 
ambiente na frente de lucro. Não pode levar em conta qualquer coisa 
na frente de lucro. O lucro é o mais importante anulando coisa acima 
de tudo outro.  

A maioria das pessoas só não têm nenhuma idéia de como 
corporações operam e como eles aproveitam-se do público. Como eu 
mencionei, ganhar dinheiro não é ruim. Fazendo um lucro não é ruim. 
De fato, fazendo um lucro e ganhar dinheiro é uma boa coisa. A 
chave está fazendo um lucro e 422 Curas Naturais "Sobre as quais 
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Ganhando dinheiro quando você tiver uma até troca entre o 
consumidor e você mesmo. Se você estiver oferecendo um bom 
produto de qualidade ou serviço para um consumidor e você faz um 
lucro em fazer isso, isto é uma boa coisa. O problema é, quando as 
pessoas fizerem lucro enquanto eles machucam seus empregados, ou 
quando uma companhia fizer um lucro enquanto destrói o ambiente, 
ou quando uma companhia fizer um lucro enquanto enganoso e 
enganando os clientes, ou quando uma companhia fizer um lucro 
enquanto curva as regras, comete fraude, ou quebra as leis, isto é 
quando fazendo um lucro ser ruim. O grande desafio é a maioria de 
corporações fazer um lucro nestes modos ruins. Quando companhias 
fizerem aproveitarem-se de oferecer bons serviços de qualidade e 
produtos para o consumidor, enquanto eles cuidam de seus 
empregados e pessoal, enquanto eles cuidam de e são protetores do 
ambiente, e enquanto eles aderem para todas as leis e regulamentos, 



isto é quando fazendo um lucro ser uma boa coisa. Vem até 
honestidade, integridade e ética. Isto é o que está faltando no mundo 
corporativo. Este DVD está disponível na Internet e eu altamente 
encorajaria e recomendaria que você assista isto. Está entretendo e 
incrivelmente constrangedor.  

Vioxx Atualiza  

Eu mencionei em no último mês comunicação o fato que a companhia 
de droga Merck puxou sua droga de dor de prescrição Vioxx do 
mercado porque foi descoberto aquele quando uma pessoa tomar 
Vioxx seu risco de golpe e ataque cardíaco dramaticamente sobe. É 
importante reiterar para você os fatos que a companhia de droga 
Merck, como também o FDA, conheceu cinco anos atrás que esta 
droga mataria dezenas de milhares das pessoas. Merck e o FDA não 
lançaram este conhecimento, mas de fato suprimiu e escondeu este 
conhecimento porque os lucros que seriam ganhos por vendem esta 
droga estaria nos bilhões. Isto é exatamente o que a indústria de 
tabaco fez nos 1950 é. Eles souberam, de fato, aquele cigarro 
fumando mataria pessoas, mas eles esconderam esta evidência e 
estiveram sobre ele na frente do congresso. As companhias de droga 
e o FDA estão fazendo a exata mesma coisa. Bem, eu estou soprando 
o apito neste exemplo ultrajante, flagrante de corporativo e cobiça do 
governo e corrupção. Se isto estava acontecendo em qualquer outro 
país, o Governo dos Estados Unidos estaria reivindicando genocídio, 
mas porque está acontecendo na América, virtualmente nenhuma 
ação está sendo tomada. Lembre que Vioxx é uma droga de 
prescrição que recebia para as pessoas para dor. O que está sendo 
descoberto agora é as informações que era suprimida e escondida por 
cinco anos. Esta informações mostra a muitos fatos perturbadores, o 
fato mais significante é que ambos o FDA e o Material de Gratificação 
Livre: Artigos de comunicação 423  

A companhia Merck soube que Vioxx aumentou e causou doença de 
coração e golpes. Quanto mais informações que está sendo 
descobertas, shows que a situação é muito pior que alguém pensou. 
Isto é exatamente o que eu estado dizendo em meu livro e em 
minhas comunicações. Está agora sendo reportado e os cientistas de 
FDA eles mesmos realmente admitem que Vioxx só causou mais de 
140,000 ataques cardíacos, golpes e mortes. E o FDA realmente está 
dizendo que isto, como uma agência, é virtualmente indefesa contra 
uma catástrofe futura semelhante com outra droga.  



A não prescrição no balcão drogas e drogas de prescrição são de fato 
mortais e são pessoas de matança. A Associação Americana de 
Médicos propriamente admite aquelas drogas de prescrição são agora 
a quarta-causa principal da morte na América. As drogas de 
prescrição são realmente matança mais sobre a qual as pessoas que 
a doença que eles deveriam estar curando. Povos, isto é apenas da 
ponta do iceberg. Eu direi esta em toda comunicação inúmeras vezes; 
Se você estiver tomando não prescrição, no balcão drogas ou 
prescrição droga que você absolutamente deve parar de tomar estas 
drogas agora. Porém, eu devo advertir você, só pare de tomar drogas 
debaixo da supervisão de uma saúde licenciada se importa médico. 
Muitas destas drogas são tão poderosas que de repente parando 
poder fazer problemas médicos, mas se você quiser curar sua 
doença, você deve parar de tomar drogas. Se você quiser prevenir 
doença, você deve parar de tomar drogas. Lembre de companhias de 
droga estão corporações publicamente negociadas, que significa que 
eles têm só um objetivo e isto é para ganhar dinheiro. O único modo 
que companhias de droga ganham dinheiro é conseguindo você para 
acreditar que você precise tomar drogas. As companhias de droga só 
ganham dinheiro conseguindo mais pessoas para tomar mais drogas. 
Se objetivo da companhia de droga era para curar e prevenir doença, 
eles todos seriam fora do mercado. Você deve lembrar disto. Se você 
assistir quaisquer das redes de notícias financeiras como CNBC, 
Bloomberg ou quaisquer das estações de cabo que enfoque nas 
companhias publicamente negociadas e os mercados financeiros. 
Você verá inúmeras vezes como conversa das companhias de droga 
sobre seus negócios. Eles não conversam sobre curar doença e 
prevenindo doença, eles conversam "parte de mercado," 
"rentabilidade," "crescimento de termo longo" e novas blockbuster 
drogas que aumentarão lucros da linha de parte inferior. Leia o Diário 
de Wall Street, Negócios de Investidores Diariamente, Semana de 
Negócios ou qualquer jornal ou revista financeira quando você ler 
artigos sobre a indústria de droga, eles nunca conversa sobre 
prevenirem e curarem doença, eles só conversam sobre esta 
habilidade das companhias de vender mais drogas e aumentam 
rentabilidade.  

Eles conversam sobre os milhões de dólares sendo postos em 
esforços de lobbying para conseguir congressistas para passar por 
leis que o governo propriamente compra drogas que 424 Curas 
Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  



Ou drogas de suplementos. É tudo sobre o dinheiro. O fato é, se você 
quiser prevenir enfermidade e doença e se você quiser curar você 
mesmo de enfermidade e doença, você deve parar de tomar drogas 
no balcão não pré-scription e drogas de prescrição. Estas drogas 
realmente estão dando a você e causando doença, os fatos são 
claros, você ouvirá cada vez mais sobre este, como esta informações 
fica descoberto. As companhias de droga sabem isto, a Comida e 
Drogam Administração sabe isto, mas eles estão não tomando 
nenhuma ação porque existe dinheiro e lucros demais envolvidos. 
Pense sobre este, Vioxx tem estado voluntariamente puxado do 
mercado por seu fabrica a companhia de droga Merck. É 
categoricamente provado agora que 100,000 pessoas morreram 
porque eles tomaram Vioxx. É estimado aquele mais de um milhão 
das pessoas podem ter tido ataques cardíacos e golpes porque eles 
tomaram a droga de prescrição Vioxx. A companhia de droga Merck 
soube que este aconteceria cinco anos atrás e então fez o FDA. Eles 
não tomaram nenhuma ação por causa da quantia volumosa de lucro 
envolvido. Aqui é a verdade chocante, o FDA, como eu escrevo esta 
comunicação, ainda não proibiu Vioxx do mercado! Pense sobre isto. 
Lembre em meu livro que eu conversei sobre como o FDA proibiu a 
erva mahaung porque conteve ephedra. O FDA reivindicou aquele 
ephedra tinha sido ligado para 153 mortes acima de um período de 
dez anos, então concluído que a erva mahaung era muito perigoso e 
devia ser proibido da esfera comercial Americana. Lembre daquelas 
mortes eram ligadas para ephedra, não provado ser causado por 
ephedra. Mas o FDA ainda disse que eles acreditaram em que isto 
mostrou que a erva era muito perigosa e devia ser proibida. Porém, 
Vioxx é agora conhecido para ter morto acima de umas 100,000 
pessoas. Ainda o FDA ainda não tomou qualquer ação e proibiu isto 
da feira. No último semanas existem organizações agora que mostrou 
e provado aquele publicidade de droga teve sido falso e enganoso. 
Onde está a Comissão de Comércio Federal??? Eles têm ainda para 
tomar qualquer ação contra as companhias de droga para publicidade 
produtora falsa e enganosa. Onde está o FDA??? Eles têm ainda para 
ter tomado qualquer ação para estas companhias de droga produtora 
o que é agora provado para ser publicidade falsa e enganosa. Lembre 
em meu livro como eu converso sobre como a FDA e o FTC só 
censura o pequeno sujeitos como eu mesmo, tentando nos esmagar 
com processos volumoso, recurso congela e campanhas de sujeira no 
imprensa. Eles tentam nos apagar, feche nós e nos fecha em cima. 
Mas estes organizações tomam absolutamente NENHUM ação contra 



o companhias de droga embora eles têm categoricamente sido 
provado para produzir publicidade falso e enganoso, esconda 
informações e de fato conhecendo matança mais de 100,000 
pessoas. Material de gratificação livre: Artigos de comunicação 425  

Eu acabei de receber um e-mail que realmente bate a unha na 
cabeça, disse (e eu estou parafraseando) companhias farmacêuticas 
grandes admitidas nas semana passada que eles estão falhando em 
produzir novos medicamentos, ainda a indústria consegue ganhar 
mais de $500 bilhão anualmente devido a marketing agressivo e 
inchou preços em drogas de prescrição. Todas as companhias 
farmacêuticas grande nos Estados Unidos anunciaram notícias 
perturbadoras relativo a desenvolvimento de produto na indústria de 
droga. Para compensar pela falta de drogas lucrativas novas, 
companhias de droga ao invés usam publicidade estratégica faz 
campanha especificamente projetados para aumentar vendas para 
ambos os pacientes e doutores. Eles também caminham em cima os 
preços de drogas de prescrição para aumentar rentabilidade. A falta 
de pesquisa de droga e desenvolvimento bem sucedidos tem sido 
conhecimento comum para os cientistas e pesquisadores envolvidos 
na indústria, de acordo com uns EUA Hoje relatório. Não é até agora 
que as companhias realmente foram públicas com esta informações. 
As companhias de droga também publicamente anunciaram que eles 
têm preocupações com os efeitos colaterais negativos e um número 
alto alarmantes das pessoas que usam muitas da marca mais popular 
chamados drogas como Celebrex. Aparece que as companhias de 
droga simplesmente não são produtoras quaisquer novas drogas que 
têm qualquer efetividade contra doença. Porém, as companhias de 
droga parecem estar curando esta situação gastando mais dinheiro 
em marketing e anunciando suas drogas que em pesquisa e 
desenvolvimento de novas drogas. A indústria farmacêutica está 
agora recolhendo registro-quebrar lucros, especificamente por causa 
de suas campanhas de publicidade lisas novas projetadas para 
convencer consumidores que eles precisam comprar drogas. "Se você 
não tiver muitas drogas de inovação em seu oleoduto e você é uma 
companhia de droga, você precisa comercializar o inferno fora das 
drogas que você tem," Dr. Jerry Avorn, um professor de medicina na 
escola de Harvard e autor Médico de Medicamentos Poderosos: Os 
Benefícios, Riscos e Custos de Drogas de Prescrição, EUA DITOS 
Hoje. Conseqüentemente pessoas estão tomando drogas de 
prescrição de marca popular que tem pequeno ou nenhum efeito em 
suas condições médicas e de fato, estão causando mais médicas e 



problemas de saúde. Dr. Avorn continuou a explicar aquelas 
companhias são vigilantemente relutantes para monitorar os efeitos 
colaterais de drogas porque se consumidores aprendem sobre os 
efeitos colaterais negativos que eles experimentarão tomando estas 
drogas, podia cortar nas vendas e lucros das companhias de droga e 
podia reduzir vendas de drogas futuras porque clientes estarão 
preocupado sobre sua segurança e ser relutantes para comprar eles. 
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Como você pode ver, povos, deste artigo o fato é não-prescrição 
claro no balcão drogas e drogas de prescrição são perigosas. Lembre 
que não existe absolutamente não seguir prova na segurança de 
drogas uma vez que são aprovados pelo FDA, isto é um ponto 
significante. Uma vez que uma droga, ambas uma não prescrição no 
balcão droga ou uma droga de prescrição é aprovada pelo FDA não 
existe virtualmente não seguir prova para ver se a droga realmente 
trabalhos e é seguro. Mantenha em mente quando o FDA aprovar 
uma droga, está contando com pesquisa que foi comprada e pagou 
por pelas companhias farmacêuticas. Os comitês que estão revisando 
a droga estão normalmente cheias com doutores que estão na folha 
de pagamento da companhia de droga cuja droga está em cima para 
revisão. Este significa conflito de interesse, conflito de interesse, 
conflito de interesse. Também, quando drogas lucrativas grandes são 
aprovadas, muitas das pessoas de FDA envolvido naquele processo 
de aprovação renunciam ao FDA e vão trabalhar diretamente para 
aquela companhia de droga e são milhões pagos de dólares. Payoff, 
payoffs, payoffs! Então uma vez que aquela droga é aprovada, existe 
absolutamente nenhuma revisão adicional em se ou não aqueles 
droga realmente trabalhos e é segura. Isto é por que hoje mais 
pessoas estão mais doentes que sempre em história ainda nós 
tomamos mais drogas que sempre em história. As drogas não 
trabalham em prevenir e curar doença que eles causam doença.  

A Causa de Toda Enfermidade e Doença  

Eu quero ser muito claro sobre que a causa de virtualmente toda 
enfermidade e doença é. Se você estiver doente, se você tiver 
qualquer tipo de enfermidade ou doença, o único modo que você 
pode curar você mesmo da enfermidade ou doença que você tem é 
para entender o que as causas são. Todas as enfermidades e doença 
são causadas pelas mesmas coisas; (1) Muitas toxinas no corpo; (2) 
Deficiências nutricionais; (3) Exposição de caos de eletromagnético; 
(4) Tensão mental e/ou sentimental. Vamos voltar para o 



fundamento: Existem realmente só dois modos que você fica doente. 
Um, você pega algo, ou dois, você desenvolve algo. Se você pegar 
algo, como gérmen, um vírus ou uma bactéria, você só sucumbirá 
para aquele gérmen, bactéria ou vírus se seu sistema imunológico é 
fraco. Se seu sistema imunológico é forte, todos os vírus e bactéria 
que você é exposto para são rechaçados pelas celas de assassino em 
seu corpo. O fato é, você é exposto para centenas de maneira de 
gérmenes regulares, e isto é totalmente natural. Seu corpo então 
lança celas de assassino, que vão e ataquem, matança, e elimine os 
vários vírus e bactéria e gérmenes invasores. Porém, se seu sistema 
imunológico é fraco, então você sucumbe para aquele vírus, bactéria 
ou gérmen e desenvolve sickFree Gratificação Material: Artigos de 
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Ness. Que causas seu sistema imunológico para ser fraco? Bem, 
toxinas no corpo, deficiências nutricionais, caos de eletromagnético, 
mental and/ ou tensão sentimentais. A segunda razão você está 
doente está que você desenvolve algo em seu corpo como câncer, ou 
diabete ou entupiu artérias. Você não pega estas coisas—que você 
desenvolve eles. Por que você desenvolve eles? Bem, você 
desenvolve eles por causa de muitas toxinas, deficiências 
nutricionais, caos de eletromagnético, ou tensão mental e 
sentimental. As pessoas sempre perguntam a mim, onde genética 
toca neste? Todos nós entramos neste mundo com debilidades 
genéticas certas; Porém, se você não tiver muitas toxinas, se você 
não tiver nenhuma deficiência nutricional, se você não for exposto 
para caos de eletromagnético, e se você não for exposto para tensão 
mental e sentimental, estas debilidades genéticas realmente corretas 
eles mesmos e nunca manifesto. Eles só manifestam eles mesmos 
quando você tiver uma das quatro coisas que eu mencionei.  

As pessoas sempre querem saber o que a cura natural é para sua 
doença, e o fato do assunto é a cura natural para toda doença é 
absolutamente a mesma coisa. Não importa o que doença você tem, 
se ele é câncer, doença de coração, diabete, fibromyalgia, alergias, 
asma, acne, caspa, eczema, herpes, ácido reflux, constipação, colite, 
PMS, infertilidade, deficiência orgânica de erétil, etc., etc., etc. A cura 
é a mesma porque a causa é a mesma. Não importa o que doença ou 
enfermidade você tem, um de, ou uma combinação de, estas quatro 
coisas causa isto:  

Você tem toxinas em seu corpo;  



Você tem deficiências nutricionais;  

Você tem exposição a caos de eletromagnético; E  

Você tem tensão mental e/ou sentimental.  

 

Desde isto é de fato a causa de toda enfermidade e doença, a cura é 
simplesmente corrigir estes desequilíbrios. Deixe-me ir por cada um 
destes e mostrar a você o caminho mais simples para corrigir isto. 
Mantendo em se importar o guarda-chuva para esta coisa inteira é 
quando você corrigiu estes quatro assuntos seu corpo pH será 
alcalino, e quando seu corpo pH for alcalino, você virtualmente nunca 
pode ficar doente. Quando estas quatro coisas são afetadas seu corpo 
pH pode ir ácido; Então, você é suscetível para toda doença. As 
pessoas sempre perguntam a mim, "Como eu consigo meu corpo 
alcalino?" A resposta é sempre a mesma, "Volte para Capítulo 6 em 
meu livro e faça as coisas em Capítulo 6." Se você fizer as coisas em 
Capítulo 6, eu ACREDITO EM que você consiga seu corpo alcalino. 
Fazendo as coisas em Capítulo 6, eu ACREDITO EM que você esteja 
de fato limpando totalmente as toxinas e você tem 428 Curas 
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Parado de pôr as toxinas, você está corrigindo as deficiências 
nutricionais, você está reduzindo ou pelo menos administrando sua 
exposição a caos de eletromagnético, e você está reduzindo e 
eliminando a tensão mental e sentimental. Quando você fizer aquelas 
quatro coisas, EM MINHA OPINIÃO, você gira seu corpo pH de ácido 
até alcalino, e quando você fizer isto que eu ACREDITO EM que você 
cure você mesmo de toda doença e você nunca pode ficar doente no 
futuro bem, quase nunca!  

Então deixe-me ir por estes um por um para ter certeza que você 
pegar isto.  

1. Toxinas. 

Você é tóxico. Isto é efetivo; Existe nenhum modo ao redor isto. O 
número-uma toxina você pôs em seu corpo ao longo dos anos são 
não prescrição no balcão drogas e drogas de prescrição. Este 
começou do momento que você nasceu. Quando sua mãe entrou no 
hospital e recebia drogas no quarto operacional quando você era 
entregue; Então quando você era entregue que você era pumped 
total de drogas pelos doutores; Então você era pumped total de 



vacinas; Então você era pumped total de antibióticos todo dentro do 
primeiro ano de sua vida. Para o resto de sua vida você era pumped 
total de droga depois de droga depois de droga depois de droga. Você 
era comida alimentada de podia, caixas, e jarros. Toda a comida foi 
carregada com substâncias químicas, venenos, e toxinas. O ar você 
respira está cheio de substâncias químicas, venenos, e toxinas. A 
água você bebe, tome banho, nade em, e chuveiro em é carregado 
com venenos, toxinas, e substâncias químicas. Você não soube 
qualquer melhor e dependendo de onde você viveu e o que você 
comeu, determinado quantas toxinas eram postas em seu corpo. Não 
é um assunto de se você puser toxinas em seu corpo; é só um 
assunto de quanto. Como eu mencionei, as áreas geneticamente 
fracas começarão a deteriorar primeiro. É por isso que duas pessoas 
podem fazer exatamente a mesma coisa e uma pessoa estará morta 
às 40 anos de idade e a outra pessoa pode viver ser 100. Por que é 
que duas pessoas podem fumar cigarros, lado a lado, e uma pessoa 
solta morto às 40 de câncer e o outro vive se de ser 100 e nunca ter 
algum câncer? Eles estavam ambos porem na mesma quantia de 
toxinas, mas uma pessoa teve genética que era forte naquelas áreas 
específicas e não sucumbia para as toxinas nos cigarros, e a outra 
pessoa teve debilidades genéticas e sucumbiu muito depressa. A fim 
de curar você mesmo de doença e nunca ficar doente novamente 
você tem que fazer duas coisas.  

A. Você tem que livrar-se de e limpar totalmente as toxinas que estão 
em yourbody. Isso significa que você tem que fazer limpar. O limpar 
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Deve ser dois pontos limpar, um fígado limpa, um gallbladder limpa, 
um kidney/bladder limpa, um parasita limpa, uma Candida limpa, e 
um cheios-corpo limpa. Eu mencionei esta em no último mês 
comunicação. Se você não lesse isto, vá para meu Site da Web. 
Todos os assuntos passados de minha comunicação estão lá em 
naturalcures.com.  

B. Reduz o número de toxinas que você está pondo em seu corpo; 
Youcan certamente reduz eles. Existem uma multidão de modos de 
reduzir eles. Por exemplo, consiga um filtro de chuveiro, então você 
não está chovendo e rebatendo em tóxica-cheia água. Consiga um 
filtro da água e beba mais água. Bebendo água pura, filtrada limpará 
toxinas fora de seu corpo. Coma frutas só orgânicas, legumes, e 
carne, então reduzindo a quantia de toxinas você está pondo em seu 
corpo. Pare de tomar qualquer não prescrição, no balcão drogas e 



todas drogas de prescrição. Consiga um filtro aéreo em sua casa, 
especialmente seu quarto. Pare de coisas de comer que são cheios 
com toxinas como comida rápida, comida de restaurantes de cadeia, 
comida em caixas, pacotes, pode, e jarros que são vendidos por 
corporações publicamente negociadas. Compre só orgânico. Existe 
uma lista inteira de coisas em Capítulo 6 de meu livro em como 
reduzir a quantia de toxinas que você está pondo em seu corpo. 
Novamente, você nunca pode totalmente parar, mas você pode 
certamente reduzir e então todo ano ou então você pode fazer um 
limpar limpar totalmente as toxinas que você tem posto em.  

2. A pessoa de Deficiencies.Every único nutricional tem deficiências 
nutricionais. Quando você é deficiente em vitaminas, minerais, 
enzimas, e outro nutrientes seu corpo não pode operar em níveis 
favoráveis, deste modo causando enfermidade e doença porque seu 
sistema imunológico não pode operar eficazmente. Em minha opinião, 
os dois a maioria de nutrientes importantes você pode ter são 
Vitamina E e o cálcio mineral. Eu acredito que estes sejam os dois 
nutrientes mais importantes e significantes que você precisa ser 
supplementing sua dieta. Eu acredito que toda pessoa única seja 
deficiente em Vitamina E e deficiente em cálcio. Eu acredito que estas 
duas deficiências específicas principal para uma variedade de 
enfermidade, e por supplementing sua dieta com estes dois 
nutrientes você pode prevenir virtualmente toda enfermidade e 
doença e curar você mesmo da maior parte de enfermidade e doença. 
Porém, existe um grande caveat para estas declarações. Eu digo em 
meu livro não toma "suplementos de vitamina." A razão eu  

Diga isto é porque quase todos suplementos de vitamina vendidos 
são vendidos pelas companhias que, só gostem das companhias de 
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O dinheiro. Eles são vender você vitaminas e minerais que são nada 
além de sujeira e faz pequeno, se algum, bom. Eles são vitaminas 
normalmente sintéticas artificiais que não estão em sua forma 
natural. Eu conversei com os presidentes de vitamina e companhias 
importantes industriais minerais e estas pessoas, infelizmente, são da 
mesma maneira que avaro e inumano que os presidentes das 
companhias farmacêuticas. Eles estão nele só para o dinheiro. Eles 
conversam sobre parte de mercado, comercializando, 
posicionamento, retorne para investimento, o que é quente na feira, 
como reduzir custos, como cair fora com coisas de declaração na 



etiqueta por causa de certas decisões judicial feitas pelo governo, etc. 
etc. Eles são tudo sobre vender você produtos; Eles não são sobre 
produtor o melhor produto de qualidade que é o mais efetiva. Eu 
conversei com um presidente de uma companhia só na semana 
passada, e eu perguntei a ele especificamente. Eu perguntei, "Eh! Eu 
acabei de conseguir um anúncio de correio para este novo 
suplemento." Eu perguntei a ele, "O quão bom é este suplemento?" 
Ele então continuou a dizer a mim que seu "posicionamento" desta 
vitamina iria criar vendas e lucros enormes para sua companhia, e 
que o "mercado" para seu produto estava um certo grupo das 
pessoas. Ele continuou a explicar a quantia volumosa de dinheiro que 
ele gastou em pesquisa e desenvolvimento em produzir a etiqueta e o 
anúncio que eficazmente vendeu o produto. Ele nunca uma vez 
mencionou o quão efetivo ou bom o produto era. Eu então perguntei 
a ele sobre os ingredientes. Ele realmente riu de mim e disse, "Olhe, 
nós pomos o mesmo defecar neste como todo mundo outro e nós só 
temos certeza que nós possamos pegar isto no preço mais barato 
possível." Isto é o que eu estou conversando sobre povos. Lembre, 
infelizmente, é tudo sobre o dinheiro.  

Quando eu mencionar que você seja deficiente em Vitamina E e 
cálcio, e que você precisa para suplemento sua dieta com Vitamina E 
e cálcio e aquele fazendo assim você pode prevenir e curar um 
anfitrião de doenças, o que eu estou conversando sobre está 
tomando o todo-natural, real, como achados em suplementos de 
natureza. Versões sintéticas, artificiais, baratas não trabalham. 
Lembre, todo "estuda" conduzido em vitaminas e minerais são 
conduzidos usando o barato sintético, versões artificiais. Nenhuma 
maravilha os estudos nunca mostram, ou raramente mostrem, 
aquelas vitaminas e minerais são efetivos. Também mantenha em se 
importe que estes estudos estão subsidiado, diretamente ou 
indiretamente, pela indústria farmacêutica cuja intenção é para 
provar que todos os-suplementos naturais são ineficazes e 
potencialmente prejudiciais.  

Então vamos voltar para Vitamina que Vitamina de E. E 
categoricamente é um do mais importante, se não o mais importante, 
vitaminas que você precisa de Material de Gratificação para livre: 
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Tenha. Infelizmente, o processo de comida hoje dramaticamente 
reduz a quantia de Vitamina E que isto está disponível pela comida 
que você come. Então, todo único de você é maciçamente deficiente 



em Vitamina que E. Tendo esta deficiência causará vários problemas 
que dependem do individual, e aquelas individuais é debilidades 
genéticas. Por exemplo, tendo uma deficiência em Vitamina E para 
uma pessoa pode fazer flebite, coágulos de sangue, varizes, asma, ou 
alergias. A deficiência em Vitamina E em outra pessoa podia fazer 
problemas de circulação, pés frios, mãos frias, fadiga, depressão, 
perda de memória, balanços de humor, ou deficiência orgânica de 
erétil. Tentando conseguir toda a Vitamina E que você precisa da 
comida que você come em hoje ambiente é muito difícil. Ainda que 
você fosse para comer frutas só puras orgânicas, legumes, e carne, é 
ainda difícil. Então é importante suplemento sua dieta com Vitamina 
E.  

Em toda minha pesquisa, eu achei só duas marcas de Vitamina E que 
são realmente efetivas. Está certo, só duas marcas fora das centenas 
e centenas de marcas de Vitamina E são realmente a cheia toda-
Vitamina natural E que são efetivas. Por causa da loucura da 
Comissão de Comércio Federal e tática Como gestapas que eu sou 
proibido para dizer a você as marcas destes produtos. Mas se você e-
mail a saúde licenciada-se importar médicos que eu atualmente 
recomendo que eu esteja certo que eles dirão a você as marcas de 
Vitamina E que eles recomendam, que são os mesmos que eu uso. A 
saúde licenciada-se importa médicos são no fim desta comunicação.  

O que você está procurando por ser uma Vitamina E que tem um 
natural unesterified que misturado tocopherol complexo contendo 
antithrombic d-alfa tocopherol, que protege contra coágulos de 
sangue interno e realmente dissolve eles. E também contendo d-
beta, d-gama, e d-delta tocopherols para sinergética antioxidant 
proteção contra prejudicial livre radical dano e perioxynitrates 
prejudiciais para celas de cérebro, e também contendo tocopherols 
em uma fonte não-geneticamente modificada. Você não quer que o 
sintético dl formar e não o esterified tocopherol acetato ou succinato, 
não o óleo de soja ordinária diluiu misturado tocopherols ou adulterou 
formas. Você quer a Vitamina E, que contém todos os quatro 
componentes para os efeitos sinergéticos poderosos como natureza 
pretendido. Você não quer uma Vitamina E com óleo de soja 
adicionada ou outros enchedores de óleo, que podem virar ranço e 
causa prejudicial livre radical dano. Você não quer um com 
preservativos adicionados, cores, ou condimentos.  

Quando você tomar esta Vitamina E que você devia levar uma 
cápsula para toda trinta libras de peso de corpo total logo antes de ou 



com sua comida matutina. Você toma isso tudo em uma dose. A 
chave com Vitamina E é "É o que examina cuidadosamente 432 Curas 
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A represa que conta," então você quer tomar toda sua Vitamina E 
uma vez. Eu vi pessoas tomarem Vitamina E e tiveram coágulos de 
sangue dissolvem em uma semana. Eu tive pessoas que tiveram 
varizes e flebite desaparecerem em tão pequenos quanto dois ou três 
dias. Eu vi pessoas que tiveram depressão maníaca teve isto 
invertido em um incrivelmente período pequeno de tempo. Homens, e 
até mulheres, com problemas sexuais têm isto invertido em um 
assunto de semanas como Vitamina E circulação de aumentos e 
oxygenation para todas as celas.  

Vitamina E circulação de aumentos e oxygenation para o corpo, deste 
modo aumenta a absorção de todos os nutrientes para as celas, como 
também aumenta a habilidade de celas para eliminar toxinas. É um 
dos nutrientes de mestre que são precisados para saúde ótima. 
Previne doença de coração e entupiu artérias. A lista de benefícios de 
saúde continua.  

O mineral de mestre que todo mundo é deficiente em é cálcio. Como 
Vitamina E, nossa fonte de comida foi esvaziada de cálcio. Também, 
muita da comida nós consumimos, como bebidas e café 
carbonatados, como também prescrição e drogas de não prescrição, 
bloqueiem absorção de cálcio. Então, eu categoricamente posso 
assegurar você que você é cálcio deficiente. Cálcio, em minha 
opinião, é o mais importante mineral no corpo. Quando você é 
deficiente em cálcio, nada mais trabalhos bem. O cálcio crescente 
para o nível que deveria ser e eliminar a deficiência fazer coisas 
maravilhosas para o corpo. Ele oxigênio de aumentos para todas as 
celas, e aumenta a habilidade para energia elétrica fluir melhor ao 
longo do corpo inteiro. Como Vitamina E, permite as celas para 
desintoxicar mais rápido e mais rápido, e permite nutrientes entrar 
nas celas mais rápidas e mais rápidas. Alivia tensão e é um elemento 
importante precisado manter o corpo alcalino. A pesquisa mostra que 
devolvendo níveis de cálcio para normais faz perda de peso acontece 
mais rápido e mais fácil.  

Como Vitamina E, existem muitos tipos de cálcio. Em minha opinião, 
você deve conseguir uma forma de cálcio que é o mais absorvível e 
useable no corpo. Eu acredito naquele cálcio de coral de grau 
marinho de Okinawa, Japão, é umas das melhores formas de cálcio 



que você pode tomar. Existem muitas marcas disponíveis. Se a 
etiqueta diz cálcio de coral de grau marinho de Okinawa, Japão, você 
devia ser certo com aquele produto. Existem só alguns fabricantes na 
América que faz cálcio de coral. Estes fabricantes fazem o cálcio de 
coral para centenas de vários revendedores. Todo o coral vem do 
Japão desde que diz de Okinawa, Japão. Existem dois graus 
disponíveis. Se é grau marinho, que vem de no oceano, e o outro se 
é grau não marinho, que vem da areia na praia. Eu acredito que o 
grau marinho é melhor, desde que ele tem Material de Gratificação 
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Não sido alvejado pelo sol. existe também cálcio de coral em saches 
que você põe na água que ajuda calcificar a água. Isto é excelente, 
especialmente para as pessoas que não gostam de tomar pílulas. 
Novamente, sempre procure por cálcio de coral de grau marinho de 
Okinawa, Japão.  

Aqueles são os dois a maioria de nutrientes importantes que você 
precisa para suplemento sua dieta com, mas eu categoricamente 
posso assegurar você que você é deficiente em um anfitrião inteiro de 
outros nutrientes também. Tomando um suplemento de comida 
inteira, ou bebendo fruta orgânica fresca e suco vegetal, pode 
resolver este problema. O melhor caminho para aliviar você mesmo 
de deficiências nutricionais é para beber fruta orgânica pura e suco 
vegetal. Deste modo você está recebendo todos os nutrientes na 
forma mais absorvível na proporção exata que natureza pretendido. 
Você precisa conseguir uma boa máquina de suco para este 
propósito. Eu tentei dúzias de extratores de suco e eu acredito que o 
melhor extrator de suco seja o que você realmente usará. Isso 
significa o melhor extrator de suco é o isto é fácil usar e fácil limpo. 
Eu usei dúzias pessoalmente, e eu posso assegurar você que se não 
for fácil usar e fácil limpo, não fica usado. Então, é inútil. Eu não 
posso dizer a você a marca que eu uso, mas e-mail a saúde 
licenciada-se importar médicos e fazer a pergunta e eles mandarão a 
você suas recomendações. Eles usam os mesmos extratores de suco 
que eu faço.  

A propósito, uma Vita-Se mistura não é um extrator de suco. Eu 
possuo uma Vita-Se misturar e é um liquidificador muito bom e tem 
muitos usos muito bons, mas ele não é um extrator de suco. Um 
extrator de suco extrai o suco da fruta, separando o suco da polpa. 
Uma Vita-Se mistura, sendo um liquidificador muito poderoso, 
simplesmente liquefaze a fruta ou legume inteiro. Isto não é suco; 



Isto está uma fruta ou legume liquefazido. Não é ruim, mas ele não é 
suco. É por isso que eu recomendo um extrator de suco. Para aqueles 
de você que quer mais conveniência, como eu mencionei em no 
último mês comunicação, você pode apreciar mangosteen suco, goji 
suco, ou noni suco. Embora estes sucos estejam em muitos casos 
reconstituídos ou vieram de se concentraram e são pasteurizados, 
eles estão ainda empacotados com quantias incríveis de vitaminas, 
minerais, e cofactors e são modos muito efetivas de manipulação 
suas deficiências nutricionais.  

O próximo-melhor caminho para lidar com deficiências nutricionais é 
tomando um suplemento de comida inteira. Os suplementos de 
comida inteira não são por definição vitaminas e minerais, mas estão 
de fato concentrados fontes de comida inteira. Eu não posso 
mencionar marcas, mas eu direi a você um par de coisas específicas. 
Chiorella é uma fonte de comida inteira excelente. É simplesmente 
uma planta que está em concentrada forma contendo volumosas 
concentradas 434 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem 
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Vitaminas, minerais e enzimas na natureza de proporção exata 
pretendido. Spirlina, algas verdes azuis, e hydrilla são todas fontes de 
comida inteira excelente. Eles contêm proteína, enzimas, vitaminas, 
minerais, e cofactors. O pólen de abelha e geléia reais também são 
fontes de comida inteira excelentes.  

As pessoas não podem acreditar que eles realmente possam eliminar 
tais doenças devastadoras como fibromyalgia, MS, muscular 
dystrophy, e colite com simplesmente limpando seu corpo e 
aumentando sua nutrição. Por simplesmente limpando totalmente as 
toxinas e invertendo suas deficiências nutricionais quase todas as 
doenças podem ser invertidas e curadas. Eu vejo acontecer todo dia 
único. Não seja enganado em acreditar que soe muito bom para ser 
verdade ou é trabalho só muito simples. Quando você entender a 
causa de sua doença, então você pode entender a cura. Mantenha em 
mente; levou anos e anos e anos para desenvolver sua condição 
médica. Não vai inverter propriamente em uns dias. Levou anos para 
desenvolver. Afortunadamente, não levará a mesma quantia de 
tempo para inverter, mas ele levará semanas ou meses. Ser 
paciente, mas faça estas coisas e você verá resultados.  

3.Electromagnetic Caos  



Você não pode evitar caos de eletromagnético; é impossível. Está ao 
redor nós, dos computadores laptops, para nossas Tvs, os satélites 
no céu, telefones celulares, qualquer e todos os dispositivos sem fio, 
transmissões de radar, linhas do poder de dez sions alto, linhas 
elétricas, e redes de fibra ótica. Nós somos cercados por caos de 
eletromagnético. Você não pode evitar isto. Você pode reduzir isto 
eliminando todos os dispositivos sem fio de sua casa, mas 
seriamente, você pode só poder reduzir isto um pouco. Então, em 
minha opinião, é categoricamente imperativo que você tem um caos 
eletrônico eliminator. Existem várias marcas disponíveis, cada 
purporting para ser o melhor e mais efetiva. Em minha pesquisa 
iniciais, eu acredito que eles sejam todos efetivos para graus 
variados. Qual o ser mais poderoso e o melhor? Eu não sei. Uma vez 
que eu sei, eu informarei. Eu uso vários que eu levo comigo e tenho 
em minha casa, e eu recomendo que você e-mail nossa saúde 
licenciada-se importar médicos e inquirir, e eles farão suas próprias 
recomendações.  

4. Destaque Isto é realmente poderoso. A tensão é definida como 
emoções conscientes ou inconscientes negativas que estão sendo 
seguras no corpo. É importante saber aquela tensão pode ser 
consciente ou inconsciente.  

Você pode ser a pessoa mais feliz indo, mas pode ter algum 
escondido bloqueadas-em emoções negativas que você não é nem 
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Cientes de. Estas escondidas emoções negativas podem estar 
causando seu corpo inteiro para ficar ácido e dando a você um 
anfitrião inteiro de várias doenças. Você deve eliminar tensão 
consciente e tensão inconsciente se você quiser eliminar doença. É 
importante saber que esta aqui área é mais poderosa e mais 
importantes que as outras três áreas combinadas. Seu se importa de 
é mais efetivo em curar você mesmo de doença que eliminando 
toxinas, curando suas deficiências nutricionais, e eliminando ou 
reduzindo caos eletrônico combinado. Seu se importa de é o número-
uma causa de toda enfermidade e doença. Seu se importa de é uma 
ferramenta de enormemente efetivo para curar e prevenir doença. A 
tensão pode ser um dos importantes fatores de suprimir seu sistema 
imunológico e causando seu corpo para ficar ácido e permitindo a 
você desenvolver um anfitrião inteiro de doenças.  



Existem vários modos efetivos de reduzir tensão. Uma da mais 
efetiva em minha opinião são as técnicas desenvolvidas por Dr. 
Coldwell. Eu o discuti em meu livro. Eu vi milagres pessoalmente 
médicos acontecem direito antes de meus olhos das pessoas que 
usam técnicas para eliminar emoções inconscientes, escondidas, 
presas negativas. Quando estes prenderam emoções negativas eram 
lançadas, eu vi pessoas fisicamente mudam direito antes de meus 
olhos e doença virtualmente desaparecem. Para conseguir 
informações sobre Dr. tecnologias do Coldwell por favor e-mail 
licenciaram saúde-se importar médico Dr. Hohn em 
drhohn@goodlifefoundation.com.  

Se você quiser curar você mesmo da doença que você tem, você tem 
que entender a causa daquelas doenças, e todas as doenças são 
causadas pelas mesmas quatro coisas. Quando você entender isto, 
então você entenderá como seus trabalhos de corpo, por que você 
está doente, e o que você pode fazer para corrigir o problema. Eu 
absolutamente posso dizer a você este, se você curar você mesmo de 
suas doenças usando estas técnicas e você continua a usar estas 
técnicas, será quase impossível para você estar doente no futuro. Se 
você já descer com qualquer tipo de frio, influenza, ou enfermidade, 
os sintomas serão aprazíveis e a duração serão muito pequenos, e a 
probabilidade de você descendo com algum sério debilitando doença 
é quase zero. Lembre, quando seu corpo pH é alcalino, é 
virtualmente impossível ter qualquer doença. Todas estas técnicas 
são projetadas para conseguir seu corpo pH para o nível alcalino. 
Quando isso acontecer, doença é eliminada e doença futura é 
prevenida. 436 Curas Naturais "Eles" Não querem que Você saiba 
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Meu insiders diz a mim que a indústria farmacêutica pôs junta uma 
multi-milhão de força de tarefa de dólar para desiludir todas as 
informações que eu apago nesta comunicação. É incrivelmente 
interessante para mim achar aquela em minha primeira comunicação 
quando eu mencionei Vitamina E, dentro de semanas depois que 
minha comunicação era publicada, existia uma história de notícias 
publicadas conversando sobre o quão Vitamina ruim E era. Minha no 
próximo mês comunicação conversada sobre água oxigenada de 
hidrogênio e o quão efetivo que estava em curar doença. Dentro de 
semanas depois que aquela comunicação veio lá fora era uma história 
de notícias importantes desiludindo terapia de água oxigenada de 
hidrogênio. Meu insiders diz a mim que a indústria farmacêutica pôs 



junto um multi-milhão de dólar desiludindo faz campanha 
especificamente projetado para desiludir o que eu digo em minha 
comunicação. Então eu posso assegurar você que qualquer que eu 
converso sobre nesta comunicação, dentro de algumas semanas 
existirão histórias e declaração de artigos escrita o oposto exato. Isto 
é o que eu conversei sobre em meu livro. As companhias de droga 
gastam centenas de milhões de dólares em campanhas publicitária 
fazendo duas coisas específicas. Por um lado, eles tentam brainwash 
você em acreditar naquelas drogas são efetivas e seguras, e por 
outro lado eles tentam convencer você que todas as terapias naturais 
são ineficazes e perigosas. Isto é o que as companhias de droga, a 
Associação Americana de Médicos, e o FDA estão fazendo. Eles estão 
gastando centenas de milhões de dólares para fazer isto.  

Eu acho isto lisonjeiro para notar que minha comunicação está sendo 
muito próximo monitorada e desiludiu muito depressa. Porém, eu 
quero novamente para reassegurar você, meus leitores, que minhas 
informações estão imparciais, unfiltered, e não existe nenhum conflito 
de interesse. Eu digo coisas porque eu acredito neles para ser 
verdade, e eu acredito neles para estar em seus melhores interesses. 
Quando você lê artigos onde "os peritos" dão suas opiniões você para 
perguntar tem você mesmo, estes peritos são pagos spokespeople 
para a indústria ou companhia particular sobre que eles estão 
conversando? O Diário de Wall Street reportou que a maioria de 
professores da universidade que dá opiniões de perito em um assunto 
particular são pagos a aquela companhia ou indústria para dar uma 
opinião específica. Estes pagamentos nunca estão descobertos. Estes 
"peritos" parecem estar professores imparciais, doutores, 
pesquisadores, cientistas, ou especialistas dando opiniões imparciais. 
O fato é, eles estão totalmente parciais. Existem conflitos volumosos 
de interesses e na maioria de casos eles estão a toda sendo pagos 
para dizer coisas específicas. Você não está sendo informado a 
verdade. Eles não estão dando revelação cheia. Material de 
gratificação livre: Artigos de comunicação 437  

Este artigo mais recente sobre água oxigenada de hidrogênio era 
absolutamente apavorante para mim. Existe um doutor que tratou 
bem mais de 1,500 pacientes. Dois pacientes recebendo terapia de 
água oxigenada de hidrogênio morreu. Este doutor era então atacado 
pelo FDA. Porém, eles nunca conversaram sobre os mais de 1,400 
pacientes que eram curados de sua doença, eles podiam só conversar 
sobre os dois que morreram. A coisa engraçada é, eles nunca dizem a 



história inteira. Se estas 1,500 pessoas usaram terapia convencional, 
mais de 80 por cento deles teria morto! Você entende isto? Isto é o 
quão louco o FDA é, o ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE MÉDICOS é, e a 
mídia é. Eles categoricamente estão deitando e enganosos você, e 
tentando convencer você que todas-natu-ral terapias são ineficazes e 
perigosas. Eles estão tentando convencer você e brainwash você em 
acreditar que drogas são efetivas e seguras. Povos, os exatos opostos 
é verdade. Você tem que saber que não prescrição no balcão e 
drogas de prescrição são, na maioria dos casos, ineficazes e 
incrivelmente perigosos. Todos os-remédios naturais, vitaminas, 
minerais, ervas, suplementos de comida, remédios homeopáticos, 
óleos essenciais, enzimas, e semelhantes, são incrivelmente efetivos 
e incrivelmente seguros. Não seja enganado.  

Por que Orgânico?  

Você deve comer frutas orgânicas, legumes, carne, ovos, etc. existe 
nenhum modo ao redor isto. Você não pode comprar frutas e 
legumes, ou bens enlatados, ou produtos em caixas, jarros, pacotes, 
etc. que não são orgânicos. Você tem que comer comida só orgânica. 
Se a caixa não diz de 100 por cento orgânico, e se os ingredientes 
todos não dizem orgânico, não compre a comida. Por que isto é tão 
importante? Você tem que entender um dos importantes razões que 
você tem enfermidade e doença é por causa de toxinas em seu corpo. 
Um dos importantes modos você consegue toxinas em seu corpo é da 
comida que você come. Quando você comer comida que não é de 100 
por cento orgânica, o que você está comer é carregado com venenos 
e substâncias químicas. Eu converso sobre este o tempo todo, mas 
algumas pessoas só têm uma compreensão de tempo duro.  

Eu tive um sujeito acima de minha casa; Nós estávamos conversando 
sobre frutas e legumes orgânicos. Ele disse, "Bem, quando eu fui 
comprar algumas maçãs orgânicas que eles não pareceram muito 
bons. Os convencionais parecidos muito melhores, então eu comprei 
eles." Eu disse para ele, "Você não percebe que isso maçã 
convencional é carregada com toxinas e venenos, que ele foi 
pulverizado com praguicidas, inseticidas, fungicidas, e herbicides, 
qual nada são mas enveneno e substâncias químicas? Que eles 
provavelmente foram injetados com substâncias químicas? Que os 
fertilizantes usados na Terra todos são venenos e substâncias 
químicas? Aqueles fertilizantes entram no tronco da árvore e em 
última instância 438 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
querem que Você saiba  



Acabe dentro da fruta, e a fruta propriamente não pode nem fruta 
nua. Eles são feitos de colocações híbridas que produzem fruta que 
não pode nem germinar e reproduzir seu próprio tipo. Não pode nem 
sustenta vida. Não só é isto cheios de venenos e toxinas, mas não 
pode nem sustente vida." Ele disse, "Bem, eu realmente não noto 
qualquer diferença."  

Como ele disse isto, ele notou que eu tive em meus melões da 
cozinha, mamões, tomates, laranjas, toronjas, pêras, maçãs, limões, 
limas, uvas, e um anfitrião de outro produto fresco. Ele disse, "eu 
aposto tudo isto é orgânico." Eu disse, "Sim, é." Ele disse, "Certo. 
Bem, por que você não dá a mim uma daquelas maçãs?" Eu disse, 
"Grande." Então eu agarrei uma maçã e disse, "Espere um minuto. 
Deixe-me fazer um pouco experiência." Eu corri do lado de fora para 
meu woodshed onde eu conheci que meu jardineiro manteve uma 
lata de assassino de percevejo de Correria. A razão eu sei isto, é que 
eu vi isto e especificamente disse a ele que eu não quis assassinos de 
percevejo químicos ao redor minha casa, e ele me assegurou que ele 
corrigiria a situação. Eu tomei a lata de Correria e eu pulverizei a 
maçã na frente de meu convidado. Eu então o dei a maçã e disse, 
"Aqui está. Diga a mim se você gostar disto." Ele estava chocado. Ele 
explicou, "eu não vou comer isto! Você acabou de pulverizar isto com 
Correria." Eu disse, "Bem, eu sou confuso. Você come maçãs 
convencionais. Eles são pulverizados com assassinos de percevejo 
que são dez vezes mais fortes que os venenos usados em Correria, 
mas você come eles." Ele disse, "Mas eles são limpos." Eu disse, 
"Multa. Eu lavarei fora desta maçã." Ele ainda não comeria isto. Você 
entende sobre o que eu estou conversando?  

Quando você for comprar frutas e legumes convencionais você estar 
comprando produto que foi pulverizado com algum do mais mortal, 
assassinos de percevejo letais sabidos para a humanidade. É como 
comendo uma maçã que foi pulverizada com Correria, e você está 
alimentando esta para suas crianças. Pense sobre isto. Quando você 
comprar comida em caixas, pode, jarros ou outros pacotes que não 
são de 100 por cento orgânicos, eles todos foram pulverizados com 
praguicidas, herbicides, e fungicidas, que são dez a 100 vezes mais 
poderosos que Correria. Pense sobre isto. Você ainda comerá isto? 
Quando você considera que a maior parte destas frutas e legumes 
também foram mergulhados na água clorada ou alvejaram, pode 
conseguir algum pior? Quando você também considera que venenos 
altamente tóxicos são usados como fertilizantes para fazer estas 



frutas e legumes crescerem, você podia imaginar que estas 
substâncias químicas são realmente dentro das frutas, legumes, e 
produto? Claro que eles são. A comida convencional não orgânica 
está todo cheia de toxinas e venenos.  

Reporte depois de relatório, depois de relatório, depois de relatório 
terminar para exibição o toxicity níveis em comida convencional é 
mais alta hoje que sempre. O Material de Gratificação Livre: Artigos 
de comunicação 439  

Toxicity níveis em comidas orgânicas são quase zero. Eu posso 
assegurar você aquelas para muitas pessoas, comendo comida 
convencional leva diretamente todos para digitar de doenças e 
enfermidades. Para outras pessoas que são geneticamente mais 
fortes, não pode levar diretamente para estas enfermidades e 
doenças, mas ele certamente suprime o sistema imunológico fazendo 
a pessoa mais suscetível para doenças e enfermidade. A comida que 
não é de 100 por cento orgânica está todo cheia de toxinas. 
Adicionalmente, na maioria dos casos, comida que não é de 100 por 
cento orgânica também é geneticamente modificada. O que este 
significa ser cientistas em bagunça de laboratórios ao redor com 
todos os genes na comida para fazer comida que não é natural. Eles 
estão criando comida que é algo que nunca naturalmente 
aconteceria. Eles estão criando comida que não pode nem produzir é 
próprio tipo. Eles estão criando comida cuja colocação não germinará. 
Eles estão criando comida que parece quase idêntica em forma, 
tamanho, e cor. Eles estão criando comida que pode último por 
semanas, e semanas, e semanas e nunca vão ruim. Eles estão 
criando comida que é resistente para percevejos e doença. Eles 
virtualmente estão criando comida que não é comida. É algo que o 
corpo não sabe como lidar com e não poder desarranjo. Não está 
nutrindo para o corpo. É destituído de nutrientes; está quimicamente 
alterado de forma que é estrangeiro para o corpo; expulsa o corpo 
completamente de equilíbrio; E está cheio de toxinas.  

Existe mais uma coisa que é terrivelmente ruim com comida que não 
é de 100 por cento orgânica. Na maioria dos casos, é irradiado. Isso 
significa que é atirado, na realidade, por microondas. Em no último 
mês comunicação eu conversei sobre os perigos de microwaved de 
comer comida. Ainda que você expulsa seu forno microondas e você 
ir para a loja e você compra carne, uvas, pêras, cenouras frescas que 
não são orgânicas, fez você saber que a maior parte de que foi 
atirado por um método chamou irradiação, que está em efeito 



microwaving a comida. É feito para matar bactéria e vírus. O 
problema é, mata todas as enzimas vivas também, e faz a estrutura 
molecular da comida radicalmente diferente. Volte e leia meu artigo 
em microwaving em comunicação de dezembro.  

As pessoas sempre perguntam a mim, "Mas comida orgânica é mais 
cara. Como eu disponho isto?" Minha resposta é quanto lega custo de 
câncer você? O quão caro vai ser para ter um ataque cardíaco? O que 
ele vale a pena se sentar em um quarto do hospital e seu estômago 
rasgou abre por um cirurgião instalando um colostomy bolsa porque 
você tem alguma doença horrível?" O que é o custo de boa saúde? 
Você não pode pôr uma etiqueta de preço isto. Se você aprender 
como cozinhar comida, você achará aquelas frutas e legumes, 
embora eles são orgânicos e custam mais, são realmente mais 
baratos. Eu fiz 440 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem 
que Você saiba  

O math. Eu fui para a loja, eu comprei os Ajudantes de Hambúrguer, 
a comida do McDonald, o não orgânico defeque em possa, caixas, 
caixas de papelão, e jarros, e eu fiz três comidas por dia e adicionado 
em cima o dinheiro. Eu não comi a comida, mas eu fiz a comida. Eu 
monitorei quanto tempo que levou e quanto ele custo. E então eu fiz 
a mesma coisa com frutas orgânicas frescas, legumes, grãos, nozes, 
colocações, carne, avícula, galinha, ovos, queijo, manteiga, e leite, e 
eu fiz três comidas deliciosas luxuosos por dia e três grandes lanches. 
Eu comi tudo isso comida, claro. Levou mais ou menos 20 por cento 
mais tempo para fazer a comida orgânica, e custe só mais ou menos 
5 por cento mais, mas eu posso garantir você o gosto era 1,000 por 
cento melhor e a quantidade de comida era pelo menos duas vezes 
tanto. Era muito mais comida para comer. Saboreou melhor, era 
melhor para você e não levava tanto mais tempo e tanto mais 
dinheiro, mas você tem que  

Saiba como fazer as comidas.  

Em meu Site da Web naturalcures.com eu vou ter uma seção inteira 
em receitas, e eu terei vídeos que você pode carregar, livre de carga 
para nossos membros de vida, onde você realmente me verá fazer 
todas estas comidas e ensino você como cozinhar. Está interessando 
notar, a propósito, que eu ofereci à Rede de Comida na televisão para 
fazer uma arte culinária mostrar, mostrando pessoas como comprar 
comida corretamente no supermercado e como fazer comida 
simplesmente e facilmente em casa em quantias muito pequenas de 



tempo. Eles não tiveram nenhum interesse em tal show. A razão é 
todos os seus patrocinadores estão companhias publicamente 
negociadas, como Kraft e as companhias de droga, e eles não me 
categoricamente quiseram no ar. Como eu mencionei para você 
antes, os patrocinadores correm as redes. Então quando você quiser 
saber o que informações estão sendo apresentadas em uma rede de 
TV, se ele é uma rede de notícias ou o que tem você, simplesmente 
olhe para que está correndo anúncios. Quando as companhias de 
droga estiverem correndo anúncios em uma rede, você pode ser 
seguro que as companhias de droga estão ditando o que está sendo 
ditas naquela rede particular. É assustador, mas verdadeiro 
especialmente quando você notar que 60 por cento de todos os 
anúncios na televisão são pelas companhias de droga. A linha de 
parte inferior é se você quiser prevenir enfermidade e doença, e se 
você quiser curar enfermidade e doença, você tem que começar a 
comer orgânico.  

Agora, não seja enganado. Tenha certeza que você leia as etiquetas. 
Até companhias que vendem comida orgânica tentar enganar você. 
Eu entrei em uma loja e eu vi alguma comida e disseram, "Feitos com 
ingredientes orgânicos." Olhares satisfatórios, não façam isto? Bem, 
não é. A etiqueta disse "Feitos com ingredientes orgânicos," não 
disse, "Feitos com ingredientes só orgânicos." O que esta companhia 
particular estava fazer estava pondo em alguns ingredientes 
orgânicos e os ingredientes de resto não orgânico. De fato, a maioria 
de Material de Gratificação Livre: Artigos de comunicação 441  

Este produto particular era ingredientes não orgânicos, mas era feito 
com alguns ingredientes orgânicos. A chave é que você quer comprar 
comida que é feita com ingredientes só orgânicos. Então, leia a 
etiqueta. Sacuda a etiqueta acima de e leia a lista de ingrediente, e 
procure por comida onde tudo listou é de 100 por cento certificado 
orgânico. As pessoas perguntam a mim, "Bem, eu compro minha 
comida em Comidas Inteiras ou Aveia Selvagem ou do Comerciante 
Joe, não é orgânico?" Não. Aquelas lojas dão a você uma chance 
melhor de ficarem comidas orgânicas de 100 por cento, mas eles só 
não vendem comida orgânica. Mantenha em mente, faça o melhor 
que você pode. A cena ideal é para comprar comida que é de 100 por 
cento certificada orgânica, mas se você não pode e é principalmente 
orgânico, bem isto é melhor que nada. Faça o melhor que você pode 
e você absolutamente verá e sentirá a diferença em sua própria 
vitalidade e saúde e vibrancy.  



Registre Revisão  

Eu conversei sobre comer orgânico nesta comunicação. Isso não 
significa frutas e legumes justo, mas toda comida inclusive carne. 
Comendo carne orgânica é provavelmente até mais importante que 
comendo frutas e legumes orgânicos. Existe um segundo caso 
reportado de Doença de Vaca Louca no Canadá. Isto é significante 
porque eu posso assegurar você que se existe dois reportaram casos 
de Doença de Vaca Louca, isso significa que existem milhares e 
milhares de vacas que têm Doença de Vaca Louca que não foi 
reportada. Eu acredito naquelas vacas na América tem Doença de 
Vaca Louca e não estão sendo reportados. As informações estão 
sendo suprimidas e escondido de você.  

Se você estiver comendo carne de boi convencional regular, você é 
uma pessoa louca louca absoluta porque eu acredito em que você 
esteja carne de comer que está altamente doente. A indústria de 
carne na América é produtora algum das substâncias mais tóxicas 
perigosas que nós estamos pondo em nosso corpo e chamando isto 
comida. Quase toda carne neste país, com a exceção de limpa 
orgânica, está doente e envenenada. Toda carne vem de vacas que 
tem estado geneticamente modificada, que significa que eles são algo 
que você não acha em natureza; Quase toda carne são produtos 
alimentados que são inorgânicos, quimicamente atou, e doente; 
Quase todas estas vacas vegetarianas estão sendo chão alimentados-
em cima outras partes animais, inclusive cavalos, vacas, galinhas, 
outras vacas, cabras, e porcos.  

Muito do chão-em cima partes animais que estão sendo alimentados 
para nosso gado e vacas de leiteria são de fato altamente doentes e 
estavam tão doentes e estavam tão doentes que eles não podiam ser 
sacrificados para consumo humano, então eles estavam de fato 
moídos em cima e alimentados para outras vacas que são na sua vez 
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Sacrificados e alimentados para nós para consumo humano. Você vê 
o quão louco isto é? Quase todas estas vacas recebem injeções de 
hormônio de crescimento e quantias volumosas de esteróides e 
antibióticos. Eles estão doentes, doentes, e antinaturais; Eles são 
sacrificados em suas próprias fezes e urina; Eles são envelhecidos, 
que significa que eles estão apodrecendo carne animal. Quando nós 
comermos este carne de boi, está dando a nós doença. Agora 
existem pessoas que acreditam que você devia ser um vegetariano e 



não comer qualquer carne de boi. Eu não sou uma daquelas pessoas. 
Se você quiser ser um vegetariano, isto é perfeitamente certo 
comigo, mas eu como carne de boi. Eu como carne de boi limpo 
orgânico, galinha, cordeiro, e pato. É absolutamente imperativo se 
você vai comer carne de boi para comer carne de boi orgânico.  

Um novo livro que acabou de terminar para ser chamado Confiança 
de Cérebro por Co1m Kelleher, Ph.D. Ele conversas sobre a conexão 
escondida entre doença da Doença de Vaca Louca e misdiagnosed 
Alzheimer em . Aqui é o que as pessoas estão dizendo sobre o livro:  

"Qualquer um que pensa que a carne em seu prato é seguro está 
vivendo em um mundo de fantasia. Quando o público vir este livro, 
existirá inferno para pagar. "—George Knapp, Emmy Premia com-
jornalista premiado  

"Este conto bem documentado, acessível é o acordar chama que 
podia literalmente segura sua vida. "—John L. Peterson, presidente, O 
Arlington Institui  

Considere isto: Existem 120 milhões de adultos na América, e mais 
de cinco milhões de americanos foram diagnosticados com Doença do 
Alzheimer. A parte mais significante deste número é que Doença do 
Alzheimer aumentou 9,000 por cento em apenas dos últimos vinte 
anos! Até pesquisa científica acredita naquele tão alto quanto 13 por 
cento de diagnosticou casos do Alzheimer podem não realmente ser 
Alzheimer é mesmo, mas outra doença de cérebro chamou CJD, que 
está diretamente ligado para Vaca Louca. Este livro expõe o quão 
Doença de Vaca Louca saltou espécie, infetando humanos na forma 
de CJD e poder estar causando um inteiro miríade de problemas 
físicos, mentais, e sentimentais em que estão sendo totalmente 
misdiagnosed, inclusive depressão, fibromyalgia, MS, e dúzias de 
outras enfermidades. Este livro é absolutamente um dever ler. 
Quando você ler este livro, você será rebitado e fascinado sobre como 
os trabalhos de indústria de carne Americana, como o USDA trabalha, 
e como de fato que nossa provisão de carne é provavelmente algum 
da pior, a maioria de carne doente no mundo. Você categoricamente 
será seguro que comendo carne convencional não é só 
potencialmente perigosa para sua saúde, mas também 
absolutamente perigosa para sua saúde. Material de gratificação 
livre: Artigos de comunicação 443  



Eu posso assegurar você aquele depois de que você ler este livro que 
você será tão grato para ter este conhecimento e que você só comerá 
carne de boi orgânico no futuro.  

É importante que você lê este tipo de informações de forma que você 
totalmente pode compreender os benefícios de comer carne orgânica 
e o quão mortal venenosa é para comer carne de boi não orgânico, 
avícula, ovos, etc., mas 100 vezes piores! Eu tive uma mulher 
escrever para mim uma vez e diz, "Mas galinha e carne de boi 
orgânicos é tão caro. Realmente não pode haver aquele grande de 
uma diferença." Eu simplesmente disse, "Se eu tomasse um bife e 
acidentalmente soltei isto na rua, você ainda comeria isto?" Claro que 
não. Se você em um restaurante e eles eram soltos sua comida no 
chão, você comeria isto? Claro que não. Isto é exatamente o que 
você está fazendo quando você estiver comprando carne de boi não 
orgânico, avícula, ovos, etc. Você está conseguindo o mais tóxico, 
comida venenosa você pode imaginar, mas você pensa que é uma 
pechincha porque é barato em preço. Povos, não sejam brainwashed 
e parada sendo estúpido. Acorde, abra seus olhos, e prestem 
atenção. Você está sendo brainwashed pelas companhias que são 
vender você estes produtos e chamando isto comida. Você está sendo 
brainwashed, mentido para, e enganado. A razão o material é barato 
é porque é defecar! A razão orgânica é mais cara é porque é puro. O 
que é sua saúde no valor de? Consiga este livro. O livro é Confiança 
de Cérebro, o autor é Colm Kelleher, Ph.D., A editora é Paraview 
Embolsa Livros, e está disponível em Amazon.com.  

A ABC é Bom dia a América Me ataca!  

A ABC é Bom dia televisão da América mostra, no momento eu estou 
escrevendo este artigo, está pondo junto o que eu acredito estar um 
unilateral, falso, e história enganosas sobre mim e meu livro de Curas 
Naturais mais vendidas. Quando você está lendo esta comunicação 
existe uma boa chance que a história pode ter já corrido. Sem ver a 
história final, eu darei a você os fatos interessantes como eu sei eles 
até este ponto. Como vocês todos conhecem, as companhias de 
droga não querem que eu venda meu livro e expondo o fato que 
droga são ineficaz e inseguro, e isso existem curas de fato natural 
para virtualmente toda doença. As companhias de droga não querem 
que você saiba que eles estão só em negócios para ganhar dinheiro e 
vender você mais drogas.  



As companhias de comida importante querem meu livro fora do 
mercado porque eles não querem que-me expondo o fato que as 
companhias de comida importante estão secretamente pondo 
substâncias químicas e ingredientes na comida de propósito para 
aumentar seu apetite, conseguem você fisicamente viciadas e fazem 
você que 444 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que 
Você saiba  

Gordura. Ambas a indústria e indústria de comida farmacêutica 
poderosa estão gastando milhões de dólares em campanhas de 
relações públicas, dirigindo milhões de dólares para lobbyists em 
Washington e fazendo pressão sobre políticos de Washington usar 
agências gostarem do FDA e o FTC me parar de vender meu livro.  

O FTC usa "organizações de notícias" e TV mostra como ABC é Bom 
dia a América espalhar sua propaganda de Trudeau anti-Kevin. A ABC 
é Bom dia a América mostra está fortemente patrocinada por ambas 
as companhias de droga e a indústria de comida importante. Então, 
ABC não quer que eu venda meu livro qualquer um. Eles têm um 
conflito importante de interesse. Aqui é o que eu acredito que 
aconteceu.  

A Comissão de Comércio Federal enviou fora imprensa falsa e 
enganosa lançou para organizações de notícias ao redor do país 
tentando conseguir pessoas correr histórias negativas em mim e meu 
livro de Curas Naturais porque se tornou a mais rápida-venda livro 
em história Americana. Dezenas de milhões das pessoas eram 
exposto para a verdade chocante e sujos pequenos segredos sobre a 
indústria de droga e a indústria de comida. Ambas destas indústrias 
começadas a usarem os milhões de dólares que eles têm disponível 
para espalhar informações enganosas e falsas sobre meu livro e me. 
As redes de televisão importante que conseguem centenas de 
milhões de dólares em dinheiro de patrocínio de ambas a indústria de 
comida e a indústria de droga tem pressão colocar eles por aquelas 
indústrias para correr histórias negativas sobre meu livro e me. Os 
repórteres individuais fazendo estas histórias e os produtores destas 
histórias, provavelmente possua linhagem nas companhias de comida 
rápida, companhias de indústria de comida importante e companhias 
farmacêuticas. Meu livro está provavelmente tendo um adverso afeta 
sozinho provê carteiras, então eles têm um incentivo importante para 
correr histórias negativas sobre meu livro e me.  



Aparece que o FTC covertly trabalhado com a ABC é Bom dia a 
América, dando a eles informações falsas e enganosas sobre meu 
livro e me. A ABC é Bom dia a América me chamou, pedindo mim 
para fazer uma entrevista batida. Todos nós sabemos aquele quando 
uma organização de notícias fizermos uma entrevista batida que eles 
têm a habilidade de editar aquela entrevista e fazem que você parece 
com um idiota completo. Sua edição seletiva também torce e engana 
os fatos e verdade. Então, a maioria das pessoas proeminentes não 
fazem bateram entrevistas, eles só farão entrevistas ao vivo. Deste 
modo, não pode haver nenhuma edição e você pode ouvir as 
informações completas em uma forma inédita. Eu disse Notícias da 
ABC que eu seria mais que feliz para ir para Nova Iorque em minha 
própria despesa e faz uma entrevista ao vivo. Eles categoricamente 
negaram meu Material de Gratificação Livre: Artigos de comunicação 
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Pedido. Eles só quiseram fazer uma entrevista batida, de forma que 
eles podiam assassinar meus comentários e produzia um pedaço que 
estava unilateral, parcial, falso e enganoso.  

Embora eles souberam que eu recusei fazendo um batido 
entrevistado, eles chegaram em minha casa sem ser anunciado às 
7:15 da manhã com máquinas fotográficas de TV e repórteres. Eu 
estava ainda na cama dormindo. Às 7:15 da manhã, totalmente sem 
ser anunciado, a tripulação de filme de Notícias da ABC começou a 
bater em minha porta e tocando a campainha ininterrupta por trinta 
minutos! Que não profissionais, rudes, e que invasão de isolamento. 
Por que eles apareceram a 7:15 da manhã? De forma que eles 
podiam fazer aparecer que eu estava pouco disposto a responder a 
porta e responder suas perguntas. Isto é falso e enganoso.  

Eu gostaria de enviar uma tripulação de filme de minhas próprias 
para as casas dos repórteres individuais do e produtores, como 
também para o presidente da ABC Bom dia a América mostra, e 
estrondo em suas portas às 7:15 da manhã exigente uma entrevista 
pessoal. Eu gostaria eles de ver como sente!  

O repórter começou a gritar pela porta que meu livro não conteve 
curas naturais. Isto é falso e enganoso. Em Capítulo 6 de meu 
registra especificamente diz que a cura para toda doença está 
fazendo as coisas em Capítulo 6. O livro dá a você a cura natural para 
toda doença. Qualquer declaração caso contrário é falsa e enganosa. 
O repórter também começou a gritar pela porta que muitas pessoas 



eram infelizes com o livro porque eles sentiram que o livro não 
conteve curas naturais. Isto é falso e enganoso também. Eu 
recupero- 500 es-mail por dia. A maioria vasta destas pessoas 
absolutamente ama o livro e para aquelas pessoas que são espertos 
suficiente para fazer as coisas em Capítulo 6, aqueles relatório de 
indivíduos que eles estão vendo suas doenças e enfermidades 
diminuem ou ser totalmente curadas.  

O fato é, se ABC retrata quaisquer destas situações falsas e 
enganosas, eu tomarei ação volumosa e imediata contra esta 
organização. Por exemplo, se ABC fosse Bom dia a América mostra 
tenta fazer você acreditar que eu neguei fazer uma entrevista ou não 
vir para a porta quando eles vieram para fazer uma entrevista, isto é 
falso e enganoso. Eu absolutamente aceitei fazendo uma entrevista 
ao vivo. Se Notícias da ABC não claramente declara que eles vieram 
para minha porta às 7:15 da manhã e batido nele por trinta minutos, 
e eles tentam sugerir que eu estava pouco disposto a responder a 
porta, isto é falso e enganoso. Eles me despertaram fora da cama e, 
claro, eu não responderia a porta. Estes repórteres eram tão 
agressivos e rudes, eles não partiriam quando solicitou fazer isso. Eu 
tive que chamar a polícia e a polícia escoltaram eles fora da 
propriedade que 446 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
querem que Você saiba  

Para transgrida. Se ABC fosse Bom dia a América segmenta sugere 
que o livro não contenha curas naturais, isto é notoriamente infiel, 
como o livro contém a cura natural para toda doença e claramente 
diz isso. Se Notícias da ABC sugere aquelas porcentagens enormes 
das pessoas são infelizes com o livro, isto é notoriamente infiel como 
a maioria vasta das pessoas eu ouço sobre que compro o livro, que 
leia a cobertura de livro para-cobrir, absolutamente ame as 
informações que está nele e estão beneficiando muito disto.  

Você precisa saber aquelas organizações de notícias não fornecem 
você com preciso, verdadeiro "notícias." Você tem que saber aquelas 
organizações como ABC é Bom dia a América não são organizações 
de notícias dando a você fatos. Eles são máquinas de propaganda que 
estão em efeito possuídos pelos patrocinadores. A ABC é Bom dia a 
América mostra é nada além de uma máquina de propaganda para as 
companhias de droga e a indústria de comida. As companhias de 
droga e a indústria de comida odeiam meu livro e odeiam-me 
soprando o apito em suas decepções e mentiras. Eles usam estas 
organizações para abafar Primeiro direitos de Emenda das pessoas. 



Você pode ser seguro que eu estou tomando o papel principal neste 
país em lutar estas organizações de notícias de retratos falsos e 
enganosos de informações.  

Um bom exemplo disto é o promotor de boxe Don Rei. A rede de TV 
ESPN produziu um segmento sobre Rei de Don. Este segmento deu a 
impressão que estava dando os fatos de espectador" sobre Rei de 
Don. Deu o espectador a impressão que estava reportando "notícias" 
sobre Rei de Don. Isto não era verdade. Este segmento meramente 
estava dando as opiniões dos produtores. Retratou informações que 
podem ter sido infiéis e falso, e era pelo menos enganoso. Não deu a 
você a verdade inteira, retrato honrado, claro, equilibrado de Rei de 
Don. Este acontece o tempo todo na mídia de notícias. Acontece em 
jornais, revistas, televisão e rádio. Estas organizações de notícias não 
são mais apresentando notícias efetivas. Eles são nada além de 
máquinas de propaganda para as companhias publicamente 
negociadas que possuem eles. O rei de Don estava tão furioso que 
ele surpreendeu que o mundo arquivando um $2.5 bilhão processo 
contra ESPN. Eu sustento ação 100 por cento do Rei de Don. Nós 
temos que parar as estações de televisão, as estações de rádio, os 
jornais e revistas de ter a habilidade de torcer fatos e informações 
presentes que é falso, enganando e enganoso. As pessoas precisam 
saber os conflitos de interesses com estas estações em relação às 
histórias e pontos de vista que eles expressam. As pessoas precisam 
saber aquele quando uma estação de TV disser algo é ruim, isso 
podendo haver incentivos financeiros para aquela estação dizer que 
algo é ruim. Material de Gratificação das pessoas Livres: Artigos de 
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Precise ter revelação cheia. Honestidade, verdade, e justiça na mídia 
devia ser algo que este país exige. Se não, então TV, rádio, jornais e 
revistas continuarão a ser nada além das saídas de propaganda 
daqueles que possuem eles, usando eles para seus próprios egoísmos 
financeiros pessoais.  

Por favor sustente mim em minha briga contra esta injustiça. Escreva 
ABC é Bom dia a América, e diga a eles que você ama este livro e 
você amar o trabalho que eu estou fazendo. Diga a eles que você 
está chateado com seu retrato unilateral, parcial, injusto de meu livro 
e me. Diga a eles que você está chateado que os patrocinadores de 
seu show, as companhias de droga e a indústria de comida, tenham 
tal habilidade de ditar o conteúdo de sua programação. Diga a eles 
que você pensa que era injusto para os repórteres estar batendo em 



minha porta às 7:15 da manhã Dizer a eles que você está louco como 
inferno, e não vai tomar isto mais. Por favor saiba que isto não será a 
última batalha. Eu obrigado por seu suporte como eu luto este não 
batalhar para mim, mas para você. Lembre de povos; Eu não preciso 
estar fazendo isto. Eu sei tudo isso informações. Eu tenho isto. Minha 
família tem isto. Nós apreciamos saúde espetacular. Nós não 
tomamos drogas; Nós não ficamos doentes. Nós sabemos esta 
informações. Eu estou fazendo este trabalho para você, e acredite me 
em que eu esteja tomando quantias volumosas de calor e abusar 
porque eu escolhi esta missão. Por favor continue seu suporte.  

O domingo Pode Curar Doença  

No livro de Curas Naturais eu converso sobre o fato que o sol não 
causa câncer de pele. O sol é precisado por toda vida. Se você não 
gastar tempo ao sol que você estará doente. O sol é vital para saúde, 
longevidade e ser doença livre. Se você estiver doente, uma das 
coisas que você deve ser sair no sol. que eu posso dizer a você este, 
que o sol propriamente pode virtualmente doença de cura. Toda coisa 
viva no planeta, com a exceção rara, não pode viver sem energia 
solar do sol. Virtualmente toda coisa viva na Terra de Planeta precisa 
do sol para sobreviver. (Existem exceções raras a este, claro.) A luz 
solar de necessidades de corpo humano para funcionar em níveis 
favoráveis e ser saudável. Sem luz solar, um anfitrião inteiro de 
anormalidades e doenças físicos ficam prevalecente. Sem luz solar 
você desenvolve doenças, inclusive depressão, falta de energia, sono 
pobre, digestão pobre, ganho de peso, artrite, constipação, 
respiração ruim, corpo odor, câncer, pressão alta, colesterol alto, 
diabete, Sobre a qual desordem da atenção deficitária, tensão, 
enxaquecas, suscetibilidade para frios, Mais e infecções virais, PMS, 
deficiência orgânica de erétil, perda de desejo sexual em mulheres, 
infertilidade, ansiedade e mais. O sol pode prevenir todas estas 448 
Curas Naturais "que Eles" Não querem que Você saiba  

Doenças. O sol POTENCIALMENTE pode CURAR VOCÊ DE TODAS 
ESTAS DOENÇAS. Isto é um exemplo de um "cura natural" que eles 
não querem que você saiba sobre! Por que uma companhia de droga 
quereria você saber que a cura natural para depressão está 
simplesmente conseguindo um pouco de luz solar? Eles não querem 
você saber esta verdade. Tudo que eles querem fazer é vender você 
droga. Pense sobre aquele longo e duro. Eu direi isto inúmeras vezes, 
companhias de droga só têm um objetivo e isto é para vender mais 



drogas. As companhias de droga não querem curar ou prevenir 
doença. Se eles fizeram, eles todos seriam fora do mercado.  

O sol causa a pele para enrugar e parecer velho? Não. Uma das 
coisas que o sol é tirar das toxinas de corpo até a pele. Também 
estimula re-crescimento de cela, que realmente faz que você parece 
mais jovem e mantém sua ruga de pele livre. Por que é então 
aquelas pessoas que gastam horas e horas ao sol têm uma 
propensão para ter pele evaporado e pele enrugada e parecem mais 
velhas que eles são? A razão é porque eles são tão tóxicos. Quando 
seu corpo é tóxico, o sol tirará daquele corpo e traz aquelas toxinas 
para a superfície. Isto é uma boa coisa. Ajuda que você limpa e 
desintoxica seu sistema, mantendo você jovem, bonito e saudável.  

Porém, se você for nutriente deficiente, especificamente nos bons 
óleos e gorduras que você precisa em sua dieta, exposição excessiva 
ou prolongada ao sol pode fazer estes problemas. A solução? Muito 
simples, você absolutamente sol de necessidade para saúde e 
longevidade. Porém, a menos que você seja quase tóxico livre, não 
tenha nenhuma deficiência nutricional, estão equilibrando seu caos de 
eletromagnético e são exposição de tensão livre, excessivo acima de 
um período longo de tempo pode fazer sua pele parecer dura, seque 
e enrugada. Então, a solução está para primeiramente faz as coisas 
em Capítulo 6 do livro. Eu acredito em que este terá certeza que você 
seja tóxico livre, que você não tem deficiências nutricionais, que você 
está equilibrando o caos de eletromagnético ao redor seu corpo e que 
seus níveis de tensão são dramaticamente reduzidos. Então, você 
pode gastar tanto tempo ao sol como você quer e se beneficiará 
você. Existe um caveat para este: Todo pigmento da pessoa é 
diferente e queima" em um nível diferente. Obviamente, use bom 
senso. Se você for branco de pálido e não tem estado fora ao sol em 
anos, não saia ao sol no meio do dia por quatro horas. Você ficará 
queimado pelo sol, e ele não será uma boa coisa! Construa o tempo 
no sol.  

É importante tomar banho de sol e consegue sol acima de seu corpo 
inteiro. Lembre: Nunca sempre, já use qualquer protetor de sol. Não 
ponha nada Material de Gratificação Livre: Artigos de comunicação 
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Em sua pele que você não pode comer. Câncer de pele de causa de 
protetores de sol. Toda pessoa é diferente, mas eu darei a você um 
bom caminho para começar seu tomando banho de sol. Tome banho 



seu corpo inteiro em luz solar por quinze minutos de manhã, dentro 
das primeiras quatro horas depois de amanhecer ou à noite dentro 
das últimas quatro horas na frente de pôr-do-sol. Quinze minutos em 
diante ambos os lados é um bom lugar para começar. Construa e 
consiga tanto sol como com que você se sente confortável.  

Existe também um benefício muito importante adicional disponível de 
energia solar e o sol e isto é chamado "sol olhando." 
(Www.solarhealing.com) domingo olhando está olhando realmente 
para o sol. Isto pode só ser feito logo depois de amanhecer ou direito 
na frente de pôr-do-sol. Outros tempos seriam muito perigosos para 
os olhos. Porém, os benefícios de saúde de sol olhando vão até além 
daquele de tomar banho de sol. Eu encorajaria que você fosse para 
este Site da Web para aprender mais informações sobre sol olhando. 
Eu vi e ouvi falar de centenas das pessoas que têm virtualmente 
curado eles mesmos de doenças graves simplesmente tomando 
banho de sol e sol olhando. Este sons incríveis para algumas pessoas. 
Ele sons loucos e absurdos para algumas pessoas. Os fatos são que 
você pode curar e prevenir quase todas as doenças por sol olhando e 
tomando banho de sol. É por isso que é uma das coisas em Capítulo 6 
que eu digo que posso ajudar você curar e prevenir virtualmente toda 
doença. Isto é outro omitido, simples "cura natural." E a melhor parte 
é esta cura natural está livre. Não pense só porque é fácil e livre que 
não é uma cura natural. É uma cura natural para doença. 
Absolutamente curará a doença que VOCÊ TEM? Eu não sei, mas eu 
sei que ajudará que VOCÊ CURA OU PREVINE QUALQUER DOENÇA 
que VOCÊ TEM. Eu sei e acredito que fará o curar e processo curativo 
acontecer melhor e mais rápido e mais completamente.  

O que É um Suplemento de Comida Inteira?  

Eu consigo esta pergunta o tempo todo. Em meu livro eu digo que 
não tomo vitaminas e minerais. Eu faço aquela declaração porque a 
maioria de vitaminas e minerais vendidos são vendidos pelas 
companhias que estão só em negócios para ganhar dinheiro. Esta 
vitamina e companhias minerais são principalmente publicamente 
negociadas e só quiseram vender vitaminas e minerais. Eles, falando 
de modo geral, são como as companhias de droga, eles não têm um 
interesse em curar ou prevenir doença, eles só têm um interesse em 
conseguir você para comprar suas pílulas. A maior parte destas 
companhias gastam mais dinheiro em marketing, embalagem e 
publicidade que eles fazem em pesquisa e em desenvolvimento seus 
produtos. Eles seletos, como um General decide de dedo polegar, 



ingredientes 450 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem 
que Você saiba  

Isso são o mais baratos disponíveis. Eles não estão preocupados com 
o quão efetivo o produto é. Eles estão só preocupados sobre como 
EFICAZMENTE O PRODUTO VENDE. Então, eu digo que não compro 
ou uso "vitamina e suplementos minerais."  

A outra coisa sobre este assunto mais é "peritos de saúde" que 
promovam vitaminas e minerais realmente vendem vitaminas e 
minerais e ganham dinheiro quando você comprar vitaminas e 
minerais. Existe um conflito financeiro de interesse aqui. Eu não 
vendo quaisquer produtos; Então, eu posso dar a você uma opinião 
honrada. Se você vier para minha casa que você verá que eu tenho 
um total de gabinete de suplementos nutricionais. Eu constantemente 
estou observando outros e pessoalmente suplementos de prova 
nutricionais em eu mesmo. Eu constantemente estou fazendo 
pesquisa individual em suplementos nutricionais para ver o quão 
efetivos eles são. Eu levanto o telefone e eu chamar estas 
companhias e conversa para os presidentes e CEOs e investigar como 
estes produtos são fabricados, e se eles trabalharem. Eu vejo se as 
pessoas vendem eles são apaixonadamente atrás do produto ou eles 
estão fazendo isto "só para o dinheiro." Aqui é uma das verdades 
mais chocantes. Fez você saber que os presidentes e executivos 
sêniores de quase toda vitamina e companhia minerais NÃO TOMAM 
AS VITAMINAS E MINERAIS ELES VENDEREM! Está certo. Eles e suas 
famílias até não tomam as vitaminas que eles estão tentando 
conseguir você comprar. Isto está chocando, mas verdade. Porém, 
embora eu digo que não tomo vitaminas e minerais, eu também digo 
em meu livro que você tem deficiências nutricionais. Eu digo em meu 
livro que você é deficiente em vitaminas e minerais, enzimas e outro 
vários cofactors. Eu acredito naquelas deficiências nutricionais são 
um dos importantes causas de enfermidade e doença. Então o que eu 
digo é que você precisa lidar com as deficiências nutricionais. Mas, 
você não pode lidar com eles tomando vitaminas e minerais.  

O melhor caminho para lidar com deficiências nutricionais é para 
limpar totalmente todas as toxinas em seu corpo fazendo os vários 
limpa que eu recomendo. Este permitirá a você absorver mais 
nutrientes e lidar com muitas das deficiências nutricionais que você 
está experimentando.  



Eu também sugiro que você pare de comida de comer que é nutrição 
tóxica e carente, como comida de restaurantes de comida rápida e 
frutas não orgânicas, legumes, carne e outros produtos.  

Eu também sugiro que você compre uma boa máquina de suco e 
bebida um ou dois óculos de suco fresco um dia feito com fruta e/ou 
legumes orgânicos. Isto ajudará eliminar ou reduzir suas deficiências 
nutricionais. Material de gratificação livre: Artigos de comunicação 
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Então eu sugiro que você tome um "suplemento de comida inteira." 
Simplesmente tomando um suplemento de comida inteira pode 
reduzir ou eliminar suas deficiências nutricionais. Quando isto 
acontecer que você virtualmente pode curar você mesmo de toda 
doença. É minha contenção que todas as doenças são causadas pelas 
mesmas coisas, uma da qual é deficiências nutricionais. Se você 
resolver as deficiências nutricionais seu corpo tem a habilidade de 
curar propriamente. Pense sobre isto. Seu corpo tem a habilidade de 
curar propriamente! Se você cortar seu dedo, ainda que você não fez 
nada para isto, o corte curaria propriamente. Você não tem que fazer 
qualquer coisa! Seu corpo pode curar propriamente. Porém, não pode 
curar propriamente ou ter um tempo mais duro de curativo 
propriamente se for nutritionally deficiente. Quando seu corpo é 
nutritionally deficiente que você sucumbe para vírus e bactéria você 
levanta e seu corpo começa a quebrar nas áreas geneticamente 
fracas. Então, é vital para eliminar ou reduzir suas deficiências 
nutricionais. Os suplementos de comida inteira são uma boa solução.  

O que são suplementos de comida inteira? Bem, eu não posso dar a 
você marcas de produto específico. O FTC, eu estou certo, está 
secretamente conseguindo esta comunicação, lendo toda palavra e 
esperando por mim cometer um engano de forma que eles podem se 
lançar sobre gostam do Gestapo, prenda-me, lance-me em prisão, 
processe-me, e feche minha habilidade de informar você da verdade 
sobre saúde e nutrição. Porém, nós fizemos uns enormes avançar 
conseguindo o FTC conceder que eu posso me referir você a uma 
saúde licenciada-se importa médico. A saúde licenciada-se importa 
médicos que eu posso me referir você a poder fazer qualquer que 
eles querem. Eles não estão debaixo das restrições que eu estou 
debaixo de. Então, se você fosse perguntar a um dos seguintes saúde 
licenciada-se importar médicos qualquer pergunta específica, eles 
podem dizer a você e dar a você respostas específicas. As boas 



notícias são as respostas que eles dão que você será quase a mesma 
coisa respostas que eu daria a você.  

Os suplementos de comida inteira que eu habitualmente tomo incluo 
pólen de abelha, não-congele secada geléia real, chlorella, algas 
verdes azuis, spirulina, algas marinhas vermelhas, cru unfiltered mel, 
cápsulas de suco de cevada, cápsulas de alfafa, wheatgrass cápsulas, 
cápsulas ou tabletes são feitos de 100percent orgânicos congela 
secado legume e/ou sucos de fruta desidratados.  

Embora eu não possa mencionar a marca, eu estou olhando para um 
suplemento que eu tomo que tenho os ingredientes seguintes: Suco 
de beterraba vermelha raiz desidratada, talo de aipo e folha, raiz de 
suco de cenoura desidratada, cabra whey, purpúrea dulse alga e folha 
de espinafre. Todos os os ingredientes acimas são de 100 por cento 
orgânicos. Outros suplementos de comida inteira excelentes são 
cápsulas que incluem brotos. O que eu tenho em minha mão tem os 
ingredientes seguintes: Brotos de soja, brotos de cebola, kale 452 
Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Brotos, brotos de brócolos, brotos de erva-doce, brotos de feijão, 
brotos de alfafa e brotos de mostarda. Estes suplementos que eu 
estou referindo a estamos comida de fato concentradas. Outro 
produto de comida inteira excelente é chamado hydrilla. Pode tomar 
uma cura de suplemento de comida inteira você de câncer? 
Absolutamente, sim. Curará 100 por cento das pessoas que têm 
câncer? Absolutamente não. Se você tiver câncer ou qualquer 
doença, um dos importantes razões você tem a doença é deficiências 
nutricionais. Quando você não mais tem deficiências nutricionais seu 
corpo pode curar propriamente e curar propriamente de toda doença 
que você tem. Isto é verdade para QUALQUER DOENÇA. Lembre, não 
existe um suplemento de comida, ou comida, ou erva, ou remédio 
homeopático, ou óleo essencial, ou qualquer coisa isto, por lei, pode 
ser dita para prevenir, trate, ou cure uma doença.  

Lembre, a Comida e Drogue Administração fez a lei que diz, "Só uma 
droga pode curar, previna ou trate uma doença." Se alguém vender 
um suplemento de comida inteira faz uma reivindicação que isto, de 
fato, pode tratar, previna ou cure uma doença, aquela pessoa irá 
para prisão e todos os seus produtos serão confiscados e destruídos 
pela Comida e Drogarão Administração. Isto é a loucura que nós 
vivemos em hoje saúde-nos importa ambiente. Quando as pessoas 
vêm para mim e dizem, "eu tenho esta doença, o que é a cura?" Eu 



sempre pergunto a eles se eles fizessem o limpar? Eles estão 
tomando um suplemento de comida inteira? Eles trataram suas 
deficiências nutricionais? Eles eliminaram ou reduzido o caos de 
eletromagnético afetando seus corpos? E, o que eles fizeram para 
reduzir sua tensão que é presa no corpo? A resposta é, estas pessoas 
não fizeram nada, ainda eles ainda querem isto "cura." Eu estava em 
um rádio mostra hoje e uma mulher telefonou e disse, "eu tenho 
enxaquecas o tempo todo e quando eu consegui seu livro que eu quis 
saber o que a pílula ou erva é que eu posso tomar curar minhas 
enxaquecas." Eu disse, "Bem, vamos ir por algumas coisas primeiras. 
Você come microwaved comida?" "Bem, sim, mas isso não tem nada 
a ver com isto, Kevin." "Você come em restaurantes de comida 
rápida?" "Bem, sim, mas isso não tem nada a ver com isto, Kevin." 
"Você bebe refrigerantes de dieta?" "Sim, mas isso não tem nada a 
ver com isto, Kevin. Eu quero saber o que eu posso comprar e tomar 
isso livrará-se de minhas enxaquecas."  

Eu tentei explicar para sua que ela precisa perguntar, o que está 
causando suas enxaquecas. Podia ser toxinas, podia ser deficiências 
nutricionais, podia ser tensão sentimental, podia ser que seu corpo 
está fora de alinhamento e ela simplesmente precisa de um ajuste de 
quiroprática. Ela pode ter um problema de TMJ em sua mandíbula 
que precisa de um ajuste. Não é uma pílula que vai resolver seu 
problema. Você tem que perguntar o que está causando o Material de 
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E endereço que primeiro. Tomando um suplemento de comida inteira 
é vital porque ajudará manivela suas deficiências nutricionais e 
permitirá a você prevenir e curar você mesmo de virtualmente toda 
doença mais rápida que se você ainda tiver deficiências nutricionais.  

Recomendação de produto e Segredo de Perda de Peso: Orgânico, 
Não refinado, Óleo de Coco de Virgem  

Aqui é um produto surpreendente que pode ter benefícios tremendos, 
como também ajudam que você perde peso mais rápido e mais fácil 
que sempre. Não refinado, puro, orgânico, óleo de coco de virgem é 
um produto que cai naquela "categoria milagrosa. Tudo que você é 
levar uma colher de sopa cheia de manhã e uma colher de sopa cheia 
na tarde recente. Se você fizer isto todo dia por trinta dias, aqui é o 
que você podia achar. A pressão alta pode ser uma coisa do passado. 
Os problemas de circulação desaparecem. Balanços de humor, ido. 
Depressão, ergueu. Constipação, curada. Dor de artrite, reduzida ou 



eliminada. Câncer, em remissão. Colesterol, normalizou. Ácido reflux 
e azia, diminuídos ou ido para sempre. Oh, e aqui é um efeito 
colateral importante: Se você for sobrepeso, você provavelmente 
perderá dez libras! Este óleo tem um efeito dramático, positivo no 
corpo. A saúde-dando propriedades que contém estão subjugando. 
Em assuntos a chegar desta comunicação eu fornecerei você com 
mais referências neste óleo assim você pode ler toda a pesquisa se 
você for tão propenso. Porém, eu tomo isto todo dia e pessoalmente 
pode dizer a você que os efeitos estão surpreendendo. Quando eu 
comecei a tomar este dentro três dias todas as minhas calças 
estavam caindo. Este aconteceu em só três dias. Eu não embarquei 
na balança assim eu não sei quanto peso eu perdi, mas todas as 
minhas calças estavam caindo. Eles eram todos muito grandes em só 
três dias. Eu não podia acreditar nisto. Tente e então escreve para 
mim com sua história de sucesso.  

Eu Processei a Comissão de Comércio Federal  

Eu fiz o desconhecido. Eu processei o grande, poderosa e toda-
Comissão de Comércio Federal poderoso! Nunca antes de em história 
tem um cidadão individual decidido lutar o goliath em Washington e 
parar o enganoso do público Americano. A Comissão de Comércio 
Federal é uma das organizações mais corrupto político no mundo. 
Estava comissionado para proteger consumidores de monopólios e 
proteger consumidores de publicidade falsa e enganosa, entre outras 
coisas. Infelizmente, hoje, a Comissão de Comércio Federal faz o 
oposto exato. O FTC realmente toma ativamente parte em proteger 
os monopólios que existem e 454 Curas Naturais "Sobre as quais 
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Em proteger as companhias que estão apagando publicidade falsa e 
enganosa. Adicionalmente, a Comissão de Comércio Federal é 
provavelmente o número-um violador de seu próprio falso e padrões 
de publicidade enganosos.  

O FTC apaga repetidamente imprensa lança que são notoriamente e 
blatantly falso e enganoso. A corrupção deve parar. O governo deve 
parar de aproveitar-se dos cidadãos. As corporações multinacionais 
grandes devem parar de pôr ética de lucro acima, integridade e 
honestidade. Nós, como uma sociedade, estão sendo deixadas 
doentes de propósito de forma que companhias grandes podem fazer 
bilhões de dólares em lucros. Isto deve cessar. O FTC é tomar parte 
em ajudar este a continuar a acontecer. Eles devem ser parados. O 



FTC deveria proteger nós; Ao invés ele está protegendo as 
corporações multinacionais grandes.  

Considere isto, a Comissão de Comércio Federal não toma nenhuma 
ação contra corporações multinacionais grandes em relação a falsas e 
publicidade enganosa. Não fica assombroso, a corporação 
multinacional grande nunca toma parte em alguma publicidade falsa 
e enganosa embora eles produzem a maioria de anúncios? A razão o 
FTC não toma nenhuma ação contra a publicidade das companhias 
grandes não é porque eles não são falsos e enganosos—eles 
notoriamente são—mas porque aquelas companhias estão pagando 
milhões de dólares para lobbyists e políticos que estão então dizendo 
o FTC não tomar ação contra eles. O exemplo mais flagrante disto é o 
anúncio para a droga Celebrex. Este anúncio era tão blatantly falso e 
enganoso que o FDA realmente disse que este anúncio deve ser 
tomado fora do mercado porque era tão falso e enganoso. A 
Comissão de Comércio Federal é a agência que deveria tomar ação 
contra companhias que produzem publicidade falsa e enganosa e 
arrancam os consumidores. Aqui é um anúncio que era julgado falso 
e enganoso, e julgou ter consumidores arrancado de centenas de 
milhões de dólares, ainda o FTC permanece mudo. O FTC devia ter 
processado o fabricante de Celebrex, exigiu a companhia para pagar 
milhões de dólares em multas e dar 100 por cento que consumidor 
repara para todas as pessoas que tomaram aquela droga baseada 
nas falsidades ideológicas falsas no anúncio, mas o FTC não toma 
nenhuma ação. Por que? Por causa de político payoffs.  

O FTC não está interessado em proteger os consumidores; está 
interessado em proteger os lucros das companhias grandes. O FTC 
repetidamente processa pessoas como eu mesmo que anuncio 
truthfully e honestamente, mas cujos produtos e opiniões podem ter 
um efeito adverso nas companhias grandes. Isto é como o FTC 
protege os monopólios e protege Material de Gratificação Livre: 
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Os lucros das corporações grandes. Isto está errado e deve ser 
parado, que é por que eu tomei esta ação sem precedente em nome 
de todos os cidadãos processando a Comissão de Comércio Federal. 
Aqui é uma cópia da divulgação da imprensa relativo a esta ação. 
Para mais informações vão para www.kevinfightsback.com.  

Comissão de Comércio de Kevin Trudeau Sues Federais "Publicidade 
Falsa"  



O consumidor nacional Defende e Crítico de FTC Busca Fim para 
Vingança Contínua  

Chicago, 28 de fevereiro de 2005, Kevin Trudeau, um autor que está 
rapidamente tornando uma da nação está levando ativistas de 
consumidor, arquivados hoje dois ternos separados contra o governo 
dos Estados Unidos carregando a Comissão de Comércio Federal com 
informações de publicação falsa e enganosa.  

Sr. Trudeau está processando o FTC para muito quase o mesmo 
razão que o FTC processa pessoas, em essência, uma forma de 
publicidade falsa. De acordo com os ternos, o FTC tem, por seus 
próprios padrões, cometeu uma violação flagrante às regras 
governando comunicações enganosas.  

Em um acordo para povoar antes de litígio então pendente no 
Tribunal de Distrito dos Estados Unidos antes do Distrito Do norte de 
Illinois, o expressamente do governo reconheceu isto "[t]aqui não 
tenha sido não ou admissões de mal ou obrigação por [Kevin 
Trudeau]."  

Dentro de dias, porém, o FTC emitiu umas notícias lançarem 
difamando Sr. Trudeau em idioma que diretamente contradiz as 
condições do acordo de determinação por falsamente implicando que 
Sr. Trudeau era achado culpado de publicidade falsa.  

Sr. Trudeau está carregando que o FTC novamente, usar o próprio do 
FTC articulou padrão dado o "impressão líquida" em sua divulgação 
da imprensa que Sr. Trudeau foi achado culpado de mal, é um 
anunciante falso habitual, e era ordenado para pagar uma multa. De 
acordo com os ternos, estas são falsidades descaradas, que 
adicionalmente roubem Sr. Trudeau de qualquer benefício do acordo 
de determinação.  

Em 16 de fevereiro de 2005, Sr. Trudeau, por seus advogados, 
escreveu para o FTC pedindo a agência para remover as notícias 
enganosas lançarem de seu Site da Web, emita uma retração, poste 
a retração, e dissemina isto para todas as agências de notícias que 
receberam o original lançar.  

Em 22 de fevereiro, Branco Cristão, Conselho de Deputado Geral para 
Lei e Ética Administrativos, repelido este pedido afirmando que 456 
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O lançar não viola o acordo de determinação porque "nada na 
divulgação da imprensa se refere a qualquer '' de fato ou lei..."  

Incrivelmente, o FTC é deste modo defendendo suas ações 
relacionadas ao acordo de determinação declarando que suas 
alegações publicadas sobre Sr. Trudeau, que são apresentadas em 
suas novas lança como fato, são realmente insubstanciados.  

"O FTC tocou rápido e soltou com os fatos," disse David Bradford, um 
advogado com Jenner & Quarteirão que representou Sr. Trudeau em 
sua determinação com o FTC e em seus processos atuais contra a 
agência. "Se um anunciante manipulou a verdade gostar do FTC tem 
em seu Site da Web e notícias lançam, o FTC não hesitaria em 
processar eles para enganar o público. O FTC desconsiderou sua 
primeiramente obrigação para promover a verdade."  

Até a manchete do lançar estava enganando, Bradford disse. 
Declarou que Sr. Trudeau foi proibido de arejar infomercials, 
implicando uma proibição total. De fato, não existe nenhuma 
proibição de total; Realmente, Sr. Trudeau atualmente está arejando 
um do mais bem sucedido infomercials de todo o tempo, para um 
livro que é crítico do FTC.  

Os processos conseqüentemente carregam o FTC com vingança 
contra Sr. Trudeau. Em suas publicações, e em uma série altamente 
populares de TV infomercials, Trudeau abruptamente criticou 
agências federais e o FTC em particular, para trabalhar com a 
indústria farmacêutica para abafar discussão e marketing de comida e 
alternativas de medicina naturais.  

Sr. Trudeau é o autor de Curas Naturais "que Eles" Não querem que 
Você saiba Sobre, que discute remédios naturais para doenças e 
doenças comuns que não envolvem drogas caras ou alta-avaliada 
consulta médica. O livro se tornou um melhor-vendedor.  

Em um terno, Sr. Trudeau busca um declaratory julgamento que as 
notícias do FTC lançam é falsas e enganosas, que o FTC excedeu sua 
autoridade, e que o FTC injustamente buscou gelar exercício do Sr. 
Trudeau de seu Primeiro direitos de Emenda. Aquele terno busca um 
injunctive ordenar exigindo o FTC cessar seu wrongful conduta e 
corretas suas declarações enganosas. Segundo terno do Sr. Trudeau 
busca danos monetários não especificado para dano para seus 
negócios.  



"Esta brecha de contrato é tão calva-enfrentada que pode só 
representar uma tentativa combinada pelo governo para apagar 
Kevin," disse Kimball Anderson, um advogado com Winston & Strawn 
que também representa Sr. Trudeau. "Suas notícias lançam repete 
cargas isto, no Material de Gratificação Livre: Artigos de comunicação 
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Curso de litígio, nunca estava julgado. E agora (em sua carta de 22 
de fevereiro) o FTC até admite isto."  

As notícias de FTC lançam era, os ternos carregam, adicionalmente 
projetado para maximizar cobertura da imprensa negativa de Sr. 
Trudeau e seus negócios. É evidente de cobertura da imprensa que a 
estratégia tem sido infelizmente bem sucedida, como a cobertura 
resultada parece ter principalmente confiado, se não completamente, 
no FTC lança.  

- OOo  

Eu preciso de seu suporte nesta ação. Você pode escrever a 
Comissão de Comércio Federal e dizer a eles que você é outraged em 
como eles enganam o púbico e que você me cobre. Envie seu correio 
para Comissão de Comércio Federal, 600 Avenida de Pennsylvania, 
N.W., Washington, D.C. 20580; Ou fac-símile para (202) 326-2012, 
Atenção: Centro de Resposta de consumidor (CRC); ou e-mail indo 
para www.ftc.gov e clicando em "Arquive uma Reclamação."  

A ABC é Bom dia a América Apaga História Falsa e Enganosa em Mim 
e Meu Livro de Curas Natural  

A ABC é Bom dia a América fez uma história em mim e o livro de 
Curas Naturais. A história era notoriamente falsa e enganosa na 
impressão líquida que partiu nas pessoas assistindo isto. Isto é 
procedimento de padrão operacional pela mídia de notícia. Por que a 
mídia de notícias faria uma história negativa em meu livro? Muito 
simples. A maioria de anunciar dinheiro que ABC consegue ser da 
indústria farmacêutica e as companhias de comida grande. Estas são 
as duas indústrias que eu exponho o mais em meu livro para sua 
fraude e corrupção e como eles estão de fato nos fazendo doentes e 
gordura de propósito de forma que eles podem fazer mais lucros. Eu 
acredito que os patrocinadores façam pressão sobre que a ABC 
coloque esta história enganosa.  



O exemplo mais óbvio de como eles enganaram o público em sua 
história eram quando eles mostraram ao repórter que bate em minha 
porta e fez aparecer que eu estava pouco disposto a responder a 
porta e responder suas perguntas. O que eles falharam em mencionar 
eram que eles vieram para minha porta em aproximadamente 7:00 
da manhã de manhã sem ser anunciado. Deste modo, eles souberam 
que eu não podia responder a porta desde que eu estava ainda 
dormente. Isto está enganando. Também É enganoso porque eu 
repetidamente disse a eles que eu faria uma entrevista ao vivo em 
qualquer hora. Eles negaram meu pedido. Eu também repetidamente 
disse a eles que eu faria uma entrevista batida desde que eu podia 
visualizar como eles editaram meus comentários. Eles negaram meu 
pedido novamente. Você vê, é óbvio que eles quiseram 458 Curas 
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Para enganar você em acreditar que eu tive "algo para esconder" ou 
estava pouco disposto a responder suas perguntas. Eu preciso de seu 
suporte. Por favor escreva ABC é Bom dia a América e diz a eles que 
você é outraged em sua representação falsa e enganosa em sua 
história. Diga a eles quanto você se beneficiou do livro e minhas 
comunicações e como as informações estão de fato mudando sua 
saúde para a melhor. Eu preciso de seu suporte agora mais que 
nunca. Você pode escrever para a ABC na ABC, Inc., 500 RUA de 
Vista de S. Buena, Burbank, CA 91521-4551, ou telefonema (818) 
460-7477, ou e-mail netaudr@abc.com.  

Consiga As Toxinas Fora e Cura Sua Doença  

Lembre, virtualmente toda doença única é causada pela mesma 
coisa.  

Você tem muitas toxinas em seu corpo;  

Você tem deficiências nutricionais;  

O caos de eletromagnético adversamente está afetando você; Ou  

A tensão está causando seu corpo para ficar ácido e as debilidades 
genéticas para ser exposta e doença desenvolverem.  

 

Para curar qualquer doença que você deve descobrir o que a causa 
daquela doença é. Simplesmente não tente suprimir sintomas. As 
drogas só suprimem sintomas, e eles causam doença porque eles são 



tóxicos. Também É importante lembrar que não importa o que 
doença você tem, existe ninguém cura para uma doença porque o 
que causou sua doença particular pode ser diferente que o que 
causou outra pessoa que teve a mesma doença. Exemplo: Se dez 
pessoas vieram para mim com Esclerose Múltipla e perguntada, "O 
que é a cura?" Existe ninguém cura para Esclerose Múltipla. Cada um 
daquelas dez pessoas podiam ter os sintomas de Esclerose Múltipla, 
mas aqueles sintomas podiam ser causados por fatores diferentes. 
Um sintomas da pessoa de MS podiam ser causados por seu 
computador laptop ou microwaved de comer comida. Outros sintomas 
da pessoa de MS podiam ser causados por uma levedura de Candida 
overgrowth. Outros sintomas da pessoa de MS podiam ser causados 
por metal pesado toxicity. Outros sintomas da pessoa de MS podiam 
ser causados por Aspartame. Outros sintomas da pessoa de MS 
podiam ser causados por um pouco de prescrição ou droga de não-
prescrição eles atualmente estão tomando ou assumiu o comando 
dos anos. Outros sintomas da pessoa de MS podiam ser causados por 
alguma tensão ou trauma naquele individual é vitalício. Outros 
sintomas da pessoa de MS podiam simplesmente ser uma deficiência 
nutricional. Então, o tratamento para cada pessoa seria diferente. É 
por isso que eu sempre digo se você estiver doente ou se você quiser 
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Permaneça super saudável, é vitalmente importante ver uma saúde 
licenciada-se importar médico. Eu recomendo ver várias saúde 
licenciada-me importar de maneira de médicos regular para manter 
você saudável e não só tratar você quando você estiver doente. Eu 
acredito em que é importante ver várias pessoas porque cada pessoa 
olha para você de um ponto de vista diferente e usa um conjunto 
diferente de conhecimento de fundo e fatos para dar a você certas 
recomendações para manter você saudável ou cura sua doença.  

O fato é que você deve livrar-se de toxinas se você quiser 
permanecer saudável ou curar você mesmo de doença. É óbvio 
aquela doença de causa de toxinas, mas a maioria das pessoas que 
eu converso com fazer não acreditar que eles sejam tóxicos. Vamos 
olhar para a pesquisa; Vamos olhar para os fatos. Virtualmente todo 
tipo de comida você come em um restaurante é carregado com 
substâncias químicas. O ar é carregado com substâncias químicas e 
venenos. A água você toma banho em e chuveiro em é carregado 
com substâncias químicas e venenos estando absorvido em seu 
corpo. Toda loção, nata, pasta de dentes, xampu, sabão é carregado 



com venenos e substâncias químicas entrando em seu corpo. Toda 
não-prescrição e prescrição drogam que você assumiu o comando de 
sua vida é uma substância química que foi posta em seu corpo, etc., 
etc., etc. Estas toxinas e substâncias químicas não terminam de seu 
corpo; Eles ficam em você e criam um residual construindo efeito, 
que causa você para estar doente e propenso para doença. Era 
recentemente reportado aquelas substâncias químicas de combustível 
de foguete era achado em leite das mães. A Associated Press 
reportou, "Uma substância química tóxica usado em combustível de 
foguete era achado em virtualmente toda amostra assistiu um novo 
estudo de leite das mães de lactância." O relatório continuou a dizer 
aquelas substâncias químicas de combustível de foguete também era 
achado em virtualmente toda amostra de leite de leiteria testou que 
era puxado de prateleiras de supermercado. Estas mortais 
substâncias químicas também foram achadas em material da água 
potável em 35 estados e também em legumes! Isto devia ajudar 
convencer você que você está absolutamente cheio de substâncias 
químicas de veneno e toxinas. Isto é por que o número-uma coisa eu 
digo fazer é para limpar totalmente as toxinas de seu corpo e parar 
de pôr toxinas em seu corpo. Se você quiser permanecer saudável, 
isto é um absoluto deve.  

Mais Em DMSO  

Eu mencionei em uma comunicação prévia que DMSO (dimethyl 
sulfoxide) é água incolor, não tóxica solúvel líquida derivada de polpa 
de madeira. DMSO entra moléculas muito pequenas e tem a 
habilidade sem igual de penetrar a pele e celas muito depressa. É um 
solvente poderoso de ambos material inorgânico e orgânico. Sua 
habilidade penetrante é longe superior a maioria de qualquer outra 
substância. Entra gel e forma de nata. Quando aplicadas a suas 460 
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Pés, pode dentro de causa de momentos sua respiração para cheirar 
ligeiramente como alho. Isto é porque penetra muito depressa e viaja 
ao longo do corpo muito rapidamente. DMSO também prende água 
em uma taxa incrível. Tem uma atração tão poderosa para regar que 
pode até puxar isto fora da atmosfera. Quando você combinar 
habilidade do DMSO de penetrar e atrair água que você pode ver por 
que viaja ao longo do corpo muito rapidamente. É importante saber 
que DMSO é usado ao longo do mundo como um tratamento médico 
para muitas aflições, inclusive artrite, cabeça e danos espinhais, 
doenças infecciosas, cataratas, asma, sinusite, diabete, ciática, 



câncer, golpe, herpes simplex e muito, muito mais. Foi sabido inibir 
crescimento bacteriano, vírus e fungi. No Hospital Santa Monica em 
Praia de Rosario, México, Dr. W. Donsbach Curto usa DMSO e água 
oxigenada de hidrogênio por via intravenosa em virtualmente todo 
paciente de câncer com reportedly sucesso notável. Isto parece ser 
porque câncer não pode sobreviver em um ambiente de oxigênio rico. 
Ambos os DMSO e água oxigenada de hidrogênio conseguem oxigênio 
no corpo muito depressa. Ajuda alkalize o pH do corpo. Como eu 
mencionei antes, o FDA não permitirá o uso de DMSO para o 
tratamento de doença porque não é uma droga patenteável. Isto é 
feito não proteger pacientes, mas proteger os lucros das companhias 
de droga. Existe um grande livro escrito por William Fharel que 
conversa muito sobre DMSO e água oxigenada de hidrogênio. É 
chamado Nunca uma Erupção, e eu altamente recomendo isto. Está 
disponível na Internet.  

Que Pessoas Estão Dizendo  

Eu consigo milhares de e-mails toda semana das pessoas 
compartilhando suas experiências de fazer as coisas que eu 
recomendo em Capítulo 6 do livro de Curas Naturais. Aqui estão 
alguns comentários que espero que encorajarão você para fazer o 
limpar eu recomendar e começar a conseguir a nutrição que você 
precisa, eliminando o caos de eletromagnético, e reduzindo tensão.  

"Eu estou comendo mais que nunca antes de, apreciando isto mais, 
ainda perdeu cinco libras. Grande revelação."  

"Depois de lutar por anos para conseguir meu apartamento de 
estômago que finalmente é. É milagroso!"  

"Você merece um prêmio para destacar esta informações e 
restabelecendo minha boa saúde."  

"Obrigado por fazer-me sentir melhor que nunca antes de. É uma 
vergonha a maioria de americanos só não sabem esta informações."  
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"Meus amigos não acreditaram nisto, mas depois de fazer o limpar e 
perdendo sua bolsa que eles são todos os crentes."  

"Minha erupção cutânea de pele foi embora sem qualquer droga só 
fazendo o dois pontos limpa."  



"Você merece uma medalha. Muitas de minhas doenças já 
desapareceram."  

"Em menos que um mês meu estômago é quase apartamento. 
Agradeça Deus para informações sobre limpar."  

"Depois do limpar minha pele ser agora lisa e rosa, só goste de um 
pouco criança. Está espantando. Eu olho dez anos mais jovens."  

"Depois do dois pontos limpar eu perdi minha barriga de panela. É 
incrível. Ele trabalhos."  

"O dois pontos limpa fez o truque para mim. Meu estômago é uma 
coisa do passado."  

"Minha família inteira notou uma diferença. Ninguém podia acreditar 
como apartamento meu estômago era."  

"É óbvio por que nós não ouvimos sobre este. Os doutores perderiam 
negócios demais."  

 

"É verdadeiramente surpreendente como tudo mudanças com um 
dois pontos limpo. Menos cravings, não faminto, e não mais querendo 
ruim joga fora ou comida processada."  

"Soltos dois tamanhos de vestido em aproximadamente quatro 
semanas."  

"Eu tenho 91 anos, sinta fisicamente melhor e emocionalmente. Não 
tomando mais drogas que prejudicam o corpo e isso teve um grande 
choque."  

 

Livre-se de Sua Prata   

Eu ouvi falar das pessoas que limparam seu dois pontos, fígado, rins, 
parasitas eliminados, vírus, parados de comer comidas processadas e 
drogar ainda ainda têm sintomas e sentem que eles não estão em 
seus níveis de saúde favorável. Quando todo outro falhar, você deve 
tratar a devastação de metais dentais tóxicos, canais de raiz, e 
amálgamas de mercúrio. Esta informações estão ainda sendo 
ignoradas pela maioria de odontologia e medicina popular. Holistic 
medica (doutores que tratam a pessoa e doença inteira não justa) 
olhou para este assunto por anos. Foi reconhecido como tendo um 



choque devastador em sua saúde. O metal simplesmente não devia 
estar em sua boca. Os pesquisadores na Europa têm estimadas 462 
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Que talvez até metadas de todas as doenças e enfermidade 
degenerativas crônicas podem ser ligadas para os metais dentais 
tóxicos em sua boca. Ele mais notavelmente sintomas de causas 
como MS, do Parkinson, artrite, enxaquecas e falta de energia. 
Também Pode causar tensão, depressão, ansiedade, confusão 
mental, de insegurança, falta de concentração, irritabilidade, rim, 
cardíaco e até desordens respiratórias. Lembre, todos os metais 
dentais são tóxicos. Eles contêm toxinas sérias. Estas toxinas 
adversamente afetam seu fígado, timo, tiróide, baço, órgãos críticos, 
e muitas funções de corpo. Isto é uma toxina constante que pode 
desarranjo a habilidade do corpo de apresentar eficazmente, levando 
a doença e enfermidade. Se você estiver doente de qualquer forma, 
abra sua boca e dê uma olhada. Eu altamente encorajaria que você 
removesse todo metal e canais de raiz. Remova todo morto e dentes 
de bactéria infetada. Fazendo este pode trazer absolutamente 
milagroso curativo para muitas aflições. Você verá sintomas 
inexplicados desaparecerem. Lembre, não vá para dentistas 
populares, procure por odontologia alternativa, biológico holistic livre 
de metal, ou dentistas de Huggins. Aqui é uma lista de referências:  

Saúde científica (800) 331-2303 Indicações para dentistas de 
Huggins  

Academia internacional de Oral e Toxology (863) 420-6373 dentistas 
livres de metal  

Fundação para Tóxica-livre Odontologia  

Envie auto-tratado, envelope estampado para mais informações  

Encaixote 608010, Orlando, FL 32860  

Associação Dental ambiental (800) 388-8124  

Academia americana de Odontologia Biológica (831) 659-5385 ou 
(831) 659-2417  

Matriz, Inc. (866) 949-4638 Escritório de Huggins  

Www.talkinternational.com  

Diretório de Dentistas livres de mercúrio e biológicos  



APÊNDICE B 

Nenhum-Pão de Fome:  

Um Horror de FDA Verdadeiro 

História  

Em meu Site da Web, www.naturalcures.com, existirá centenas de 
verdadeiras reais-vitalícias histórias de horror de como o FDA e FTC 
perseguem indivíduos, e como estas agências do governo protegem 
os lucros de grandes negócios. Raramente, se sempre, são estes 
abusos de dão poder a exposto. A maioria das pessoas não percebem 
que estes ato de agências como juiz, júri, e executor. Os indivíduos e 
negócios pequenos que eles atacam são virtualmente impotentes 
contra estas agências fora de controle, inumanas. Quando você ler 
estas histórias que você começará a sentir como o Gestapo está 
operando na América. Lembre, quando os cidadãos deste país 
levantam-se e fazem seu coletivo verbaliza ouvido, mudança 
acontecerá. Aqui é um tal história como disse de primeira mão pela 
vítima ele mesmo. É a história de um peso revolucionário- 

Perda e comida de saúde chamada "Nenhum Pão de Fome." Mostra 
como o FDA e outras governo regulatory agências habitualmente 
cidadãos de esmagamento individual cujos negócios legítimos 
potencialmente podem ter um efeito adverso nos lucros das 
companhias de droga.  

Isto não está uma história isolada. O que você está para ler chocará 
você, mas infelizmente estes tipo de abusos do poder estão 
acontecendo de maneira regular para milhares das pessoas honradas 
todo ano. Esta história particular aconteceu em 1977 e a situação é 
pior hoje que sempre.  
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A "Nenhuma Atrocidade de Pão de Fome"  

Por Ben Suarez  

(Reimpressa com permissão) Antes de eu casar, eu estava em um 
programa de peso vigoroso. Depois que eu casei, eu parei de erguer. 
Este, mais o fato que eu comi comidas regulares, causou-me para 
florescer de meu peso normal de 165 libras para 200 libras. Eu tentei 



tudo para perder o peso, mas nada trabalhado. Existia, pareceu, 
nenhuma dieta executável ou perito de dieta real, no que diz respeito 
a esse assunto. A dieta e nutrição não são especialidades de um 
doutor médico. De fato, poucas pessoas sabem aqueles doutores só 
tomam algumas horas de nutrição durante o curso inteiro de sua 
educação.  

A maior parte das dietas populares que eu tentei, como o carboidrato 
baixo ou a dieta de proteína, terminado em desastre. A dificuldade 
com a maior parte destas dietas de moda passageira é que eles 
causam o corpo para expelir fluido de excesso mas não gordura. As 
dietas de proteína por exemplo sobrecarregam o sistema com 
proteína que é tratada como um veneno e o corpo tenta rubor ele. 
Outras dietas consistem em estimulantes como cafeína ou direto 
diuretics. Eu consegui perder mais ou menos 15 libras de meu 
excesso 45 libras por caloria periódica contando e jejuando. Porém, 
minha perda de peso real veio cedo '70s, não como resultado de um 
pouco de tratamento da dieta de moda passageira ou doutor mas 
porque, de todas as coisas, um pão minha esposa acidentalmente 
inventou.  

Isso tudo começou quando um livro era submetido para mim para 
propósitos de promoções. O livro era sobre uma civilização de 
Himalayan chamou o Hunzas, que é reportado para ser uma das três 
mais longas-vivas civilizações na Terra. Em ler o livro, aquela coisa 
que fascinou-me era que a maioria da dieta de Hunza consistida em 
várias formas de pão de trigo inteiro. Eu perguntei a minha esposa, 
Nancy, duplicata uma de suas receitas de pão. Em tentar duplicar a 
receita, ela fez duas alterações, um unknowingly. Primeiro, o pão 
corretamente não subiria, então ela deixaria fixar por seis horas a fim 
de conseguir máximo subindo, que não era pedido na receita. 
Segunda, ela teve unknowingly adicionado mel demais para a receita 
porque ela sempre deixaria ela medir transbordamento de xícara, que 
não pareceu significante, mas mais tarde nossas medidas mostraram 
que isto dobrou e triplicou o conteúdo de mel.  

O propósito original do pão era para comer isto para propósitos 
nutricionais. Me intrigou que este tipo de pão de trigo inteiro era um 
grampo de uma das três mais longas-vivas civilizações na Terra. 
Este, combinou com duas outras teorias de saúde que emergiram—
um, a teoria de fibra promovida por Dr. Reuben, e, dois, o fato a 
Agricultura dos Estados Unidos Nenhum-Pão de Fome: Uma História 
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O departamento determinou que a dieta Americana precisou muito 
mais 100% pão de grão inteiro nele manter nutrição adequada—
abasteceu meu interesse no pão. Pão, por um pouco de razão, se 
tornou umas não-não para dietas de caloria baixa devido à ignorância 
dos inventores de dieta acima das últimas duas décadas.  

O pão minha esposa produziu era um pão muito gostoso para dizer o 
menos. Nós começamos a incluir isto em nossa dieta regular, e nós 
começamos a sentirmos melhores, possivelmente da combinação do 
valor nutricional e o fato que uma dieta de fibra alta ajuda 
regularidade, que cada vez mais testes estão provar ser um fator 
válidos para sempre saúde. Mas, inesperadamente, qualquer outra 
coisa aconteceu. Por um pouco de razão, quando nós comemos o 
pão, nós perdemos nosso apetite. De fato, chegou ao ponto onde nós 
não comemos o pão na frente de comidas. Com este fator em mente, 
eu comecei a usar o pão como uma ajuda de dieta e, incrivelmente, 
eu perdi o equilíbrio de minhas 30 libras de peso de excesso. Mas isso 
não era a melhor parte. Não só eu perder o peso, eu repeli isto. 
Diferentemente de estimulantes ou dietas, que expulsem sua química 
de corpo, o pão era um perfeitamente natural, sã adição para a dieta, 
e ele podia ser indefinidamente usado. Simultaneamente várias 
universidades anunciaram testes que concluíram aquele pão de trigo 
inteiro era realmente uma comida que promoveu perda de peso.  

Também durante este período de tempo, ITT Continental Assando 
Companhia introduziu Pão de Horizontes Frescos, que era pães de 
trigo de fibra alta extra branca e inteira. Eles até foram até agora 
sobre promover isto para medicar quase o mesmo modo que você 
promoveria uma droga de prescrição. Mas nenhum pão de trigo 
inteiro nem Pão de Horizontes Fresco trabalhou quase como também 
pão da minha esposa. Porque pão da minha esposa tomou muito 
tempo para fazer; Muitas vezes que nós corremos fora. Nós 
continuamos tentando substituir pão de trigo inteiro ou pão de 
Horizontes Frescos, mas ele não acabou de não trabalhar em 
qualquer lugar próximo também.  

Então, um dia nós estávamos conversando com um amigo que tinha 
dito a nós sobre todas as dietas fracassadas que ela foi aprovada. 
Então a idéia me bate. Por que não promova pão da minha esposa 
como uma ajuda de dieta?  

Uma desvantagem era aquela comida não estava em nossa área de 
perícia. Mas, até onde morrendo e produzindo o pão, nós certamente 



éramos mais que peritos. Depois de deliberação longa, eu senti que 
os bons pontos de promover o pão excedeu em valor os pontos ruins. 
Nós decidimos começar a comercializar o pão, inicialmente pelo 
correio, de todas as coisas.  

O primeiro passo obrigatório a comercializar o pão era para ter testes 
documentado que mostraram a era realmente um apetite supressivo. 
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Soube que era. Trabalhou para nós e muitos de nossos amigos. Nós 
primeira tentada ida para laboratórios de prova e ficava muito 
surpreendida por achar que existiam poucos, se alguns, que 
especializado neste tipo de prova. Secundariamente aqueles que 
estava disposto a examinar isto estava conversando figuras 
astronômicas no bairro de $500,000 a um milhão de dólares. Isso 
estava totalmente fora da linha. Eu tive meu grau em psicologia, 
então eu estava bem versado em estatísticas e prova. Eu soube que 
nenhum tal teste podia já totalizar naquela soma de dinheiro.  

Eu decidi testar o pão que eu mesmo usando empregados das 
companhias com quem nós fizemos negócios como assuntos de teste. 
Nós não dissemos a eles que eram nosso pão, mas um novo produto 
outra pessoa trouxe para nós. Os resultados estavam surpreendendo. 
Satisfação de apetite de assuntos de teste reportada de pão de comer 
da minha esposa, de quaisquer lugares de dois até 24 horas, com uns 
médios de cinco e uma-metadas horas.  

O pão, claro, afetada cada pessoa diferentemente e afetada cada 
pessoa individual diferentemente em períodos diferentes. Os 
metabolismos de corpo periodicamente mudam dependendo de 
tensão, emoções, atividade, etc.  

Neste momento, nós não soubemos exatamente por que o pão 
trabalhado, mas mais velhos lab testes eram para descobrir muitas 
das razões. Algumas das razões trabalha ainda permanece um 
mistério hoje.  

A primeira razão conhecida ele trabalhos está comumente chamado o 
princípio de Ayds, baseado em um caso de tribunal ganho por Ayds, 
que demonstrou que adicionando um rápido atirado de carbohydrates 
para a circulação sangüínea suprime apetite. Nosso pão até vai um 
melhor. O processo nascente longo causou o pão para ter um grau 
alto de desarranjo de carboidrato. Carbohydrates entra muitas 



formas moleculares. Mas, a fim de entrar na circulação sangüínea, 
tem que ser quebrar para um carboidrato de uma molécula, 
tecnicamente chamou um monosaccharide carboidrato. Também, 
quase todo mel já é um monosaccharide carboidrato. O desarranjo do 
pão propriamente e o fato que contém uma quantia de excesso de 
mel ou muito monosaccharide carbohydrates que entra no sangue 
fluir depressa reduz o apetite.  

A razão conhecida segunda é que sendo um pão de trigo inteiro 
contém muita fibra. A fibra é mastigável, e, uma vez que está na 
área digestiva, expande. Enquanto está na área digestiva, ele comida 
de causas para mover pela área mais rapidamente, deste modo 
absorção de caloria decrescente.  

Um terceiro fator que faz o pão efetivo é que o pão nunca 
corretamente sobe, e é muito pesado. O comentário mais comum 
sobre o pão, depois de comer isto, é, "eu sinto como eu tenho um 
tijolo em meu estômago." Nenhum-Pão de Fome: Uma História de 
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A quarta razão provada é que o pão é doce ainda saudável 
saboreando. Satisfaz uma grande variedade de cravings, para ele 
conter os três materiais de corpo básico de gordura, proteína e 
carbohydrates. Também Está comido quente com uma bebida quente, 
que está satisfazendo.  

Uma quinta fábrica de explicativo envolve o assar processo em que o 
pão é puxado do forno depois de ser cozinhado por pouco tempo em 
uma temperatura baixa, só quando estiver indo de massa crua até 
pão. Qualquer composição de substância química existe no pão nesta 
forma produz um leve lançar de gás no estômago para trazer um 
sentimento adicional de abundância. Não é muito gás ou gás 
desagradável, é só suficiente para criar um total sentindo. Outro lab 
peritos ditos que podia produzir um pH fator no estômago conducente 
para satisfação de apetite. O âmbito total deste fator não é 
totalmente conhecido. Existe também um rastro de ervas no pão, que 
podia contribuir algo. Em todo, o efeito líquido é isto: Ele trabalhos 
melhores que qualquer produto de perda de peso no mercado, ser 
isto comida ou droga.  

Antes de produzir o pão e comercializando isto, nós fizemos um todo-
fora esforço para determinar o que leis nós tivemos que concordar. 



Nós estávamos em uma nova área, e nós éramos totalmente 
ignorantes dos negócios de comida.  

Nós assumimos, como alguém iria, que o melhor lugar para conseguir 
esta informações seriam a Comida e Drogariam Administração. Então, 
nós tivemos nosso advogado contactar a Comida e Drogar 
Administração em Washington. Ele descreveu o que nós quisemos 
fazer, a natureza do produto e pediu diretrizes para o marketing e 
produção de nosso pão de dieta. Nosso advogado era informado pelo 
FDA que nenhuma tal diretrizes existidas, isto, na realidade, esta 
área teve um grande "Índice da Névoa," e você acabou de ter que 
"toca isto por orelha."  

Eu achei isto duro de acreditar, então eu pessoalmente chamei o 
escritório de FDA mais íntimo, que estava em Cleveland. O telefone 
era respondido por um homem amuado. Depois de conversar com ele 
por por algum tempo, era óbvio que ele não soube muita sobre minha 
pergunta. Eu perguntei a ele onde seu supervisor estava, e ele disse 
que o FDA que escritório regional estava em Cincinnati, Ohio, e ele 
deu a mim um número para chamar lá. Eu chamei o escritório de 
Cincinnati, e, como sempre, depois de ser embaralhado ao redor para 
cinco pessoas diferentes, eu consegui a mesmo mensagem meu 
advogado chegado. Não existe nenhuma diretriz para o marketing e 
produção de um novo produto de comida.  

Isto, então, aparecido que nós éramos para ser fora de sozinho. Eu 
planejei exceder quaisquer regulamentos de qualquer maneira porque 
eu acredito em tomar muito orgulho em meus produtos. Eu 
empreendi a tarefa de supervisionar ambas a produção do pão e o 
marketing disto. 468 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
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Durante os últimos seis meses que eu estava pensando sobre 
comercializar o pão, eu tinha testado isto eu mesmo para estar certo 
que era tudo que eu pensei que era. Existiam períodos quando eu 
podia comer o pão e então não come o pão. Uma das coisas eu notei 
era que eu definitivamente me senti melhor durante os períodos que 
eu estava comendo o pão. Em minha pesquisa para escrever o 
anúncio, eu estudo completamente na civilização de Hunza em que 
tal pão é o grampo principal de sua dieta. Eu também leio 
documentos de pesquisas relacionando os efeitos de dietas de fibra 
alta, mais vários livros por doutores notados sobre os benefícios de 
dietas de fibra alta. Estes show de estudos existem muitos benefícios 



para uma dieta de fibra alta, que inclua a redução de muitas doenças 
de área intestinal, redução de obesidade e a promoção de 
regularidade. Alguns benefícios laterais incluem a relação famosa 
entre regularidade e incidência mais baixa de acne.  

A punhalada principal do pão era como uma ajuda de dieta. Eu 
normalmente não gosto de complicar coisas em um anúncio. Eu 
normalmente pego para um benefício principal. Mas eu senti estes 
benefícios laterais relativo a nutrição era algo pessoas deviam 
conhecer, então eu decidi pôr eles no anúncio e no panfleto que 
acompanhou o produto. Agora se importa você, todas esta 
informações estão bem documentadas e cientificamente provadas.  

Depois de escrever o anúncio, nós viramos isto para nossa firma de 
lei para revisão. Eles fizeram as sugestões habituais. Depois disto, 
eles se preocuparam principalmente se o que eu disse sobre o pão 
era verdade. Eles também disseram, desde que nós estávamos 
entrando em outro campo, o campo de comida, este tipo de 
publicidade detalhada e entusiástico não poder ajustar bem lá. Mas, 
que se importa como monta, desde que é 100% verdade. O que está 
errado com motivational publicidade? É disso que construiu a nação.  

Nós colocamos o anúncio com vários jornais de teste que eram 
marcados para correr logo antes do Natal em 1977. Então nós fomos 
sobre a tarefa de alinhar-nos um caminho possível para conseguir o 
pão produzido em massa. Nós chamados o pão "Nenhum Pão de 
Fome."  

Originalmente nós tentamos apresentar um caminho para assar o pão 
em pães e entregar isto congelado. Porém, este girado fora para 
estar economicamente impossível. A idéia então bate-me para vender 
o pão em uma mistura seca em que o comprador simplesmente 
adicionou água e assou o pão em casa. Porém, preparando uma 
mistura tão seca girada fora para ter complicações incríveis. A receita 
da minha esposa pediu leite real e manteiga real. A fim de pôr junta 
uma mistura seca para que você só adicionou água, nós teríamos que 
usar leite seco e manteiga seca. O mel foi o próximo problema. Como 
faz que você consegue mel em uma mistura seca para que você 
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Só adicione água? As soluções óbvias eram manteiga seca, leite seco 
e mel seco, que nós achamos estávamos disponíveis.  



Porém, antes de eu usar estes ingredientes secos, eu quis ter certeza 
que produziria o mesmo produto de qualidade.  

Nós figuramos isto eram um bom tempo para tentar contactar um 
provedor que teve misturadores grandes suficiente para misturar os 
ingredientes secos juntos. Esta girada fora para estar outra tarefa 
incrível. No estado inteiro de Ohio, existiam só dois tais provedores. 
Se estava em um "se misture casa" de uma corporação importante 
que não aceitou novos produtos, e os únicos outro se estava em uma 
companhia chamou Colso em Columbus, Ohio.  

Nós contactamos Colso e éramos referidos ao gerente de produção 
para quem eu usarei um nome fictício; Eu o chamarei Joe Palmer. Eu 
conversei com Sr. Palmer por telefone e o informei em que eu tive 
em mente, e ele entusiasticamente marcados a reunião por no dia 
seguinte. No dia seguinte meu gerente geral, Jim DiCola, sua esposa, 
Fran, minha esposa, Nancy, e eu dirigi até Columbus se encontrar 
com Joe Palmer, Terry George, o controlador para Colso e Bill 
Murphy, o diretor de marketing da companhia. Quando nós chegamos 
lá que nós éramos saudados muito entusiasticamente, e nós logo 
descobrimos por que. Colso aparentemente perdeu várias contas 
importantes e o lugar se assemelharam a um morgue.  

Nós éramos mostrados pela planta e imediatamente descíamos para 
negócios. Eu trouxe ao longo amostras do pão e a receita. Eu pedi a 
Sr. Palmer se existiria qualquer problema em produtora esta mistura 
seca com leite seco, manteiga, e mel. Ele não disse nenhum 
problema mesmo. Ele também disse que eles eram muito ávidos para 
fazer negócios conosco, que ele depressa poria junto um grupo do 
pão da receita, assa isto, e nós podíamos descer brevemente e testa 
isto.  

Vários dias mais tarde nós voltamos até Colso para outra reunião. 
Nós fomos para levar para casa e tentar os pães de teste do pão.  

Nós caminhamos em seu teste lab da cozinha onde o Sr. Palmer corta 
fatias do pão e deu cada um de nós um para gosto. Nossos corações 
afundaram. O pão de teste não olhou, cheiro, sinta, ou saboreie como 
pão da minha esposa. Eu pedi a Sr. Palmer o que deu errado que ele 
disse que ele não soube. Ele assou isto exatamente de acordo com a 
receita usando leite seco, mel seco, e manteiga seca. Porém, em 
mais discussão, nós logo aprendemos que eles tomaram nossa 
primeira reunião muito ligeiramente e pensamos que isto era pão de 



trigo inteiro ordinário. Eles não deixaram isto subida corretamente, e 
eles assaram isto o mesmo tempo e temperatura que pão de trigo 
inteiro ordinário. 470 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
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Eu disse a eles isto não era uma piada. Eu disse, "O que faço este 
pão diferente é o tipo de ingredientes, a proporção de ingredientes e 
o assar procedimento. Você tem que assar este pão em uma 
temperatura mais baixa para uma menor assando tempo, e, mais 
extremamente, você deve puxar isto fora assim que o pão vai de 
massa até pão."  

Para fazer uma história longa pequena, eu voltei com Sr. Palmer, e 
nós descobrimos um procedimento para produtora uma mistura seca 
em produção em massa. Nós também instalar testes para determinar 
a vida de estante do pão. Girou fora na estante-vitalícios testes que 
mel, que é realmente um antibiótico, preserve o pão.  

Os resultados do anúncio de teste estavam agora entrando e eram 
incríveis. Naturalmente nós estávamos muito excitados. Sr. Palmer 
disse que ele podia conseguir ingredientes imediatamente, então nós 
decidimos ir em frente e começa a colocar anúncios. Nós lançamos a 
primeira campanha de anúncio cheio na semana de 1 de janeiro de 
1978.  

Nós alinhar-nos uma reunião por 6 de janeiro finalizar nosso acordo e 
instalar um contrato a longo prazo. O primeiro anúncio de extensão 
correu 2 de janeiro de 1978. Em 3 de janeiro de 1978, um agente de 
FDA fora de Cincinnati apareceu a nossa porta. Também, um agente 
do Departamento de Ohio de Agricultura apareceu a Colso tomar 
amostras da mistura seca. Nós saudamos o agente cordialmente 
como nós sempre fizemos com regulatory oficiais. Nossa política 
sempre tinha sido para dar regulatory oficiais cooperação e cortesia 
cheia. Nós gastamos quase uma tarde inteira com ele. Eu até assumi 
o o comando de minha casa e o mostrei como o pão era preparado e 
dava a ele alguns para comer. Ele pediu a formulação do pão, que eu 
dei a ele. Ele então disse que ele quis ir pelo anúncio em detalhe para 
concretização das reivindicações, que nós fizemos. A reunião estava 
muito sincera, e eu assumi isto satisfeito o agente que nós realmente 
tivemos um bom produto, e nossas reivindicações eram 
substanciadas.  



Aquela mesma semana eu consegui um telefonema de um amigo 
quem eu chamarei Bob Gilmond. Gilmond, um executivo de 
marketing direto, era um cavalheiro mais velho que tinha estado ao 
redor e teve vários amigos em trabalhos do governo de nível alto. Ele 
disse que era urgente para conversar comigo e que ele e um amigo 
iriam voar fora. No jantar no dia seguinte, eles disseram a nós sua 
história de horror.  

Gilmond começou dizendo que seria melhor nós soltarmos o pão ou 
nós seríamos posto fora des negócios. Ele explicou que a saúde e 
negócios de droga estava um campo bem protegido em que só um 
punhado exclusivo das pessoas tinha permissão para em. Não fez 
nenhuma diferença se nosso produto era bom, todas as 
reivindicações substanciadas, e ele era o mais efetivo Nenhum-Pão de 
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Produto sempre produzido, ele insistiu. Se nós persistíssemos, nós 
seríamos posto fora des negócios pelo uso dos truques mais sujos 
imagináveis, e ele adicionou que nós não podíamos lutar estas forças, 
porque eles eram grandes interesses adquiridos que eram 
invencíveis. Neste momento eu realmente estava furioso.  

Eu disse que nunca existi um homem, uma organização artificial ou 
uma coisa artificial na história do mundo que tem sido invencível. 
Nenhum filho tirânico-de-cadela A ir tomar meu produto válido e põe 
isto fora do mercado. Gilmond disse a mim que outras pessoas 
disseram a mesma coisa, mas seus negócios tinham sido 
permanentemente destruídos. Eu disse isto é outras pessoas, isto não 
me é. E, eu adicionei, "eu juro para você nesta mesa hoje, devia 
qualquer um injustamente tentar tomar este produto fora do 
mercado, pode Deus ajudar eles, porque eu retaliarei e destruirei 
eles." A reunião inteira concluída com todo mundo visivelmente 
agitado.  

Eu recebi mensagens no dia seguinte de vários outros amigos nos 
negócios de marketing direto que aprenderam do pão, e eles 
disseram a mesma coisa. Um deles disseram a mim, "Olhem, você é 
especialmente vulnerável agora mesmo porque uma nova droga de 
medicina patenteada está só aparecendo o mercado para que muito 
dinheiro foi pago ao governo para falsificar relatórios de teste."  

Eu perguntei, "O produto é efetivo?"  



Ele disse, "Não, eu não acredito que o produto é seguro ou efetivo. 
Estas companhias de droga grandes farão um teste e apresentarão 
uma correlação pequena sem sentido entre a droga e sua efetividade 
para fazer algo. Neste caso o produto é um descongestionante nasal." 
Ele disse que alguém notou que às vezes anti-histamínicos fazem 
você enjoados e decididos chocolate alguns testes e desaparecem por 
isto como um apetite supressivo. Também, ele pensou que o produto 
era provavelmente inseguro porque causou sonolência, e uso de 
estendido não é recomendado.  

Eu disse a ele que eu nunca faria qualquer coisa assim. "Eu não 
vendo produtos que não trabalham ou são inseguros. Além disso, eu 
não posso acreditar que o governo federal podia ser envolvido em tal 
blatantly esquema imoral. Eu não sou naïve; Eu sei que existe 
corrupção lá fora, mas estes sujeitos certamente têm que saber que 
existe um limite para o que eles podem fazer.  

Ele disse, "Prevenido é forearmed." Então ele adicionou, "Olhe, eles 
não vão deixar nada natural no mercado; Use sua cabeça. Eles só 
querem drogas patenteadas e, drogas especialmente, baseadas em 
óleo patenteadas. Isso devia fazer sentido para você. As drogas 
sintéticas podiam ser remédios patenteados e naturais não poder. 
Esta patente permite só um grupo pequeno de homens para controlar 
e licenciar e consegue um pedaço da ação em tudo isto é vendido. 
Com remédios naturais você não pode fazer isto." 472 Curas Naturais 
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Eu disse a ele, "Você está fazendo sentido, mas este ainda soa como 
uma escritura fora do cinema."  

Nós instalar a grande reunião com Colso pela sexta-feira, 6 de janeiro 
de 1978, finalizar nosso negócio para produzir o pão. Na reunião com 
meu advogado, meu contador público certificado, o dono de uma 
companhia de realização que estava indo para o processo as ordens, 
meu gerente geral, e me. Com Colso existiam o advogado, Tom 
Runyan, quem nós nunca encontramos antes, Joe Palmer, o gerente 
de produção, e Terry George, o controlador.  

Nós demos a todo mundo de nossa companhia uma preliminar sobre 
que aconteceu na frente de e o custo citado por libra. Nós dissemos, 
"Eles vão pedir quatro ou cinco centavos. Nós sabemos que o custo 
devia ser um a dois centavos. Nós queremos conseguir este primeiro 
grupo indo. Depois de nós ter alavancar e é por completo produção, 



nós conseguiremos o preço abaixado. Por agora mesmo, nós 
conformar-nos dois e um-metades centavos por libra." Antes de ir 
para a reunião, nós tomamos as pessoas de Colso por nossa 
operação assim eles podiam ver as ordens entrando. Nós usamos 
WATS enfileira nos anúncios e colocou 4 milhões de anúncios de 
circulação de jornal. Nós tivemos mais ou menos 35 operadores 
manning os telefones, que literalmente estavam tocando livres. As 
ordens estavam despejando em. Nosso universo inteiro de jornais era 
ao redor de 30 milhões. Nós só colocamos 4 milhões esta semana e 
éramos projecting que nós iríamos fazer ao redor de 40,000 ordens 
de que 4 milhões. Por um pouco de razão eu senti irritado mostrando 
o contingente de Colso tudo isso, mas Sr. Runyan era muito ávido 
para ver com seus próprios olhos as ordens entrando.  

Depois que a excursão nós fomos para a casa corporativa, que eu 
comprei para tais ocasiões. Nós tivemos um caterer entrar e servir 
jantar, dando Colso o tratamento real, não sabendo que logo eles 
iriam dar a nós o tratamento real.  

Nós começamos ordenar 200,000 libras de mistura para a primeira 
ordem. A reunião continuou para várias horas depois da comida, e 
nós ironed fora todos os detalhes em como tudo iria ser produzido e 
packaged. A primeira coisa que transtornada mim era que Runyan 
não quis ficar envolvido nos pacotes individuais para consumidores, 
que Sr. Palmer mostrou a um interesse. Eles tiveram as instalações lá 
para fazer isto, e, de fato, fez isto no passado, mas Runyan disse que 
ele não estava interessado nisto. Eu estava pasmo que ele diminuiria 
tal rotação-enue-trabalho produtor oferece. Ele acabou de querer se 
misturar os ingredientes.  

Nós então discutimos o ordenar de ingredientes e determinados o que 
eles custariam. Sr. Runyan disse que ele não quis comprar o 
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Ingredientes; Ele prefere ter nós fazermos isto e navio para ele. Por 
tudo isso que eu notei Sr. Palmer pareceu visivelmente chateado, 
como se ele não soube o que estava continuando e ficava 
surpreendido à volta de eventos.  

Então veio o haggling acima do preço. Eu esperei que Sr. Runyan 
topar com com um highball preço de cinco centavos uma libra de se 
misturar. Mas, ele declarou, "Bem, meninos, eu tenho medo que isto 



vai custar você trinta e cinco centavos uma libra." Todo mundo 
pareceu com que eles tinha sido atirado, e Sr. Palmer virou vermelho, 
e sua mandíbula quase solto para o chão.  

Eu disse, "O que? Verdadeiramente, você é engraçado!"  

O pão se mistura que iria para o consumidor era um pacote de 
mistura seca de quatro libras, que, com a água, produziria quatro 1-
1/4 pães de libra de pão. Nós já estávamos correndo apertados. Para 
transportar o UPS de pão calcularia a média mais ou menos $1.50 
por kit; O processo de ordem calcularia a média outro $1.00 para um 
total de $2.50. Então embalagem seria outro $1.00 ou mais para um 
total de $3.50. Minimally, com um produto de mala direta, o markup 
de bens devia fazer três vezes. Nós já éramos acima do $3.33 limite 
antes de pagar a Colso para a mistura.  

Eu disse, "Nós já não temos nenhum quarto no preço deste produto. 
E você quer trinta e cinco centavos só para se misturar os 
ingredientes. Isso nos apagaria do jogo de bola.  

Ele disse, "Isto é isto. Ou tome isto ou deixe isto."  

Eu disse, "Espere um minuto. Eu não posso acreditar nisto. Sr. 
Palmer disse que esta 200,000 libra que ordem inicial levaria três 
homens só dois dias para fazer. Ainda que você pagasse a eles $10 
uma hora, que eu sei que você não faça, isto é $240 um dia para uns 
totais de $480 por dois dias. Eu sei a taxa de ida é um a dois 
centavos por libra. Às dois centavos por libra, isto é $4,000 para algo 
que vai custar você $500.00. Isto já é um 300% markup. Agora você 
está dizendo a mim que você quer me carregar $66,000 ainda por 
cima? Para que?"  

Ele respondeu, "O mel causa os misturadores para ficar pegajoso, e 
nós temos que ter alguém limpar totalmente eles."  

Eu disse, "Quem você vai ter limpa totalmente eles, cirurgiões de 
cérebro e físicos nucleares? Inferno, naquela taxa você pode 
conseguir que Johnny Carson entre fazer isto para você!"  

Eu disse a Sr. Runyan que nós podíamos projeto de nossas ordens 
hoje que este mês só nós venderíamos 600,000 libras da mistura. 
Isso era só um-terço do mercado total em jornais só, que 
significaram em nossa primeira corrida só, nós devíamos vender pelo 
menos 2 milhões de libras da mistura. Isso não contou segundo e 
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Ordem enorme aqui e um cliente perpétuo e, "Você vai nos tratar 
assim?" Eu perguntei.  

Runyan disse, "eu não me vou sentar aqui e discuto mais. Ou tome 
isto ou deixe isto."  

Ele obviamente soube que nós precisamos da mistura agora porque 
ordens estavam despejando em e nós não teríamos tempo para 
instalar com um fora-de-misturador do estado e ir por todos os 
procedimentos novamente. O processo já tinha sido instalado com Sr. 
Palmer e seus homens estavam prontos para rolar. Quando eu 
perguntei sobre ter sucesso ordens, Runyan disse, "eu não estou 
interessado em qualquer tendo sucesso ordens." Eu disse, "Bem ele 
parece com que você vai ter que caminhar." A reunião estava 
abruptamente adiada.  

Depois que o contingente de Colso partiu, todos nós simplesmente 
nos sentamos ao redor em assombro e não pudemos compreender o 
que estava continuando. Este homem nos teve em uma posição para 
cobrar nos demais $66,000 em nossa ordem inicial, e, na realidade, 
disse a nós que o resto não importou. Ele não estava interessado. E, 
em cima disto, eles precisaram dos negócios. Nós projetados nós 
seríamos um milhão de conta de dólar ao longo de período de ano de 
tempo. Como ele possivelmente podia girar como negócios abaixo? 
Não fez nenhuma sensação para mim.  

Nós adiamos a reunião e todo mundo foi para casa fazer um pouco de 
brainstorming. Nós dissemos, "Isto precisa ser um blefe; Eles 
chamarão de volta." Aquela noite, Sr. Palmer me chamou. Ele disse, 
"Ben eu quero me desculpar. Nós podemos ainda fazer negócios?" Eu 
respondi, "Olhe, eu tenho ordenar despejando em. Certamente, eu 
quero fazer negócios."  

Ele disse, "Para a vida de mim, eu não entendo por que Tom Runyan 
fez isto, e de fato, eu estou tentando conseguir pegar o dono agora 
mesmo de conseguir Runyan tirado este projeto. Eu conversei com o 
sobrinho, o presidente de nossa companhia, e ele era enfurecido."  

Eu disse, "Multa. Veja o que você pode fazer com o dono, e nós 
conversaremos de manhã."  



De manhã Sr. Palmer chamou e disse, "eu não posso dizer a você 
tudo que continuei. A única coisa eu posso dizer a você é que a linha 
de parte inferior é que nós reduziremos o preço por quinze centavos 
uma libra para vinte centavos." Isso estava ainda totalmente fora da 
linha. Estes telefonemas continuaram e em até finalmente o preço 
era solto cinco centavos mais, e eles absolutamente não eram 
dispostos a soltar adicional. Deste modo 15 centavos representaram 
um cobrar demais de aproximadamente $27,000 na primeira ordem. 
Nós tivemos que ter a mistura produziu porque nós tivemos ordena 
interno. Nós alinhar-nos com outra companhia de mistura em 
Michigan, e o preço era dois centavos uma libra, mas de nenhuma 
maneira podia nós instalar produzir a mistura em suficiente Nenhum-
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Tempo para encher as ordens dos clientes na hora certa. Então nós 
decidimos aquelas para as primeiras 200,000 libras de mistura que 
nós podíamos ir para Colso e tomava o equilíbrio para o Michigan se 
mistura companhia.  

Em nosso último telefonema, Jim e eu embarcamos em com Runyan 
e Palmer e dissemos, "Olhemos, vamos ter uma compreensão aqui. 
Você quer dizer que você vai tomar a chance de nos perder como um 
cliente tentando cobrar demais esta quantia ultrajante? Você vai 
perder um milhão de dólares mais de $27,000?" Ele disse, "Está 
certo. Então nós iniciamos a ordem.  

Sr. Runyan exigiu aquele dinheiro ser posto em escritura antes do 
misturar, que enfurecidos nós. Adicionais, ele firmemente recusou 
assinar qualquer contrato para a ordem e era, eu pensei, 
completamente desarrazoados ao longo dos atos inteiros. Nós 
continuamos perguntando-se, "O que no mundo está continuando? O 
que podia ser atrás deste comportamento do homem?"  

Para topo ele fora de, em janeiro meio de 1978, umas das piores 
nevascas na história do golpe de país e atrasado nosso material para 
o pão por até duas semanas e adicionais adicionado a nossa 
agravação.  

A segunda semana de janeiro, o mesmo agente de FDA apareceu 
novamente, este tempo com uma companheira. Seus nomes eram 
Terrence Sweeney e Susan Morgan. Eles quiseram juntar mais 
informações, informações precisas e detalhadas sobre onde e como o 
pão iria ser transportado. De fato, eles entraram em tal detalhe que 



me fez maravilha por que eles quereriam tais informações. O agente 
também quis uma cópia de uma ordem para verificar que nós 
estávamos fazendo negócios através das linhas do estado. Eu 
perguntei a ele especificamente se existia algo errado com o anúncio 
ou a fórmula do pão, ou qualquer coisa em todo no que diz respeito a 
esse assunto, e ele disse, "Não."  

Uma semana mais tarde ele voltava com sua companheira. Este 
tempo ele quis informações detalhadas sobre o embalagem. 
Novamente eu perguntei, "existe qualquer coisa errado? Vamos 
conhecer agora, porque ordens estão despejando em, e eu gostaria 
de corrigir qualquer coisa se for." Novamente, ele disse tudo era 
absolutamente multa. Eu relacionei as conversações que eu tive com 
meus amigos em Nova Iorque dizendo que o FDA ir nos apagar. Ele e 
seu companheiro ambos agitaram suas cabeças e tipo de rido e 
disseram, "Oh, não. Aquelas pessoas estão só vivendo em um mundo 
de fantasia. O FDA não faria algo assim."  

Nós éramos agora na parte posterior de janeiro e nosso escritório nos 
transformou em uma panela de pressão. Nós finalmente conseguimos 
o material para as primeiras 200,000 libras.  

As vendas continuadas a ser incríveis. Nós acumulamos mais de 
165,000 ordens para o pão nos mistura, totalizando $1,650,000 em 
vendas. 476 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que 
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Eu parei a publicidade a fim de dar a nós tempo para procura por um 
novo provedor que podia dar a nós um rápido turnaround tempo. Isto 
provou ser fútil. Eles estavam disponíveis, mas eles eram muito longe 
para nós controlar e vigiar. O problema era que nós precisamos de 
misturadores enormes porque todos os ingredientes junto com o mel 
tiveram que ser completamente misturados.  

Nós também tivemos que alinhar-nos um pouco de lugar para pacote 
a mistura que nós estávamos conseguindo de Colso nos pacotes de 
quatro libras para o consumidor, e ele teve que ser um lugar 
apropriado para processo de comida. Embora o FDA disse que 
existiam nenhuma tal diretrizes, eu quis estar certo que mistura de 
pão dos nossos clientes seria preparadas em um hygienically 
atmosfera limpa.  

Nós procuramos alto e baixo ao redor Ohio achar tal lugar. A várias 
comida-processo companhias no estado que nós viajamos estávamos 



intimidando. Existiam alguns que eram estabelecimentos limpos e 
bem tratados, mas muitos supostamente FDA-inspecionados lugares 
eram imundos pigpens.  

Finalmente nós decidimos que nós estaríamos da mesma maneira 
que muito bem para olhar em nossa cidade natal para um lugar. A 
escolha mais óbvia era uma padaria de cidade natal. Nós obtivemos 
um acordo de uma padaria local especializando em massas e pão 
italiano chamaram do Ferraro. O dono de concordado do Ferraro em 
arrendar uma parte de seu edifício para nós com a finalidade de 
embalagem o pão.  

Porém, isto ainda não resolveu nosso grande problema. Onde nós 
conseguiríamos todos os ingredientes misturados? Para pegar isto até 
um custo possível, nós tivemos que ter misturadores que lidariam 
com 1,000 a 2,000 libras de ingredientes de cada vez. Um dia quando 
nós éramos instalar Ferraro é para o embalagem da mistura, uma 
idéia me bate. Eu vi que ele teve misturadores lá, mas nada na 
balança que nós precisaríamos. Estes misturadores podiam segurar 
mais ou menos 200 libras, não suficiente para o trabalho inteiro, mas 
talvez para uma porção disto.  

Minha idéia era por que não deixa o cliente se misturar os dois 
ingredientes importantes de mel e farinha eles mesmos, e nós 
simplesmente nos misturaríamos o leite seco, manteiga, e vários 
ingredientes como ervas. A idéia era grande. Nós só teríamos que nos 
misturar 10% do poundage. Por exemplo, em uma 200,000 ordem de 
libra, nós só teríamos que nos misturar 20,000 libras. Nós podíamos 
simplesmente incluir um jarro de mel, farinha de aguaceiro não 
misturada em uma bolsa, e então ponha a mistura de ingredientes 
secundários em cima da farinha e instrua o cliente para se misturar 
eles todos juntos. Nós tivemos uma produção de ensaia correr, e ele 
graciosamente trabalhou. Agora nós tivemos tudo direito em nossa 
própria cidade natal e totalmente debaixo de nosso controle. Colso 
não mais nos teve acima de um barril. Era meu projeto que com o 
pão vende como era, nós logo seríamos pães terminados produtores 
e indo com distribuição nacional para lojas de varejo. Nós podíamos 
até construir companhia de um assar em nossa cidade natal, Cantão, 
e traga a área uma grande nova indústria de crescimento. Nenhum-
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Nós colocamos ordens para os ingredientes e material de embalagem 
para as restantes 400,000 libras que já estava vendida. Esta conta 
veio para uns gritantes $500,000.  

Próximos, nós preparamos Ferraro está para encontrar nossos 
padrões para serviço de saúde pública. A padaria já era limpava e 
acabava de passar pela inspeção de saúde do estado, que ele faz 
duas vezes por ano, mas nós quisemos isto melhor que isto. Nós 
demos a Ferraro é o dinheiro completamente para repintar o lugar e 
dar isto uma limpeza completa. Nós iniciamos procedimentos para 
pessoal ficar exames médicos periódicos, e nós ordenamos aventais e 
equipamento de cabeça sanitário para ser vestido enquanto 
embalagem a mistura.  

Era agora o início de fevereiro e nossos ingredientes finalmente 
vieram bem sucedido para as primeiras 200,000 libras que Colso 
deveria produzir. As 200,000 libras deveriam ser 8 de fevereiro e 9 
de fevereiro misturado, e nós afundaríamos levantar remessas assim 
que eles ocorreram para o misturar máquina em ordem para expedito 
o processo de transporte. Todo durante este, Runyan estava em 
minha opinião extremamente antagônica. Ele teve que ter nosso 
cheque na mão para todo ordena que deixou a porta. A ordem estava 
finalmente completada na tarde de 9 de fevereiro, quando todas as 
200,000 libras estavam em do Ferraro. A tripulação era negócios 
preparando os pacotes para ir para o consumidor.  

O muito próximo dia, em 10 de fevereiro, coincidentemente quando 
Colso era completamente feito e tinha todo o dinheiro (Runyan exigiu 
cheques da caixa) o Departamento de FDA e Ohio de Agricultura 
apareceu a Ferraro é para uma inspeção, embora Ferraro é passou 
pela mesma inspeção vários meses mais cedo. Eles tiveram 
dificuldade achando qualquer coisa, mas foi até agora sobre 
despedaçar misturadores, partes mecânicas incluídas, pouco a pouco. 
A padaria inteira virtualmente estava provendo pedaços. Eles 
raspariam sujeira fora de partes mecânicas que em nenhum modo 
distante podia entrar contactar com comida. Em suas mãos eles 
tiveram uma lista de conferição, uma das muito coisas que eu pedi e 
era informado não existiu. Empurrando coisas para o furthest 
extensão da imaginação, eles citaram Ferraro é para umas incríveis 
27 violações, em tais coisas como sujeira em partes mecânicas de 
equipamentos, um azulejo cerâmico perdidas no banheiro e outros 
ridiculous artigos que não tiveram nenhum porte em causar 
condições anti-higiênicas em comidas. O que fez isso tudo o mais 



absurdo era todo o pigpens que nós vimos ao longo do estado que 
supostamente passou por inspeções.  

Em aprender este que eu fiquei enfurecido. Por que nós não 
recebemos aquela lista de conferição de requisitos de serviço de 
saúde pública que eu pedi? Por que nós éramos informados nenhuma 
tal coisa existiu? Eu chamei o escritório de Cincinnati do FDA e pedi 
para conversar com o Sobre a qual homem de cabeça. Ele girou fora 
para estar umas 478 Curas Naturais "que Eles" Não querem que Você 
saiba  

James C. Simmons, diretor regional para o FDA, Escritório de 
Cincinnati. Ele era relativamente novo no trabalho e acabava de 
atingir a meta mais estimado de trabalhadores de administração 
pública, um posto nível superior permanentes em sua cidade natal, 
Cincinnati.  

Eu tive que esperar para conversar com Sr. Simmons porque ele 
estava juntando as pessoas em seu escritório para testemunhar o 
telefonema. Ele levantou o telefone e me pôs em um loudspeaker. Eu 
disse a ele enfaticamente que eu quis saber por que eu não recebia 
uma lista de conferição de requisitos de serviço de saúde pública, que 
eu pedi junto com requisitos para a publicidade e marketing do pão. 
Ele disse a mim que era realmente incoerente e isto "existiam 
problemas sérios com a publicidade e etiquetando do pão, tão sério, 
de fato, que o pão não podia ser comercializado, e ele duvidou que 
podia já ser comercializado novamente no próximo futuro, não 
importa o que nós fizemos." Em sua opinião, nossa publicidade e 
etiquetando secreto o pão como uma droga, e nós não tiramos um 
NDA, ou uma nova-aplicação de droga.  

Eu disse, "O pão não é uma droga, o pão é uma comida."  

Ele disse, "Não, as coisas você disse em referência para a fibra, etc., 
fez isto uma droga." Ele disse que eles até classificam água como 
uma droga, se você etiquetar isto impropriamente.  

Como nós instruídos, se você arquivar uma nova-aplicação de droga, 
este dá ao FDA o direito: (1) Demora você quase indefinidamente, e 
(2) arbitrariamente conceda ou negue sua aplicação para uma nova 
droga, embora você pode ter volumes de teste resulta provar a 
validez de seu produto.  



Em todo caso, o ponto era o pão era de nenhuma maneira uma 
droga. Isto era um óbvio misclassification a fim de suprimir o 
marketing do pão. O que nossos colegas em Nova Iorque 
predisseram realizaram-se. Eu pedi a Sr. Simmons o que nós 
podíamos fazer para corrigir o problema  

Ele disse, "Saia dos negócios!"  

Na realidade, Sr. Simmons disse que nós não transportasse qualquer 
do produto, ou seria ocupado. Eles iriam fazer tudo em seu poder 
para manter o pão fora do mercado. Então eu estava aí, eu tive 
internas 165,000 ordens totalizando $1,650,000 em vendas, e eu 
acabei de gastar a maioria daquele em anunciar o produto e material. 
Sr. Simmons disse que o único modo que nós podíamos sair disto era 
para remeter todo as pessoas seu dinheiro atrás, que era impossível. 
A corporação estava em condição financeira maravilhosa na frente de 
com sobre uma $500,000 líquida no valor de, mas fora da 
$1,650,000, nós já gastamos um milhões dólares de dinheiro 
irreparável em publicidade e material de produto. Para devolver todo 
seu dinheiro significaria que nós seríamos $500,000 pequenos. O 
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A companhia iria falido e um número enorme dos clientes seriam 
remanescentes sem um ou outro dinheiro ou produto. Eu era preso 
com $1.6 milhões de no valor de ordens que eu não podia cumprir, e 
eu não tive o dinheiro para devolver o dinheiro.  

Agora eu pensei de volta para como Runyan lidou com nossas 
negociações. Em minha opinião, a melhor explicação eu podia pensar 
sobre para seu tentando cobrar demais nós era que ele de alguma 
maneira veio a saber da ação possível pelo FDA e o ODA. Deste, ele 
podia imaginar nós seríamos fora do mercado logo. Eu também 
acredito em que ele conseguiu esta informações de alguma maneira 
das agências eles mesmos, talvez de algum amigo de nível alto que 
trabalhou lá. Caso contrário, por que outro iria ele arriscar nossos 
negócios futuros e insistir em pagamento com antecedência. Esta 
suspeita poderia também explicar a coincidência que inspetores 
apareceram em Cantão depois de nosso último pagamento para 
Colso. Eu não tenho nenhuma prova dura de qualquer deste 
acontecendo—se faz raramente—mas eu acredito em que este 
poderia ter sido o que aconteceu.  



Outra coisa que fez o incidente de Colso incrível era a fenda entre 
Runyan e o sobrinho. Como Runyan podia tomar uma chance em 
soprar um negócio de nossa magnitude? Ele soube que nós 
poderíamos pagar a algumas penalidades, que é a mais provável 
coisa que aconteceria, e pode pôr o pão de volta no mercado. Se o 
pão floresceu, ele pareceria muito ruim. Ele teve que saber que nós 
não iríamos conseguir a opção de variável qualquer coisa ou pagando 
penalidades e que nós iríamos ser posto fora des negócios 
permanentemente.  

Um Movimento Sem precedente—Lutando De volta e premiado eu 
tive só um recurso neste momento. Eu tive que fazer algo sem 
precedente. Eu não tive nada para perder. Pela primeira vez que na 
história conhecida do regulatory sistema, uma vítima iria lutar de 
volta Depois de deliberação longa, eu senti o melhor caminho para 
fazer era para dar publicidade ao direito incidente em seu bailiwick, 
Washington, D.C. Minha teoria era estes eram ratos que com que nós 
estávamos lidando, e ratos não gostam da luz.  

Eu comecei a escrever a cheios-página anúncios que dariam 
publicidade ao que estava acontecendo para nós. Então um de meus 
colegas de trabalho fizeram uma sugestão. O presidente Carter foi 
eleito na plataforma que ele iria restringir a burocracia. Por que você 
não o começa a estudar nisto? Se existe qualquer necessidade ou o 
tempo para isto, seja agora. Eu pensei sobre ele por por algum 
tempo. Meu instinto era, bem, eu não posso chamar o presidente, 
isto é absurdo.  

Entretanto, eu pensei, o presidente está um oficial eleito. Ele não é 
Deus, ele não é direito autoral. De fato, com o imposto de renda 
Sobre o qual eu tinha pago, eu compreendi que eu paguei metade 
seu salário pelo ano. Ele é o presidente de uma filial de executivo do 
governo do qual o FDA era umas 480 Curas Naturais "que Eles" Não 
querem que Você saiba  

Parte. Quando eu tiver um problema sério acontecer, eu sou seguro 
responsável como o presidente de minha companhia. Ele devia ser 
seguro responsável neste caso. Eu não sei de qualquer problema que 
podia ter sido tão sério. Nós tivemos uma indústria importante para 
nossa área à beira de sermos destruídos, junto com uns negócios 
existentes, que empregaram bem mais de 250 pessoas.  



Então eu decidi, em lugar de chame a Casa Branca, que daria a mim 
virtualmente nenhuma chance para conseguir por para o presidente, 
eu trataria a cheio-página anúncio que eu estava planejando como 
uma carta aberta para ele, só eu trataria nele detalhes do problema 
burocrático. Eu não nomearia a burocracia envolvida, o FDA, isto é, 
só para dar ao presidente uma chance de fazer algo sobre ele antes 
de estar fora ao ar livre. Então eu escrevi o anúncio como uma carta 
aberta para o Presidente Carter, e ele correu em 16 de fevereiro de 
1978.  

Antes de nós correr o anúncio, nós fizemos outro último-esforço de 
fosso para povoar o problema com Simmons. Nós tivemos várias 
estas conversações sem resultados. Para este ponto nós não 
recebemos um pedaço de correspondência documentada de 
Simmons, indicando que existia qualquer problema. Eu era enfurecido 
com nossa firma de lei presente porque seus membros revisaram os 
anúncios e, embora eles tivessem reservas, eles certamente não 
disseram categoricamente que qualquer coisa este sério aconteceria. 
Então eu despedi a firma de lei e contratei o que eu considerei outra 
firma de lei de topo em Cantão. Era certamente evidente que lidando 
com comida e drogas exigida perícia legal especial e nossa área não 
era o hotbed de comida e drogas. Os peritos de FDA legal eram 
concentrados em Washington e Nova Iorque. Por um pouco de 
minhas conexões de Nova Iorque, nós selecionamos uma firma de lei 
de Nova Iorque que especializada em lidar com FDA.  

Nós contratamos um advogado importante com a firma, e ele 
prosseguiu para pesquisa o caso. Uma coisa ele foi tentou achar 
casos semelhantes no passado. Ele apresentou um quase idêntico 
que aconteceu apenas do ano antes. Concerniu Continental do 
Telefone e Telégrafo Internacional Assando Divisão da Companhia. O 
ano antes, eles introduziram um produto chamou Pão de Horizontes 
Frescos, que conteve cinco vezes a fibra de pão de trigo inteiro 
normal, que era realizado misturando celulose de polpa de madeira 
no pão. Eles fizeram se beneficiaram reivindicações citando um 
estudo de pesquisa dos benefícios de uma dieta de fibra alta, a 
mesma que nós citamos. Porém, eles foram um passo adicional e 
realmente distribuíram literatura para doutores, quase o mesmo 
como você iria uma droga de prescrição.  

O pão de horizontes frescos era colocado o mercado antes do FDA 
intervir. Depois que estava no mercado, a carta na página seguinte 
(obtida debaixo da Liberdade de Ato de Informações) era enviado de 
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Para horizontes Frescos. Depois de quatro a seis meses de 
correspondência muito casual de um lado para outro, a resolução do 
problema veio como segue:  

ITT teve que mudar sua publicidade para tirar os relatórios nos 
benefícios da dieta de fibra alta. Porém, consiga isto. Eles tinham 
permissão para trair toda linhagem e embalagem restante que tinha 
sido preprinted e isso era isto.  

Os advogados de Nova Iorque também estiveram usando arquivaram 
um caso que eles lidaram para o Produto de Dieta de Ayds, que 
demonstrou no tribunal que uma ingestão de carbohydrates antes de 
realmente comendo abaixa o apetite. Isto era um de muitos 
princípios usados como a base para restringirem o apetite sem-Pão 
de Fome.  

Quando duas firmas de lei adversárias são tomar parte em litígio 
potencial, eles cada pesquisa o caso para determinar lei de caso, isto 
é, que decisões foram prestadas no passado em assuntos idênticos. O 
sistema de justiça neste país revolve ao redor razão aplicada 
constantemente. Então, se uma decisão é feita em um assunto, juízes 
normalmente prestarão aquela decisão em assuntos semelhantes 
inúmeras vezes. Os advogados reúnem-se todos os casos de tribunal 
em um assunto semelhante e comparam-se ao ganhar e perdas. Eles 
cada conseguem junto com o advogado adversário e dizem, "Olhem, 
nós ganhamos. Não existe nenhuma sensação em entrar em litígio 
com este." Só se as pilhas são iguais e um ponto é nebuloso, então 
litígio acontece. Não trabalha everytime. Claro, quando você tiver um 
assunto altamente sentimental que uma pessoa pode ainda estar 
disposta a tomar uma 20% chance que correrá no tribunal. O juiz 
pode ver algo diferente em um caso e decidir diferentemente em um 
assunto ao invés de que aconteceu em um caso prévio.  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO de SAÚDE E BEM-ESTAR  

Regulatory LetterCERTIFIED 

M. C. Woodward, Jr., PresidentITT, Continental Assando 
CompanyHalstead AvenueRye, Nova Iorque 10580 

Sr. Woodward querido:  



Investigação em 16 de agosto de 1976, revelado que você tem sido  

Os pães de Horizontes de marketing Fresco com a etiqueta 
agüentando o  

Reivindicação seguinte: "A importância de fibra em comidas-existe  

A evidência crescente para sugerir que muitos americanos só não 
sejam  

Conseguindo suficiente fibra (Roughage) em sua dieta. E agora, lá 
482 Curas Naturais "Eles" Não querem que Você saiba Sobre está 
aumentando opinião científica e médica que fibra pode  

Até previne várias doenças sérias." Adicionalmente, consum 

Er folhetos disponíveis a varejo lojas de comida agüentam a 
reivindicação: "Lá  

Está aumentando opinião médica e científica que esta ação  

De fibra no corpo pode ser amarrada a prevenção de várias  

Gastrintestinais e outras desordens." A inspeção também descobre  

Um horário de campanha de publicidade em diários médica e  

Mailings para médicos agüentando reivindicações que representam e 
sug 

Gest que pães são úteis na prevenção de doença séria  

Condições como mas não limitadas para, ischemic coração doença,  

Diverticular doença, diabete, obesidade, trombose de veia funda,  

Varizes e colonic câncer.  

Tais reivindicações e declarações causam estes artigos para ser novas 
drogas. Uma nova droga Não pode estar legalmente comercializada 
em comércio interestadual até a Comida e Droga Administração 
recebeu e aprovou uma Nova Aplicação de Droga (NDA) para o 
Artigo.  

Em resumo, é a opinião da Comida e Droga Administração que Pães 
de Horizontes Frescos são novos drogas e como etiquetou são 
seriamente misbranded e, Então, não pode ser comercializado com 



seu presente que etiqueta na ausência de uma aprovada nova 
Aplicação de Droga.  

Devido ao acima de e no interesse público, nós solicitamos que você 
imediatamente descontinua Pães de Horizontes de marketing Fresco 
como etiquetado no nível de padaria local e imediatamente 
descontinua toda distribuição de literatura de promoçã contendo 
misbranding reivindicações e declarações.  

Nós solicitamos que você responde com dez (10) dias depois de 
recibo desta carta, Declarando a ação que você tomará descontinuar 
o marketing deste Produto de droga. Se tal corretiva ação não está 
prontamente empreendida, a Comida e Droga Administração é 
preparada para iniciar ação legal obrigar a lei.  

A Comida Federal, Droga e Ato Cosméticos fornece para ataque 
apopléctico de produtos e/ou mandato ilegal contra o fabricante ou 
distribuidor de produtos ilegais, 21 U.S.C. 332 e 334.  

Sinceramente, Diretor de Distrito de George J. Gerstenberg Nova 
Iorque Distrito  

Eu tive uma última conversa de fosso com Sr. Simmons antes de nós 
correr a carta aberta para o anúncio do presidente. Nós tivemos uns 
telefonema de conferência com uma Nova Iorque Nenhuma-Pão de 
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Advogado, um advogado local, eu mesmo, meu gerente geral, Sr. 
Simmons, e quem estavam em seu escritório no momento. A 
conversação foi como isto:  

Nossos advogados Sr. Simmons dito que eles não sentiram que seu 
cliente era culpado de qualquer mal, e se ele fosse culpabilidade, 
certamente não era intencional; era feito por ingenuidade. Mas, se o 
FDA sentiu que existia uma violação a lei, então nós seríamos mais 
que dispostos a cooperar. Eles disseram a Simmons que nós já 
paramos de anunciarmos e estávamos dispostos a mudar a 
publicidade e embalagem que por seus desejos. Eles citaram o caso 
de ITT como um exemplo do que o FDA fez no passado. Simmons não 
teria nenhuma parte deste e não era nem disposto a reconhecer que 
o caso de ITT existiu. Ele declarou que ele já recomendou ocupar 
nosso produto e que o ataque apopléctico era muito próximo. O único 
modo que ele não ocuparia era aquele se nós reembolsássemos todos 
os clientes e saímos dos negócios. O advogado disse a Sr. Simmons 



que era financeiramente impossível para nós fazer isso, que 
certamente não era justo para dizer a nós para sair dos negócios. Sr. 
Simmons repetiu que o produto podia nunca ser comercializado 
novamente. Nosso advogado de Nova Iorque disse, "Realmente, Sr. 
Simmons, você nunca chegará um tribunal de justiça para conceder a 
você tal mandato." (Simmons também disse a nós não contratar um 
advogado de FDA.) Simmons ameaçou que ele poderia arquivar 
cargas criminosos contra nós. Ele disse na estátua da Comida, Droga 
e Ato Cosmético os executivos de uma comida e companhia de droga 
pode ser tentada com as violações criminosos em um assunto, ainda 
que outra pessoa na companhia estava fazendo algo errada sem seu 
conhecimento. Isto é uma lei absurda, que muitos elegeram oficiais 
tentaram destruir, mas eram predominados por oficiais mais liberais 
eleitos. Para o melhor de nosso conhecimento, esta lei nunca tinha 
sido obrigado e isto era meramente uma tática em parte do 
Simmons.  

Nossos advogados então disseram a Simmons que nós estávamos 
dispostos a ir até um passo adicional. Antes de enviar as pessoas seu 
pão, nós estávamos dispostos a mandar a eles uma carta que 
corrigiria a publicidade que ele achou questionável e perguntou a eles 
se eles ainda quisessem sua ordem. Simmons não teria qualquer 
disto. Ele disse que o único recurso era para enviar as pessoas todo o 
seu dinheiro atrás e sai dos negócios.  

Nossos advogados eram intimidados. Eles disseram que eles nunca 
testemunharam um encontro como isto com um regulatory agência, e 
estava sem precedente em sua experiência. Então eles explicaram o 
que iriam acontecer. O FDA é um do mais poderoso regulatory 
agências porque ele 484 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
querem que Você saiba  

Tem poderes de ataque apopléctico. Isto é, pode ocupar sua 
propriedade pessoal sem seu direito de uma defesa. O ataque 
apopléctico é uma lei absurda. Se um agente de FDA regional acha 
um produto isto, em sua estimação, está na violação a Comida, 
Droga e Ato Cosmético, o diretor regional de seu escritório regional 
envia uma recomendação para ataque apopléctico para Washington. 
Existem três tipos básicos de alertas de ataque apopléctico: Alerta 
vermelho, que significa um produto altamente tóxico ou venenoso 
está no mercado; Um alerta verde, algo que poderia ser ligeiramente 
tóxico, e em terceiro lugar, o que eles chamam um "oh caguem" 
alertem, os quais é uma coisa inocente e nebulosa como publicidade 



enganosa, particularmente em etiquetar. Nosso era secreto como um 
"oh cague" alerte, e ele esteve tomando Simmons um enquanto 
conseguir o ataque apopléctico passado sem tocar por Washington. 
Nós assumimos que ele conseguiu muita cooperação em Washington 
porque nós andamos em um território protegido. Mesmo assim, a 
burocracia quieta trabalhada lentamente.  

Uma vez que esta ordem de ataque apopléctico é concedida do 
escritório de Washington FDA, é virado para o Advogado dos Estados 
Unidos regionais. O Advogado dos Estados Unidos toma uma ordem 
de ataque apopléctico para cortejar o qual é um processo automático 
e sem sentido. O juiz não pode diminuir legalmente a ordem de 
ataque apopléctico. Nem faça o acusado ter um direito de defesa. O 
acusado não tem o direito até para estar presente durante a 
deliberação ou falta do juiz de deliberação. Não existe nenhum 
caminho legal parar um ataque apopléctico, ainda que é querido para 
ser molestamento. Ainda que o acusado vai cortejar mostrar que o 
FDA está realmente o hostilizando ou isso não existe nada errado 
com o produto, o FDA arbitrariamente e em seu próprio capricho e 
decisão podem continuar ocupar um produto e ninguém pode parar 
isto.  

Eu não podia acreditar nisto. Eu disse, "Que tipo de um moron poria 
este poder nas mãos de unelected administração pública 
trabalhadores? Você quer dizer eles o direito arbitrariamente para ter 
ocupar propriedade pessoal do homem? Estas são as coisas que 
revoluções de causa e guerras civis. É uma lei injusta e injusta."  

Os advogados disseram que a lei se tornou mais aberta a decisão 
arbitrária por trabalhadores de administração pública em 1960 
quando as Emendas de Kefauver famoso eram passadas. Antes disto, 
o FDA só teve o direito de decidir se uma comida ou droga era 
prejudicial antes deles poder ocupar. Porém, Senador Kefauver 
também quis que eles decidissem arbitrariamente se uma droga era 
efetiva, uma palavra que abre uma grande variedade de 
interpretações nebulosas, subjetivas. Desde a Emenda de Kefauver, o 
FDA realmente ficou poderoso. Arbitrariamente Pode dizer que um 
produto, comida ou droga, podem ou não podem ser comercializadas. 
Pode ocupar sua propriedade pessoal, destrói você financeiramente, 
sabote seu caráter e negócios, Nenhum-Pão de Fome: Uma História 
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Todo sem seu direito de uma tentativa de feira. Eu disse, "eu 
realmente não posso acreditar nisto. Este tem que ser um pesadelo 
ou uma história de horror." Eles disseram, "É verdade."  

"Você quer dizer este aqui unelected administração pública 
trabalhador em Cincinnati o poder tem que ser, na realidade, oficial 
de execução, juiz, júri e executor?"  

Eles disseram, "Está certo."  

Em minha opinião, Declarações do Simmons implicam que ele 
realmente não se importa com elegeu oficiais e que o FDA realmente 
corre o governo. Ele uma vez declarou, "eu desejo que nós não 
tivéssemos que ir pelos tribunais." Você pode imaginar? Que 
incompetência é para pôr um homem gostar de Simmons naquela 
posição de autoridade. Este homem me atingiu como tendo 
hostilidade óbvia para qualquer coisa que existe além de seu mundo 
arregimentado.  

Depois de nosso encontro com Simmons, nosso advogado de Nova 
Iorque chamou Washington e conversada com o advogado em carga 
do caso no escritório central do FDA. Ele disse, "Isto não é um caso 
de conseguir alguém para concordar com a lei ou protegendo o 
público, uma preocupação para bem-estar nacional ou qualquer coisa 
daquela natureza. Alguém quer apagar você. É aquele claro e 
simples. Eles vão usar todo truque no livro."  

Eu disse, "Olhe, eu estou ainda em um estado de choque. Eu ainda 
não posso acreditar que isto esteja continuando." Eu soube que 
existiam problemas no governo, mas eu ainda pensei que era 
limitado, e global existia um pouco de sensação de responsabilidade 
em nossos trabalhadores do governo para o bem-estar geral do país 
e seus cidadãos. Eu disse, "Que tal um departamento de negócios 
internos? Existe tal coisa que nós podemos ir ?"  

Ele disse, "Não."  

Eu perguntei, "Que tal ir para nossos congressistas?"  

Ele disse, "Não, isso não ajudará. Eles não têm o poder para parar 
um ataque apopléctico."  

"Você não quer dizer ninguém controles estes sujeitos?" Eu exclamei. 
"Eles têm controle completo dos cidadãos, oficiais eleitos, e os 
tribunais?" "Está certo," ele declarou.  



Desiludido e enfurecido, eu voltei para a prancheta compreender 
como nós iríamos sair desta bagunça. A primeira coisa que ficou 
aparente era que seria melhor nós começarmos gerador outra fonte 
de renda, isto é, outra linha de produto muito depressa. Nós tivemos 
outro produto que nós deveríamos lançar no princípio de janeiro, mas 
tinha estado atrasado por causa da dificuldade de pão. Eu tinha 
documentado material por mais de oito anos escrever um livro mais 
ou menos 486 Curas Naturais "que Eles" Não querem que Você saiba 
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Como começarem uns negócios de mercado direto. Eu não quis 
escrever o livro até que eu estava certo que meu sucesso não era 
devido a sorte ou encontrando inesperadamente situações sortudas 
ou estando no lugar certo no tempo certo. Muitos "Como terem 
sucesso" autores bem sucedidos escrevem livros antes deles 
realmente sabem o que eram atrás de seu sucesso. Eu vi mais de um 
empresário acontece encontrar inesperadamente um incrivelmente 
mercado poderoso, então saia e faz todos os tipos de falas e escreve 
livros em como ele fez muito dinheiro. Então o mercado esvazia, e os 
negócios desmorona, e ele logo acha que ele não soube tudo existia 
saber sobre ser bem sucedido em negócios. Mas porque eu tinha sido 
envolvidos na venda de muitos produtos diferentes por muitas mídia 
diferente, eu senti que eu tive mais que conhecimento adequado para 
produzir um grau adequado de sucesso. Eu tinha trabalhado no livro 
de vez em quando desde então dezembro, mas realmente dedicou 
pouco tempo para isto.  

Nós tivemos uma situação incrível agora lidando com a crise de nosso 
pão e apagando um produto importante, um bem ilustrado, 
informações-empacotado livro em como começar seus próprios 
negócios. O livro era para ser chamado 7 Passos para a Liberdade, ou 
Como escapar a Corrida de Rato Americano.  

As rodas estavam agora girando rapidamente em Washington tentar 
nos apagar. A pesquisa de mais folhas clínicas mostrou que nossa 
situação não estavam sem precedentes. Qual estava acontecendo 
para nós estávamos um plano bem sistematizados e coordenávamos 
esforço. ITT ficou livre porque teve Washington influenciar. Porém, as 
folhas clínicas mostram a isto, na maioria dos casos, quando negócios 
pequenos que ficarem transgressão viável e visível em uma área de 
mercado lucrativo de corporações de interesse adquirido, eles estarão 
sistematicamente posto fora des negócios. Não existe nenhuma 
consideração para bem-estar público, bem-estar nacional ou 



ganhando complacência com a lei. O sistema inteiro é querido para 
fazer uma coisa—apagar a companhia permanentemente.  

Não todas áreas de mercado, claro, caiam nesta situação. Alguns 
fazem para um grau maior que outros. Nós estávamos em um dos 
mais firmemente controlados e mais vigorosamente controlávamos 
comida de áreas de mercado e drogas. Com as leis de ataque 
apopléctico e o transcurso das Emendas de Kefauver, isto realmente 
fez isto possível para um punhado de homens para controlar a 
comida e indústria de droga.  

Muitas das folhas clínicas que nós estudamos envolvida a indústria de 
comida de saúde que estavam sendo batidas por interesses 
adquiridos na indústria de medicina patente. As pessoas nos casos de 
tribunal nós estudamos testemunhado que a razão para o ataque em 
drogas e artigos de nutrição naturais é que existe um interesse 
adquirido no governo para promover sintético oilNo-Fome Pão: Uma 
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Drogas baseadas. Eles continuaram a dizer que isto é especialmente 
verdadeira no que se relaciona a curas de câncer. Foi determinado 
que a cura para câncer virá de um óleo-fundar medicina patente 
sintética, e todo outros será adiado o mercado. Todo dinheiro de 
pesquisa é dirigido em direção a óleo-funda drogas sintéticas, 
enquanto pesquisa na área de remédios naturais já é tudo menos 
corta.  

Estudando estes casos indicados existe um padrão comum do quão 
companhias pequenas que promovem remédios de saúde naturais 
são postas fora des negócios. Este sistema até foi usado em doutores 
progressivos que tentam experimentar com algo diferente porque os 
medicamentos patentes normais não estão trabalhando curar câncer. 
Muitos doutores também estavam tendo suas reputações sabotadas, 
e eles eram posto fora des negócios.  

O FDA seria tipped fora de que um remédio de saúde natural esteve 
sendo usado que poderia se tornar um artigo de mercado viável. O 
FDA faria os acordos necessários para ocupar o produto. Eles então 
organizariam plantar uma história em uma mídia de notícias 
importantes. Esta acontecida normalmente em mídia de rede 
estabelecida, como um dos grandes redes de TV, um jornal de chave 
influente, ou pela Associated Press. O FDA realmente foi até agora 
sobre ter certos repórteres plantados realmente trabalhando para 



eles. A mídia seria tipped fora de quando um ataque apopléctico 
aconteceria e coordenaria isto com agentes. Os agentes e suas 
coortes de mídia entrariam repentinamente nos dos negócios ou 
medicariam é escritório, ocupe os produtos, espirre a história através 
de TV, rádio, e jornais, todo antes da vítima ter um direito de uma 
tentativa de feira. Existia nenhuma tal coisa como "inocente na frente 
de provado culpado."  

Para ultrapassar nossa história, coincidentemente ou 
uncoincidentally, nosso seguido o mesmo padrão. Isso tudo começou 
em 2 de março de 1978, na NBC é "Hoje" mostra. Betty Furness fez 
um hatchet-trabalho história em nosso pão e tentou se tornar um 
profeta, "predizendo ação adicional neste pão de agências 
governamentais."  

Mais tarde ela também arejou um relatório de notícias totalmente não 
comprovado em meu livro, antes dela até teve o produto na mão.  

Este educou outro ponto incrível. O FDA tomou uma decisão para 
ocupar nosso pão, como Simmons admitiu, sem testar isto e sem 
quaisquer reclamações de consumidor. Desde que era impossível 
para eles vir dos consumidores, nós contactamos Sr. Simmons 
perguntar a quem as reclamações estavam vindo. Ele disse, "eu sou 
só carregado com reclamações."  

Eu perguntei, "Eles são de consumidores?"  

Ele disse, "Não." 488 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
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Eu disse, "Bem, então obviamente eles são de nossos competidores 
então, certo?"  

Ele não me responderia. Então aparentemente a decisão era feita 
para ocupar sem testar o produto, sem reclamações de consumidor, 
mas de reclamações da competição.  

Eu tive uma obrigação para meus clientes e, se o FDA fez um ataque 
apopléctico ou não, eu não podia me sentar em minhas ordens mais. 
O FTC tem uma regra de 30 dias que diz que você deveria transportar 
ordens depois de que eles ser recebidos antes de 30 dias expirarem. 
Esta regra também estava olhando nos fixamente no rosto. Eu iniciei 
a remessa de 30,000 ordens. Isto seria um bom teste de se os 
clientes pensaram que eles tinham sido enganados. Até agora esta 



idéia de decepção era teórica por parte do FDA.  
 

Em marketing direto, você pode dizer se você tiver um produto 
inferior ou se a publicidade intencionalmente ou sem querer enganou 
o público. Você mede esta por reclamações e reembolsos. Os 
reembolsos são a melhor medida direta. Muitas agências do governo 
reivindicam isto não é uma medida válida devido a consumidores 
apáticos. Muitas pessoas que ordenam o produto não aborrecerá 
devolver isto. Mas a verdade é uma maioria do público devolverá o 
produto se eles estiverem insatisfeitos. De fato, folhas clínicas 
mostram a um 90% retorno de um produto que é ou inferior ou 
enganoso. Taxas de reembolso aceitável pelo maior, a maioria das 
companhias de pedido pelo correio respeitado, como casas de 
catálogo grande, Time/Life registra, etc., e ao longo da indústria varia 
de 10% até 15%. Se o produto é um livro, por um pouco de razão 
existe uma embutida 4% taxa de reembolso. Com livros o público 
sabe que eles possam ordenar livros pelo correio e ou fotocópia o 
livro ou partes disto, ou lêem isto e então retorna isto para um 
reembolso cheio.  

Então isto primeira 30,000 remessa mediria se nós enganamos o 
público ou se eles eram satisfeitos com o produto. O quão verdadeira 
nossa publicidade era, e o quão bom era nosso produto? Daqueles 
30,000 transportaram e todos tendo sucesso remessas, existia só um 
um-metade de 1% pedido de reembolso. Incrivelmente baixo. De 
fato, aquele tipo de aceitação pública é normalmente desconhecido; 
99 1/2% do público era satisfeito.  

Para fazer importa até mais convencendo, nós produzimos um 
anúncio com ajuda dos peritos de FDA em Nova Iorque que apagada 
qualquer referência para benefícios de saúde. Nós mudamos o nome 
do pão de Nenhuma-Fome até Pão de Fórmula Especial do Nancy, e 
todo o teor era feito com ajuda dos advogados de forma que de 
nenhuma maneira iria isto estar enganando.  

Embora nós provamos que nós tivemos um produto viável, apareceu 
que nenhuma agência do governo entrar nos ajudar. Eu decidi ajudar 
eu mesmo. Eu chamei o departamento antitruste em nosso regional 
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Escritório em Cleveland, Ohio. Eu conversei com um Sr. Edmond 
Redondo. Nós mandamos a ele que todas as informações que nós 
acumulamos, que certamente fornecemos causa para acreditar que 
as ações do FDA eram um ploy para nos apagar porque nós 
estávamos competindo com preocupações de interesse adquirido. 
Isto era uma violação direta a leis antitrustes. Sr. Redondo é atitude 
era desinteressada, e eu podia dizer imediatamente ele não iria fazer 
nada. Eu seguido em cima com ele em ter sucesso meses e ainda 
podia não dizer nada estava sendo feito. Eu dei a ele leva mas ele 
nunca seguido em cima. Seis meses mais tarde, nós conseguimos 
uma carta dizendo que ele fez uma investigação e pôde não achar 
nenhum mal. Nenhuma investigação já aconteceu.  

Eu próximo fui para a Administração de Negócios Pequenos e era 
dirigido para uma divisão do S.B.A. Isso era relativamente nova 
chamada Advocacia. Estava especificamente instalado para proteger 
negócios pequenos de injustos age de regulatory agências. Eu era 
virado para um agente dentro desta divisão chamado Jerry Lawson. 
Meu primeiro contato era com um de assistentes do Sr. Lawson, e ele 
certamente estava encorajando. Ele disse, "Mantenha a fé, bebê. Nós 
cuidaremos de você." Isto todos soaram muito bom para ser verdade, 
e como girou fora, era. Depois de muitos tendo sucesso telefonemas 
e correspondência, eu aprendi aquela Advocacia era nada além de 
uma ferramenta de propaganda. A propaganda era que era criado 
para proteger negócios pequenos de regulatory agências e grandes, 
grupos de interesses adquiridos, mas ele não recebia nenhum poder 
legal fazer qualquer coisa. As agências de Regulatory totalmente 
ignoraram isto e, de fato, considerou isto uma piada.  

Voltando para o anúncio nós corremos em fevereiro, a Carta Aberta 
para o Presidente Carter, nós escolhemos a Estrela de Washington. O 
departamento de publicidade na Estrela de Washington tinha estado 
muito excitado sobre o anúncio. Estava sem precedente. Eles tiveram 
visões deste anúncio dando a eles publicidade nacional. Francamente, 
então fez nós. Isto foi um primeiro. Por uma vez, um homem de 
negócios pequeno teve suficiente da regra tirânica do regulatory 
agências e foi lutar de volta. Um David/Goliath clássico batalha. Não 
era uma sensação de publicidade barata. Nossa companhia estava em 
necessidade medonha. As pessoas estavam dependendo desta ação 
para seus trabalhos, e ele quis dizer sobrevivência. Nós 
documentamos evidência para indicar que existia causa provável que 
nós estávamos lutar contra corrupção, e nós esvaziamos todo outro 



quer curar o problema. Todo mundo, inclusive as firmas de lei, 
sentido este anúncio ficaria atenção nacional na mídia de notícias.  

Depois que o anúncio correu, nós esperamos por algo para aparecer 
na mídia de notícias. Aquela noite nada aconteceu. No dia seguinte, 
nada. Nada já apareceu em qualquer lugar. Um blecaute completo. 
As pessoas em nossa companhia e nosso conselho legais não podiam 
acreditar nisto, mas se tornou 490 Curas Naturais "Sobre as quais 
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Aparente como incrivelmente poderosa esta regulatory rede, junto 
com suas fontes na mídia de notícias, eram. Nós éramos deluged com 
telefonemas das pessoas na indústria de mala direta. Eles disseram 
que era um feito incrível, a melhor coisa eles já leram. Eles não 
podiam acreditar que a mídia de notícias não levantou isto. Esta 
rebanho casa o ponto que a mídia de notícias é administrada e 
controlou longe além do que o público geral pode imaginar.  

O dia o anúncio correu, nós recebemos realimentação de telefone 
tremendo, principalmente de cidadãos privados em Washington, D.C. 
As investigações que vieram do governo que oficiais eram descobrir 
meramente o que agência era envolvida. Não um congressista 
chamado, inclusive nosso próprio.  

Três dias mais tarde, nós recebemos um telefonema da Casa Branca. 
Não do presidente, mas de um ajudante, um ajudante de um 
ajudante, não menos. Era de uma mulher chamado Shelley Weinstein 
no escritório de ajudante do Presidente Carter, Midge Costanza. Ela 
tirou os detalhes do que agência era envolvida e o que nosso 
problema era. Eu deixo ela saber a importância do assunto, e que eu 
tive todos estes clientes que me sentam na linha com centenas de 
milhares de dólares no valor de material perecível esperando nas 
asas. Ela disse que ela voltaria assim que possível.  

Dias passaram por, e ninguém chamou. Eu chamei de volta e 
perguntei o que a condição era. Ela bainha-hawed ao redor. Eu tentei 
ficar específico. Eu perguntei, "O que você fez?  

Ela respondeu, "Bem, nós viramos isto para esta pessoa e aquela 
pessoa."Eu inquiri, "Que pessoa? E o que eles estão exatamente 
fazendo?"Neste momento ela começou a ser agitada. Ela disse, "Oh, 
você quer dizer 

Você realmente nos quis algo?"  



Eu disse, "Tudo que você é pessoas loucas lá? Por que o inferno você 
pensa que eu gastei $6,000 em uma cheio-página anúncio em 
Washington? Você pensou que era meu passatempo ou algo?" Ela 
realmente se tornou unglued neste momento e disse que ela podia 
não mais discutir o assunto, que alguém seria em contato comigo.  

O no dia seguinte eu consegui um telefonema de um Sr. Wishman. 
Ele disse que Presidente Carter teve uma política de não ficar 
envolvido em regulatory ações, isso não existia nada que ele podia 
fazer.  

Eu disse, "Bem, o que você quer dizer que você não fica envolvido em 
regulatory ações? Isto é uma promessa que ele fez para os eleitores 
e um que todo mundo esperou que ele executar. Ele disse que ele iria 
reduzir a burocracia. Ao invés, ele expandido isto. Ele disse que ele 
iria conseguir governo fora de nossas vidas. Agora é uma 
oportunidade perfeita para ocupar uma ocorrência real, que nós 
temos evidência tão injusta. Este ocorrência Nenhuma-Pão de Fome: 
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Concirna uma interferência com o livre-sistema de empreendimento, 
e ele não fará nada sobre isto? Também, o presidente é o executivo 
principal acima destas regulatory agências. O que você quer dizer que 
ele não pode ficar envolvido? Se ele não pode quem pode Eu era 
encurtado e dizia que eu não devia escutar fazer campanha retórica.  

Este realmente enfurecido me. O que está errado com verdade em 
publicidade para políticos? Eles ganham muitos benefícios em vida às 
custas do dinheiro público, poder e prestígio. Eles são vender os 
públicos seus bens e serviços. Por que é que eles são permitidos para 
enganar e enganar e caem fora com isto?  

Pelo menos eu respondi uma pergunta que eu sempre tinha sido 
curioso. E se um cidadão privado chamou o presidente com um 
problema? Ele responderia para um grupo de cidadãos ordinários? E 
se a campanha de problema nacional preocupado promete? Ele 
responderia? Minha experiência respondeu estas perguntas com um 
ressoar "não!"  

Então, do anúncio nós conseguimos uns telefonema inesperados de 
que nós éramos para aprender um grande negócio. Este telefonema 
era de uma firma de lei de lobbying de Washington. Eu soube que 
existiam lobbyists, mas eu não soube os detalhes exatos envolvidos 
ou como eles foram sobre isto. Esta firma mais proeminentemente 



chamou propriamente uma firma de relações públicas. Eles viram 
nosso anúncio. Eles disseram a nós que se nós estivéssemos tendo 
problemas com um regulatory agência, correndo um anúncio para 
resolver o problema não era o caminho para fazer isto. Eles disseram 
que eles podiam cuidar do problema bem e quietamente para nós. Eu 
perguntei como eles propuseram para fazer isto, desde que eu pensei 
lobbyists só lobbied para o Congresso. Eles prosseguiram dizer a mim 
aquele lobbyists ou públicas-rela-tions firmas, como eles chamaram 
eles, também lide com regulatory agências.  

Depois de mais conversações e detalhes, eu perguntei o que este 
pequeno esforço de relações públicas me custaria. Eles disseram 
$5,000 abaixo e provavelmente $30,000 globais. Eu não podia 
acreditar no que eu estava ouvindo. Eu disse a eles que eu voltaria 
para eles.  

Eu decidi contratar um investigador privado para começar a 
investigar o todo importar, inclusive pessoalmente investigando 
aqueles envolvidos.  

Em nossa investigação, a maior parte das fontes nós contactamos ou 
que contactamos nós éramos informadores que quiseram permanecer 
anônimo. Como editoras, nós estamos honrando aquele pedido.  

Do anúncio nós também levantamos informadores dentro do 
regulatory agências Sobre as quais eles mesmos. Eles eram curiosos 
sobre o anúncio, e eles eram repugnados com a corrupção dentro de 
suas próprias agências. De nossas várias abordagens da investigação 
neste assunto, nós aprendemos que Washington em essência, está à 
venda, e existem vários caminhos para 492 Curas Naturais "que Eles" 
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Compre influência. O modo mais normal e óbvio é contribuições de 
campanha para eleger oficiais, que é legal. Existe também dirige os 
pagamentos ilegais para eleger oficiais chamados subornos. Então 
existem lobbyists, que deve ser registrado para persuadir elegeram 
oficiais como eles deviam votar em certos assuntos. Aqueles poucos 
artigos são só a ponta do iceberg.  

Minha investigação descoberta a carne do sistema para comprar 
influência do governo, ambos nos federais e nível do estado. Este 
sistema subterrâneo é onde o dinheiro real muda de dono. Algum 
disto legalmente, mas a maior parte ilegalmente. Naturalmente, a 
coisa inteira está totalmente escondida do público.  



A maior parte do lobbyists em Washington e no nível do estado são 
firmas de lei. Eles chamam elas mesmas firmas de lei de lobbying e 
muitas vezes firmas de relações públicas. Estas firmas vão além de 
lidando com oficiais eleitos. Existe um corpo em Washington 
considerou por alguns estar mais poderosa que elegeu oficiais. Este 
corpo é os ajudantes congressionais. Existem, em média, mais ou 
menos 60 ajudantes congressionais para cada congressista. Os 
congressistas não obviamente têm tempo para lidar com todo detalhe 
de seus trabalhos, e dependendo no congressista, ele ou ela delega 
tanto trabalho como ele ou ela está pouco disposta a fazer. Na 
realidade, o escritório é administrado pelos ajudantes, com quem um 
cidadão negociará 99% do tempo. Estas contas de legislativo de 
ajudantes também de pesquisas e têm muita influência em como 
congressistas votam. Então muito legal, mas lobbying pouco ético 
continua com ajudantes, onde os favores são os almoços e um 
anfitrião de outras vantagens.  

Próximo venha para as relações público com as várias agências do 
governo, inclusive ambas as pessoas nomeadas de oficiais e 
trabalhadores de administração pública eleita. Este "lobbying legal," 
claro, entra a mesma maneira com almoços e outras vantagens.  
 

Existe ainda outra categoria que é questionably legal, muito imoral e 
pouco ético. Este aqui é chamado comprando influência pelo 
programa de trabalhos. Isto é onde os oficiais de departamentos do 
governo, especialmente pessoas nomeadas de oficiais eleitos e 
também trabalhadores de administração pública, trabalhem em um 
departamento por por algum tempo e dá tratamento favorável para 
uma certa corporação. Em retorno para este tratamento favorável, 
ele é prometido um trabalho com a corporação ou um trabalho com 
uma firma de lei que serviços que corporação em um pagamento 
muito lucrativo. Porque uma lei estava recentemente passada que 
exige tal oficial do governo para não se participar um ano depois de 
que ele deixar seu encargo aduaneiro do governo; Ele deve refrão de 
trabalhar para qualquer corporação com que ele negociou. Porém, 
esta lei pode ser chegada ao redor muito facilmente, e espera de ano 
para tal posição não está nenhum sofrimento. Nenhum-Pão de Fome: 
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Então existem os métodos ilegais. Isto é onde os subornos de soma 
grande são diretamente pagos para ajudantes congressionais, 
pessoas nomeadas de oficiais eleitos em departamentos do governo, 



e para trabalhadores de administração pública. Não é como dirige 
como você poderia pensar. Você não pode entrar e dar um destes 
oficiais do governo um suborno. Eles não tomariam isto. Você poderia 
ser um oficial do governo honrado que processaria eles ou um 
repórter de mídia de notícias honradas fazendo uma história neles. 
Você tem que pagar a seu suborno por uma firma de lobbying. Mas 
ele até vai adicional que isto. A firma de lei de lobbying tem que 
empregar um amigo pessoal do oficial do governo influente para este 
trabalho. Um oficial do governo só vai tomar dinheiro de alguém que 
ele sabe e confia. Nós éramos informados que basicamente o que 
aconteceu para nós éramos que nós começamos todos errados. Nós 
éramos informados que nós nunca éramos aborrecidos por regulatory 
agências na frente de porque nós não éramos vender produtos que 
competiram com corporações de interesse adquirido. Nós vendemos 
horóscopos, pratos comemorativos, bandeiras, livros de um atirou, 
dietas computadorizadas, etc. Eles eram artigos de um atiraram com 
uma período de vida limitada e realmente competida com nada de 
qualquer grande conseqüência. Agora este pão era algo diferente. 
Com este pão e o anúncio, nós unknowingly andado nos dedões do 
pé de algumas pessoas muito influentes e trespassed em um 
mercado protegido.  

Primeira, uma dona de casa inventando uns passos de produto de 
perda de peso nos dedões do pé de uma comunidade científica 
pequena arrogante, muitos dos quais não têm qualquer habilidade 
criativa. Não todos os cientistas caem nesta categoria, mas existe 
este certo grupo que não gosta de ver inovações que eles não 
criaram ou as pessoas que ganham dinheiro em empenhos científicos.  

Nós também trespassed no campo de medicina altamente protegida 
patente. Este evidentemente é um do mais poderoso, próximo tricote 
e grupos influentes. Eles têm o que é chamados uma licença de 
primeira classe no campo de saúde. Eles especialmente querem 
manter áreas prestigiosas gostarem de acharem curas de câncer para 
eles mesmos. Eles querem ter certeza que o fascinador curando desta 
doença vem de seu grupo e de sua linha de produto, particularmente 
de uma droga sintética baseada em óleo.  

Próximo, nós trespassed na $5 e bilhão-por ano indústria de pão. 
Outras companhias ao longo dos anos, pequenos assando 
companhias, tem estado sistematicamente eliminadas. Agora existem 
só um punhado de importante assando companhias. As mesmas vá 
para as companhias farmacêuticas. Embora o número total de 



produtos farmacêuticos permanece sobre o mesmo, aquelas com 
vendas importantes, de acordo com um perito, encolheu de mais ou 
menos 100 em 1960 para mais ou menos cinco agora. 494 Curas 
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O assar companhias têm o que você pode chamar uma segunda-
classe licença. Eles não têm permissão para entrar no campo de 
saúde.  

Então em mentes dos nossos informadores, existiam uma multidão 
de grupos que podiam e provavelmente enviavam ordem abaixo para 
nos apagar.  

Outro fatorar você ter com regulatory agências é que o governo 
contrata muitos advogados jovens só fora de academia. Estes 
advogados terminam do mundo fictício de acadêmicos, influenciados 
por professores socialistas. Muitos deles só não gostam do fato que 
você está ganhando dinheiro. O segundo tipo de individual está 
olhando para o governo como pedra de um andar em sua carreira. Se 
ele trabalhar para o governo por por algum tempo e consegue 
suficiente entalha em sua arma de fogo (que ele consegue pelo 
número de negócios que ele sabota), então ele é considerado um 
advogado efetivo que mais provável conseguirá um trabalho lucrativo 
em uma lei firme servicing corporações em seu campo.  

Corporações maiores, que já compraram influência, são intocáveis, e 
ainda que eles não fossem, eles têm firmas de lei grande e muito 
dinheiro para lutar no tribunal. A vítima mais lucrativa é uns negócios 
pequenos, viáveis, visível sem influência do governo, sem firma de lei 
grande, e nenhum dinheiro para lutar no tribunal. Estes negócios 
sucumbirão depressa, se as cargas contra eles são válidos ou não. 
Estes regulatory advogados também não estão interessados em uma 
mosca muito pequena-por-mais perta que realmente não telefonar 
que muitas vendas. A próxima categoria você lida com em regulatory 
agências é o burocrata de carreira. Ele só aprecia mostrar a seu 
poder.  

E ultimamente, você tem um certo número das pessoas em 
regulatory agências que são honradas e que estão lá servir o público. 
Porém, regulatory ações executadas no interesse do país e o público 
estão na minoria. Uma maioria vasta do governo regulatory ações 
são executadas para propósito de serviço do eu próprio de grupos de 
interesses adquiridos.  



Muitas vezes a maioria de trabalhadores em um regulatory agência 
pode ser honrada, mas goste de qualquer outra organização 
controlada por um punhado das pessoas poderosas, certas agências 
têm mais poder que outros. O grau de controle também é 
proporcional para tempo. Leva governo muito tempo para evoluir 
para o ponto onde eles ganham comando e controle acima das vidas 
dos cidadãos. Para fazer o problema até mais complexo, as mudanças 
do poder, dependendo em que ganha as eleições e que leva 
regulatory agências. Muito de tem que fazer com vendettas. Por 
exemplo, você pode ir para o Departamento de Justiça e virada em 
um oficial do governo corrupto. Mas aquela agência provavelmente 
não agirá a menos que um oficial no Departamento de Justiça tem 
um vendetta contra aquele particular individual. Nenhum-Pão de 
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Nós éramos informados que nós não teríamos acesso ao comprar-de-
sistema de influência do governo por causa do anúncio nós 
publicamos. Agora todo mundo no sistema seria astuto de nós, para 
nós poder estar fazendo investigação trabalhar para publicação 
adicional. Nós éramos agora considerados verdadeiramente estranhos 
e renegados.  

Próximos, nós descobrimos que algo que realmente dirigiu todas esta 
casa. Um de nossos competidores principais copiaram o esquema 
principal do Nenhum-anúncio de Pão de Fome, mas cumpriu o 
anúncio com um mel e tablete de farelo de trigo. Este mel e tablete 
de farelo de trigo, desconhecido para mim, tinha estado no mercado 
na frente de e era produzido e comercializado por Laboratórios de 
Thompson.  

Este competidor tem um advogado que também é um Procurador 
público Assistente para o Procurador público de Ohio. Por alguns 
sondando, nós achamos que existimos centenas de Procuradores 
públicos Assistente que faz $8,000 por ano. Nós não podíamos 
descobrir se o que eles justifica este salário ou não.  

Embora este anúncios do competidor foram mudados um pouco para 
evitar infringir em leis de direitos autorais, os anúncios virtualmente 
disseram a mesma coisa que nossa e fizeram as mesmas 
reivindicações de saúde para fibra. Eu verifiquei as pílulas de farelo 
de trigo de mel vendido por Laboratórios de Thompson. Eles eram 
vendidos em lojas de droga de varejo. Eu achei eles na estante com 
um anfitrião de outras ajudas de dieta. Estas outras ajudas de dieta 



eram qualquer um doce puro, pílulas de cafeína, diuretic pílulas, e a 
pílula relativamente nova, phenylpropanolamine. Porém, o doce e o 
mel e pílula de farelo de trigo forneceram legitimidade para nossas 
reivindicações que Pão do Nancy é uma fome supressiva. O princípio 
de carboidrato está no doce e ambos o carboidrato e princípio de 
farelo de trigo estava na pílula de farelo de trigo. O pão do Nancy era 
um produto melhor que estes porque adicionou vários mais fatores 
para induzir supressão de fome. Mas o ponto permanecido, muitos 
destes produtos tinham estado no mercado por 20 anos. O FDA 
aludiu para o fato em sua reclamação que o pão não era uma fome 
supressiva. Ainda, possuiu vários das qualidades de uma fome-sup-
pressant produz que o FDA permitiu ao mercado. Como para as 
reivindicações de fibra, permitiu que Thompson fizesse tal direito de 
reivindicações no panfleto que acompanhou sua pílula de farelo de 
trigo de mel em lojas de varejo.  

Eu contactei o FDA e exigi saber por que nós estávamos sendo 
selecionados para processo, e estes outros produtos não eram. Eles 
tomaram as informações e disseram que eles investigariam. Nada 
para nosso conhecimento era feito com Thompson. Mas eles tiveram 
que fazer algo com nosso competidor principal. Eles foram por uma 
investigação falsa que concluiu com advogado do nosso competidor e 
um assistente do escritório do Procurador público de Ohio que 
encontra em Cincinnati, em 496 Curas Naturais do Simmons "Sobre 
as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Escritório. O resultado, nosso competidor era deixado vai 
simplesmente alterando seu anúncio um pouco. Ele tinha permissão 
para transportar todo o seu produto sem interferência. Ele fez dois 
direito de coisas. Ele vendeu um produto comprou e pagou por em 
Washington, e ele teve influência no regulatory rede pelo Procurador 
público de Ohio.  

Neste momento nós estávamos ainda pão de transporte em grupo 
pequeno para não fazer isto lucrativos para o FDA ocupar.  

Também, depois de correr a Carta Aberta para o Presidente Carter, 
nós fizemos outro telefonema de conferência com Simmons com as 
mesmas pessoas na linha como antes, nosso advogado de Nova 
Iorque, nosso advogado local, meu gerente geral e me. Nós quisemos 
ver o que sua reação era, se existia um pouco de modo de trazer esta 
para a mesa de pechincha. Em contactar Sr. Simmons, eu podia dizer 
a ele estava fervendo com raiva. Ele disse, "Sim," ele viu a carta para 



o Presidente, de fato, ele tinha estado em Washington no momento. 
Os advogados assinalaram que nós não mencionamos nome do FDA, 
e nós estávamos ainda dispostos a negociar o assunto. Nós 
estaríamos dispostos a fazer qualquer coisa concordar com a lei e 
fazemos quaisquer ajustes necessários. Ele redeclarou que ele quis 
que nós parássemos transporte. Eu disse a ele que nós não podíamos 
fazer aquele porque nós tivemos o FTC de 30 dias decidir combater, e 
nós tivemos clientes que enviaram dinheiro para o produto. Nós não 
podíamos ter condições de retornar para seu dinheiro, e então, nós 
tivemos que dar a eles seu produto. Vendo como como ele não 
negociaria conosco sobre que fazer para corrigir a publicidade, nós 
não soubemos o que fazer mas continuar transporte. Nós 
perguntamos a ele o que estaria errado em transporte que todas as 
ordens nós tivemos até agora e incluindo uma carta passou pelo FDA. 
A carta corrigiria" a publicidade e diria os clientes que se eles 
sentissem que eles tinham sido enganados, eles eram intitulados para 
um reembolso cheio. Ele absolutamente não disse. Ele disse que 
nosso só recurso novamente era para devolver as pessoas seu 
dinheiro e sair dos negócios. Nós perguntamos a ele o que a condição 
estavam no ataque apopléctico. Ele admitiu que a Carta Aberta para 
o Presidente Carter causou uma demora no procedimento de ataque 
apopléctico mas aquela demora era agora acima de e o ataque 
apopléctico estava prosseguindo com todo devido velocidade.  

Recordando o anúncio original, é nossa convicção que nós fizemos 
um erro tático em não mencionar a agência em questão. A 
realimentação nós somos éramos que isto foi tomado como uma 
indicação de nossa debilidade ou repugnância realmente para 
completar com um anúncio prejudicial para o FDA.  

Enquanto isso nossas 2,000 remessas de pacote de cada vez não 
estavam cortando isto. Existiam muitas ordens, e nós estávamos 
conseguindo cartas de reclamação dos clientes furiosos. Nós tivemos 
que tentar algo desesperado, um risco calculado, ter alguns dos 
clientes mais velhos fora a porta em Nenhum-Pão de Fome: Uma 
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Um maior pedaço. Depois de discutir o assunto, nós sentimos existia 
uma boa chance que burocratas não trabalharam fins de semana. Nós 
soubemos que eles estavam monitorando nossas remessas no 
escritório de UPS, mas a indicação nós somos éramos que ninguém 
estava lá nos fins de semana. Então o fim de semana de 4 de março 
de 1978, nós decidimos tentar conseguir por com 20,000 pacotes de 



nossos clientes mais velhos. Nossa tentativa contra-explodir naquela 
eles obviamente tiveram informadores dizerem a eles da remessa. 
Eles também devem ter feito pressão sobre UPS demorar as 
remessas. Por um pouco de razão o caminhão com estes pacotes não 
partiu ao longo do fim de semana como era suposto. Se sentou lá até 
segunda-feira de manhã.  

O pedido de ataque apopléctico de Simmons era passado sem tocar, 
mas para alguma razão burocrática uma ordem de tribunal para 
ocupar não podia ser concedida até a quarta-feira daquela semana. 
Então, Simmons teve o Departamento de Ohio de Agricultura entra 
aquela segunda-feira de manhã e embargo nossa remessa. Como eu 
mencionei antes, estado e federais regulatory agências trabalham de 
mãos dadas. Eles são, na realidade, rede de um comprometer.  

Nós éramos informados que leis de Ohio para embargo permitiram o 
Departamento de Ohio de Agricultura (ODA) para bens de embargo 
embora eles não tiveram uma boa razão. Mas o ponto era o FDA teve 
que esperar até bens entraram em comércio interestadual ou até se 
era transportado através das linhas do estado para que eles para 
ocupar. O Departamento de Ohio de Agricultura não tem que 
encontrar esta condição. O ODA podia ter ocupado a mistura em do 
Colso quando Colso estava misturando, mas eles não fizeram!  

Desde o Departamento de Ohio de Agricultura embargoed nosso pão, 
eu escrevi uma carta para nosso bom governador, James Rhodes, 
que, pela última década, professou ser maior cruzado de Ohio atrair 
indústria e trabalhos para Ohio. Então eu escrevi para ele uma carta, 
e eu perguntei a ele como por sua campanha promete relativo a 
trazer indústria e trabalhos para Ohio, seria ajudar nossos negócios, 
que nós planejamos lançar em um importante assando indústria em 
Ohio. Nosso bom governador era muito útil. Ele enviou em retorno 
uma carta de uma linha, que reconheceu recibo de nossa carta. Isso 
era isto.  

Em 9 de março de 1978, o FDA era concedido uma ordem de ataque 
apopléctico. Os agentes do escritório do Os Estados Unidos de FDA 
Marshall em Cleveland convergiu na estação de UPS em Cleveland e 
nossa planta de serviço de embalagem em Cleveland. Eles ocuparam 
20,000 kits de pão, que totalizou 80,000 libras, mais vários outro 
material conectado com remessas futuras. O valor de total de todos 
os bens ocupados eram ao redor de $200,000.  



Eles coordenaram o ataque apopléctico com cobertura de televisão da 
NBC é afiliar estação em Cleveland, WKYC, Canal 3. Os operadores 
cinematográficos eram coordenados para chegar na cena ao mesmo 
tempo que o governo que 498 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" 
Não querem que Você saiba  

Oficiais. OS ESTADOS UNIDOS Marshalls posou para as máquinas 
fotográficas como eles saíram do carro. A composição extravagante 
descarada de metadas-verdades, fora-de-contexto e torceu fatos que 
Canal 3 põe neste relatório de notícias era então levantado pelo resto 
das estações de TV, jornais locais e colocam o serviço de arame em 
todo o país. Aquela noite por toda parte da TV nossos nomes eram 
smeared, nossos personagens assassinados, nosso produto e nossos 
negócios sabotados. A princípio nós estávamos em choque depois das 
radiodifusões que noite, especialmente durante uma radiodifusão, 
que mostrou a retrato da minha esposa na tela de TV. Minha esposa 
e crianças arrombaram lágrimas.  

Como eu assisti minha esposa e crianças em lágrimas e tristeza, eu 
jurei isto, não importando quem eram responsáveis em Washington 
para este ato tirânico injusto, eu buscaria eles fora e legalmente 
destruiria eles se me levasse 20 ou 30 anos. Eu caçaria eles abaixo 
um por um, como os judeus conseguiram encontrar os nazistas. Isto 
era uma atrocidade. Nada mais, nada menos. Estas pessoas eu senti 
não era nenhum diferente que qualquer guerra comum criminoso, e 
isto era um ato de guerra.  

De fato, em meu estimação este assunto era até pior, quando você 
considerar o fato que existe evidência forte para indicar aquelas 
pessoas associadas com esta atrocidade deliberadamente estava 
suprimindo curas de câncer. Este fez eles não melhor do que 
assassinos de massa.  

Minha mãe morta de câncer na idade de 48 em 1970. Provavelmente 
era uma das experiências mais traumáticas na história de um ou 
outro lado de nossas famílias. Ambos os lados da família tiveram uma 
período de vida herdada longa e saudável, e isto era um trauma os 
membros não suportaram antes. Só um que foi por pode conhecer a 
agonia de assistir alguém com esta doença horrorosa sofre por 
meses.  

Sabendo o que eu soube agora me feito ainda mais furioso. Doutor 
mais alegre da minha mãe seus tratamentos de quimioterapia, que 



era totalmente ineficaz e, dor de fato, induzida e sintomas piores que 
a doença propriamente. Converse sobre inseguro e ineficaz. 
Quimioterapia, de acordo com qualquer coisa eu ou investigadores de 
pesquisas descobrimos, é quase totalmente ineficazes contra as 
formas malignas grande de câncer. O câncer estabelece-
reivindicações do ment de sucesso inclui todo cânceres, muitas 
formas de nonfatal cânceres, como câncer de pele, que não é 
normalmente fatal. Porém, o fato é a maioria vasta das formas de 
reunião séria de câncer maligno são incuráveis até com hoje 
tratamentos médicos de cortantes, queimando com radiação, e 
envenenando o corpo inteiro com quimioterapia.  

Os doutores têm que ir com que eles recebem trabalhar com no 
modo de tratamentos. Se eles usarem outros tratamentos, eles são 
sujeitos a para processo por este estabelecimento de diabólico. Eu 
não sei se um câncer Nenhum-Pão de Fome: Uma História de Horror 
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O estabelecimento era responsável por este incidente de pão. Eu só 
quero fazer um ponto que eles poderiam ter sido envolvidos. Na 
investigação de um resultar, nós aprendemos em detalhe só o que 
está continuando e o que muitas pessoas chamam uma conspiração 
para suprimir curas de câncer.  

Em sua imprensa lança, o FDA chamou nosso pão de trigo de pão 
inteiro ordinário com um pouco óleo de fruta nisto, que realmente 
enfurecidos nós. O pão, claro, é diferente por causa do tipo de 
ingredientes usados, a proporção de ingredientes e a preparação. O 
tempo nascente, cozinhando temperatura e o tempo de cozimento 
eram imensamente diferentes. Isto era como dizendo que aço 
inoxidável era nada além de ferro wtih um pouco cromo nisto.  

Até onde conseguindo nosso dia no tribunal, os advogados também 
revelaram que os tribunais federais sejam um lugar cruel para um 
cidadão tentar conseguir uma feira agitar quando subindo contra o 
governo. Eles disseram, na realidade, aqueles juízes Federais não são 
guardiães de justiça. Eles são pessoas nomeadas políticas que podem 
ser escolhidas para uma variedade de razões, as menos da qual é 
competência. Freqüentemente eles têm amigos que surgiram para a 
escada política com eles direito no escritório do Advogado dos 
Estados Unidos. Muitos destes juízes eram burocratas eles mesmos 
que trabalharam em agências federais e eram designados por toda 



vida. Eles já não têm que se preocupar sobre retribuição do público 
de votação. O sistema inteiro é riddled com favoritismo e injustiça.  

O público desconfia o governo mas visualiza isto como uma força 
onipotente invencível. A reação nós recebemos do público e nossos 
amigos eram Oh meu Deus, o que você vai fazer? Você está morto e 
enterrado. O FDA grande poderoso tomou ação contra você. Não 
existe nada que você pode fazer." Além de ter regulatory agências e 
o sistema de justiça contra nós, telefonemas recebeu como herança 
entrevistas de repórteres de abutre famintos para escolher os 
pedaços. Se era de uma mulher da Washington Posta que era seu 
consumidor defende. Os repórteres sempre dizem que eles vão fazer 
um relatório detalhado equilibrado. O público não sabe que 98% dos 
relatórios detalhados equilibrados que você vê na mídia de notícias 
era researched com alguns minutos de telefonemas. Eles olham 
principalmente para coisas que eles podem tirar de contexto e fazem 
metadas-verdades fora de insinuações, etc. Eles sempre procuram 
pelo ruim. As boas notícias não é nenhuma notícia.  

A mulher da Washington Posta era Stephanie Mansfield. Ela já 
compôs ela se importar que ela iria fazer um trabalho em nós antes 
dela começar. Você podia dizer aqueles de seus comentários e o tom 
dela verbaliza. Ela manteve perguntado mim o que minhas 
credenciais eram para produzir tal pão de dieta. A parte da 
efetividade de Nenhum-Pão de Fome era o sistema que eu inventei 
usar isto, o sistema eu desenvolvi quando eu esvaziei todas outras 
dietas de moda passageira desenvolvidas por doutores. Eu disse a ela 
que eu tive 500 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem 
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Researched o sistema eu mesmo e ele trabalhos. Eu disse que o pão 
permitiu que eu perdesse todo meu peso. Eu era sobrepeso por 10 
anos. Eu agora tomei isso tudo fora de e repeli isto. Nós testamos 
isto em outras pessoas e está trabalhando para eles, também. Eu 
perguntei, "O que mais você quer?"  

Ela disse, "Você tem que ser um doutor a fim de provar tal coisa."  

Eu disse, "Doutores são bons, mas esta coisa particular não exige um 
doutor. Além disto não é sua área de perícia. Supôs que você precisa 
de alguém para saltar um obstáculo de seis pés. Então você envia 
alguém para a escola por quatro anos aprender como saltar 
obstáculos, mas ele ainda não pode fazer isto. Um homem vem junto 



que não esteve na escola, mas ensinou que ele mesmo saltasse o 
obstáculo de seis pés. O que você está fazendo para fazer? Negue 
que o segundo homem saltou o obstáculo e fingiu que o primeiro 
fez?"  

Ela não soube o que dizer para aquele. Ela perguntou a mim por mais 
detalhes no pão, sondando para algo que ela podia usar. Então ela 
perguntou a mim se eu enviaria seu um pacote do pão, que eu fiz. 
Mais tarde sua "história imparcial terminou. Ela tomou as informações 
que eu dei a ela e adicionada a isto, então apareceu que eu estava 
enganando meus clientes. Ela também indicou aquele porque eu não 
era um doutor, os resultados dos testes feitos para mostrar que o pão 
era uma fome supressiva era inexata.  

Eu recebi um telefonema de meu advogado de Cantão que disse 
aquela em sua última conversação com a manipulação de advogado o 
caso no escritório do Advogado dos Estados Unidos de Cleveland, 
Solomon Oliver, perguntou se existia qualquer modo que ele podia ter 
algum do pão. Ele declarou em efeito, que ele acreditou em que isto 
trabalhou.  

Eu disse, "Que diabo é isto? Ele está nos processando, e ele até não 
acredita em que ele está fazendo? O que é isto, uma piada?"  

Nós aprendemos que o escritório do Advogado dos Estados Unidos 
em Cleveland perdeu muito pessoal ultimamente e era geralmente 
considerados undermanned. Nós aprendemos que uma parada de 
criminals, assassinos, rapists, assaltantes, e droga pushers estava 
sendo deixado vai por causa do escritório do Advogado dos Estados 
Unidos. Perigoso criminals era enviado fora na rua, mas este 
escritório gastou seu tempo em diante assuntos como isto—ocupando 
um pão inocente.  

Nós estávamos agora começando a experimentar o que é conhecidos 
como a síndrome de abutre. No regulatory rede, uma vez um 
regulatory oficial acha uma vítima e faz uma matança, todos eles 
recebem como herança um pedaço da ação. Eles só querem agarrar 
alguns pontos, agarre alguma tinta na mídia de notícias. Começou 
quando o escritório do procurador público de Ohio entrou conseguir 
seu pedaço da ação. Eles entraram e nos pediram para assinar um 
decreto de consentimento, que nós prontamente recusamos fazer. 
Eles disseram, "Certo, olhem, nós voltaremos e reformularemos este 
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Será sem sentido. Tudo que ele dirá é que você tem que obedecer 
leis de Ohio em publicidade." Nosso advogado disse que o decreto de 
consentimento era sem sentido, e não existia nenhuma sensação em 
gastos mais tempo lutando eles. Por que você só não assina isto? Em 
conversar com os agentes do escritório do procurador público eu 
disse, "eu assinarei isto com o acordo que você não dá publicidade a 
isto."  

Então o concordar. Nós assinamos o decreto de consentimento e 
certo suficiente no dia seguinte era dado publicidade a. O procurador 
público precisou de alguma tinta porque existiam as eleições em seis 
meses.  

Depois do efeito de abutre começado, nós começamos a conseguir 
ameaçando cartas de outro advogados General, mais 
proeminentemente do procurador público de Califórnia. Como por 
folhas clínicas, com o FDA, uma vez que eles começam em você, eles 
não deixam até que você seja fora do mercado para sempre.  

Eu segurei um General que encontra com todo mundo. Eu disse, "eu 
tive isto. Nós estamos sendo conversados sobre como se nós somos 
condenados. Nós estamos em fila da morte, e a parte mais absurda 
desta coisa inteira é que nós nem sequer fixamos pé em uma sala de 
tribunal ainda." De fato, não era até que alguns dias mais tarde que 
nós até recebemos um documento de reclamação de ninguém. Tudo 
que nós tivemos até agora éramos uma reclamação frívola 
arquivados por uma das organizações do governo mais corrupta em 
existência. Nós éramos achados culpados por acusação e castigada 
sem uma tentativa de feira. Nós não fizemos nada errado, e eu não ir 
suportar isto. Antes de planejar uma estratégia de como nós iríamos 
lutar de volta, eu quis reavaliar a situação e estou certo que eu era 
certo. Eu examinei o anúncio que o FDA disse era tão terrível.  

Primeiro, você tem que escrever motivational publicidade a fim de 
vender qualquer coisa. A maioria de anunciar não trabalha. Isto não é 
como a maioria de negócios fazem seu dinheiro. Em uns negócios de 
mala direta, porém, isto é sua só chance de ter sucesso. Uma 
publicidade das companhias de mala direta deve trabalhar.  

Anúncios, ser efetivos, deve ser olho-pegando conseguir pela 
desordem. Eles devem estar excitando e motivational. Quando um 



copywriter entra escrever um anúncio, ele não entra com o 
pensamento de enganar o público.  

Para que mim para escrever um bom anúncio, eu totalmente tenho 
para acreditar no produto, e eu genuinamente tenho para ficar 
excitado sobre isto. Eu então escrevo o anúncio usando tentou e 
métodos de publicidade provada de acordo com uma fórmula. Eu 
percebo que eu posso conseguir muito exuberante. É por isso que o 
anúncio é virado para um advogado para revisão legal e está 
freqüentemente alterado. É disso que aconteceu com este anúncio: 
Eu produzi isto e tomei toda medida que eu podia pensar sobre ter 
certeza que isto concordou com a lei. O anúncio era revisado por um 
advogado e eu pensei que ele fosse dentro do nível de tolerância de 
publicidade aceitável e requisitos legais. Muitas outras pessoas 
revisaram as 502 Curas Naturais "que Eles" Não querem que Você 
saiba Sobre  

Anúncio, até nossa Agência de Negócios Melhores locais. Eles não 
disseram a mim que eles viram qualquer coisa errado com isto.  

Eu examinei o anúncio, levando em conta o pão tinha sido ocupado e 
todos os artigos que o FDA ditou. De acordo com sua decisão 
arbitrária, sim, o anúncio podia parecer ruim. Entretanto eu comparei 
isto a anúncios que eles permitiram correr unmolested, e se tornou 
bastante óbvio isto era nada além de um caso de processo seletivo 
para suprimir competição. Seguinte é o Nenhum-anúncio de Pão de 
Fome que precipitou a Nenhuma-atrocidade de Pão de Fome.  

O ponto eu quero fazer é isto. Como eu declarei mais cedo, nós 
somos todo peddlers de algo. Nenhum grupo de tratamento médico 
peddlers tem um monopoloy no corpo humano. O corpo humano é 
extremamente complexo para qualquer um ponto de vista ou filosofia 
para ser efetivo todo o tempo. Eu não quero que um cirurgião que 
trabalha em mim a menos que ele seja qualificado, e eu não quero 
comprar drogas a menos que eles sejam testados. Mas quando eles 
começarem a usarem este poder para eliminar competição e tentar 
centralizar o poder em um grupo das pessoas que se assemelham a 
uma deidade e nós cegamente somos acreditar e obedecer eles sem 
pergunta, então eu penso que foi muito longe.  

Quando você estiver lidando com o corpo humano, e o número 
incrível de variáveis que são envolvido, você nunca achará qualquer 
uma coisa que trabalha o tempo todo. No máximo o que você tem é 



convicções e filosofias. As doenças terminais como câncer causa o 
sofrimento mais insuportável e as conseqüências mais destrutivas 
ambos fisiologicamente e psicologicamente para famílias inteiras. 
Uma maioria opressiva da população nós apuramos votos, inclusive 
eu mesmo, sintamos que eles não querem que uma doença que 
representa tal desafio em grau e dificuldade para curar ser 
remanescentes para um ponto de vista ou nas mãos de um grupo 
exclusivo pequeno certo do poder-faminto egomaniacs.  

Em pesquisa este assunto, nós achamos artigos que relatório que 
certos cientistas estavam dispostos a atirar em qualquer um que 
apresentou uma cura para câncer antes deles fazer e disseram que a 
pessoa que apresenta uma cura de câncer teve melhor ir esconder no 
canto de mais da Terra. Só que diabo estar continuando aqui e o que 
este mundo está vindo para com este tipo de atitude? Este fenômeno 
repete propriamente inúmeras vezes em centros de pesquisas em 
todo o país, como eu experimentei trabalhando para um centro de 
pesquisa de uma corporação importante. O ciúme puro reina 
supremo.  

Depois que o ataque apopléctico uma coisa assombrosa aconteceu. 
Em vez do público estando pronto para nos crucificar como eu 
antecipei e eu estou certo nossos adversários antecipados, a reação 
era apenas do oposto. Eles não se importaram o que o FDA e mídia 
de notícias disseram. Eles quiseram seu pão. Chame depois de não 
chamar Nenhum-Pão de Fome: Uma História de Horror de FDA 
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E carta depois que carta disse, "Você diz aqueles filhos-de-cadelas 
para alvo fora. Nós queremos nosso pão; Nós sabemos o que eles 
suportam." Imediatamente quando as notícias sem dinheiro, muitas 
pessoas surgiram realmente para nossa porta e perguntaram se eles 
pudessem conseguir o pão antes do governo ocupar mais. Os 
advogados de consumidor de FDA e mídia têm quase nenhuma 
credibilidade com a Americana pública mais.  

Nós seguramos uma reunião com nossos advogados para determinar 
o que nós tivemos que fazer próximo. Eles disseram que o governo 
pode ocupar seus bens automaticamente, mas você tem um direito 
de entrar em tribunal conseguir eles lançado. Sons somente, mas não 
é. Este procedimento podia começar a estudar para seis meses. 
Naquela hora a comida é ou deteriorou ou você é fora do mercado. 
Eu disse, "Bem, você lega pelo menos tem que tentar. Eu levei 



130,000 pessoas lá fora que deram seu dinheiro e não tiveram um 
produto. Eu sou responsável por aquelas pessoas e eu pretendo levar 
por com minha responsabilidade."  

O dizer, "Bem, olhe não é sua culpa. Seu melhor negócio agora 
mesmo é só quebrar a companhia." Eu disse, "Não está em minha 
natureza para quebrar a companhia e clientes de vara e credores 
para seu dinheiro. Eu planejo entregar o pão."  

Então os advogados partir pesquisa o caso para conseguir nosso pão 
livrado. Eles disseram que não existiu não costumar tentar 
transportar mais porque o FDA podia continuamente ocupar. Nós 
researched o caso e apresentou o que nós sentimos éramos 
argumentos muito bons. Nós tivemos um caso que nós sentimos que 
nós podíamos ganhar, se nós pudéssemos pegar isto depressa em 
tribunal e fora de forma que nós não teríamos o derrotar aspecto de 
ter a comida deteriorar e incorrer perdas dos clientes. Eles sentiram 
tais folhas clínicas como o Ayds corteja caso mostrou que existia um 
precedente de lei de caso neste assunto. O FDA é outras alegações, 
que nós fizemos reivindicações de saúde por implicação citando os 
benefícios de uma dieta de fibra alta, era interpretações estiradas que 
não levantariam no tribunal.  

Nossos advogados conseguidos junto com advogados de FDA de 
Washington em Cleveland. Eles apresentaram seu caso. Eles voltaram 
em um estado de choque. O advogado de Nova Iorque disse que ele 
nunca testemunhou qualquer coisa como ele em sua carreira 
profissional. Ele disse que eles simplesmente expulsaram o caso de 
Ayds e disseram que o juiz estava errado.  

Negociações prosseguidas adicionais, e então era aprendido que o 
FDA teve um ás no buraco. Eles realmente não tiveram um bom caso 
contra Sobre o qual nós, com exceção do fato que Colso ordenou um 
dos ingredientes com uns leves preservativos nisto. Etiquetando no 
pacote disse, "Nenhum preservativo." Em nossas reuniões com Colso, 
nós enfaticamente dissemos a eles, "Nenhum preservativo, porque 
isto é uma toda-comida natural." Eles ordenaram umas 504 Curas 
Naturais "que Eles" Não querem que Você saiba  

Manteiga seca, que constituiu só 3% da mistura, com uma 
preservativo nisto. Existia mais ou menos 1 1/2% deste preservativo, 
que fez o conteúdo preservativo inteiro da mistura infinitesimal e 
insignificante. Mas isto era o que o FDA iria pendurar seu chapéu, e 



legalmente era claro. Nossos advogados determinados com que um 
aspecto nós não podíamos ganhar o caso no tribunal.  

Sem este fator preservativo, nós poderíamos ter tido uma chance 
porque anunciando lei contém seções que são totalmente ambíguas e 
subjetivas. A seção mais ambígua dá a um burocrata que liberdade 
total arbitrariamente para inventar cargas. Este estados de seção que 
publicidade deve ser escrita de forma que a pessoa mais muda no 
mundo não seria enganada. Um estudo importante de publicidade de 
TV mostra que 90% da população entende mal anúncios na televisão.  

Para trazer em enfoque o que eu estou tentando pôr através daqui é 
um exemplo de como um burocrata pode torcer uma história e torcer 
quase qualquer anúncio. Tente recordar o anúncio mais limpo que 
você viu. Muitos escolheriam os comerciais de tv de Coca-Cola. 
Certa? Agora aqui é o que um burocrata podia fazer com aqueles 
anúncios se ele quisesse. Aqui é uma divulgação da imprensa fictícia 
emitiu pelo FDA depois que ocupou 10 milhões de galões de Coca-
Cola:  

O FDA hoje ocupou 10 milhões de galões de Coca-Cola. O porta-voz 
Wayne Anseia disse que anúncios da Coca-Cola eram enganosos e 
que eles grosseiramente falseiam o produto e falham em assinalar 
muitos efeitos colaterais prejudiciais. O estado de cargas que Coca-
Cola é nada além de um sugared, refrigerante carbonatado que extrai 
da noz de cola para sabor. A cafeína da noz de cola é uma droga que 
altera química de corpo e pode ser perigoso em muitas situações, 
especialmente para mulheres grávidas e para pacientes de coração, 
como ele constringe artérias. Também, a água e açúcar carbonatados 
promovem decadência de dente. Estes pontos não são destacados em 
publicidade da Coca-Cola. Era declarado que falsamente de anúncios 
da Coca-Cola implica aquele em beber refrigerantes carbonatados 
uma pessoa ganharia aceitação social  "em grupos" e a geração 
jovem. Os anúncios também implicaram que o bebida criaria um 
euphoric efeito com uma alucinação de festas e eventos de gala 
surgindo ao redor você. Anseie disse que Coca-Cola deve produzir 
publicidade extensa que concederia a um reembolso para todo mundo 
que bebeu Coca-Cola nos últimos 10 anos, se eles sentissem que eles 
tinham sido enganados por estes anúncios. Coca-Cola não poderia ser 
comercializada novamente, porque a impressão falsa duraria em 
muita da mente do público. O FDA declarou isto, se os problemas 
eram resolvidos, em sua decisão arbitrária Coca-Cola poderia ter 
permissão para permanecer em negócios se sua publicidade 
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Coca-Cola é um sugared, refrigerante carbonatado com condimento 
da noz de cola. Contém cafeína, que constringe as artérias e podia 
ser perigosa para certos indivíduos. O açúcar e carbonação também 
promovem decadência de dente. O refrigerante não extingue sede, 
porque o conteúdo de açúcar causa mais absorção da água, e, de fato 
tem o tendancy para fazer um mais sedento. Porém, Coca-Cola 
saboreia boa. Então, se você desejar comprar isto para aquele 
propósito somente, nós venderemos isto para você.  

Esta situação fictícia pinta a absurdidade daquela seção de anunciar 
lei que diz, "A pessoa mais muda no mundo não pode entender mal." 
Um burocrata arbitrariamente pode dizer que você implicou coisas, 
dependendo em sua imaginação. Nós monitoramos incontáveis outros 
anúncios de produto de perda de peso, e nós podíamos ter construído 
um caso contra algum deles. Um produto, Estatuetas, produzido por 
Pillsbury, tem uma mulher esbelta cantando e comendo uma 
Estatueta e dizendo que ela ficou vingança doce em morrer. Nós 
tivemos mais de 35 pessoas revisam o anúncio e todo 35 disse que 
eles interpretaram o anúncio para significar aquelas Estatuetas eram 
uma doçura saboreando, substância especialmente desenvolvida 
como doce que teve a habilidade de suprimir apetite, ou 
possivelmente eles tiveram algum outro misterioso eleent que causou 
perder se peso. Estas pessoas conseguiram a impressão que 
Estatuetas tido estas qualidades, ainda estava ainda mais baixa em 
calorias que a maior parte de comida. Eles estavam totalmente 
enganados. Você acreditaria que Estatuetas conterem mais de 150 
calorias por onça? Mais alta, ou tão alta, como a maioria de bares de 
doce. O que eles realmente são ser um bar de doce com suplementos 
nutricionais de vitaminas. Você podia conseguir o mesmo tomando 
pílulas de vitamina e comendo um bar de doce.  

Nós revisamos anúncios semelhantes "ajudas de dieta," que eram 
nada além de pílulas de vitamina e suplementos de proteína. Mas os 
anúncios são projetados para implicar que você podia comer toda a 
comida seu procurado. O anúncio mostrou a mulheres levando 
bandejas de comida pela cozinha para um midafternoon consegue-
togeth-er, implicando aquela com esta ajuda você podia comer toda a 
comida seu procurado.  



O FDA estava fazendo pressão sobre nós nos conseguir para barriga 
em cima. A palavra veio de volta de informadores, não mais anúncio. 
De fato, isto era um grito comum entre muitos informadores 
diferentes, que estavam totalmente sem conexões. Não mais 
anúncio. Toque o jogo. Não faça ' faça ondas. Saia dos negócios de 
dieta, mas você pode continuar em outras formas de negócios.  

Também, durante este tempo, o FDA estava fazendo outras coisas 
para tentar nos aterrorizar. Em conversações conosco e com nossos 
advogados, soltaria sugestões de cargas de limadura criminoso, que 
ele não teve nenhuma intenção de fazer, e que seria improvável para 
levantar em um tribunal de justiça. Durante este período, porque nós 
deixamos anunciar, nós tivemos que parar empregados. Ele 506 
Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Contactaria estes ex-empregados para interrogação e implicaria para 
eles que nós estávamos em muita dificuldade.  

O FDA põe muita pressão em nosso conselho legal também para, 
"Controle seu cliente." Este em dupla com o fato que nossos 
advogados parecido confusos e batidos na apresentação de lei de 
caso, que eles sentiram que nós devíamos ter ganho, causados eles 
para ser mal-humorados. Eu estava preparando correr um segundo 
anúncio, que nomearia o FDA, e existiram segundos pensamentos em 
ambos os lados.  

Primeiro, como eu mencionei mais cedo no livro, a profissão legais 
emoções misturadas sobre a burocracia federal. Os advogados têm 
uma preocupação legítima para seus clientes, mas também é duro 
para eles completamente para repugnar a burocracia federal levando 
em conta o fato que cria tanto trabalho para a profissão legal. 
Considerando o que pareceu ser o futileness de nossa posição, eles 
começaram a racionalizarem o que o FDA fez. Eles começaram a 
chamarem alguns membros do escritório do Advogado dos Estados 
Unidos que trabalha para o FDA, overworked e funcionários públicos 
males pago que estavam provavelmente loucos que eles fizeram 
$15,000 por ano, e eu estava fazendo muito dinheiro. No que se 
relaciona a processo seletivo, eles disseram, usando uma analogia, 
"Você não pode parar todo mundo. Se o limite de velocidade é 55 
mi/h e você está indo 56, ele tem um direito de citar você. Sua ação 
podia ser enganada muitos quartos como simplesmente tentando 
ganhar complacência com a lei." Neste momento eu decidi tomar 
carga da situação e pôr todo mundo em seu lugar.  



Eu disse, "Este país era fundado na convicção que o cidadão 
individual tem o direito de vida, liberdade, e a perseguição de 
felicidade. Mais importante neste país uma pessoa pode começar um 
empreendimento sem perguntar permissão do governo. Por este 
empreendimento, um individual pode deixar sua ambição e 
ingenuidade o levam até onde ele quer ir, desde que ele não infringe 
no direitos de outros. O governo deveria ser pelas pessoas e para as 
pessoas.  

"Eu sou um contribuinte, cidadão e um empresário. Eu sou a estrela 
do show aqui. Você sujeitos estão o sustentar elenco, ambos você e o 
governo. Eu represento o que todo pequeno sujeito que trabalha em 
uma fábrica ou escritório é levado a acreditar em que ele tem o 
direito de fazer. Isto é, se ele já quiser sair de lá, ele tem a opção 
para começar seus próprios negócios.  

"Pôr esta coisa inteira em uma perspectiva melhor assim você pode 
entender a injustiça, negligência, e abuso do poder que aconteceu 
aqui, deixe-me descrever o que devia ter acontecido neste caso.  

"Em primeiro lugar, a relação entre você e eu e um oficial do governo 
é semelhante a relação entre um cliente e um Nenhum-Pão de Fome: 
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Homem de negócios. Não é como se o governo é Deus e você e eu 
somos só pessoas. Não é que o governo é o pai e você e eu somos 
crianças. O governo não é direito autoral e você e eu não somos 
assuntos.  

"Existem certas leis que são essenciais para o bem-estar do país e 
seus cidadãos. Estas leis precisam ser obrigadas e funcionários 
públicos deviam ser confiados com autoridade e respeito para 
executar aquela execução. Não adore, mente você, respeito. 
Secundariamente, eles não são pequenos $15,000-pessoas por ano, 
atacadas pela pobreza. Estas pessoas fazem $100,000-$300,000 por 
ano ou mais nos níveis mais altos de burocracia. Quando você 
adicionar em suas franjas, eu odiaria saber o que eles fazem. Eu sou 
bonito certo que eles fazem mais de 90% dos cidadãos eles 
governam. Nós estamos pagando a eles um bom corço, e nós 
queremos que nosso dinheiro vale a pena.  

"Nós esperamos que eles ser úteis, amigável, lembrete, e objetivo em 
sua execução. Nós também esperamos que eles priorizar sua 
atividade, obrigar leis contra aqueles cujo descumprimento nos custa, 



os cidadãos, o mais dinheiro. Se eles fariam isto, eles começariam 
com preço-consertando, subornando de oficiais do governo para 
grandes contratos, e tentativas de monopólio, etc. Nós esperamos 
que eles fazer tudo com o bem-estar geral do país em mente. Eles 
deviam manter em se importavam o fato que nós também somos 
imposto-pagando cidadãos que merecem feira e tratamento cortês. 
Eu pensaria que um regulatory agência iria todo fora para ter um 
programa projetado de forma que cidadãos saberiam a lei para evitar 
violações inocentes. Se eles sentirem que uma lei foi violada, eles iria 
primeiro descobre se fosse uma violação inocente ou intencional e via 
se o problema podia ser curado como expediently e baratamente que 
possível. Nós esperaríamos thm para contratar só honrado, feira, 
pessoas amigáveis, e competentes. Nós esperaríamos ação de 
execução para ser relutantemente tomado e só como último recurso, 
quando nenhum outro dano de medida correto para o público, ou se o 
cidadão que violou a lei era totalmente uncooperative e achava ser 
um que violou a lei deliberadamente e com intento malicioso.  

"Voltando para nosso caso específico, o que devia ter acontecido era 
aquele quando eu pedi um conjunto de diretrizes, eu devia ter sido 
publicidade e diretrizes de serviço de saúde pública fornecido. Eles 
deviam ter dito eu se eu fizesse reivindicações de saúde, eu teria que 
preencher uma nova-aplicação de droga. Até que era concedido, eu 
não podia anunciar e fazer tais reivindicações de saúde. Isso teria 
eliminado o problema aqui mesmo.  

"Vamos ir um passo adicional. Talvez eles não têm estas diretrizes. 
Se em sua opinião eu já comercializei um produto de comida que 
violou 508 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que 
Você saiba  

Uma lei, então eles deviam ter terminado logo que possível e diziam 
que eu parasse, minimizar minhas perdas e o dano teórico para o 
público. Eles não fizeram. Eles podiam ter feitos isto o segundo dia 
depois que o primeiro anúncio correu, mas eles não fizeram. Próximo, 
eles deviam ter determinado se minha violação teórica a lei era 
inocente ou intencional. Se ele fosse inocente, o mais modo de 
expediente devia ter estado correto o problema. Isto era obviamente 
o que eles permitiram outros fazer no passado, especificamente, 
mudar sua publicidade ou no muito menos para correio corretiva 
publicidade junto com os pacotes de realização, dando o cliente uma 
chance para um reembolso.  



"Se eles sentissem que eles tiveram que apertar cargas, eu esperaria 
que eles teriam que arquivar terno gostar de qualquer outra pessoa e 
provar seu caso no tribunal antes de um júri de meus pares em uma 
tentativa de feira.  

"Mas não é disso que aconteceu. Eu estava deliberadamente recusado 
ajuda no princípio. Eles deliberadamente deixam-me anunciar e 
ordenar ingredientes para a maior extensão possível criar o mais 
dano. Eles deliberadamente retiveram o fato que eles iriam tomar 
ação de execução. Eles deliberadamente mentiram quando eu 
perguntei a eles se eles iriam tomar ação de execução.  

"Eles então abusaram e abusaram poderes concedidos para eles por 
lei para me castigar e sabotagem meus negócios deliberadamente me 
negando devido processo de lei e uma tentativa de feira. Todo 
durante este tempo eles eram ens vão e uncooperative.  

"Voltando para a analogia de ingresso de velocidade, não era um 
caso de mim indo 56 milhas por hora em uma 55-milha-por-zona de 
hora e sendo ticketed por um oficial de execução honrada para não 
concordar com a lei.  

"O que realmente aconteceu, aceitando esta analogia, era que eu 
dirigi em um novo território e vi um sinal que disse 'limite de 
velocidade. Porém, nenhum número era postados, só um grupo de 
impressão boa. Eu saí do carro e olhei para a impressão boa, e era 
ambíguo. Eu suspeitei era intencional. Eu vi um dos locais 
condestáveis que me sentam pelo lado da estrada. Eu disse a ele que 
eu não entendi o suspiro de limite de velocidade, e eu perguntei a ele 
o que o limite de velocidade era. Ele disse, 'Só use seu próprio 
julgamento. É muito duro de explicar.' Então eu debatido aquele 
desde o limite de velocidade estava 55 milhas por hora em diante 
quase toda estrada no país, era provavelmente o limite de velocidade 
aqui, então eu dirigi 55 milhas por hora. Porém, outras pessoas 
estavam voando passado mim às 80 ou 90 milhas por hora. 
Brevemente o condestável parado atrás de mim com luzes vermelhas 
relampejando, enquanto as pessoas não era Nenhum-Pão de Fome: 
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Ainda zumbindo por às 80 e 90 milhas por hora. Ele disse, 'You 
acabou de violar a lei. O limite de velocidade está 54 milhas por hora 
hoje.'  

"Eu perguntei, 'Como você sabe isto?'  



"Ele disse, 'É a lei. Entre as horas de meio-dia alto e uma horas no 
estio, o limite de velocidade está 54 milhas por hora.'  

"Ele chamou outro carro do governo. O carro parou e dois assassinos 
saltados fora e prosseguiu me atacar e quebrar meu carro com um 
sledgehammer. Eu deitei lá no pavimento que olho nas outras 
pessoas que dirigem por às 80 e 90 milhas por hora. Eles piscaram e 
deram o sinal alto, e os oficiais do governo piscado e devolveram o 
sinal alto. Não me levou longos para compreender que o propósito 
atrás de todos isto era aquelas certas pessoas neste território quis a 
estrada para eles mesmos.  

"Agora, com aquele reorientation, vamos ter uma compreensão aqui. 
Os empresários criam riqueza. O governo está sustentando pessoas 
gostar de você mesmo que não fornece o ingresso de comida para o 
resto de sociedade e suas instituições, das escolas na linha abaixo. 
Se você não acreditar nisto, tudo que você tem que fazer é ir 
examinar livros de história e vê o quão rápida uma cidade se torna 
uma cidade de fantasma depois dos negócios partir. Eu sou um 
empresário. Eu pago a seu salário. Eu pago aqueles oficiais do 
governo que trabalham para o salário do FDA, e eu espero um pouco 
mais de respeito que eu tenho conseguido, ou eu vou livrar-me de 
você dois. Você eu posso livrar-se de imediatamente por disparo, e 
eu posso livrar-se deles, também, só ele vai me levar um enquanto 
mais longo. Neste momento ninguém se importa com aquelas 
130,000 pessoas lá fora, exceto mim. Você sujeitos agem como isto é 
um jogo, e muitas vezes como é uma piada.  

"Em vez de conveniência burocrática, vamos começar conversando 
sobre a conveniência do cidadão. A vida é um dilema constante 
escolhendo entre os menos de dois maus. Nós vamos sacrificar a 
liberdade e bem-estar econômico do rural para ganhar conveniência 
burocrática? Está na hora de eles começam a fazerem leis para nossa 
conveniência, não a conveniência dos burocratas.  

"Eu conheço todo mundo acusado de violar a lei diz que ele é 
inocente. Mas vamos tomar em consideração muitas vezes que eles 
podem ser certos, a menos que você seja ingênuo suficiente para 
acreditar que nenhum Sobre o qual oficial do governo já tomou ação 
de execução injustamente para ganho pessoal ou fraternal, ou a 
menos que você seja ingênuo suficiente para acreditar que não existe 
nenhum criminals no governo. O governo tem a porcentagem mais 
alta de criminals em sociedade. Este não é mais um jogo, nem é isto 



engraçado. O que eles esteve umas às 510 Curas Naturais "que Eles" 
Não querem que Você saiba  

De guerra. Eu considero estas pessoas guerrearem criminals, e eu 
considero qualquer um envolvido com eles como acessórios. 
Corporações de interesse adquirido, pessoas nomeadas e 
trabalhadores de administração pública oficial eleita, ESCRITÓRIO do 
Advogado dos Estados Unidos, marshalls aqueles setores privados 
que se beneficiaram de armazenar o pão, o juiz Federal que concedeu 
à ordem de ataque apopléctico são todo envolvidos."  

Deste tempo em um tom diferente era fixado. Nós tivemos uma 
sessão de estratégia de reunião importante. Fora destas sessões nós 
tentamos determinar exatamente o que acontecemos, por que razão, 
e estrategicamente o que nós iríamos fazer sobre isto.  

Era uma conclusão geral isto o que aconteceu originado de mais de 
uma fonte e para razões múltiplas. Uma, sem pergunta, de nossa 
revisão de folhas clínicas é que existe uma conspiração para suprimir 
competição nos negócios de saúde e especialmente na área de câncer 
porque representaria tal fama e prestígio históricos para os individual 
ou organização que curada a doença. Este câncer e área de saúde 
está tão bem defendido, pessoas são tão hiperes, aquele embora 
nosso anúncio de pão de nenhuma maneira com intenção de implicar 
que o pão teve qualquer coisa para fazer com curar câncer, foi 
tomado aquele modo por estes grupos paranóicos.  

Segundos, nós competimos em outras áreas de negócios que podem 
ser de menos influência, mas todavia ainda tem algum poder. Estas 
seriam ajudas de perda de peso e a indústria de pão. Terceiro, nós 
temos o unelected burocracia propriamente que quer crescer e 
eventualmente tem poderes ditatoriais. Estes indivíduos são 
sustentados por muitos poderes influentes do setor privado, mas eles 
estão ainda tomando cuidado com número um. Eles querem ostentar 
seu poder, mostre a este newcomer que é chefe. Quarto, existem 
membros em qualquer organização burocrática, advogados 
especialmente novo fora de escola de direito, que estão tentando 
fazer nomes por eles mesmos, ou que estão tentando estabilizar suas 
posições. Nosso advogado disse, "Francamente, existem muitos 
advogados. Eles precisam trabalham, e eles estão procurando por 
avanço. Isto é uma das razões por que você está vendo uma 
inundação de regulatory atividade e uma inundação de litígio, até no 
setor privado no meio de negócios privados." Quintos, burocracias 



têm que justificar sua existência. Eles precisam entrar na mídia de 
notícias na frente das pessoas e Congresso, especialmente aqueles 
membros do Congresso que apropriados seus orçamentos. Últimos, 
você tem burocratas, como Simmons, que pareça pensar que eles são 
o governo.  

A pergunta foi educada sobre, "Nós agravamos a situação?" Olhando 
de volta, a resposta era "não." Apenas do oposto aconteceu. Eu tratei 
o FDA gostar de direito autoral. Nós tratamos de modo especial para 
aquelas pessoas. Nenhum-Pão de Fome: Uma História de Horror de 
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Quando nós chamamos Simmons, eu estava no fim de uma série de 
frustrações tentando conseguir este pão fora a porta. Eu estava 
tentando pegar isto feito lidando com Runyan, nevascas, e tudo outro 
que você podia imaginar. Eu chamei Simmons, com quem eu 
cooperei em todos os sentidos, forme, e forme e aprendi isto, o 
tempo todo, ele estava deixando-me cavar meu próprio sombrio com 
o comprar de publicidade e ordenando ingredientes.  

Todo mundo concluiu que era verdade que existia nenhum modo tudo 
isso podia ter acontecido simplesmente porque nós agravamos isto. 
Isto já era definitivamente preplanned longo antes. Como um 
contribuinte nós éramos intitulados para tratamento melhor.  

Um advogado disse, "Estes sujeitos ouvem que o tempo todo—que eu 
sou um contribuinte e eu pagamos a seu salário."  

E eu disse, "Talvez está na hora de estes ignorantes começam a 
entender que existe algo para ele então. Nós somos os contribuintes 
e nós pagamos a seus salários."  

Eu então perguntei, "Nós temos um processo aqui?" O advogado 
disse, "Claro, você faz, alguém pode arquivar um terno. A dificuldade 
é que você está lutando bolsos fundos. Ainda que você processasse 
Simmons individualmente, o governo mais levantaria seguramente 
seu caso, e você estaria lutando muito dinheiro."  

"Certo, vamos levar primeiras coisas primeiras. Primeiros nós 
precisamos conseguir o pão para estas pessoas e manter esta 
companhia sobrevivendo. Pode nos levar vários anos, mas nós 
lidaremos com aqueles responsáveis mais tarde."  

Nós continuamos conseguindo a mensagem, "Não mais anúncio." Eu 
era mais seguro minha teoria é certa. Os ratos não gostam da luz. 



Eles querem permanecer sem cara, mas eles também pensam que 
eles são invencíveis e imunes de retribuição. A burocracia, exceto em 
casos muito raros, não é responsável para suas ações para ninguém, 
então isto só poderia ser algo que perfura este véu de invencibilidade 
mítico.  

Mas nosso advogado de Nova Iorque, que lidou com a burocracia 
federal muitas vezes no passado, disse, "Se você fizer um segundo 
anúncio, existe um perigo que você vai ficar suscetível."  

Eu perguntei, "Para o que?"  

"Lá exista um código não escrito para suborganization no meio de das 
mesmas categoria regulatory agências chamaram o retaliatory rede. 
Ninguém, individual ou companhia ameaçando o fim pouca 
fraternidade do federais regulatory agências ou trabalhadores de 
administração pública serão blacklisted e golpe-listado. Se a agência 
particular você ataca não pareceria prudente continuando um 
contínua regulatory campanha contra você, o retaliatory rede iniciará 
ação por outras regulatory agências." 512 Curas Naturais "Sobre as 
quais Eles" Não querem que Você saiba  

Eu disse, "Olhe, todos negócios está um risco calculado. Como eu 
disse, qualquer coisa artificial pode ser lidado. Eu não dou uma 
maldição se você chama isto um retaliatory rede ou o que."  

O advogado também disse, "Você vai ter que alterar a política que 
você partir de manter um perfil baixo."  

Eu concordei. "De tudo que eu vi até agora e as conclusões eu 
alcancei de nossa investigação neste momento, eu não penso que 
manter um perfil baixo é uma política válida mais. Por um pouco de 
razão, nos última três anos regulatory atividade exponencialmente 
aumentou. Nós não somos os únicos uns sendo vitimados. Por 
qualquer razão, muitos advogados etc., está aqui. Eu também tendo 
a pensar que é porque qualquer instituição do governo ou 
organização toma mais ou menos 40 anos completamente para 
florescer. Eu penso que nós estamos vendo os resultados crescidos 
do Novo comunismo de Negócio."  

Eu relacionei, "eu não quero soar como um caçador de bruxa, e eu 
conheço comunismo é uma palavra desagradável desde que dias do 
McCarthy, mas o que mais são nós indo chamar isto. Olhe para 
dogma de comunismo e políticas. A primeira coisa eles fazem quando 



eles assumirem o comando de ser abater empreendimento livre. Isto 
é, um sujeito, em vez de começar uns negócios sozinho ter que pedir 
a permissão do governo. Só estabeleceu, negócios de interesse 
adquirido `in a festa ' têm permissão para existir. É disso que nós 
temos aqui. Com mais agências sendo criadas e ganhando no poder, 
existem uma porcentagem grande de negócios onde você agora tem 
que perguntar um unelected burocrata por permissão para entrar em 
negócios. Em sua decisão arbitrária só, ele pode demorar você para o 
ponto onde destrói sua aventura. No estado comunista você tem um 
punhado de unelected burocratas que vivem alto no porco e ordem 
para o resto da população que existe em um estado de pobreza de 
semi. Isto é nada além de escravização, e é disso que nós temos 
aqui. Os burocratas de Unelected com os poderes ditatoriais que 
correm o país e favorecem um punhado de negócios de interesse 
adquirido!"  

Eu disse, "A próxima coisa um governo comunista é eliminar 
publicidade. A publicidade é inaceitável para os governos totalitários 
e para organizações monopolistas porque dá o newcomer uma chance 
depressa para lançar um produto diferente, uma abordagem diferente 
para problemas, ou idéias diferentes. Também ele expulsa coisas. Os 
burocratas gostam de coisas totalmente sob controle. Eles gostam de 
alocar tudo. Então, na realidade, o que estes sujeitos estão tentando 
fazer é publicidade cortada fazendo publicidade inócua. A publicidade 
tem que ser escrita como um documento legal pelas diretrizes 
publicar em seu mundo acadêmico idealista. Eles esquecem aquela 
motivational publicidade é uma das razões este país se tornou tão 
próspero." Nenhum-Pão de Fome: Uma História de Horror de FDA 
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Eu continuei, "eu sou, então, dizendo agora mesmo que eu não penso 
que existir qualquer lugar para esconder, e, no futuro, vai ficar pior. 
Além disso, por que eu devia ter que esconder? Se eu quiser criar um 
império, ou fique popular, isto é meu direito inalienável de acordo 
com a Constituição.  

"Também, com respeito a nossa política de tratar de modo especial 
para quaisquer burocratas, eu não penso que isto é aplicável mais. 
Como eu aludi para antes, nós não estamos lidando com as pessoas 
agradáveis. Estas pessoas são inumanas. Eles não são pessoas, eles 
são humanoids sem imaginação, senso de humor ou sensação de 
decência."  



Como um advogado assinalado, você não pode classificar eles todos 
assim. Eu estou conversando sobre o duro-caroço grupo que é 
crescente. Eu não conheço todo governo que oficiais são assim. Eu 
tenho amigos e parentes que costumavam trabalhar para o governo e 
alguns deles trabalham para o governo agora mesmo. Eles não são 
assim. Eu estou dizendo o duro-caroço elemento que nós estamos 
lidando com cair sob a descrição acima. Isto é uma nenhuma-guerra 
de alça trancada, e eles são o inimigo. Nós temos vários grandes ases 
no buraco a nosso lado. Um, o público está opressivamente a nosso 
lado, e, se você conversar para congressistas, eles não gostam do 
que o FDA faz qualquer um, que me leva a esta pergunta. Se o 
público não quer o FDA e Congresso não quer o FDA, quem quer o 
FDA, e por que está ainda em existência em seu formato presente? 
Por que ele não está sendo dissolvido e uma nova administração 
formada do nada com políticas diferentes e as pessoas diferentes 
para proteger o público de drogas prejudiciais e comidas anti-
higiênicas?  

Um advogado observado, "Bem, isto é retórica de campanha. Você 
está lidando com interesses adquiridos aqui. O congresso está bem 
pago, embora membros não podem gostar do FDA, existe um pagar-
para acordo manter eles em sua estrutura presente."  

Eu concordei, "Isto é bastante óbvio. Mas o segundo ás no buraco nós 
temos é que nós não temos nada mais para perder. Eles fazem. Nós 
estamos lidando com grandes corporações, multis-bilhões 
preocupações de dólar, redes de mídia importantes com influência, e 
bilhões de dólares em vendas para proteger e burocratas com 
trabalhos lucrativos, seguros dependendo no quão bem eles 
propagam sua propaganda. Eles têm muito para perder entrando em 
um mudslinging competição conosco."  

Também, eu ainda acredito que o caminho-de-menos-alças de 
princípio de resistência. Estas pessoas querem algo rápido e sujo. 
Eles não querem alguém que vai dar a eles uma luta ou põe em cima 
uma briga. Eles precisam de "pontos" com o Congresso e o público 
para ser marcados depressa. 514 Curas Naturais "Sobre as quais 
Eles" Não querem que Você saiba  

Outro membro na reunião disse, "Você pensa que nossos anúncios 
nomeando o FDA será tomado tão antipatriótico?" Eu pensei que era 
uma possibilidade muito distante. De acordo com a opinião pública 
nós recebemos, o público é estado cheio do governo. Isto é a terra de 



empreendimento livre. As pessoas americanas não aceitarão um 
governo totalitário, que é o que o Novo Negócio é e o que este país 
tem evoluído em.  

Pelo contrário, eu penso que nós somos patriotas e seremos 
considerados como tal. Isto é a terra de empreendimento livre e é 
disso que as ordens de Constituição. Esta unelected burocracia, que é 
comunista em natureza, era desovado clandestinamente e contra o 
legar das pessoas. Eles não querem isto. A burocracia federal, com 
sua natureza socialista e abordagem totalitárias, não é 
verdadeiramente Americana. Eles são estrangeiros. Eu penso que é 
nosso trabalho como cidadãos para expor eles e livra-se deles. Para 
não soar hokey, mas olhe para isto deste modo. Todos os soldados 
em todas as guerras os Estados Unidos tomar parte em, para a maior 
parte, acreditado que eles estavam lutando pela liberdade. Concedeu, 
muitas vezes que eles eram enganados, mas eles ainda pensaram 
que eles eram. Muitos homens lutados e supostamente morreram 
para parar comunismo de assumir o comando do fora de. Para deixar 
comunismo assumir o comando de dentro significaria que eles todo 
morto para nada. Eu penso que é hora de perceber que existem 
pessoas em nosso governo que quer levar nossa liberdade e nos 
escravizar. Embora você não gosta da tarefa como cidadãos, é seu 
encargo aduaneiro para derrotar, ou pelo menos levante-se para, 
aquelas entidades totalitárias quando eles tomarem parte em uma 
ofensiva contra você.  

Com muito mais deliberação, uma estratégia de contra-ofensiva final 
era lançada. Consistiria em: (1) Publicidade, que nós somos muito 
bons, muito melhores que os burocratas; (2) Uma toda-fora 
investigação extensa e detalhada para determinar exatamente o que 
aconteceu, que era envolvida, e a natureza e extensão da 
conspiração, se existia um; E, (3) nós daríamos publicidade às 
informações que nós obtivemos. Nós empurraríamos para legislação 
corrigir o assunto embora isto é um artigo muito a longo prazo. Nós 
iria pressão a burocracia de dentro. Nós iria cachorro e hostilizamos 
aqueles burocratas envolvidos por 20 anos, se necessários, e 
campanha para sua demissão. Nós criaríamos uma confiança de 
legislação de processo de defesa, para que nós solicitaríamos outros 
homens de negócios com o conceito que isto era um caso de marco. 
Se nós pudéssemos processar estes burocratas processando eles 
individualmente, premiados seriam uma derrota cambaleante para 
esta tirania. Nós também incluiríamos em nossa lista de publicidade 



todos os congressistas, todos os juízes federais, e toda a mídia de 
notícias. Embora um número significante deles são corruptos, não é 
duro de acreditar Nenhum-Pão de Fome: Uma História de Horror de 
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Que eles são todos corruptos. Pelo menos nós podemos manter o 
bom informado, ou possivelmente organize eles. Nós entraremos em 
política quente e pesada, de fato, forme uma divisão política. A 
levantando é a chave. Isto era nosso outro ás no buraco que a 
burocracia devia ter considerado quando eles nos atacaram. Embora 
nós não possamos ter dinheiro pessoalmente para combinar seus, 
nós certamente temos as capacidades, o talento, e a perícia para 
levantar quantias grandes de dinheiro. Eu podia levantar dinheiro 
para combinar o orçamento de agências individuais, mas dinheiro não 
é a única coisa. Você tem que saber como usar isto. E nós 
conseguiríamos muito mais milhagem fora de nosso dinheiro que eles 
iria.  

Eu não soube o que outros fatores eram envolvidos nesta atrocidade, 
mas eu estava destinado e determinado para descobrir. Meu 
retaliatory esforços começados com um segundo anúncio. Esta tempo 
duas páginas cheias, que eu corri ambas na Estrela de Washington e 
em documentos locais próximos minha casa. O custo total para este 
anúncio em todos os documentos eram $18,000. Nele eu chamado o 
FDA. A segundo cheio-página anúncio correu em 12 de março de 
1978.  

Um dia logo depois do segundo anúncio correu, eu voltei para casa e 
minha esposa chamada para mim do de cima que existia alguém no 
telefone para mim. Ela estava chorando e visivelmente chateado. 
Quando eu vim de cima, ela estava deitando na cama soluçando. Eu 
pensei, "Que diabo está errado agora?" Eu levantei o telefone e era 
meu gerente geral, Jim. Ele disse que ele recebeu um telefonema de 
um de nossos informadores mais confiáveis, um com contatos 
definidos em lugares altos no governo. Ele disse que o informador 
não terminou e disse isto diretamente, mas fez uma insinuação forte 
que para correr aquele anúncio que nós iríamos ser assassinados. 
Então ele foi isto longe. Isto era o produto de fim dos americanos 
sonhar, de uma dona de casa acidentalmente está inventando um 
produto sem igual em sua própria cozinha, e seu marido instalar uns 
negócios para vender o produto no Todo-modo Americano. A família, 
o produto, e os negócios estão barbaramente difamados por sujeira 



de mídia. Eles sabotam os negócios, o produto é ocupado, e como 
eles vão nos assassinar.  

Eu suspendi o telefone e tentei confortar minha esposa, que estava 
principalmente preocupada para as crianças. E de que concirna que 
ela disse, "Deixa é só desiste, foi muito longe."  

Eu declarei, "Nós não podemos. A história mostra a que você não 
pode satisfazer tirania. Só fica pior. É como tentando apagar um fogo 
com gasolina. Se nós desistirmos agora, nossas crianças vão ter que 
viver em um mundo com muito mais perigo, supressão, e 
desconforto. Além disso, o que iria eles pensar sobre nós se nós 
deixarmos alguém fazer este para nós. Eu não vou deixar alguém me 
subjugar como isto e cai fora com isto." 516 Curas Naturais "Sobre as 
quais Eles" Não querem que Você saiba  

Eu contactei o informador e pedi os detalhes. Ele fez menção que a 
Máfia poderia ser envolvida. Desde então eu tenho estado em 
negócios, a Máfia sempre tem sido responsável por algo. Eles 
deveriam ser atrás de drogas, mas qualquer policial dirá a você mais 
que é uma operação extensamente dispersa. As pessoas pequenas 
param de Flórida e conseguem drogas e devolvem eles à venda. As 
pessoas até pensam que eu sou um membro da Máfia. Eu até não me 
importo se existe uma Máfia. Também É uma organização artificial e 
não invencível.  

Eu adicional relacionados, "Talvez alguns destes burocratas federal 
assistem muitos cinema de Elliot Ness. Eu não me importo o que eles 
chamam eles mesmos, Máfia, agentes do governo federal, qualquer, 
eles todos têm uma coisa em comum—que você atira neles na cabeça 
e eles morrem. Agora, a menos que eles compreendam um caminho 
para se tornar Deus ou Super-homem, eles também são vulneráveis 
para as mesmas ameaças que eles estão perpetrando em mim!"  

Eu detesto violência e não quebro a lei, mas se nós estivermos em 
uma situação onde o governo federal está agora nos negócios de 
assassinar cidadãos que falam contra eles, e outras agências do 
governo não nos vão proteger, nós não mais temos lei e ordem. É 
então guerra civil, e eu disse que nós lidaremos com isto 
conseqüentemente. As armas e mercenários estão à venda. Todo o 
governo é taxar o cidadão e comprar eles. Também, existem alguns 
segredos de armamento de avanço que não estão à venda. Devia 



alguém tentar qualquer violência em mim ou qualquer membro de 
minha família, vingança será rápida e certa que morte e impostos.  

Eu adicionei, "Agora você aceita em devolução aquela mensagem 
para aqueles que disseram a você que eles poderiam nos assassinar."  

Eu não sei se a mensagem estava sempre entregua, ou se nosso 
telefona realmente era batida, e eles ouviram a conversação. Mas 
depois daquele telefonema, ou possivelmente por causa de nosso 
segundo anúncio, ou uma combinação de ambos, a pressão 
realmente baixou. Os ratos correram para seus buracos.  

Depois de que eu instalar um retaliatory confiança no evento que algo 
aconteceu para mim. Eu aloquei dinheiro de forma que outros podiam 
levantar com a vingança. Todas as informações juntadas de nossa 
investigação estariam disponíveis para eles inclusive informações 
sobre os mais respeitados indivíduos poderosos atrás da agressão. 
Em todo, todo mundo seria batido, dos soldados que executaram a 
agressão, a distância toda para o topo. Naquele tempo eu fiz 
mantimentos ter minha própria força de segurança privada. Eu só 
contaria com estes sistemas no evento que nós estávamos realmente 
batidos com violência e como último recurso. Eu não acredito em 
violência como o caminho para resolver problemas. Eu penso que 
você precisa de força, mas você pode usar força sem violência. 
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Ficou aparente que nós estamos lidando com vigilantes e terroristas. 
Um grupo pequeno do poder faminto crazies foi evidentemente 
tomando a lei em suas próprias mãos, fornecendo sua própria versão 
da velha lincha turbas. Nenhuma maravilha a resposta público fro o 
segundo anúncio estava opressivamente a nosso lado. Eu recebi 
centenas de cartas de cidadãos que concordam comigo e dizendo a 
mim histórias semelhantes de como o FDA, FTC, e vários agências 
agiram fora de controle!  

No haggling acima da carta, quase outro mês passou por, e nós ainda 
não éramos povoados. Existiam quietas 130,000 pessoas que 
enviaram dinheiro e não receberam seu produto. As cartas de 
reclamação estavam montando e eu estava ficando frenético. 
Novamente, como negociações proteladas e outros encargos 
aduaneiros e clientes chamados, os advogados ficaram inacessíveis. 



Novamente, nós tivemos que voltar a negociar e somos a festa 
responsável preocupado sobre os clientes.  

Finalmente, nas fases posteriores das negociações, depois que ele 
continuou por algum tempo, o FDA também ficou duro de alcançar. 
Eu finalmente recebi um telefonema do advogado de Nova Iorque e 
ele disse, "Olhe, o que eu estou lendo entre as linhas com os 
advogados de FDA, que eu penso estar o que eles têm dito direito 
desde o início, é que eles querem fora desta coisa no pior modo. Eles 
só não sabem como fazer isto. A dificuldade é esta carta que você vai 
remeter para os clientes. Se ele sair com sua aprovação, ele então se 
torna sua responsabilidade e deixa eles aberta a crítica. Talvez uns 
mais altos-em cima ou alguém nos negócios farmacêuticos é contra 
este e pode lançar isto atrás em seu rosto. Eles só não querem ser 
responsáveis por esta carta, e eu penso que eles vão dizer a nós só 
para ir em frente e remete a coisa de maldição. Eu não penso que 
eles vão interferir."  

Eu disse, "Multa, então vamos remeter isto. Vamos manter em se 
importar que nós provavelmente ainda temos um produto viável aqui. 
Deixe não é dar a eles qualquer chance de mudar de idéia e voltar e 
ocupar. Nós não podemos, claro, faça demais, porque eles 
arbitrariamente podem ocupar. Mas nós podemos fazer eles 
parecerem ruins se eles ocuparem novamente, se nós formos muito 
prudentes em remeter fora esta carta.  

Então nós escrevemos uma carta de correção, que em efeito disse 
que nós não faço nenhuma reivindicações de saúde para o pão e isso 
existia um rastro leve de preservativo nisto. Nós remetemos a carta 
fora para a lista e esperada com muita apreensão para os retornos. 
Nós estimados depois de esperar muitos meses que se todos eles 
aceitassem a carta e sentiram que eles não eram enganados, então 
os mais nós podíamos esperar por seríamos perto de um 75% 
retorno. Isto é porque 25% deles moveram ou esqueceram o que as 
inteiras 518 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que 
Você saiba  

O incidente era sobre. Infelizmente, isso era quase nossa situação de 
diferencial de dinheiro. O max nós podíamos dispor éramos sobre um 
40% reembolso.  

Os primeiros dias os retornos entraram e que alívio. A resposta 
estava bem mais de 70%. As pessoas quiseram que o pão—que todos 



sentiram que eles não eram enganados. Toda a decepção e 
reivindicações de publicidade enganosas eram nada além de uma 
criação de propósito fabricadas do FDA tentar nos apagar. Nós 
tivemos outra grande arma em nosso bolso para o tribunal eventual 
showdown com o FDA.  

Agora nós iniciamos planos para pôr o pão de volta no mercado. Mas, 
antes de eu fazer isto eu quis ter certeza que eles não tiveram nada 
para pendurar seu chapéu. Eram sua tribuna que os testes para a 
fome-restringindo propriedades do pão não era válido, porque as 
pessoas nós escolhemos como assuntos de teste eram empregados 
das companhias que fizeram negócios conosco. Eles ainda disseram 
que era um teste de inválido, até quando nós dissemos a eles que os 
empregados não tiveram nenhuma idéia que o pão era nosso pão, e 
eles eram da mesma maneira que objetivo que fortuitamente 
escolheram assuntos.  

Eu era uma psicologia importante em academia e matemática era 
meu secundário. Eu tive um conhecimento muito bom de estatísticas 
e prova. Não existia não realmente fontes de teste de possível 
independentes disponíveis nos Estados Unidos que Nós teríamos que 
construir um teste que seria irrefutável, concordando bem para-
estabelecer princípios de prova. Para assuntos de teste nós tivemos 
uma agência de emprego independentes pessoas seletas ao acaso. Eu 
então contratei dois públicos de notário para supervisionar os testes, 
documentar e monitorar todo minuto disto. Então nós alistamos os 
serviços de um professor de estatísticas psicológicas de meu alma 
mater, a Universidade de Akron, analisar e sancionar os resultados de 
teste.  

O que eram os resultados do teste? Eles eram muito melhores que 
antes. O objeto do teste foi para provar que o Pão de Fórmula 
especial do Nancy: 1. Não era pão de trigo inteiro ordinário naquele 
que teve apetite restringindo superior de qualidades para pão 
ordinário. Já tinha sido demonstrado por muitos estudos da 
universidade relativo a pão e perda de peso que pão de trigo inteiro é 
um dos melhores apetite restringindo comidas existe, que provaram 
que Pão de Fórmula Especial do Nancy é realmente sem igual e tem 
apetite especial restringindo propriedades.  

2. Nós quisemos que teste para quantas horas o pão restringiu 
appetiteover trigo pão inteiro ordinário, também. Este tipo de prova 
pediria um grande negócio mais dinheiro e o tempo que nós tivemos.  



Já este teste estava nos custando mais de $15,000. A fim de 
descobrir se existia uma diferença válida entre a satisfação de apetite 
Nenhum-Pão de Fome: Uma História de Horror de FDA Verdadeiro 
519  

Entre os dois pães, nós teríamos tido que chamar cada assunto na 
hora.  

Usado no teste como um placebo era o pão de trigo inteiro de nossos 
bons amigos, PADARIA de ITT Continental, Wonder 100% pão de 
Trigo Inteiro. Eu ponho nas horas de teste porque eu soube dos 
outros testes que existia uma diferença significante. Cada assunto de 
teste recebia pão para comer em dias alternados. Eles entraram no 
dia seguinte, e eles eram perguntados qual satisfeito seu apetite 
melhor e para quanto tempo. Isto era Pão de Fórmula Especial do 
repetido Nancy alternado com 100% Pão de Trigo Inteiro do Wonder 
para um período de seis dias. E então um questionário final era 
emitido para eles resumir o teste inteiro e derrubar como uma 
resposta decisiva qual satisfeito seu apetite melhor. Em dias 
alternados eles comeram Pão de Fórmula Especial três vezes do 
Nancy e Wonder 100% Pão de Trigo Inteiro três vezes. Eles eram 
instruídos não comer nas manhãs e ir desde que eles podiam sem 
comer.  

Os resultados eram espetaculares. O pão de fórmula especial do 
Nancy era escolhidos quase quatro a um acima de Wonder 100% Pão 
de Trigo Inteiro, e os resultados eram tão significantes que eles 
excederam a probabilidade de erro de amostragem por seis vezes. 
Até sem estruturar o teste para a prova de horas de satisfação de 
fome, a diferença nas horas mostraram que lá podiam ter sido só 
uma 10% chance de erro, que significa existia uma 90% chance que 
eles eram significantes. É desejáveis para ter menos que 5% erro 
para padrão aceitou métodos de prova.  

Durante este período de tempo, eu completei escrita meu livro 7 
Passos para a Liberdade e nós tivemos compor e impresso. Como, eu 
nunca conhecerei, mas ele era vender bem e preenchendo o buraco 
de dinheiro. Mas ainda não era bastante superar a perda de dinheiro. 
Em toda a perda incluiu bens que eram ocupados, os reembolsos nós 
injustamente tivemos que fazer, os honorários legais, o tempo, o 
dinheiro gasto em publicidade de contador, e as pessoas extras 
exigidas para continuar a briga. Nós perdemos perto de $1.5 milhões, 
ou mais de 50% de nossas vendas totais. Isto estava devastando, 



desde nossa companhia, como muitos outros, tiveram uma linha de 
parte inferior de um 6% lucro. Isto seria como penalizando uma 
companhia como Exxon ou General Motors uma-metadas de suas $80 
e bilhão-por ano vendas, ou penalizando eles $40 bilhão para teórica 
acima de-promoção em publicidade. A ação pelo FDA era equivalente 
a executar alguém para atravessar a rua distraidamente.  

Embora nós engessamos o FDA com publicidade, abutres da mídia de 
notícias quietas gotejadas em. Eles deixaram o pão só, desde que nós 
recebemos toda a notoriedade, eles estavam tentando fazer um 
nome que 520 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que 
Você saiba  

Por eles mesmos. Nosso novo produto, o livro 7 Passos para a 
Liberdade, era considerado por profissionais reais na indústria de 
marketing direto como o melhor livro sempre publicado em marketing 
direto. Muitos homens de negócios pensaram que era o melhor livro 
empresarial sempre publicado por qualquer pessoa em negócios. 
Estava além de repreensão.  

Nós éramos seguros ntão pensados, também, mas eu caí vítima para 
dois repórteres que falsearam eles mesmos. Um repórter era do 
Arauto de Tempos de Dallas. Ele voou em de Dallas, Texas, e falseou 
ele mesmo como uma pessoa, "fazendo uma história em pedido pelo 
correio." Ele implicou este jornal admirou o livro e o que nós fizemos, 
e ele iria fazer uma história de promoçã em nós. O que ele teve em 
mente fazer desde o começo era um hatchet trabalho. Uma torcida 
metade-história de verdade, que nos retratou como bandidos na 
franja de justiça. O outro repórter era da Imprensa de Detroit Livre. 
Os dois repórteres entraram quase simultaneamente, então eu fiz 
ambas as histórias antes de eu ver o que eles tiveram em mente. Em 
ambos os casos nós éramos smeared nas primeiras páginas destes 
jornais, dois do maior no país.  

Para contrariar estas tática nas futuras, eu seguido um certo plano, 
que eu recomendo para todos os empresários. Se contactado por um 
repórter que quer fazer um "história equilibrada," eu diria o, "Multa, 
mas nós vamos estar certos que é uma história equilibrada." Eu farei 
a história, porque eu abrigo nada para esconder, mas eu quero ter 
certeza que isto é uma história equilibrada. Você deve assinar um 
contrato antes de você me entrevistar que eu tenho o direito de ver a 
história final e ter tempo e posição igual para contradizer qualquer 
coisa que você diz. Agora você pode dizer qualquer coisa que você 



quer, só é seu lado contra meu lado. Eu não posso pensar sobre 
qualquer coisa mais justo que isto. Ache o que? Depois de que 
ninguém quis fazer uma história. Ele pecado o garante, mas se você 
não der a um sujeito uma entrevista, ele tem uma história muito 
fraca e normalmente não faz um em você. É improvável que você já 
terá uma boa história feita em você, porque ele foi repetido 
freqüentemente suficiente, "boas notícias não é nenhuma notícia."  

Eu recordo uma conversação com outro repórter. Ela perguntou, "Em 
avaliar seu anúncio no pão, por que todo o exagerar?"  

Eu observei, "Isso toma muitos intestinos que vêm de alguém em 
seus negócios. Você engana o público em acreditar em que você 
esteja apagando um corte transversal verdadeiro das notícias, 
quando realmente você está só pondo gout todas as coisas ruins que 
aconteceram. Você está levando pessoas para acreditar que o mundo 
está à beira de terminar. Esta depressão de causas e, em instâncias 
de extremo, podem fazer suicídio. Mas você não não faz Nenhum-Pão 
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Se importe, não é? Está tudo bem para você tomar dinheiro do 
público e dar a eles um produto que está enganando. Quantas de 
suas histórias indiferentemente são preparadas, contenha fudged 
fatos, e , em algumas instâncias, estão até executadas?" Eu usei este 
argumento outros tempos com outros repórteres sem escrúpulos, uns 
eles normalmente não querem conversar mais.  

Em outro caso com um repórter, eu decidi ter alguma diversão. Em 
descobrir que ele poderia conseguir uma entrevista, ele era extático, 
porque eu assumo muitos deles souberam que eu não estava 
concedendo a eles sem o contrato. Eu disse, "Não, eu sou de bom 
humor hoje, eu darei a você um sem o contrato. Não só isto, isto é 
realmente seu dia sortudo. Eu realmente vou dar a você as 
informações do lado de dentro, confidenciais das atrás-das-cenas das 
que aconteceram sem-Pão de Fome." Ele estava realmente salivando 
neste momento. Eu disse, "Você realmente vai conseguir a verdade. 
Por que eu fiz isto e o pedaço inteiro. O mestre inteiro planeja." 
Naturalmente ele disse a eu para vá em frente.  

"Olhar bem," eu comecei, "Se você pode voltar em nosso registro, a 
maioria de pensamento das pessoas de nós como uma muito 
companhia de honestidade nos oito anos eu tinha estado em negócios 
antes do Nenhum-incidente de Pão de Fome. Nós nunca tivemos 



qualquer regulatory ação envolvendo nossa companhia, mas durante 
a noite aconteceu."  

Ele disse, "O que aconteceu?"  

Eu expliquei, "Bem, na última parte de 1977, eu contraído o que eles 
chamam Bartosis oculto Preto. Você vê, eu me tornei o sujeito ruim; 
Eu deliberadamente partir tosquiar o público. Agora você tem que 
entender que este Bartosis Preto poderia ser um plano de natureza. 
Se ele não fosse para nós sujeitos ruins, eles não conheceriam que 
você bons sujeitos eram."  

"Mas este Bartosis Preto realmente causa muitas síndromes 
complexas. Esta doença realmente causa você para agir irracional. Só 
porque o FDA ocupou $200,000 no valor de meu produto, espirrado 
meu nome por toda parte do jornal, assassinado meu caráter, 
permitidas outras pessoas para fazer o que eu estava sendo 
castigado, eu fiquei louco. Eu não sei o que vim me depois de, mas 
eu estou vendo um psiquiatra para ver se pode ser curado." Neste 
momento, ele depressa terminou sua conversação e suspensa. 
Engraçada, eu procurei por sua história, e eu nunca vi isto.  

Levou mais ou menos quatro semanas para transportar todo o pão, e 
o tempo todo nós servimos à mesa alfinetes e agulhas para ver se o 
FDA iria ocupar novamente. Finalmente, o último pacote saiu. Lo e 
vê, nenhum ataque apopléctico.  

De minha folha clínica com advogados que trabalha com o FDA, eu 
soube aquele o que nós fomos os impossíveis. Eles normalmente 
ocupam bens da companhia até que eles vão fora do mercado. 
Certamente ninguém achou que eles que 522 Curas Naturais "Sobre 
as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Vamos remeta a carta de correção para o cliente. Todos os clientes 
receberam seu produto e mais ou menos 30 deles estavam 
reordenando pão.  

Em julho de 1978, nós seguramos uma conferência de imprensa para 
anunciar os resultados do teste e o fato que o pão não era não atrás 
no mercado. Todo mundo na mídia era atordoada. A NBC é afiliar em 
Cleveland, Canal 3, WKYC, era confundida. As estações de TV 
importante e mídia de notícias local coberta a conferência de 
imprensa e os relatórios nós somos éramos excelentes, exceto de 
Canal 3 é, claro. Embora nós dissemos a eles o teste não eram 



construídos para determinar o significado de diferença entre horas de 
satisfação de apetite, eles salientaram que um ponto em seu 
newscast.  

Estava na hora de lançar uma ofensiva contra NBC. Evidentemente, 
redes de notícias de mídia importantes também pensam que eles são 
imunes para vingança quando eles vitimarem pessoas inocentes com 
seu hatchet-trabalho histórias. A primeira coisa nós fomos corridos 
um anúncio contra eles, que descreve seu envolvimento no Nenhum-
incidente de Pão de Fome e sua inferior reportando. O anúncio correu 
no Negociante de Cleveland Clara, um dos maiores jornais da maior 
jornal da nação e Ohio, que é direito em sua cidade natal. Nós 
também corremos ti em nossa cidade natal, Cantão, Ohio.  

Evidentemente, Canal 3 não acreditou naqueles jornais correriam tal 
anúncio. Existia uma deliberação de lixo na parte do Negociante 
Claro, mas o gerente de publicidade voltou para nós e disse que a 
editora olhou para isto e disse, "Bem, eles são clientes nossos, 
aconteceu e eles têm um direito de fala livre."  

Claro, existem amigos entre várias mídia de notícias e nós sabemos 
aquele Canal 3 veio a saber do anúncio e provavelmente viu isto 
antes de irmos apertar. Aquela noite eu recebi hostilizando 
telefonemas de verbalizar com um newsroom fundo, que tentou 
implicar outro planejou história estava sendo feita em mim. Várias 
insinuações eram transferidas o telefone, que eles realmente tiveram 
a concha em mim, e seria melhor eu não correr mais anúncios como 
eu fiz no passado.  

O anúncio correu aquele dia e nós assistimos o Canal 3 é 6 notícias 
de horas, o mesmo time de notícias que reportou no Pão de Fome de 
Ho. Nós quisemos ver sua reação para humilhação pública.  

Os sujeitos agradáveis que eles são, eles tiveram o membro de 
mulher do time de âncora faz a maior parte do conversar durante o 
newscast. Durante o televisionar ela pronunciou mal e tropeçou 
acima de muitas palavras. No fim do televisionar, pensando que ela 
era sem filmar, ela bate sua escrivaninha sem-Pão de Fome: Uma 
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Seu punho e alarga um suspiro alto. Eles finalmente souberam como 
sentiu estar no fim receptor de uma história de sujeira.  



A próxima fase de contra-ataque era nosso processo inicial. Global eu 
senti que nós tivemos três causas de ação. Se era contra NBC para 
calúnia e difamação de caráter. Um contra Colso para negligência em 
pôr o preservativo no pão se mistura contra nossas ordens, e em 
terceiro lugar, um terno de conspiração global para nos apagar, 
envolvendo todas as festas, FDA, Departamento de Ohio de 
Agricultura, Colso, NBC e o escritório do Procurador público.  

Nossos advogados sentidos que nossos casos mais poderosos 
estavam nesta ordem: 1) O terno de negligência contra Colso, 2) o 
terno de conspiração, 3) a calúnia e difamação de terno de caráter.  

A calúnia e difamação de caráter adaptam contra NBC era difícil 
porque: 1) é duro de processar a mídia de notícia com suas 
proteções, e 2) em Ohio você deve mostrar a danos. Meus advogados 
escrutados ambos os relatório do Betty Furness e aquela da 
Cleveland afiliam, WKYC, Canal 3. Eles sentiram Betty Furness foi 
para direito até a linha de calúnia, mas seu relatório era 
provavelmente fortemente revisado por conselho legal, e eles 
sentiram o caso eram incertos. Mas em revisarem relatórios de Canal 
3, eles sentiram que nós tivemos uma calúnia e difamação possível 
de terno de caráter.  

Nossa preocupação principal neste momento, porém, era para 
conseguir o pão de volta no mercado, porque nós definitivamente 
sentimos que nós tivemos um produto viável, e serviu minha intenção 
original de estabelecer um volume alto, repita-produto de 
necessidade de venda. Nossa preocupação principal aqui era para 
assegurar nós paramos a agressão da rede de proteção de 
consumidor denominado, ou melhor pôr, a rede de supressão de 
competição. Nós sentimos que o FDA tinha sido verificado, mas nós 
não estávamos certos sobre Canal  

3. Depois que nosso cheio-página anúncio chocou com eles, eles 
eram completamente mum,but que nós não podíamos tomar a 
chance que eles não terminariam novamente com mais publicidade, 
então para seguro, nós arquivamos o terno de calúnia contra WKYC-
TV, NBC, Canal 3 em Cleveland.  

Quando nós éramos pesquisa o terno antes de nós arquivar isto, nós 
determinamos que nós cumprimos o requisito de dano financeiro para 
premiado o caso. Porém, em atingirmos os detalhes exatos para 
tentativa, era achado que o pesquisador, que colecionou todas as 



cartas para pedidos de reembolso que podiam estar diretamente 
atribuídos para WKYC-TV em Cleveland, erradamente confundiu 
aquela com todas a NBC. O pesquisador teve todas as cartas de 
reembolso para a NBC realmente, mas era radiodifusão de âmbito 
nacional do com respeito a Betty Furness. Quando nós examinamos a 
pilha inteira, nós não podíamos achar um pedido de reembolso ou 
reclamação relativo a 524 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
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O canal 3 é radiodifusão. Como nós descobrimos antes, a mídia de 
notícias tem tal credibilidade baixa com o público que eles afetam só 
uma porcentagem infinitesimal do visualizar público. Betty Furness é 
televisionar, que foi de âmbito nacional para milhões, no visualizar 
público gerou centenas de reclamações. Deste nós podíamos ter 
mostrado danos financeiros e, levando em conta o fator de apatia, 
parlayed que em vendas perdidas, porque ele criado um elemento de 
confusão. Porém, estas poucas cem cartas devido ao fato que ela é 
ouvida por milhões das pessoas quer dizer sua credibilidade é quase 
insignificante. É disso que aconteceu no caso de Canal 3. De seu 
visualizando público em Ohio nordestino, que consiste em centenas 
de milhares das pessoas, nós não estivemos quites uma reclamação.  

Sem danos financeiros, nós tivemos que soltar o terno contra Canal 
de WKYC 3. Era concordado que nós soltaríamos o terno sem 
preconceito. Eles quiseram que nós soltássemos o terno para livre 
eles de quaisquer ramificações de radiodifusão falsificada contra nós. 
De fato, mais cedo eles até indicaram que eles estariam dispostos a 
pagar a nós uma quantia pequena de dinheiro para sair de debaixo 
de qualquer obrigação envolvendo nosso resultando investigações. 
Nós dissemos a eles não, que isto era só um terno inicial para 
proteger o que nós sentimos éramos um produto viável. As cargas 
mais sério de conspiração permaneceriam intato e sob nenhuma 
condição, a menos que a reivindicação era mais de milhões de 
dólares, iria nós já aceitamos tal oferta para deixar eles livres.  

Durante este período de tempo nós também tomamos nossa 
documentação do que aconteceu relativo ao Colso cobra demais para 
o FBI. Nós sentimos que as circunstâncias ao redor este cobra 
demais, e o envolvimento de oficiais do governo, era causas para a 
investigação. Nós juntamos nossa documentação relativo a este 
aspecto particular do caso, complete com testemunho de 
testemunha.  



Eu marquei uma hora com nosso escritório de FBI local em Cantão. O 
que aconteceu no escritório de FBI, eu penso, é de interesse para 
todo mundo, pessoas especialmente de classe-média, como nós 
mesmos. A classe média tipicamente é abrigada de reais-vitalícias 
experiências. Ambos meu gerente geral, Jim e eu somos famílias de 
classe média mais baixa. Nós vivemos em um étnico áspero termina 
de cidade, mas nossos pais eram duros trabalhando e forneceram 
bem para suas famílias. Eles trabalharam seu modo em cima a 
escada de classe, e, a tempo nós nos tornamos mais tipicamente 
burgueses.  

Como crianças jovens, nós estivemos em fim contacta com o mundo 
real da rua, a lei da selva e sobrevivência física. Porém, como os anos 
passaram lentamente e as famílias se tornaram mais abundantes, nós 
povoamos mais no mundo abrigado clássico da classe média. O 
mundo real Nenhum-Pão de Fome: Uma História de Horror de FDA 
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É alimentado para nós por informações lavadas. A classe média pega 
isto na sala de aula na escola, do cinema, e na televisão. Esta 
informações estão bem processada, e quando terminar, de nenhuma 
maneira assemelhar ao mundo real.  

Como Jim e eu estávamos montando para nosso compromisso no 
escritório de FBI, nós refletimos neste assunto. Nós só vimos o FBI na 
TV, no cinema, e ouvido sobre ele na escola. O FBI era 
definitivamente a agência de execução do governo mais popular e 
fascinador em existência. Era realmente a toda-feira, somente, e 
todos-sabendo organização onipotente como era retratado no cinema 
e na televisão?  

Nós chegamos no Escritório Federal Construindo em Cantão para 
nosso compromisso. Nós seguramos nossa reunião em um dos 
quartos de interrogação, como escritórios de filial do FBI são bastante 
pequenos. Pareceu este aqui consistiu em no máximo dois a três 
escritórios. Nós tomar parte em conversa fútil preliminar com o 
agente. Era bastante evidente que ele era em sua imagem de TV. Ele 
quis nos impressionar com sua habilidade de dar a nós mais dentro 
de concha que aqueles episódios de TV. Ele revelou que eles não 
tenham agentes voando em todo o país, como você vê no FBI mostra 
na televisão. Normalmente só um telefonema para cada cidade onde 
os escritórios de FBI existem é da mesma maneira que adequado 
para conseguir um trabalho feito.  



Como nós conseguimos int o delineation do que aconteceu, você 
podia ver que ele já conheceu do incidente e era um tanto quanto 
chateado que nós estávamos acusando em eof seus irmãos de 
fraternidade de algumas irregularidades. Ele até começou a conseguir 
defensiva sobre eles. Ele perguntou, "Você tem alguma prova dura 
que um suborno aconteceu?"  

Eu expliquei, "Se nós tivéssemos prova dura, eu não estaria aqui. Eu 
estaria virando isto para um promotor. O sinal na porta diz Agência 
Federal da Investigação. Eu tenho provavelmente causa para uma 
investigação, e você consegue a prova dura. Você certamente tem 
que admitir que nós temos causa justa por sermos suspeitos." Ele 
continuou adicional com suas observações defensivas. Como qualquer 
outra pessoa na mídia de notícias ou qualquer oficial do governo que 
nós conversamos com, ele empreendeu a compostura de Deus. Se 
qualquer um no governo acusou você de qualquer coisa, eles devem 
ser certos. Era o complexo de Deus tudo de novo. Eles eram todos-
bons, todos-sabendo e infalíveis.  

Eu observei, "Deixe-me perguntar a você esta pergunta. O governo 
tem algum tipo de teste secreto ou algum tipo de modo secreto que 
faz todas as pessoas que trabalham para isto, todos-bons, todo-
sabendo, totalmente honradas, infalíveis, e incapazes de alguma ação 
criminoso? Legue que você pelo menos me conceda a que 526 Curas 
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Este? Sempre existiu qualquer evidência dura no passado de 
corrupção  

No governo?" Esta, claro, era uma declaração faceta.  

Ele respondeu, "Claro."  

"Então você me concede lá podia de fato é muita corrupção no 
governo?"  

Ele disse, "Sim."  

"Certo," eu declarei. "Então nós estabelecemos que é mais 
provavelmente que alguém gostaria de acreditar naquele em lidar 
com uma agência do governo você vai chocar-se com um oficial 
corrupto, ou um grupo de oficiais corruptos. Então sua atitude sobre 
isto é aquele se o governo nos acusou de algo, nós devemos ser 
culpados e que nossas acusações que o governo pode ser culpado de 



corrupção tem que ser totalmente infundada. Isto não é uma postura 
válida."  

Neste momento ele não quis conversar sobre ele mais. Ele disse que 
ele preencheria o relatório sobre nossas alegações, mas ele não fez a 
decisão final. A decisão final é feita no escritório do Advogado dos 
Estados Unidos regionais. Quanto mais você entra nesta coisa, 
quanto mais você acha que eles são todos irmãos de fraternidade, e , 
até pior, eles normalmente todos amarram junto à dá se poder a 
fonte. O mesmo escritório que tido indiferentemente, irresponsibly e 
injustamente ajudou o FDA danificar nossa companhia e nossa 
reputação para uma auto-servindo ganhar agora iriam decidir se 
devia investigar propriamente.  

Nós éramos informados mais cedo por nossos investigadores privados 
antes de nós ir conversar com o FBI que nós não conseguiria 
nenhuma cooperação. Muitos destes investigadores privados eram 
antigos agentes de FBI, e eu conversei com três ou quatro diferente, 
e eles todo disse a mesma coisa. "A agência, como eles chamam isto, 
realmente foram para inferno nos últimos 10 anos." Mas boato e 
vendo por você mesmo são duas coisas diferentes. Depois que nossa 
reunião nós estávamos totalmente desiludidos. Jim e eu ambos 
olhados para um ao outro e tivemos o mesmo pensado em nossas 
mentes. O FBI costumava ser nossos heróis. Mas nós éramos grandes 
meninos agora e logicamente souberam melhor. Mas nós ainda 
tivemos que sentindo que você consegue quando você descobrir que 
não existe nenhuma Papai Noel.  

Meses foram por depois que nós submetemos nossa reclamação para 
o FBI e nós não ouvimos nada. Finalmente, eu chamei o escritório do 
Advogado dos Estados Unidos e consegui perseguir o Advogado dos 
Estados Unidos em carga do caso. Ele disse que tinha sido 
determinado que não existia nenhuma base para nossas alegações. 
Ele era muito indignado. Ele disse, "O que se passa com você? Estas 
são cargas sérias."  

Eu disse, "Crimes sérios normalmente levam cargas sérias." Nenhum-
Pão de Fome: Uma História de Horror de FDA Verdadeiro 527  

Eu perguntei a ele como ele foi sobre fazer sua determinação que 
nossas alegações eram infundadas. Ele deu o retorno normal de 
oficiais do governo hoje em dia. Ele disse, "eu não tenho que dizer a 



você qualquer coisa. Eu não trabalho para você; Eu trabalho para o 
governo."  

Eu disse, "Isto é engraçado, eu pensei que aquele como um 
contribuinte e cidadão o governo trabalhado para mim. Você é um 
oficial do governo. Você também trabalha para mim. Quem você 
trabalha por então?" Atrás de alguns momentos de seu murmúrio, eu 
disse, "Olhe, é óbvio que você não vai fazer nada sobre isto, e eu não 
vou desperdiçar meu tempo em conversar para outro oficial do 
governo inútil."  

Nós próximos submetemos o incidente para nossos dois senadores e 
congressistas. Eles incluíram Senador John Glenn, Democrata de 
Ohio, e Senador Howard Metzenbaum, Democrata, Ohio e Ralph 
Regula Representativos, Republicano, Ohio. Os congressistas todo 
teve o mesmo retorno normal. Nós não podemos fazer qualquer coisa 
sobre regulatory agências. Eu disse a eles, "Você é meus 
representantes do governo. Isto é governo por representação. Se eu 
não posso ir para você, quem eu posso ir ?Não tente eludir 
responsabilidade. Você pode fazer algo. Você só não quer."  

O que os congressistas foram tomar minhas cartas e adiante eles 
para a agência do governo em questão. A agência do governo 
escreveu de volta algum murmúrio absurdo, que, na realidade, 
redeclarados alguns fatos superficiais, como PCA anunciou o pão, o 
FDA determinado que a publicidade violou a Comida, Droga, e Ato 
Cosmético, e o pão era ocupado. Eu chamei de volta e disse, "Que 
tipo de ação é isto? Você está não fazendo nenhuma tentativa para 
investigar este assunto. Tudo que eu estou pedindo é uma 
investigação e uma tentativa de feira. Eu não estou perguntando a 
você para ida e tomar ação contra eles sem descobrir primeiro se 
existe qualquer coisa para minhas cargas. É demais para pedir uma 
investigação? Eu tenho evidência que levará qualquer ser humano 
racional para a conclusão que existiam irregularidades que 
aconteceram." Em alfinetar eles em um canto como isto, eles 
normalmente entraram em sua linha de retórica que eles eram só 
uma pessoa no congresso e que eles não podiam realmente afetar 
esta aqui situação tanto.  

Coincidentemente, durante este período de tempo existia um 
incidente envolvendo proprietários de imóvel na parte meridional de 
Cantão. Muitas casas tinham sido construídas em inundação controla 
áreas e alívio controlado pelo Corpo de exército do Exército de 



Engenheiros. A negligência de Corpo de exército para dizer as 
pessoas antes deles construir as casas que por uma chance distante 
eles poderiam precisar desta área em algum ponto teórico a tempo 
com a finalidade de controle de inundação e eles teriam que derrubar 
sua casa e sair. Isto era 528 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" 
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Verdadeiramente uma ação injusta por parte daquele Corpo de 
exército do Exército de Engenheiros e negligência ainda por cima. As 
pessoas tiveram um direito de reclamar. Porém, o ponto do assunto 
era, eles tomaram seu caso para nossos congressistas, e nossos 
congressistas foram morcego para eles. Eles organizaram comitês, 
ofereceu criar nova legislação, e tornou público declarações contra o 
Corpo de exército do Exército de Engenheiros. Por que? Porque ele 
era um assunto bom, seguro. Os proprietários de imóvel são tão 
seguro quanto maternidade e torta de maçã. Eles não quiseram sujar 
suas mãos com o homem de negócios. Afinal, nós somos os únicos 
uns que põem comida e roupa naquelas muito casas. Nós não 
merecemos qualquer consideração. Não quis dizer nada que este 
incidente de pão não só contrariou uma indústria importante possível, 
mas parou pessoas e ameaçou as liberdades básicas que são a 
fundação de nosso país, principalmente, aquele de empreendimento 
livre. Eles ameaçaram a muito coisa que produz produtos de 
qualidade alta, preços baixos, e competição.  

Depois de nossa confrontação com nossos congressistas, nós 
investigamos seus registros de votação. Glenn e Metzenbaum são 
dois ultraliberals, dois dos piores senadores no que se relaciona a 
votar por empreendimento livre. A Federação Nacional de Homens de 
negócios Independentes, os grandes e a maioria de respeitou 
pequena-negócios organização no país, determinou que Glenn e 
Metzenbaum cada votado contra negócios pequenos 70 por cento do 
tempo. Só alguns outros senadores no país eram piores. Nós 
achamos Regula teve um. Ele votou por negócios pequenos quase 90 
por cento do tempo. Regula era, então, metade boa mas era um 
gutless maravilha quando veio para servicing você no que se 
relaciona a injustiças do governo.  

Nós fomos por quase todo elegeu oficial do governo e agente do 
governo quem nós pagamos pelo serviço de nos proteger de injustiça. 
Nós éramos recusados, começando com o presidente até as agências 
burocráticas mais baixas. Nós não estávamos só recusados mas 
tratamos rudely e dito por muitos que eles até não tiveram que dar a 



nós a razão por que eles não ajudariam-nos. Onde na Terra o 
governo já desenvolveu esta atitude?  

A atitude do regulatory agências foi até adicional. Não só era eles não 
amigáveis, ens vão, e arrogantes, mas eles eram maliciosos. Está 
espantando, pessoas quem você paga apresentar serviços para que 
você não só recusa ajudar você, mas eles procuram realmente por 
caminhos machucar você.  

Como comprovados pelos proprietários de imóvel contra o Corpo de 
exército do Exército de caso dos Engenheiros, burocratas ajudarão 
você se eles tiverem algo para ganhar por eles mesmos. Porém em 
nosso caso, por um pouco de razão, nós levamos um estigma. 
Embora nós nunca fixamos pé em um tribunal de justiça, nós não 
tivemos Nenhum-Pão de Fome: Uma História de Horror de FDA 
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Sido acusada da mais baixa, a maioria de dastardly ação, apagando 
publicidade enganosa, documentada, ou acima de-promover com 
publicidade documentada. O movimento de consumismo falso, que 
começou no início dos anos 60, todo mundo condicionou que isto era 
verdadeiramente o pior pecado que você podia cometer, 
principalmente porque era o mais processado pelo "sistema de 
proteção de consumidor." Por que? Porque ele é o mais fácil 
processar. As leis de publicidade são nebulosas e com publicidade 
documentadas você tem sua prova antes de você em preto e branco. 
Mas ele é o pior pecado? Existem outros que são muito piores, mas 
são comprados e pagaram por e muito mais difícil de processar. Ao 
contrário de uma convicção popular criada pela "rede de proteção de 
consumidor," enganando publicidade documentada é insignificante 
comparada a outros métodos ilegais que tosquiam o consumidor sem 
dinheiro todo ano. Você vê, eles não disseram a você sobre os outros 
sete métodos que são usados para tosquiar o público para um muito, 
grau muito maior. Eu chamo estes os segredos verdadeiros de 
sucesso. Eu listarei eles em ordem pela extensão estimada para que 
eles tomam dinheiro diretamente do bolso do consumidor.  

O preço-consertando e monopólios. Ao contrário de convicção 
popular, gastos do governo não é o número uma causa de inflação. O 
preço-consertar é. Sempre que um grupo de negócios reúne-se e 
controla um artigo crítico que é precisado para sobrevivência, você 
vai ter preços artificialmente altos que não refletem a esfera 



comercial. Estes artigos críticos então força em cima todos outros 
preços.  

Competição, como todo mundo conhece, é o número um elemento 
precisou para a produção de produtos de alta qualidade em preços 
razoáveis. Quando você eliminar competição, você imediatamente 
tem o contrário, produtos inferiores e inflação fugitiva.  

Suborno. O suborno é usado quando agente de um comprar, oficial 
chave de uma corporação ou oficial do governo toma um suborno 
para pagar um preço mais alto para um produto ou serviço em vez de 
escolher produtos ou serviços em base da oferta mais baixa e 
qualidade mais alta. Isto também contribui para inflação e produtos 
inferiores. Como todo mundo conhece, um dos grandes mercados 
para suborno está no meio de oficiais do governo.  

As vendas verbais enganosas lança. Isto é sem dúvida onde a mais 
decepção acontece e as grandes fraudes são executadas. E estas são 
as fraudes mais prejudiciais, porque é duro de defraudar alguém fora 
de muito dinheiro usando métodos de pressão baixa de publicidade 
documentada. 530 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem 
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A isca e truque de interruptor velho. Este significa publicidade seu 
produto de qualidade mais barata, mais baixo em um abaixo de-
preço de custo e então comutação o consumidor para um mais alto-
custado produto depois dele entrar a loja.  

Fraudulentamente carregando para serviços ou não comerciar 
prestado. Isto pode ser feito de muitas formas por muitos negócios, 
como profissionais que carregam por horas eles nunca põem em, 
consertadores que carregam por horas e partes eles nunca põem em, 
etc.  

Recomendando e apresentando trabalho ou serviços desnecessários. 
Os exemplos disto estão recomendando e apresentando tratamento 
médico desnecessário, conserto desnecessário para carros e casas, 
etc.  

Correndo um sweatshop. Os indivíduos de interceptação e pagando a 
eles longes abaixo do no valor do trabalho eles estão apresentando 
ou tendo movimento de pessoal planejado de forma que as pessoas 
são deixadas vão quando aumentos ou benefícios significantes viriam 
devido.  



Existem muitos outros segredos para sucesso, e como você pode ver, 
o público tem estado grosseiramente enganado pelo consumidor 
defende hucksters. Estes hucksters teria que você acredita naquela 
publicidade documentada enganosa é a causa da maioria de aflições 
econômicas e nada podia ser adicional da verdade. Para ir até 
adicional, eles teriam que você acredita que os piores culpados de 
todos sejam pessoas em mala direta ou pedido pelo correio que eles 
chamam isto. Para dar a você uma perspectiva melhor disto, se você 
tomasse todas vendas de pedido pelo correio de todas as companhias 
nos Estados Unidos, ele até não totalizaria terceiras de todas as 
vendas da maior companhia de óleo da nação, Exxon. Embora Exxon 
é o número uma companhia de óleo em vendas, representa uma 
fração das vendas totais da indústria de óleo só. Embora mala direta 
represente 11 por cento de toda mercadoria de artigo de consumo 
vendido, quando você olhar para isto com respeito ao produto 
nacional bruto, que representa todos os bens e serviços vendidos, o 
número é infinitesimal.  

De outra perspectiva, mala direta e companhias de pedido pelo 
correio normalmente vendem produtos que não são necessidades 
vitais. As pessoas compram eles de sua renda disponível, e as 
pessoas têm uma escolha se eles querem comprar eles ou não. Não é 
um caso de ser tosquiado para um artigo vital você deve ter para 
existência e sendo incapaz de fazer qualquer coisa sobre isto. Como 
você pode ver, nosso consumidor velho bom defende que empenhar 
uma cruzada contra e denunciar enganando o público tomar parte em 
decepção um pouco público de seus próprios acima dos últimos 20 
anos.  

Quase todo individual é culpado de um pouco decepção. Vadiando no 
trabalho. Não pagando por bens recebidos. Enganando em imposto 
de renda. A maioria das pessoas são honradas, como mencionou 
antes; Poucos de nós somos intencionalmente Nenhum-Pão de Fome: 
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Desonestos. Nós sempre temos uma racionalização quando nós 
fizermos perdido um pouco. Talvez o melhor caminho para pôr é que 
90% das pessoas são honrados 90% do tempo. "Existe um pouco de 
furto em todos nós."  

Também Pode ser dito que nós éramos culpados de decepção e que 
nós estávamos racionalizando nossa posição. Eu segurei muitas 
reuniões sobre o assunto objetivamente para tentar para determinar 



se isso era o caso. Antes de eu ir em frente que eu quis ter certeza 
que eu era certo. Eu despejei acima dos fatos e apresentei uma 
opinião objetiva. Depois de reuniões numerosas com um número 
significativo de revisores objetivos, em resumo, isto era a conclusão 
alcançada por quase todo mundo.  

Sim, tecnicamente você podia dizer que nós violamos a lei. 
Anunciando lei é extremamente ambígua e inexecutável. Mas se nós 
violássemos a lei, nós fizemos isto por ingenuidade. O que distingue-
se neste caso é o selectiveness de processo, o parente de tratamento 
injusto para casos semelhantes, o castigo que não ajustou a violação, 
a negação deliberada de devido processo de lei, e ultimamente, as 
implicações da motivação subjacente do regulatory rede no que se 
relaciona a supressão de competição.  

Nós éramos logo ter muitos mais exemplos de só como seletivamente 
o regulatory rede processa. Era surfacing cada vez mais o quão 
importante este assunto era e por que é obrigatório hoje que uma lei 
devia ser sorteada contra esta prática pouco ética. O processo 
seletivo agita a muito fundação da lei e ordem.  

Se o FDA desceu em toda corporação ou igualmente individual em 
instâncias semelhantes, eu diria, "Bem, eles são duros-nosed sobre 
isto, mas pelo menos eles são justos, e isto é a lei, e eu 
conseqüentemente adaptarei. É só gosta de ajustar para um árbitro 
em um jogo de basquetebol. Você poderia achar um árbitro que 
chama eles muito fecham, que é bons, desde que ele chama eles 
fecharem para ambos os times. Muitos treinadores não poderiam 
gostar de árbitros que chamam infrações próximo e não poderiam 
concordar com eles em princípio, mas eles respeitam eles se eles 
forem consistentes. A consistência é importante. Dá credibilidade, 
premeditabilidade e permite se ajustar para regras e regulamentos, 
mas isto é dificilmente o que está acontecendo no regulatory rede.  

Nós nos iríamos tornar até mais enfurecidos sobre este assunto. Nós 
estávamos prontos para lançar o pão de volta sobre o mercado 
levantando onde nós paramos na mídia de mala direta primeira.  

Nós ir voltar para nossa mídia de ROP.  

Nossa competição vende pílulas de farelo de trigo e PPA descobriu por 
vários métodos como fazer o sistema de ROP e desconhecido para 
nós tínhamos corrido quente e pesado nos últimos seis meses. Eles 



tinham sido 532 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem 
que Você saiba  

Deixe sair o gancho Scott livre com anúncios quase idênticos. Eles 
correram quase a circulação de ROP inteiro duro e pesado com um 
anúncio quase idêntico para o pão.  

Quando nós começamos a desenrolar o pão novamente, o mercado 
de mídia de ROP estava totalmente esvaziado e os anúncios 
bombardeados. Neste momento eu era lívido. Mas existia ainda mais 
para vir.  

Meu primeiro livro, 7 Passos para a Liberdade, tiveram corrido para 
um período de tempo e estava fazendo bem. Nós agora descobrimos 
que dois indivíduos em Califórnia copiaram nossos 7 Passos para a 
Liberdade cheia-página palavra do anúncio de jornal para palavra, 
com exceção de onde quer que "Homem de Ohio" aparecido e mudou 
isto  "Homem de Califórnia". Eles até usaram meus retratos e os 
retratos de minha família. Eles estavam correndo estes anúncios em 
jornais, mantendo o dinheiro e não dando os clientes qualquer 
produto, uma fraude descarada. Eu depressa telefonei para o 
escritório do Procurador público de Califórnia, outro Serviço de 
Inspeção dos Estados Unidos Postais. Eu disse a ele que nós tivemos 
uma emergência, e seria melhor nós pararmos estes ladrões antes 
deles saltar o país com o dinheiro. Incrivelmente, eles eram 
desinteressados sobre a coisa inteira. Eu chamei de volta eles 
repetidamente no assunto e para nosso conhecimento eles não 
fizeram nada sobre isto.  

Eu chamei o escritório do procurador público de Califórnia 
especificamente e mastigou eles fora de um fim até o outro. Nós 
perguntamos a eles como ousar que eles dão a nós uma luta em 
produtos legítimos como nosso pão onde existia uma pergunta sobre 
se nós éramos overpromoting, e ainda eles não fizeram nada sobre 
um crime real como isto.  

Estava tornando cada vez mais aparente que existe um espectro 
muito pequeno das pessoas que a Rede de Proteção de Consumidor 
processa—negócios pequenos, viáveis, visível sem influência no 
governo. Os ladrões reais no escalão mais alto com influência são 
deixados vão, e os ladrões pequenos, o um burocrata chamou batatas 
pequenas, recebem uma condição de prioridade baixa, porque você 
não consegue como grande uma pena em seu boné para tal processo.  



Ficou óbvio que o ponto mais alto de suscetibilidade para devastadora 
regulatory ação para uns negócios pequenos vem para aquele ponto 
quando eles forem muito visíveis, ainda não tenha nenhuma 
influência do governo, dinheiro relativamente pouco para lutar no 
tribunal, e nenhum pessoal legal grande. Esta suscetibilidade 
realmente aumentou quando uma companhia trespassed em um 
território protegido de uma corporação de interesse adquirido. Agora 
a razão para a incrivelmente rápida e ação injustamente severo pela 
Rede de Proteção de Consumidor no que se relaciona a nosso pão de 
dieta se tornaram bastante compreensíveis. Nenhum-Pão de Fome: 
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Um burocrata tentando justificar sua existência ou um novo 
advogado tentando fazer um nome para que ele mesmo tem um 
espectro muito pequeno das companhias com que trabalhar. Um 
número significativo das companhias viáveis tem um interesse 
adquirido no governo e são listados tão intocáveis. Outras 
companhias grandes têm firmas de lei e capitais formidáveis para 
lutar no tribunal. Eles também levam influência com a mídia de 
notícias por causa de anunciarem dólares. Um ladrão pequeno não 
traz nenhuma glória. Mas quando você for uma companhia nova, 
viável, visível sem influência do governo, ou recursos de litígio, você 
parece com uma galinha presa para uma raposa faminta para a Rede 
de Proteção de Consumidor.  

O que você deve fazer para se tornar uns negócios permanentes, 
viáveis, importantes nos Estados Unidos  

Nós preparamos um novo anúncio de pão para lançar as vendas de 
varejo. O advogado de Nova Iorque decidiu seria uma boa idéia para 
fazer uma missão de benevolência para Cincinnati conversar com Sr. 
Simmons, mostrar que nós fizemos um esforço para revisar o novo 
anúncio com ele. Era decidido no último minuto que seria melhor se 
eu não afundasse. Então, o advogado de Nova Iorque e meu gerente 
gerais, Jim, encontrado um ao outro em Cincinnati freqüentar a 
reunião que tinha sido pré-arranjada com Sr. Simmons.  

Jim dirigiu para casa da reunião aquela noite e entrou no escritório a 
manhã seguinte. Todo mundo quem conhece Jim diria que ele é um 
amigável, fácil de tratar individual que gosta de quase todo mundo. 
Quando ele entrou aquela manhã, ele estava quase espumando na 
boca. Ele disse, "Você pensa que eu estou louco agora, você devia ter 



visto me voltando para casa ontem à noite. Eu nunca irei para tal 
reunião novamente e sou tratado assim por ninguém."  

Parece que o advogado de Nova Iorque deu instruções de Jim antes 
da reunião simplesmente para se sentar lá e não diz nada quando Sr. 
Simmons começou em. Jim descreveu a reunião como segue:  

"Nós entramos em um edifício federal onde nós recebemos um 
distintivo de segurança. Nós subimos um certo número de chãos para 
onde os escritórios de FDA são localizados. Tudo era encerado e 
limpo para um grau excessivo. Quando nós chegamos a Sr. escritório 
do Simmons, seu secretário nos encontrou e deu a nós instruções em 
como as introduções aconteceriam, o modo que você iria se você 
estivesse encontrando o Rei da Inglaterra ou alguém nobre. Ela disse 
que Sr. Simmons iria primeiro introduz seus subordinados na reunião 
e então você introduziria você mesmo. Seu escritório era grande e de 
pelúcia e olhou assim de um presidente de corporação importante. 
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Ele mesmo, fez uma aparência ruim. Não tantos seus olhares 
naturais, mas o modo que ele groomed e levou ele mesmo. Ele era 
pequeno, stocky, com um corte de tripulação de fim cortado e 
grandes orelhas.  

"Durante a reunião inteira, Simmons era obstinado para qualquer 
esforço em diplomacia. Eu não entendo como o governo pode ser tão 
irresponsável para pôr um homem assim naquela posição."  

Jim era certo. Existia algo seriamente que errado com o governo 
federal pondo pessoas gostar desta nestas posições.  

Era agora outubro de 1978, e o escritório do Advogado dos Estados 
Unidos era agora bugging nós para fazer algo sobre as 80,000 libras 
de pão que tinha sido ocupado. Para datar ele se tinha sentado em 
congelado armazenamento frio e uma decisão tiveram que ser feitos 
nisto. Estava custando muito dinheiro todo dia para armazenar isto. 
O governo estava conseguindo um pouco nervoso porque eu 
assumiria terminaria do orçamento de departamento do Advogado 
dos Estados Unidos, se eles não pudessem conseguir que nós pague.  

O vir para nós com uma proposta que era ridiculous. Nós éramos 
para assinar um de seu consentimento decreta que disse que nós 



blatantly violou a lei e não comercializou o pão mais. Então o pão iria 
ser destruído.  

Nós discutimos, "Por que o pão tem que ser destruído? Não existe 
nada errado com o pão propriamente. A única injustiça de coisa, 
como você reivindica, é o embalagem. Realmente, a única injustiça 
de coisa significante com o embalagem é que não menciona que 
existe um leve preservativo nisto. Isso podia até ser mão pisada." 
Nenhum deste, claro, era aceitável. O pão teve que ser destruído.  

O haggling de um lado para outro continuado em novembro, e de 
repente nós recebemos um anúncio. Um juiz federal, William K. 
Thomas, foi em frente e deixou o Advogado dos Estados Unidos tem 
uma audição na disposição do pão sem nossa presença, e ele deu a 
ordem para o pão ser destruído. Isto era ridiculous. Em primeiro 
lugar, os advogados não podiam compreender como eles tiraram isto 
sem nós estando lá. Secundariamente, não havia necessidade de 
destruir 80,000 libras de pão inocente. Era ainda perfeitamente bom 
porque tinha sido congelado. Lembre, isto era suficiente pão para 
alimentar mais ou menos 80,000 pessoas por uma semana ou dar um 
nutritivo, enchendo comida para 1.2 milhões das pessoas. Só 
adicionando regue transferiria 100,000 libras de pão, que converte 
em mais ou menos 2 milhões de fatias.  

Nós então apresentamos uma grande idéia. Desde o governo era tão 
obstinado sobre simplesmente nos deixando repackage o pão para 
razões vingativas óbvias, eles vamos seguramente dar o pão para o 
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Necessitados, que nós estávamos dispostos a fazer. Então nós 
fizemos uma comunicação de emergência urgente com Juiz Thomas e 
dissemos a ele que nós estaríamos dispostos a fazer qualquer coisa, 
pague a todas as despesas, repackage o pão se necessário, e dá isto 
para qualquer um um orfanato local, a Exército da Salvação ou a Cruz 
Vermelha. Quando nossos advogados contactaram o juiz, ele pensou 
que soou como uma idéia excelente. Então nós preparamos a força 
de trabalho para repackage o pão a granel bolsas com adequadas 
etiquetando e dar a eles para a caridade mais necessitada.  

Porém, alguns dias mais tarde nós recebemos uma carta de Juiz 
Thomas. Esta gutless maravilha deve ter sido persuadida em apoio 



fora do plano pelo FDA e o escritório do Advogado dos Estados 
Unidos.  

Isto era realmente outro ponto baixo, outra desilusão significante 
relativo à humanidade do governo federal. Simplesmente não existia 
algum.  

Isto especialmente põe minha esposa e mim em um estado de 
depressão. Destruindo aquele pão era como destruindo parte de nós. 
Se nós pudéssemos ter dado ele para os necessitados, pelo menos 
nós teríamos sentido que teria ajudado alguém e serviu algum 
propósito. Mas para senselessly e desnecessariamente destrói 
suficiente pão para alimentar 1.2 milhões das pessoas para razão 
absolutamente inútil eram além de minha compreensão ou a 
compreensão de qualquer um que era associado conosco no 
momento.  

Eu disse, "eu garanto que você não existirá nenhuma cobertura da 
imprensa deste evento, mas eu para vou se documentar isto." Eu 
contratei um fotógrafo e investigador para perseguir onde o pão iria 
ser tomado e como iria ser destruído.  

Eles acharam iria ser levados para o Euclid Landfill em Euclid, Ohio, e 
intimidado debaixo de. Eu organizei para o fotógrafo estar lá tomar 
os retratos do pão sendo destruído. Naqueles caminhões de dia eram 
carregados em armazenamento frio do Xerife em Cleveland arrastou 
para o Euclid Landfill.  

Mas ache que outro esteve lá tomando retratos. Era Sue Morgan, 
AGENTE de FDA para Sr. Simmons. Sr. Simmons deve ter retratos 
procurados do pão sendo destruído para um troféu.  

Enquanto nosso fotógrafo esteve tomando seus retratos, o dono do 
landfill veio para storming acima de e disse o guarda costas para 
lançar nosso fotógrafo fora das premissas. Ele era que nós estivemos 
tomando estes retratos para sujeira por toda parte da primeira 
página do Negociante Claro. Então o fotógrafo saiu a terra e usou um 
telephoto lente para terminar de tomar os retratos que podem ser 
vistos abaixo de e na página seguinte. 536 Curas Naturais "Sobre as 
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Nós esperamos por cobertura da imprensa, mas não uma individual 
da mídia apareceu. Eles dizem que as notícias estarem cheias de 
metadas-verdades; Bem, pode ter sido uma vez, mas isto é passada 



as diretorias. Eu teria que estimar você agora vê só 10% da verdade 
no noticiário.  

Neste momento em nossa companhia, nós discutimos o que fazer 
sobre James C. Simmons, o principal perpetrator do FDA da 
Nenhuma-atrocidade de Pão de Fome. Embora nós já o 
envergonhamos dentro do governo federal e provável machucamos 
sua carreira, nós sentimos que não era suficiente castigo para tão vil 
um ato à medida que ele cometeu.  

Porém, devido ao fato que nós éramos muito economicamente 
amarrado com correias e tínhamos que enfrentar ainda outra agência 
do governo corrupto em ainda uma nova guerra (isto será 
brevemente discutido), nós decidimos esperar dar a Sr. Simmons seu 
devido até que nós tivemos os recursos para fazer isso.  

A depleção do mercado para Pão do Nancy devido ao visto mais fácil-
usar no balcão pílulas de dieta feita venda a mistura de pão ou os 
pães de pão impossível. Isto era porque existia um markup tão 
pequeno.  

Eu penso que apresentei a idéia de vender a receita em impressa 
forma.  

Então eu sistemas de geração de vendas criados para vender a 
receita de pão que girou fora para estar bem sucedido. Em alguns 
meses nós éramos vender mais de 30,000 receitas de pão por mês, e 
clientes eram deliriously feliz sobre o pão. Nós éramos inundados 
com cartas dos clientes que disseram que eles estavam perdendo 
peso painlessly, e muitos disseram que eles nunca eram capazes de 
perder peso com qualquer outro produto antes. Aqui estão só 
algumas das cartas.  

"Eu nunca pensei em minha vida inteira que eu podia já ser grato 
suficiente para gritar sobre dizer que eu estou em uma receita de pão 
e dieta. E acredite me em, que receita de pão e dieta. Eu comecei 
isto em 22 de julho. Eu era então 155 libras. Eu agora peso 145 
libras. Para mim isto é maravilhoso." –Terri Lorenzo, Edgerton, Ohio  

"Eu perdi 50 libras e eu não quero ganhar isto atrás. Sua receita de 
pão e dieta certas trabalhadas bem. E agora que eu removi o peso 
que eu quis, eu preciso de sua ajuda em manter isto sob controle. 
Por favor deixe-me saber se eu posso mudar minhas preferências de 



comida em um pouco e consiga outra receita de pão e dieta." –
Raymond Matthews, Prata Pula, Maryland  

"Minha filha é tão satisfeita com sua receita de pão e dieta e tem, 
datar, perdeu um total de 25 libras desde começar a sua receita de 
pão e dieta. Ela parece muito bem e não tem qualquer flab qualquer. 
Nós somos bastante satisfeitos e contentes sem-Pão de Fome: Uma 
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Ela resulta e diz a todo mundo sobre que programa bom você  

Tenha." Sra. Phillip Donohue, Los Angeles, Califórnia  

"Eu estou tão contente com a receita de pão e dieta você se preparou 
para mim. Eu perdi 13 libras em duas semanas. Muitas pessoas 
perguntaram a mim onde eles podem conseguir uma aplicação. Você 
podia mandar a mim mais ou menos 20 deles de forma que eu posso 
dar a eles para meus amigos?" —Juanita Pringle, Greenbelt, Maryland  

"Eu acabei de querer que você soubesse que eu nunca tenho estado 
tão contente comigo mesmo como eu sou agora mesmo. Quando eu 
comecei a receita de pão e dieta, eu pesei 161 e hoje eu peso 120, só 
se bata mais que eu pesei em novembro, 1945, quando eu saí do 
serviço! Eu tentei outras dietas, até tomou pílulas debaixo de 
instruções dos doutores, mas nada trabalhou como também a dieta 
de computador trabalhou. Eu assisti minhas roupas tantas vezes que 
é muito mais fácil começar novo. Quando eu comprar qualquer coisa 
novo, eu posso normalmente tomar um tamanho 8 ou no máximo um 
tamanho 10." —Loretta Ferguson, Vernon, Connecticut.  

Então lá nós estávamos ganhando dinheiro novamente, os clientes 
tinham muito prazer em, e nós éramos seguramente e 
agradavelmente ajudando a aliviar o público do problema de saúde 
séria de obesidade. Servia nos para, bons para os clientes, e bons 
para o país, mas ele não servia para o bater levemente-ent-medicina 
indústria que vista que estava perdendo vendas em suas batem 
levemente-ent-medicina prescrição e no balcão pílulas de dieta, que 
não só não trabalharam mas era prejudicial para a saúde do usuário.  

Mas a patente-medicina indústria não podia usar o FDA porque nós 
não éramos vender um produto de comida real este tempo. O FDA 
não pode regular material impresso. Também, depois que a debulha 
nós demos isto, seríamos improváveis que até tentaria. Então ele 
usou outro então-agência do governo corrupto que podia pôr um bom 



e válido impresso produto fora do mercado — o Serviço dos Estados 
Unidos Postais. O Serviço dos Estados Unidos Postais neste momento, 
em grande parte devido a nós, é uma agência do governo muito-
melhorado. Mas naquele tempo era uma das agências do governo 
mais tirânico e inconstitucional que existiram. Ainda tem poderes 
inconstitucionais, mas na atualidade o time de gerenciamento do 
USPS parece ser muito mais ético. Mas mantenha em mente como 
você lê o seguinte o que os Serviços dos Estados Unidos Postais 
podem fazer para você se outro time de gerenciamento corrupto 
entrar dar poder novamente.  

O departamento de lei de Serviço dos Estados Unidos Postais 
contactou nós que estava nos investigando e quis que nós 
parássemos de comercializar a receita de Pão do Nancy. Claro, não 
podia achar qualquer coisa que erradas com as promoções 538 Curas 
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Ou o produto. Mas atrás de muito esforço de longo alcance, 
apresentou um ridiculous carregar em que arquivar um terno civil 
contra nós. Disse aqueles dos programas de dieta que nós 
recomendamos junto com a receita de pão, de acordo com seu 
"peritos médicos," não tiveram suficiente diariamente influxo de 
caloria para ser uma dieta segura. Isto era, claro, ridiculous porque a 
dieta era projetada para fornecer proteína adequada e outros 
nutrientes chave, e as calorias exigidas viriam da gordura perdida.  

Mas ele simplesmente quis uma desculpa para pôr a receita de Pão 
do Nancy fora do mercado. Isto certamente adicionou mais evidência 
para o que nossas fontes estavam dizendo a nós sobre a conspiração 
sobre o governo federal para pôr remédios de saúde natural no 
mercado a favor de patentes-medicina saúde remédios. Novamente a 
razão é medicamentos de patente podem ser, como o termo implica, 
"patenteado;" Então, eles podem ser controlados por um punhado 
das pessoas e remarcou 10 a 100 vezes. Um remédio de saúde 
natural não pode ser patenteado, controladas por algumas pessoas e, 
em média, podem só ser remarcados 20-50%.  

O Serviço dos Estados Unidos Postais arquivou um terno civil contra 
nós na receita de Pão do Nancy e então arquivou outro terno civil 
contra uma seqüela para meus 7 Sete Passos para livro da Liberdade 
que era publicada em 1982 SuperBiz Titulado. SuperBiz conteve um 
expor da Nenhuma-atrocidade de Pão de Fome. Depois de que 
monitoraria nossa companhia e esperaria por qualquer novo produto 



terminar e inventar uma carga de falso e arquivar um terno civil 
contra aquele produto.  

O USPS obviamente pensou que podia nos derrotar simplesmente 
desnudando-se longe nossos recursos econômicos para lutar de volta 
como nós fizemos contra o FDA. Logo descobriria que estava errado. 
Eu criado tantos sistemas de geração de lucro líquidos em um período 
tão pequenos de tempo que existia nenhum modo que o USPS podia 
manter ternos de limadura civis sem ficar aparente que sua intenção 
era não proteger o consumidor, mas ele teve uma conspiração para 
nos apagar.  

Nós lançamos um contra-ataque letal completo contra não só o  

SERVIÇO dos Estados Unidos Postais como uma agência mas também 
os culpados individuais em thepostal inspeção serviço, o 
departamento de lei, e o departamento de oficial judicial que estava 
perpetrando estes atos ilícitos.  

A maior parte desta contra-ofensiva foi ao longo das mesmas linhas 
que a contra-ofensiva contra o FDA, então eu não entrarei em 
detalhará aqui sobre que todo aconteceu.  

Nossa contra-ofensiva incluiu radiodifusão e imprimiu publicação 
expor anúncios. Mas este tempo nós também incluímos mala direta 
que foi para repórteres em toda a mídia de notícias importantes em 
todo o país, para o Congresso, Nenhum-Pão de Fome: Uma História 
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Para a indústria de marketing direto, e direito nos bairros dos 
indivíduos no Serviço dos Estados Unidos Postais que estava 
perpetrando estes atos ilícitos. Nós também escolhemos um dos 
frívolos civis adapta arquivou e tomou o Serviço dos Estados Unidos 
Postal a distância toda pelo moinho legal, a distância toda para o 
Tribunal dos Estados Unidos Supremos. Se existe qualquer coisa um 
burocrata odeia é trabalho. Nós fizemos o litígio super-volumoso em 
detalhe para criar o máximo trabalhar para os oficiais de Serviço dos 
Estados Unidos Postais envolvidos.  

Claro, nós não ganhamos o caso por causa de leis de administração 
pública debaixo de que o Serviço dos Estados Unidos Postais opera 
somos inconstitucional e constitui a justiça falsa. Mas no processo nós 
achamos uma racha importante na armadura que ameaçada para 
destruir o sistema inconstitucional. Esta racha na armadura era isto, 



por nossa descoberta de litígio e investigação, nós achamos aquela 
na história dos Estados Unidos que tribunal administrativo do Serviço 
Postal. Por estas leis inconstitucionais o Serviço dos Estados Unidos 
Postal tribunal administrativo é o tribunal principal onde todos os 
acusados devem ir. Você pode então apelar para o sistema de 
tribunal federal regular. Isto é normalmente um esforço em 
futilidade. Mas, a descoberta do fato que o Serviço dos Estados 
Unidos Postal tribunal administrativo era um tribunal falso posou 
como uma ameaça séria. Este ponto era abandonado em nossas 
atrações porque nós não educamos isto nos atos de tribunal 
administrativo. Nós não achamos este fator de tribunal falso até o 
processo de tribunal administrativo era completado. Nós só achamos 
isto depois que nós começamos o processo de atrações.  

Mas em nosso expor, nós assinalar isto. Este ponto era considerado 
com grande interesse pela indústria de marketing direto.  

No fim desta guerra, nós ganhamos uma vitória significativa. O 
Serviço dos Estados Unidos Postais não mais nos aborreceu. O 
Serviço dos Estados Unidos Postal tribunal administrativo pela 
primeira vez que em história estava agora deixando acusados 
ganhar. E muitos dos culpados que perpetraram os processos frívolos 
contra ou companhia era ou degradaram ou despediram. A chave 
expõe que era a arma principal em derrotar o Serviço dos Estados 
Unidos Postais em sua defensiva corrupta contra nossa companhia é 
mostrada abaixo.  

Aqui é a carta e expõe nos Estados Unidos que Serviço Postal 
regulatory corrupção nós remetemos para nosso Congressista, com 
cópias para todos o Congresso, a indústria de marketing direto 
inteiro, e a mídia de notícias através da nação.  

Para Quem Ele Preocupação de maio:  

Esta carta é um pedido urgente para sua ação afirmativa em três 
ameaças imediatas para a viabilidade da Corporação de Suarez e 
quase todas outras companhias de marketing direto. 540 Curas 
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Também incluso é uma atualização em informações que nós 
apresentamos para você, em uma destas ameaças, alguns meses 
atrás. O incluso, informações atualizadas apresenta evidência de 
atividade imprópria séria nas impropriedades de Serviço dos Estados 



Unidos Postais da natureza daqueles continuando na Divisão de 
Droga de EDA Genérico e em HUD.  

O incluso é evidência mais dura que a Execução de Lei de Serviço dos 
Estados Unidos Departamentos Postais executa processo seletivo e 
justiça falsa. Esta investigação mostra a um padrão duplo definida em 
regulatory execução um para o topo 100 maiores companhias de 
marketing direto e outro padrão para pequeno e médias-companhias 
de marketing de tamanho direto. A investigação também mostra que 
as companhias de tamanho pequeno e médio que são processadas 
são postas por um sistema de justiça falsa em que o Serviço dos 
Estados Unidos Postais ganha 100% do tempo.  

O estudo atualizado mostra, com certeza muito maior, aqueles acima 
dos últimos oito anos, não um dos longos-estabelecidos, topo 100 
companhias de marketing diretas já foi processados para qualquer 
coisa, embora existe prova incluída que eles remetem o mesmo tipo 
de promoções para que companhias de tamanho pequeno e médio 
eram processadas. E, várias as topo 100 companhias de marketing 
direto foram processadas por advogados dos estados General, e se é 
no meio do topo 5 geradores de reclamação para a Agência de 
Negócios Melhores e tem uma avaliação de BBB insatisfatório. Ainda, 
com todos este, nenhum dos longos-estabelecidos, topo 100 teve um 
regulatory ação trazida pelo Serviço dos Estados Unidos Postal dentro 
pelo menos os últimos oito anos.  

Estas impropriedades no Serviço dos Estados Unidos Postais não é 
nenhum assunto pequeno. Os correios são a forma mais crítica de 
comunicação em nossa nação. Os correios também são um médio de 
comércio importante e um dente de engrenagem crítico em todos 
comércio. O Serviço dos Estados Unidos Postais já tem poderes do 
estado de polícia perigosa com que eles podem parar as 
comunicações e comércio de qualquer individual ou organização nos 
Estados Unidos sem até a semelhança de uma tentativa de feira. 
Embora o abusar e abuso deste poder parece ser principalmente 
limitado para a indústria de marketing direto neste momento, podia 
facilmente ser expandido para quase qualquer outro campo de 
empenho humano nos Estados Unidos. O Serviço dos Estados Unidos 
Postais já censurou livros publicados por certas companhias na 
indústria de marketing direto e pôde censurar toda comunicação se 
eles desejassem. Qualquer um que usou os correios de qualquer 
forma, até em parte pequena, relativo a qualquer empenho, é sujeito 



aos poderes do estado de polícia do Serviço dos Estados Unidos 
Postais.  

Também incluso são documentos pertinentes relativo Ao encontro 
recente da Corporação de Suarez com o sistema de justiça falsa não 
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Com o Serviço dos Estados Unidos Postais. Em 1985, nós éramos 
acusado de falsamente pelo  

O SERVIÇO dos Estados Unidos Postais de remeter uma promoção 
enganosa para um exceptionalproduct nós produzimos, que 
fornecemos um relatório livre em como um cidadão podia descobrir 
se eles tivessem dinheiro que vêm de departamentos de capitais não 
reclamados dos estados e um relatório opcional para $19 que 
mostrou a cidadãos como descobrir se eles tivessem outros benefícios 
que vêm do governo dos quais eles não eram corretamente 
informados.  

Quando nós alertamos você para este sistema de justiça falso pelo 
Serviço dos Estados Unidos Postais no passado, você nos informou 
que nós devemos primeiro vai pelo sistema de tribunal antes de você 
poder fazer qualquer coisa sobre isto. Bem, nós fomos pelo sistema 
de tribunal, se você pudesse chamar isto um sistema de tribunal.  

Nós fomos pela farsa inteira do Serviço dos Estados Unidos Postal 
Tribunal Administrativo em que ninguém do setor privado já ganhou, 
e então apelou o caso por tribunal federal a distância toda para o 
tribunal supremo. Todos este levou quase cinco anos, custe nós 
quase uns meio milhão de dólares em dirija nossos-de-custos de 
bolso, pelo menos outros meio milhão de dólares em custo e milhões 
internos de dólares em vendas perdidas.  

Para resumir o procedimento brevemente, um empregado de 
Administração pública de Serviço dos Estados Unidos Postais, ou 
grupo de empregados do Serviço de Inspeção e Departamento de Lei 
Postal, podem fazer uma acusação falsa contra uma companhia de 
setor privado. Esta acusação falsa é então primeira borracha-
estampada pelo sistema de tribunal federal a fim de ficar temporária 
contendo ordens e mandatos preliminares. O Serviço Postal não 
precisa provar qualquer coisa conseguir estes TROs e mandatos 
preliminares. A vítima é então tomado no Tribunal Administrativo do 
Serviço dos Estados Unidos Postais onde, novamente, outro 



empregado de Serviço dos Estados Unidos Postais que mascara como 
uma borracha de juiz-estampa as acusações falsas depois de várias 
semanas de cerimônia falsa. O empregado de serviço postal "julga" 
então emite um cessar e desiste ordem e todas as ordens para o 
produto da vítima são retornadas e a vítima é proibida de já 
remetendo a promoção novamente. Quando a vítima apelar esta 
decisão de tribunal administrativa nos tribunais federais, ele 
novamente acha que esta decisão falsa é borracha-estampada pelos 
tribunais federais e que os tribunais mais altos até não ouvirão uma 
atração.  

Então, nós agora fomos pelo sistema de tribunal falso inteiro, e nós 
agora temos evidência dura que nós temos um problema político. 
Como nossos congressistas, nós queremos que você corrija este 
problema político.  

Também, nós temos outras ameaças do governo sérias para nossos 
negócios. As taxas postais estão agora aumentando 100% mais 
rápidos que inflação e existe uma ofensiva volumosa para um 
imposto sobre vendas interestadual. 542 Curas Naturais "Sobre as 
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Então, especificamente, o que nós estamos pedindo e o que nós 
somos, de fato, exigir é os seguintes:  

A legislação de patrocinador emendando 39 SEÇÃO de USCA 3007 
que atualmente permite o Serviço Postal para obter um temporário 
contendo ordem e mandato preliminar em conformidade com para 
decidir 65 das Regras Federais de Procedimento Civil meramente em 
uma exibição de provavelmente causa. O fardo de prova devia ser o 
mesmo para o Serviço Postal como é para qualquer outra festa, isto 
é, "...claramente aparece de fatos específicos mostrado por atestação 
ou por reclamação verificada que dano imediato e irreparável, perda, 
ou dano resultará para o candidato..." Um provavelmente padrão de 
causa é muito nebuloso e arbitrário levando em conta as 
conseqüências que acontecem um Mailer no evento um temporário 
contendo ordem e mandato preliminar é ordenado, isto é, tendo seu 
correio entrante detido pendente a conclusão do processo estatutário 
e qualquer apela therefrom. A legislação você podia patrocinar devia 
emendar 39 SEÇÃO de USCA 3007 de forma que na convicção do 
Serviço Postal que causa provável existe que 39 SEÇÃO de USCA 
3005 ou 3006 foi violada, o Serviço Postal pode buscar um 
temporário contendo ordem e mandato preliminar em conformidade 



com os padrões que tais ordens são concedidas debaixo das regras 
federais de procedimento civil.  

Patrocine um companheiro faturar na Casa de Representantes do 
espelhamento dos Estados Unidos que S. B. 594 citou como o "Ato de 
Cadáver de Juiz de Lei Administrativa." A passagem e representação 
de tal legislação criaria melhorias significantes na habilidade de uma 
festa acusada obtendo uma feira e audição imparcial. Também É 
antecipado que a prática de execução seletiva seria eliminada.  

Co-patrocinador H. R. 1147, introduzido por Phillip M. Representativo 
Guinda (R.-IL), que privatizaria o Serviço Postal. Esta legislação 
propõe para transferir toda propriedade de Serviço Postal para uma 
corporação que satisfaz certos requisitos inclusive que a corporação 
não é um departamento, agência ou estabelecimento dos Estados 
Unidos. A conta fornece para empregados postais estar justamente 
compensada na forma de seguranças emitidas na nova corporação e 
para benefícios aposentadorias comparáveis. Também estabeleceria 
autoridade de colocação de taxa e uma Comissão de Privatização de 
ínterim Postal para executar programas transitivos.  

Convença William Ford Peren Representativo (D-MI), (Presidente do 
Escritório e Comitê de Administração pública Postal), ter o governo 
considerando escritório inicia e conduz uma investigação completa  
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Do Serviço de Inspeção e Divisão de Proteção de Consumidor Postal  

O departamento de lei para expor e terminar a prática de seletiva  

Execução.  

Ralph, nossa companhia enfrenta uma vida ou situação da morte 
neste assunto. Nós não podemos estar gastando milhões de dólares 
em novas promoções e produtos para criar centenas e até milhares 
de trabalhos futuros na comunidade se nós vamos ter o enforcamento 
de espada acima de nossas cabeças que em qualquer hora um 
trabalhador de administração pública pode inventar um falso carregar 
contra nossa companhia e automaticamente nos castiga pondo 
aquele produto fora do mercado, sabendo que nenhuma prova em 
um tribunal imparcial é precisada e isso existe uma 100% chance que 
sua acusação será apoiada no sistema de tribunal falso. Também, nos 
fará inútil para inventar grandes produtos e criar grandes promoções 



de vendas para estes produtos quando nós não pudermos remeter 
eles para prospectos porque o taxa postal é muito alto e ter qualquer 
chance de fazer um lucro. E, não faz nenhuma sensação para fazer 
qualquer do acima de se, afinal é dito e feito, todos os nossos lucros 
serão tomados por usarão impostos e outros impostos.  

Você é nosso representante federal principal. Ainda por cima, desde 
que nós somos Republicanos fortes, Senadores Glenn e Metzenbaum 
não nos vão ajudar. Nós não temos não onde outro para girar.  

Ralph, hoje eu quero informar você aquele embora seja a última 
coisa no mundo que eu quereria fazer, se você não nos fornecer com 
ajuda importante, afirmativa e efetiva neste assunto, nós vamos ter 
que usar nossos recursos para conseguir um representante em 
escritório que quer. Eu sinto muito, mas nós não temos nenhuma 
outra escolha no assunto.  

Eu gostaria de ter uma reunião pessoal com você neste assunto sério 
em nossa sede corporativa assim que possível. Por favor deixe-me 
saber quando eu puder ter esta reunião. Sinceramente, Benjamin D. 
Suarez, Presidente A Corporação de Suarez, Presidente O Documento 
anexo de Associação de Cidadãos dos Estados Unidos – detalhes 
neste regulatory corrupção problemas. BD S/ag  

Isto expõe era incluído com a carta acima mencionada Um 
RELATÓRIO ESPECIAL EM PROCESSO SELETIVO E JUSTIÇA FALSA 
SER EXECUTADA PELO SERVIÇO dos Estados Unidos POSTAIS Um 
relatório especial produzido em um esforço de articulação pela 
investigativa reportando departamento de Revistas de Comunidade 
Americana, uma divisão das 544 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" 
Não querem que Você saiba  

Corporação de Suarez, e a Associação de Cidadãos dos Estados 
Unidos, uma organização de cidadãos sem lucros que eram fundadas 
pela Corporação de Suarez  

SUMÁRIO: Esta investigação achou um padrão duplo definido no  

Consumidor de Serviço dos Estados Unidos Postal regulatory 
execução. Rosto das companhias de pedido pelo correio pequeno 
excessivo, carta-da-execução de lei e um sistema de tribunal 
equipado, mas companhias de pedido pelo correio grande, longo-
estabelecido NUNCA estão processadas embora um número 
significante toma parte em fraude de correio de acordo com o 



padrões de USPS para as companhias pequenas. Pequenas e 
"companhias de pedido pelo correio de franja experimentam ação de 
execução extremamente excessiva—mais ou menos 3,000 era 
processada acima dos últimos oito anos. Não um do topo 100 de 
comprimento-estabeleceu companhias de pedido pelo correio já teve 
qualquer tipo de ação de execução de USPS nos últimos oito anos 
embora muitos enviam fora mailings, numerando nas centenas de 
milhões, isso são discutivelmente mais enganosos que mailings para 
que companhias de pedido pelo correio pequenas eram processadas e 
severamente castigados. Também, advogados do estado General 
processaram várias estas top100 companhias, e um do topo de 100 
companhias é no meio do topo-cinco geradores de reclamação com a 
Agência de Negócios Melhores e tem uma avaliação insatisfatória. O 
tribunal de USPS administrativo é equipado – o USPS ganha 100% do 
tempo. O sistema de tribunal dos Estados Unidos federais também 
está equipado no favor do USPS – o USPS ganha virtualmente 100% 
do tempo em temporário contendo ordens (TROs), mandatos, e apele 
ternos em decisões de tribunal de USPS administrativo. Também Era 
achado que o USPS definitivamente tem um importante-objetivo de 
execução de prioridade de produtos que competem nos territórios de 
mercado protegido aparente de saúde e finanças.  

Uma investigação de oito anos contínua pela Corporação de Suarez e 
a Associação de Cidadãos dos Estados Unidos (USCA) revelou que o 
Serviço dos Estados Unidos Postais (USPS) departamentos de 
execução de lei, para a maior parte, não operem no interesse público.  

Esta investigação determinada a seguinte: O USPS TOMAR PARTE EM 
DISCRIMINAÇÃO EM EXECUÇÃO de LEI de CONSUMIDOR, NÃO 
PROCESSA O MAIOR E PIORES OFENSORES EM FRAUDE de CORREIO 
E TOMA PARTE na JUSTIÇA FALSA.  

Acima dos últimos oito anos, e provável desde o USPS existiu, não 
uma companhia importante, estabelecida ou organização foi 
processada civilmente ou criminalmente para fraude de correio. (Nós 
definimos uma companhia ou organização estabelecida grande que 
uma que tem vendas excedendo $100 milhões por ano para um 
período sustentado de por sete anos.) Ainda a investigação 
claramente mostrou que muitas destas corporações e Nenhum-Pão 
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As centenas de correio de organizações de milhões de requerimentos 
de mala direta por ano que são discutivelmente fraudulentas e, de 



fato, piores que promoções semelhantes para que companhias de 
tamanho pequeno e médio e organizações eram processadas.  

O Serviço dos Estados Unidos Postais processa exclusivamente 
pequeno- e companhias de médio de tamanho e novo ups de começo. 
Eles também processam o que é sabido em regulatory círculos como 
as "companhias de franja. Estas companhias de área que acabaram 
de começar a fazer vendas significativas na faixa de três a 100 
milhões de dólares por ano mas não são realmente fortes 
financeiramente, não tenha nenhuma influência, e são naïve. Estas 
companhias, por causa de seu tamanho médio, armazene 
notoriedade para o USPS.  

O USPS processa fraude de correio debaixo de ambos estatutos 
criminosos e civis. Mas processo debaixo das estátuas civis, 39 
SEGUNDO de USC. 3005 e 3007, permita ao USPS negociar castigo 
severo sem até a semelhança de uma tentativa de feira. Então, a 
maior parte do abuso vem de processos debaixo dos estatutos civis.  

Aqui estão desta investigação dos processos de USPS debaixo dos 
estatutos civis. A atividade de execução de lei do USPS cai abaixo de 
três departamentos de correio:  

O Serviço de Inspeção Postal  

O Departamento de Lei  

O Departamento de Oficial Judicial  

 

Advogados de USCA revisados aproximadamente 3,000 casos, que 
eram todos os casos arquivados entre 1981-1988, pelo USPS debaixo 
de 39 segundos de Título de USC. 3005 e 3007. USCA também 
compilou e analisou promoções de mala direta numerosa, enviou para 
consumidores de 1985 até 1988, que não trouxeram nenhuma ação 
de execução. Deste estudo o USCA pode estabelecer um padrão de 
quem o Departamento de Lei e o Serviço de Inspeção Postal 
processam, quem eles não processam, e suas prioridades em ação de 
execução.  
 

Aqui estão os tipos de processos executados pelo USPS. TIPO 1 – 
Processo justificável de fraude de correio real por franja e 
companhias pequenos. O TIPO 2 – Processo não comprovado das 



companhias de franja a fim de ganhar notoriedade. O TIPO 3 – 
Processo não comprovado de pequeno e novo recomeça atividades 
cornpanies a fim de encontrar cotas. 546 Curas Naturais "Sobre as 
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O TIPO 4 – Processo não comprovado de franja e companhias 
pequenos que estão competindo com interesses especiais que 
aparentemente influenciaram o USPS.  

O TIPO 5 – Processo não comprovado das companhias que vende 
produtos que causam o governo para trabalhar e/ou perder dinheiro. 
O TIPO 6 – Processo não comprovado das companhias que publica 
material negativo no governo. A maior parte dos processos de USPS 
parecem ser justificados (Tipo 1). Mas uma porcentagem grande não 
são justificadas (Tipos 2-6).  

Aqui é o Sistema Usado em Processos  

Abaixo de 39 SEGUNDO de USC. 3005 e 3007  

O PASSO 1 – A maior parte do tempo a decisão pelo USPS iniciar uma 
investigação para ação de execução possível originar de um padrão 
de reclamações de consumidor. Mas em um número significativo de 
casos, investigações começam quando não existir nenhuma 
reclamações de consumidor. O Serviço de Inspeção de USPS Postal e 
o Departamento de Lei têm certos produtos categorizados como 
"bandeiras vermelhas" que, de nossa observação baseada em um 
padrão de fatos, não exista para nenhum outro propósito que 
restringir interesses de favorecido de competição especial (digite 4 
processo). Quando o requerimento de mala direta, impressão de 
promoção de TV para este produto é observado por qualquer número 
de pesquisa e pessoal de monitor no USPS, um memorando de alerta 
é legado para as figuras do poder e os departamentos de execução 
de lei de USPS.  

Também ele parece investigações são iniciadas a pedido de pessoas 
influentes no governo e no setor privado.  

PASSO 2 – Resultados pendentes de uma investigação, uma decisão 
é feita pelas figuras do poder nos departamentos de execução de lei 
de USPS processar a companhia de objetivo. A maior parte do tempo 
eles pretendem pôr o produto fora do mercado e a companhia fora do 
mercado.  



O PASSO 3 – Um plano estratégico é formulado para o processo da 
companhia de objetivo, um plano que inclui pesquisa de 
departamento de lei e solicitando os serviços de "peritos" sobre o 
assunto, que são pessoas normalmente incompetentes que têm sido 
fracassadas em seu campo escolhidos de empenho mas que tem 
graus e outras honras (que realmente não qualifique eles como 
peritos verdadeiramente efetivas em seu Fields). Muitas vezes estes 
pagaram testemunhas testemunharem de maneira contínua para o 
serviço postal e estão prontamente disponível.  

Na maioria dos ação de execução de casos pelo USPS é autorizada. 
Mas, em muitas ações de execução não comprovada, o produto 
almejado é normalmente Nenhum-Pão de Fome: Uma História de 
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Tão bom, e a maior parte do tempo muito melhor, que os produtos 
sendo comercializados pelo interesse de favorecido especial. Também 
nestes casos de ação não comprovada, a promoção para estes 
produtos não contém nada falso, ou por inclusão ou por omissão. 
Então, o USPS tem que inventar uma carga. Desde não existe nada 
falso na promoção, o USPS dirá "está enganando." O USPS conhece 
cheio bem que 20%-30% das pessoas são confusas por qualquer tipo 
de comunicação, ser isto um livro, filme, newscast ou anúncio. Os 
estudos mostraram a isto finalmente. Tal carga podia ser feita sobre 
qualquer anúncio efetivo.  

Uma carga tão forjada às vezes parece inicialmente com isto pode ter 
substância, mas é improvável o caso podia ser ganho na frente de um 
juiz ou júri imparcial. O USPS sabe que não tem que se preocupar 
sobre isto. Arquivará a carga debaixo dos estatutos civis que 
garantem isto um sistema de justiça falsa, que é 100% em seu favor. 
O USPS não terá que se preocupar sobre juízes ou júris imparciais 
dos pares do acusado.  

Novamente, o intento do USPS muitas vezes é não trabalhar no 
interesse público. O intento é para pôr um produto ou serviço que 
compete com o interesse de favorecido especial fora do mercado, ou 
alcançar suas cotas, ou castigar uma companhia para exercitar 
liberdade de fala, ou ganhar publicidade para o USPS.  

O PASSO 4 – Uma correspondência ameaçadora é remetida para o 
oficial de chefe operacional ou agente estatutário da companhia de 
objetivo, que esboça o processo pretendido pelo USPS e exige que a 



companhia assina um "decreto de consentimento," que porá o 
produto fora do mercado e provável a companhia fora do mercado. 
Estes decretos de consentimento, às vezes chamado consentimento 
decreta julgamentos, são só aqueles – julgamentos que são 
concordados em pela companhia de objetivo e têm a mesma força de 
lei como se um julgamento era feito no tribunal. A única diferença é 
que o acusado não admite qualquer culpabilidade mas concorda em 
cessar e desistir fazendo qualquer que está para que os objetos de 
USPS.  

ANDE 5 – Um oficial de execução de lei de USPS, normalmente um 
inspetor postal, muitas vezes acompanharam por um oficial de 
departamento de lei, pedirá uma reunião com o executivo de chefe 
ou advogados da companhia de objetivo. Nesta reunião, uma firma 
do decreto de consentimento é exigida junto com voluntariamente 
permitindo o USPS segurar todas as ordens para o produto que estão 
ainda partidos para entrar. Muitas vezes o USPS também exigirá um 
reembolsar de dinheiro para as pessoas que já ordenaram o produto. 
Se a companhia concorda neste, normalmente nenhuma ação 
adicional é tomada, mas a companhia tem seu produto tomado fora 
do mercado e normalmente vai fora do mercado 548 Curas Naturais 
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Porque ele já gastou dólares de publicidade e inventário para o 
produto e deste modo não terá nenhuma renda para encontrar estas 
despesas.  

ANDE 6 – Se neste momento a companhia recusa cooperar ou 
recusar permitir o correio segurar ordens futuras enquanto o decreto 
de consentimento está sendo negociado, o USPS arquivará para um 
temporário contendo ordem (TRO), seguido por um mandato 
preliminar no tribunal de distrito federal do estado da companhia de 
objetivo, uma ação que forçará a propriedade das ordens para o 
produto pelo correio local.  

Nestes TRO e audições de mandato preliminar, o USPS não tem que 
provar qualquer coisa. Não tem que provar que alguém estava 
realmente enganado. Só tem que mostrar "causa provável" que a 
promoção para o produto teoricamente MAIO ser enganosa ou o 
produto teoricamente MAIO ser prejudicial. Também, os advogados 
da companhia de objetivo estão em uma grande desvantagem no 
TRO ouvindo, porque eles só têm alguns dias, no máximo, em que 
preparar enquanto o USPS tem preparado seu caso por semanas.  



Virtualmente ninguém já ganhou um TRO ou caso de mandato 
preliminar com o USPS porque o estatuto e lei de caso governando 
este processo é blatantly injusto e a favor do USPS, e juízes federais 
são blatantly parcial a favor do USPS. O USPS ganha virtualmente 
100% do tempo. (Lá parece ser só um caso excepcional onde o USPS 
perdeu um caso de mandato preliminar em um tribunal de Wisconsin 
federal.)  

Nestes atos, o juiz federal está abertamente parcial a favor do USPS. 
Os advogados dizem que o juiz não tem nenhuma escolha no caso 
por causa dos estatutos e lei de caso prévio. Mas se tal ser o caso, 
computadores podiam decidir estes casos, não julga. Nos casos nós 
testemunhamos, o serviço postal não apresentou nenhuma prova 
constrangedora qualquer de suas cargas a fim de conseguir TROs e 
mandatos preliminares.  

Mas os juízes federais farão sua decisão como segue. Sua opinião 
totalmente ignorará as testemunhas do acusado não importam o 
quão bons eles são. Eles simplesmente darão crença só para as 
testemunhas do USPS, citando tais coisas sugestivas como, "Eles 
fizeram uma boa aparência e conduziram eles mesmos bem." Eles 
então simplesmente inventarão uma razão de longo alcance que o 
USPS é concedido um TRO ou mandato preliminar.  

O PASSO 7 – O temporário contendo ordem (TRO) e mandato 
preliminar são virtualmente concedidos 100% do tempo e todo o 
correio da vítima (as ordens para o produto que estão no correio e 
ordena vir), é permanentemente ocupado. Não existe nenhuma 
chance que a vítima ganhará se ele executar o tribunal lutar contra o 
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Então, neste momento, a maioria de acusados que são companhias 
pequenas e médias e novo ups de começo será enfrentado ao fato 
que a renda deste produto estará totalmente cortada. Em quase 
todos os casos, este produto será a fonte principal da companhia de 
renda e, na maioria dos casos, será sua só fonte de renda. Além 
disso, eles não terão não mais renda. Então, eles não terão não mais 
dinheiro até para lutar no tribunal devia eles desejar.  

ANDE 8 – Muitas vezes, o USPS emitirá notícias lança quando 
arquivar este terno civil e também depois de "ganhar" um TRO e um 
mandato preliminar. Então, três vezes o nome da vítima será 



smeared na mídia de notícias, na frente de colegas de negócios e na 
frente de amigos e parentes.  

Neste momento muitas vezes a vítima enfrentará perda de crédito, 
colegas de negócios e provedores chave. Ele ou ela será retratada na 
comunidade como algum tipo de criminoso que teve uma tentativa de 
feira na frente de um júri de seu ou seus pares e um juiz imparcial e 
foi condenado de uma felonia.  

Ninguém pode com precisão calcular monetarily quanto é perdido 
pela companhia ou o principals na companhia por assassinato de 
caráter, que acontece quando as notícias de um TRO e mandato 
preliminares bate a mídia local. Também, existe dano sentimental 
incalculável feito para os empregados da companhia em questão. 
Morale hesita, e empregados chave estão às vezes perdidos embora o 
produto em questão pode ser um bom e a companhia não fez nada 
errado.  

Lembre, a única ação a vítima era culpada de esteve introduzindo 
para o mercado um produto melhor que estava sendo oferecida por 
interesses de favorecido especiais do USPS ou exercitando seu ou seu 
direito de fala livre.  

Para este ponto (o período de tempo normalmente envolve 4 – 6 
semanas) tudo isso custou a vítima $5,000 - $10,000 em honorários 
legais; $10,000 - $20,000 em custos internos para a parte da 
companhia em lutar o caso; E normalmente centenas de milhares 
para milhões de dólares em vendas perdidas.  

Não mencionar o rompimento total de negócios.  

PASSO 9 – Nesta conjuntura, a maioria de vítimas assinam um 
consentimento decretar que toma o produto fora do mercado e, a 
maior parte do tempo, apaga eles.  

O PASSO 10 – Para as poucas vítimas que têm o dinheiro para 
continuar, um argumento pior de injustiça aguarda eles longes além 
do que eles possivelmente podiam imaginar. A fim de continuar 
lutando em "tribunal," a vítima deve aparecer como um "réu" no 
USPS administrativo "tribunal." Aqui, 550 Curas Naturais "Sobre as 
quais Eles" Não querem que Você saiba  

Os empregados postais agem como julga e são até mais blatantly 
parcial que os juízes de tribunal federal. Eles não tentam dignify este 



sistema injusto chamando as vítimas "acusados," e os empregados 
postais que agem como "juízes" vestem ternos, não pretejar batas.  

PASSO 11 – Neste momento, a vítima normalmente deve pagar a um 
retentor enorme para a firma de lei que defenderá a companhia. Para 
lutar um caso neste custos de tribunal administrativos $50,000 a 
$300,000.  

O PASSO 12 – A vítima deve agora consumir custos muito mais 
internos a fim de ajudar os advogados prepararem o caso. Uma 
estimativa conservadora deste custo seria ao redor de $200,000.  

O PASSO 13 – O tribunal administrativo tomará seu tempo velho bom 
antes de ouvir o caso, e provável não é ser ouvido por três meses.  

ANDE 14 – Quando o caso for ouvido, as vítimas e seus advogados 
devem viajar para Washington e ficar lá para a duração do caso, que 
normalmente dura uma semana mas que podia últimas várias 
semanas ou mais.  

PASSO 15 – Na audição de tribunal de USPS administrativo, a vítima 
experimentará abominação de justiça e práticas pouco éticas.  

Os advogados de USPS fabricarão e tomarão parte no que nós 
observamos como práticas pouco éticas como tentando intimidar a 
vítima ou as testemunhas da vítima em dizer que eles admitiram 
culpabilidade para oficiais de USPS antes da audição. Eles usam a 
ameaça que se a vítima não diz o "verdade," (isto é, o que eles 
querem que disseram) a vítima será sujeita a para perjúrio e carga 
criminoso. Eles também dirão os advogados da vítima que eles não 
vão introduzir certa evidência, e então eles surpreendentemente 
introduzirão isto de qualquer maneira. Quase qualquer coisa é 
admissível neste boato de tribunal e assim por diante – com muito 
mais indulgência dada para o Serviço Postal mas não o réu quando o 
réu apresentar tal evidência.  

Não fique surpreendido por achar um "juiz" que é abertamente 
parcial para o USPS para o ponto onde os advogados de USPS 
zombarão e rirão silenciosamente na vítima e seu conselho porque 
eles sabem que não importem o quão bom um caso os presentes de 
conselho da vítima, o USPS ganhará.  

Não é que o USPS tem grandes advogados; não faz. É só que o 
baralho é empilhado no USPS favorece. O USPS usa testemunhas que 
são pagas para dizer qualquer coisa. Se o USPS traz para dentro 



consumidor testemunha, normalmente solicita para estas 
testemunhas e traz para dentro manivelas e crônico complainers.  

O PASSO 16 – Depois da audição administrativa estar terminada, a 
vítima terá que esperar três a seis meses para uma decisão da 
administrativa "juiz." Nenhum-Pão de Fome: Uma História de Horror 
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Mas o USPS já saberá o resultado antes de ser prestado. Neste 
administrativo "tribunal," o USPS ganha 100% do tempo, até com o 
fato que advogados de USPS só vão pelos movimentos e usam pobre 
e pagaram testemunhas.  

O PASSO 17 – A decisão é então oficialmente prestado pelo USPS 
administrativo "juiz." Não só lega ser a favor do USPS, mas o USPS 
normalmente ganhará todas as contas. A decisão será blatantly 
unilateral, com pequena chance para advogados até para ter chãos 
para apelam. (Existe uma exceção recente onde uma companhia 
ganhou alguns pontos mas perderam o caso. Nós acreditamos em 
que esta exceção aconteceu porque o USPS estava ciente da 
investigação de USCA.)  

Também, ao contrário da propaganda publicada sobre o 
procedimento de USPS civil, não se pode então entrar em tribunal 
federal e consegue uma tentativa de feira. Pode se processar o USPS 
em tribunal federal e tentar conseguir o caso destruído, mas se o juiz 
administrativo" não fez um erro técnico, que na maioria dos casos 
eles estarão certos que eles não têm, não se tem realmente nenhuma 
base legal para uma atração. Ainda que existia um erro, o sistema de 
tribunal federal também está parcial a favor do USPS. Então, o 
trabalho de via férrea é absoluto e certo. Existia uma exceção em que 
uma vítima ganha em tal terno de atração, entretanto a vitória era 
destruída no tribunal apelatório. Novamente, o USPS ganha 
virtualmente 100% do tempo.  

Para este ponto, o tempo decorrido faz dez meses com $100,000 a 
$350,000 em honorários legais, $150,000 em custos internos, e 
centenas de milhares para milhões de dólares em rendas de vendas 
de produto perdidas.  

ANDE 18 --Neste momento, se as vítimas ainda têm os recursos para 
processar o USPS na decisão de tribunal administrativo em tribunal 
federal, eles estão em por ainda mais despesa e injustiça descarada. 
Este terno custará $10,000 a $20,000 e levará de seis a doze meses.  



E novamente, não só legue o USPS ganhar, mas a decisão que o juiz 
prestará será 100% em favorecerá o USPS, então, dando a vítima 
absolutamente nenhuma chance para atração adicional.  

Novamente, muitas vezes notícias lança farão as vítimas aparecerem 
como se eles eram criminals que era tentados e condenados em um 
tribunal de justiça real com uma tentativa de feira e um júri de seus 
pares.  

O PASSO 19 – Quaisquer atrações futuras para tribunais mais altos 
são até mais infrutíferas. Atrações para tribunais mais altos, e 
eventualmente o Tribunal Supremo, tomará outros dois anos e uns 
adicionais $100,000. Este trará o principal total nas segundas-feiras e 
o tempo perdido para quaisquer lugares de $200,000 até $450,000 
em honorários legais; Para mais de $200,000 em custos internos; E 
novamente 552 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que 
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Centenas de milhares para milhões de dólares em vendas perdidas; E 
para por quatro anos de tempo perdido.  

Que vítima é provável encontrar em tribunais de atrações mais altos 
é um painel de juízes que já têm seu se importa de compuseram e 
recusaram considerar o argumento que o tribunal administrativo é 
inerentemente inconstitucional a menos que este assunto era 
levantado antes do tribunal administrativo. Em outras palavras, a 
menos que se tragou se é pílula de suicídio antes do tribunal 
administrativo (educando o ponto que o tribunal administrativo é 
equipado), os tribunais apelatórios federais não querem ouvir isto.  

Porém, o ponto acima pode ser o salto de sapato do Achilles nesta 
fraude de tribunal de USPS administrativo. Este salto de sapato do 
Achilles é o fato que o tribunal de USPS administrativo 
inconstitucional nunca foi desafiado em tribunal federal regular. O 
sistema de tribunal de USPS administrativo pode ser exposto como 
sendo inconstitucional deste modo forçando os tribunais federais para 
reconhecer isto. Tudo levaria é para um réu afirmar antes do tribunal 
de USPS administrativo que his/her devido direitos do processo estão 
sendo violados porque a audição de USPS administrativo é 
inerentemente carregada com conflito de interesse, por exemplo, o 
juiz de lei administrativa está debaixo do patrocínio da muito agência 
acima de que ele está presidindo. Enquanto este argumento mais 
certamente falhará antes do juiz de lei de USPS administrativo e 



seguramente sentencia o caso lá, protegerá o registro, deste modo 
em apele os tribunais federais terão que confrontar e regra neste 
assunto.  

Aqui é uma análise de USPS Postal Etiqueta (1981-1988), feitos para 
determinar se um padrão duplo de execução de lei é usado pelo 
USPS.  

O propósito desta análise era para examinar se quaisquer do topo-
100 companhias de pedido pelo correio (avaliado por volume de 
vendas), tem sido o assunto de regulatory ação pelo USPS durante o 
anos de assunto.  

Uma página-por-exame da página da postal etiqueta acima deste 
período de oito anos revelou só um caso onde um do topo-100 
mailers era o assunto de um USPS regulatory ação. E esta companhia 
não era uma companhia estabelecida longa mas um relativo 
newcomer. O nome desta companhia é um com que muitos estão 
familiarizados: Do Poole.  

Caso contrário, existia só um outro caso que poderia envolver um 
topo-100 companhia. Envolveu Instituto de Marketing de Indústrias 
de Triângulo De pesquisa, um atacadista de engenharia fora de 
Beverly Hills, Califórnia. Esta companhia poderia ser Indústrias de 
Triângulo; Porém, isto é duvidoso desde diretas das Indústrias de 
Triângulo-remetendo atividades são relacionadas a subscrições de 
revista, e o USPS carrega não teve nada a ver com tal. Nenhum-Pão 
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Embora não um topo-100 companhia, Nutrição Geral Corp. teve pelo 
menos dez ações trazidas contra eles em 1984 para representação 
falsa relativo à venda de vários produtos de dieta. Esta companhia é 
avaliada Não. 207 no topo 250. Em cada caso um decreto de 
consentimento era entrado.  

Evidência adicionalmente, adicional de execução de USPS e 
favoritismo seletivos é demonstrado pelo fato que o escritório do 
procurador público do Estado de Nova Iorque era remanescente sem 
ajuda ou interesse do USPS investigar, processe ou fixar residência 
importa com Tempos Inc., Rede de Compras De casas e CVN Cos. 
Nenhuma ação foi tomada contra estas companhias pelo USPS, mas 
ainda o procurador público de Nova Iorque achou causa para 
processar estas topo-100 companhias.  



Também, uma das topo-100 companhias é no meio do topo-cinco 
geradores de reclamação para a Agência de Negócios Melhores e tem 
uma avaliação insatisfatória.  

Globais, 1987 VENDAS de pedido pelo correio dos Estados Unidos e 
contribuições totalizadas em aproximadamente $148.71 bilhões. 
Deste total, vendas de pedido pelo correio de consumidor 
responderam por aproximadamente $70 bilhão; Vendas de pedido 
pelo correio de negócios totalizados em $42 bilhões; E pedido pelo 
correio caridoso totalizou $37 bilhão. O topo-100 companhias de 
pedido pelo correio respondem por $39,922,400,000 e/ou 
aproximadamente 27% de vendas totais e só mais de 50% de todas 
vendas de consumidor.  

Revisão de Amostras de Enganosas e Mailings Enganoso  

O Serviço dos Estados Unidos Postais carregou que IHS (Compras De 
casas Internacionais) leis postais violadas remetendo uma promoção 
envolvendo capitais não reclamados. Em fabricados, lêndea-
escolhendo cargas que taxariam a imaginação, o Serviço Postal 
reivindicou que esta promoção era enganosa porque enganou o 
destinatário em acreditar que a promoção veio de uma agência do 
governo, que o destinatário era enganado em acreditar em que eles 
tiveram capitais não reclamados vindo, e que o destinatário teve que 
pagar receber estes capitais não reclamados. De fato, a promoção 
declarou claramente que era de Compras De casas Internacionais e 
não era afiliado com uma agência do governo; Que IHS não soube se 
o destinatário em particular teve capitais não reclamados vindo; E, de 
fato, o relatório de capitais não reclamados recebia longe livre, 
enquanto um relatório opcional em outros benefícios do governo 
estavam disponíveis para uma taxa em sua discrição.  

A promoção não gerou nenhuma reclamações de consumidor e, de 
fato, os clientes estavam bem satisfeito com os relatórios que eles 
receberam. O único problema que a promoção causou era que os 
estados tiveram que trabalhar e dinheiro de reembolso para cidadãos 
que era legalmente seus. (Os estados teimosamente, embora 
inadequadamente, dêem publicidade a capitais não reclamados que 
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As informações e os nomes daqueles devido capitais não reclamados 
porque os estados usam as segundas-feiras dos capitais não 
reclamados em despesas do estado.)  



A revisão de promoções enganoso por certas topo-100 companhias 
eram baseadas em amostragens de deceptive/misleading mailings 
ajuntado de meios-1987 por 1988 por investigadores de USCA.  

As poucas promoções atuais que são revisadas aqui consistem em 
jogos de azar administram por Americano Expresso, Medo & 
Wagnalls, Corporação de Hosiery da América, e o Tempo Em. Editoras 
de Mulheres De trabalho, Esportes Ilustrados, e McCalls.  

Americano Expresso (20 th-maior companhia avaliada). O produto 
estava sendo vendido era uma subscrição para viajar e revista de 
Lazer. O importunador usou está um assunto livre para a revista por 
um mês, mas aceitando os consumidores de oferta livre obrigaram 
eles mesmos para aceitar os assuntos adicionais com o direito de 
cancelar depois do primeiro mês. A fim de cancelar depois do 
primeiro mês, eles devem usar um cancellation número, e é 
improvável os consumidores reterão isto. Novamente, confundindo 
regras de jogos de azar são utilizados, inclusive colarem pisa formas 
diferentes. O não-ordene em branco é fornecido, mas está em um 
lugar desajeitado e pode estar facilmente omitido. A única referência 
para é no fim da carta de promoção.  

Medo & Wagnalls. Seu pai é Publicações de Campo. Eles são a 43° 
maior companhia de pedido pelo correio. Eles usam um importunador 
de um atlas livre; Porém, se pode só conseguir o freebie se se 
concorda em uma subscrição de ensaia, que é contida no formulário 
de inscrição de jogos de azar.  

Corporação de Hosiery da América. O produto é hosiery. O 
importunador é um cheque de 10 centavos fingido para os 
consumidores que intitularão eles para comprar um par de hosiery. O 
envelope de janela mostra a um cheque, e não se percebe que é para 
só 10 centavos até abra se isto. Usando o cheque de 10 centavos 
para comprar o "par livre de mangueira." Se é entrado nos jogos de 
azar, que ativa a remessa de mais quatro pares, enviados 
aproximadamente a cada 4-5 semanas, para o custo de $2.79 um par 
mais postage/handling. Os consumidores são informados que eles 
podem cancelar em qualquer hora e isso não existe nenhuma 
obrigação para comprar.  

Tempo Inc. (Editoras de Mulheres De trabalho, Esportes Ilustrados e 
McCalls). Eles são a terceira-maior companhia de pedido pelo correio. 
Todas as suas promoções usam um envelope de janela de 



importunador, indicando que o consumidor é garantido ou será pago 
uma soma grande de dinheiro. Depois de abrir o envelope, 
consumidores acham que eles devem retornar um número premiado 
a fim de ser garantidos tal pagamento. A promoção então contém 
uma abundância de glitzy prêmios, que podem  
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Seja ganho entrando os jogos de azar e que o consumidor pode obter 
um assunto livre da revista particular completando uma forma 
marcada "Entrada de Jogos de azar." A promoção é projetada para 
compelir o consumidor para tentar um assunto livre assim obrigando 
ele mesmo para assuntos adicionais. Também exige o consumidor 
para tomar um pouco de tipo de ação afirmativa a fim de cancelar a 
subscrição. Em todas estas promoções de Tempo Inc., a habilidade 
ou oportunidade só para entrar nos jogos de azar é muito obscuro e 
quase escondido.  

O USCA acredita que as maiores companhias de pedido pelo correio 
provido referência nisto discutivelmente tomem parte em enganoso, 
enganando, ou fraudulentos mailings. Porém, se estas companhias 
eram companhias ao invés pequenas e tomavam parte no mesmo 
mailings, o serviço postal mais certamente processaria estas 
companhias para fraude de correio.  

É aparente que o topo-100 companhias de pedido pelo correio 
escaparam nos últimos oito anos a ira de USPS regulatory execução. 
Este aconteceu apesar do fato que muitas topo-100 companhias de 
pedido pelo correio tomam parte em promoções questionáveis e 
discutivelmente enganosas e enganosas usando importunadores e 
jogos de azar que são discutivelmente enganosos, enganando, 
confundindo, e obrigatório. Ao mesmo tempo, enquanto algumas 
pequenas ou companhias de franja tomam parte no mesmo tipo de 
promoções, muitos têm sido o assunto de USPS regulatory execução 
ações!  

O USPS devia obrigar a lei em um não-discriminatório, maneira de 
eqüitativo. Mas eles não fazem. Ele tempo é para fazer a pergunta, 
Por que?  

O quão certas topo-100 companhias de marketing direto obtêm tal 
favoritismo do USPS? Considerando o FDA e HUD recentemente 
corrupção achada, o USCA está conduzindo investigações adicionais 



para descobrir. Nós pensamos que o Departamento de Justiça 
também devia investigar o Serviço dos Estados Unidos Postais.  

Retornando agora para o próximo conjunto de eventos. Nossa 
companhia estava agora em diante seus pés novamente de outra 
vitória importante acima de uma agência do governo corrupto. Nós 
então giramos nossa atenção a terminar o trabalho no FDA e, em 
particular, James C. Simmons, o culpado principal na Nenhuma-
atrocidade de Pão de Fome.  

Duas das tática iniciais contra Sr. Simmons eram para contratar 
investigadores privados para procurar fora que eles podiam achar em 
Simmons e simultaneamente para fazer carta de um expor para toda 
a comida e companhias de droga que estavam debaixo de seu 
escritório de região de Cincinnati. Uma cópia da carta começa abaixo. 
Estes dois esforços realmente revelaram conduta imprópria por 
Simmons como segue: 556 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
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1) Simmons é seguro em estima baixa pela maioria vasta do 
escritório de Cincinnati FDA empregados, e muitas consideração ele 
como um supervisor impróprio e oficial públicos. 2) Muitos dos 
empregados do Simmons eram outraged pela atrocidade de Pão do 
Nancy e indicavam que estava extensamente seguro que as ações 
tomadas em direção do Simmons eram excessivas, desnecessário e 
um desperdício de dinheiro dos contribuintes. 3) No final dos anos 70 
e cedo '80s, Simmons exercitou um padrão dupla com respeito a 
regulatory execução com ação de execução excessiva contra 
companhias pequenas e pequenas não para tomar contra companhias 
grandes. Vários empregados indicados que Simmons era ganho e 
jantado por comida e companhias de droga grandes debaixo de sua 
jurisdição. 4) Durante a tarde '80s, Simmons tomar parte em quase 
nenhuma ação de execução de regulatory, embora certas companhias 
debaixo de sua jurisdição aparentemente violam regulamentos que 
ameaçam a saúde e segurança do público. 5) Simmons é um tirano 
que executa tática Como gestapas contra seus empregados, inclusive 
suspeitado wiretaps. 6) Simmons toma parte em discriminação racial 
como comprovado pelo aumento enorme em reclamações de EEOC 
durante sua posse como diretor de pessoal de distrito.  

Aqui é a carta que nós remetemos de uma organização de 
predecessor até a Agência do Governo Melhor. Era chamado o USCA. 
(Associação de Cidadãos dos Estados Unidos):  



Para Quem Ele Preocupação de maio:  

Nós temos razão para acreditar que existem certo alto-classificando 
oficiais no FDA que não estão trabalhando no interesse público e não 
são ajustados para lidar com o público.  

Um tal oficial, que é o assunto desta carta, é James C. Simmons, 
Diretor do FDA, Escritório de Cincinnati regional.  

Nós temos razão para acreditar que Sr. Simmons tome parte em 
execução distintiva de regulamentos de FDA, toma excessivo e não 
comprovadas regulatory ações, e é malicioso em executar execução 
contra companhias que são selecionadas para ação de execução.  

Em executar tais ações, Sr. Simmons abusa leis de ataque 
apopléctico de FDA que são designados para o ataque apopléctico de 
produtos perigosos e prejudiciais. Sr. Simmons abusa estas leis 
contra produtos seguros e inocentes a fim de destruir e/ou castigar 
certas companhias que ele não pessoalmente favorece sem a 
companhia de objetivo sendo fornecido Nenhum-Pão de Fome: Uma 
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Uma tentativa de feira. Sr. Simmons também conduz ele mesmo até 
certo ponto que provoca e antagoniza executivos daquelas 
companhias que são vítimas desta atividade.  

O USCA é uma organização de cidadãos sem fins lucrativos que existe 
promover os interesses de cidadãos dos Estados Unidos. Uma das 
divisões do USCA é uma divisão investigativa que também compila 
reclamações de cidadãos relativo a agências do governo e oficiais do 
governo.  

O USCA recebeu reclamações de várias corporações privadas debaixo 
da autoridade do escritório de FDA Cincinnati regional que reivindicou 
que Sr. Simmons tomou ação injustificada contra suas companhias. 
Aqui é um resumo breve de uma destas reclamações envolvendo Sr. 
Simmons.  

Em 1978 uma companhia tentada comercializar um pão de dieta 
muito boa mas era neófitos em produtos de comida de marketing. 
Eles pediram regras e diretrizes de Sr. Simmons escritório, mas 
nenhum era fornecido. Depois que eles começaram a comercializarem 
o pão e estavam recebendo dezenas de milhares de ordens, Sr. 
Simmons enviou dois agentes para seu escritório debaixo das 
pretensões falsas de "cheques de rotina." A companhia 



especificamente perguntou estes agentes se qualquer coisa estivesse 
errado, e se existia, eles estariam contentes por estar cooperativos. 
Mas todo durante seu encontro, que tomou várias semanas, Sr. 
agentes do Simmons repetidamente disse que nada estava errado e 
tudo que eles estavam fazer estavam um cheque de rotina.  

O tempo todo Sr. Agentes do Simmons estava juntando informações 
que permitiriam ao FDA ocupar o inventário do pão de dieta. Sr. 
intenções do Simmons, que ele não deliberadamente descobriu, era 
para ocupar tanto do pão de dieta como possível apagar a 
companhia.  

O ataque apopléctico pelo FDA era então executado. Durante o 
ataque apopléctico, Sr. Simmons coordenou cobertura de televisão 
para humilhar e assassinar o caráter dos executivos da companhia. 
Nós sabemos neste momento, que Sr. Simmons não teve quaisquer 
reclamações de consumidor, e então, nós suspeitamos que ele teve 
reclamações de competidores nos negócios de droga sintética porque 
este pão de dieta era vender bem e posou uma ameaça competitiva 
para uma pílula de dieta patente sintética nova que foi introduzida 
para o mercado ao mesmo tempo.  

Mas até pior, depois que o pão de dieta era ocupado, que totalizou 
em 20,000 4-lb. Caixas de papelão, (80,000 libras, de mistura, 
suficiente para fazer 112,000 libras de pão adicionando água, 
suficiente para alimentar 1,200,000 pessoas) a companhia ofereceu 
empreender a despesa de distribuir as ocupadas 558 Curas Naturais 
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O pão para aquelas pessoas que estava indo faminto em Ohio, Sr. 
Simmons viu para ele que eles não tinham permissão para fazer isto.  

Embora o FDA reclamasse sobre a publicidade para o pão de dieta, a 
base legal real para o ataque apopléctico era o seguinte que era 
ridiculous. Inadvertidamente, um dos provedores de ingredientes de 
um ingrediente secundário puseram um preservativo naquele 
ingrediente. Mas esta preservativo na mistura de pão inteiro teria 
totalizado em um rastro ineficaz. O pão era perfeitamente bom e 
inocente.  

Sr. Simmons viu para ele que o pão era destruído e plowed debaixo 
de em um landfill em Euclid, Ohio. Para fazer importa até pior, ele 
teve um de seus agentes sobem para o Euclid landfill e tomam 
retratos do pão sendo plowed. A única razão nós podíamos ver que 



Sr. Simmons quereria tais retratos seriam de forma que ele podia se 
regozijar acima de tal assunto, que certamente tem que refletir uma 
natureza cruel e maliciosa.  

Nós não sentimos Sr. Simmons agiu no interesse do público ou agiu 
como um administrador do governo de ajuste para as razões 
seguintes. O ataque apopléctico deste pão de dieta era totalmente 
desnecessário e não comprovado. Se Sr. Simmons era só difícil para 
ganhar complacência com regulamentos de FDA, e realmente não 
tiveram um intento malicioso, ele teria simplesmente feito sabido no 
princípio para a companhia que a etiqueta e marketing do pão não 
encontraram sua aprovação. A companhia, desde o começo, 
demonstrada que eles quiseram concordar com regulamentos e 
seriam cooperativos em fazer isso. Se Sr. Simmons fez suas 
intenções sabidos mais cedo, a companhia não teria produzido e 
packaged uma quantia grande do pão debaixo do etiquetar que não 
encontraram Sr. aprovação do Simmons e teriam feito mudanças 
para a publicidade. As mudanças podiam ter sido feitas cedo e deste 
modo baratamente para encontrar com a aprovação de Sr. Simmons.  

Secundariamente, depois de uma quantia grande do pão tinha sido 
packaged, está bem documentado aquele em outro tais companhias 
de casos grandes tinham permissão para trair classificaram mal 
pacotes e correto o etiquetar quando novos pacotes estavam 
impressos.  

Ultimamente, existia certamente nenhuma razão além da extensão 
de imaginação de ninguém por que Sr. Simmons não permitiria 
suficiente pão para alimentar mais de 1.2 milhões das pessoas para 
ser fornecido para as pessoas famintas em Ohio em lugar de 
desnecessariamente destruir isto.  

Nós não sentimos que isto é o modo que um bom oficial do governo 
devia nos comportar. Entre outras coisas, Sr. antagônico do 
Simmons, cruel e Nenhum-Pão de Fome: Uma História de Horror de 
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O comportamento malicioso é ruim para a imagem pública do 
governo federal. Este incidente saiu cicatrizes fundas e girou muitos 
empregados desta companhia contra o governo federal.  

Junto com outro antagonizando comentários Sr. Simmons fez para 
executivos da companhia, ele disse o seguinte: "Saia dos negócios." 
"As pessoas como eu são o poder real no governo, não eleitos 



oficiais." "Se você não fizer como eu digo e saio dos negócios, eu 
terei seu produto ocupado e terei máquinas fotográficas de televisão 
e repórteres lá."  

Nós não podíamos acreditar que 10 anos Sr. Simmons mais velhos 
esteja ainda em sua posição e aparentemente ainda continuando 
atividades que não estão no interesse público. Então, o USCA está 
tomando esforços para descobrir a extensão cheia de Sr. atividades 
do Simmons contra corporações privadas debaixo de sua autoridade 
em um esforço para conseguir Sr. Simmons removeu de sua posição.  

Então, nós estamos remetendo estas cartas para todas as 
corporações privadas debaixo de Sr. jurisdição do Simmons confirmar 
até que ponto ele está continuando estas atividades em uma maneira 
contínua. Nós também estamos fazendo esta carta disponível no 
escritório onde o Sr. Simmons trabalha descobrir se ele discutisse tais 
assuntos com seus empregados.  

Se você tiver quaisquer informações que Sr. Simmons não está 
conduzindo ele mesmo no interesse público, por favor contacte o 
USCA. A história cheia relativo ao incidente de pão de dieta é incluso 
para suas informações.  

Sinceramente,  

/s/ Frank Seaton  

Frank Seaton  

Investigador  

Os Estados Unidos  

Associação de cidadãos FS/mld Documento anexo  

Nós então documentamos as informações de conduta imprópria que 
nós achamos em Sr. Simmons em expusemos material e remetemos 
isto para todos os administradores superiores no FDA e Sr. 
empregados do Simmons lá em seu escritório de Cincinnati. Nós 
recebemos muitas respostas de empregados do Simmons 
confirmando para nós que oficial do governo impróprio ele era. Eles 
também reportaram para nós que pouco tempo depois que nós 
remetemos a carta para todos os seus empregados, Simmons 
chamou todos os empregados para um quarto de conferência grande 



para defender contra o expor. Eles disseram naquela reunião que 560 
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Simmons era muito visivelmente agitado que ele estava tremendo 
incontrolavelmente e era virtualmente incapaz de falar.  

Relativo a que os administradores de FDA fizeram com Sr. Simmons: 
É virtualmente impossível despedir um trabalhador de administração 
pública no governo federal. Nós éramos ditos o que eles normalmente 
fazem se um oficial do governo impróprio é um administrador é para 
o privar de dinheiro de gratificação e não o promover. Como nós 
últimos verificados em recentes 1993, Simmons estava ainda em sua 
posição original no escritório de Cincinnati e não obviamente recebia 
uma promoção para um trabalho administrativo mais alto em por 15 
anos, desde que ele tomou aquela posição em 1977.  

Os detalhes seguintes nossa briga com Procurador público do Estado 
de Washington Ken Eikenberry, que arquivou um processo frívolo 
contra nós e tentados sujeira nosso bom nome.  

No princípio de sua campanha governativa na fonte de 1992, Ken 
Eikenberry era considerado o favorito fugitivo para ganhar a corrida 
do governador. Eikenberry segurou grande, parecendo insuperável 
leva acima de todos outros candidatos. Ele tinha sido ré-eleito como 
procurador público três vezes por margens largas, previamente 
seguraram escritório político na legislatura do estado, e encabeçou o 
partido do Estado de Washington Republicana nos anos 70. Ele era o 
único candidato com statewide nome reconhecimento.  

Cinco anos antes de sua corrida governativa, Eikenberry siphoned 
mais de $100 milhões de dinheiro público no escritório do procurador 
público, então ele podia instituir processos que amparariam sua 
carreira — embora eles não estavam no interesse público. Isto era 
ostensivamente feito para adicional sua campanha para governador. 
Ele aumentou gastos às cinco vezes a taxa de inflação. Aparece que 
ele contratou por três vezes o número de pessoal precisou em 
escritório do procurador público para um estado que tamanho a fim 
de construir um time de campanha interna. Seu orçamento global de 
$52 milhões por ano era mais de dois tempos e meia aquele de 
advogados General faz previsão para estados semelhantemente de 
tamanhos.  

A fim de ficar publicidade livre, Eikenberry arquivou centenas de 
processos aparentemente infundados civis contra negócios do Estado 



de Washington e companhias através da nação, inclusive Proctor e 
Jogou aqui em Ohio.  

Mas em recente 1991, o tiranizar finalmente censurou o sujeito 
errado. Eikenberry arquivou um processo falso e frívolo contra nossa 
divisão de Joalheiros de Lindenwold Bom, um nacional jewelry 
varejista de ambos bom jewelry e pedra precioso sintético de alta 
qualidade jewelry. O objetivo principal do Eikenberry no terno era um 
anúncio para cúbico zirconia diamante simulant jewelry, Nenhum-Pão 
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Chamado "CZ" jewelry. Parece Eikenberry teve planos especiais para 
este processo particular. Parece que ele estava indo para associar-se 
a Erva de repórter de TV Weisbaum de KIRO-TV, uma CBS afilia em 
Seattle, Washington. O plano foi para estourar isto terno civil 
insignificante de proporção, conseguir uma história de notícias 
nacionais, lançar sua campanha governativa. Weisbaum correu uma 
história preliminar em dezembro, 1991, que conteve certas falsidades 
em ordem para pré-estréia a "grande história." Este relatório ficou 
cobertura nacional na "CBS Esta Manhã" mostre.  

Porém, desconhecido para Eikenberry, Lindenwold era só uma de 13 
divisões da Corporação de Suarez, agora Indústrias de Corporação de 
Suarez. Ele não soube que nós éramos um marketing extensamente 
diversificado e companhia de comunicações. Infelizmente para 
Eikenberry, uma das outras divisões eram Serviços de Campanha, um 
dos melhores e agências de serviço mais avançado político na nação. 
Também desconhecido para Eikenberry era o fato o dono e presidente 
de Indústrias de Corporação de Suarez, seu verdadeiramente, é 
altamente relativo a como um dos principais peritos de marketing na 
nação.  

Uma investigação de Eikenberry por Indústrias de Corporação de 
Suarez reveladas seu padrão de serviço próprio e interesse especial-
servindo ações. Era determinado por investigadores de Indústrias de 
Corporação de Suarez que Eikenberry era talvez um dos piores e a 
maioria de políticos destrutivos no país. Ele estava para ascender 
para um estado governorship, que influencia política nacional e é 
considerado o próximo passo para a presidência. Neste momento, 
nós decidimos que estava no interesse público para tomar ação para 
derrotar Eikenberry em nome de negócios através da nação e os 
100,000 clientes a companhia teve em Washington.  



Uma estratégia política bem projetado era desenvolvidos em cedo 
1992, utilizando a perícia política de alta tecnologia da companhia. A 
estratégia pedida incapacitando campanha de levantamento de 
fundos do Eikenberry com um ataque inicial em maio, 1992, e então 
o terminando fora no Republicano primário com um segundo ataque, 
logo antes das eleições no outono de 1992. A campanha estratégica 
contra Eikenberry pediu anúncios bem almejado, efetivos políticos 
usando a mídia de televisão, rádio, jornais, mala direta, e 
telemarketing.  

A campanha contra Eikenberry trabalhou além de expectativas. O 
maio de 1992 severamente ataca danificou levantamento de fundos 
do Eikenberry, para o ponto onde depois do ataque, seus oponentes 
estavam levantando $5 para todo $1 Eikenberry levantou. O ataque 
inicial também drasticamente corta principal do Eikenberry nas urnas, 
que tinha sido tanto como duas a uma 562 Curas Naturais "Sobre as 
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Acima de seu oponente mais próximo. Principal continuado do 
Eikenberry a soltar ao longo do verão.  

Depois do segundo ataque em agosto de 1992, Eikenberry caiu para 
segunda na corrida do Republicano primário atrás de Sid Morrison, 
um membro do  

CASA dos Estados Unidos de Representantes do leste Washington. 
Eikenberry wouldhave perdeu o Republicano primário em setembro, 
teve isto não sido para um 11°-milagre de hora próxima. Uma 
semana antes da primária, a Associação de Rifle Nacional, que teve 
um vendetta contra dianteiro-corredor Morrison para votação a favor 
do Brady Bill, correu quase um milhão de dólar vale a pena de 
televisão anunciando slamming Morrison e promovendo Eikenberry. 
Eikenberry apenas gritou fora uma vitória primária com menos que 
um por cento do voto.  

Em uma vingança vingativa para o Suarez faz campanha contra ele, 
Eikenberry arquivou outro terno civil frívolo contra a corporação 
durante o verão de 1992. Como parte dos atos, Eikenberry obteve 
mais de 100,000 nomes e endereços dos clientes de Lindenwold no 
Estado de Washington, e remeteu uma carta para muitos, talvez 
todos, destes clientes denunciando Lindenwold e dizendo os clientes 
que ele iria parar Lindenwold de fazer negócios em Washington. A 
carta contra-explodir.  



Eikenberry achou que clientes do Lindenwold eram altamente 
satisfeitos e que a companhia estava oferecendo a eles a qualidade 
mais alta jewelry nos melhores preços na nação. A carta do 
Eikenberry resultou em uma barragem de respostas bravas dos 
clientes de Lindenwold, reprovando Eikenberry para sua interferência 
não desejada e ataque injusto em uma companhia respeitável. A 
maioria dos clientes eram angered porque eles estavam esperando 
ansiosamente fazer muitas de suas compras do Natal de catálogo do 
Lindenwold, ações do e Eikenberry ameaçaram uma inconveniência 
importante. Este custo de carta Eikenberry um número significativo 
adicional de votos.  

Em 3 de novembro de 1992, Eikenberry era derrotado na eleição 
geral por Mike Lowry, um candidato que nunca segurou um escritório 
do estado, em 53% a 47%.  

Mas os problemas não eram ainda acima de Weisbaum e CBS. As 
indústrias de Corporação de Suarez arquivaram um processo contra 
Weisbaum e CBS para radiodifusão uma história maliciosa 
despreocupada e falsa que nos difamou. O processo buscou $25 
milhões em danos.  

Novamente, contador-ofensivas tática não vão ajudar você se você 
fizesse algo verdadeiramente errado. Eles eram bem sucedidos para 
nós porque nestas injustas regulatory ações, nós éramos inocente de 
qualquer mal. Nenhum-Pão de Fome: Uma História de Horror de FDA 
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Como resultado das ofensivas de contador efetivo que nós 
executamos contra federal regulatory corrupção, nós não tivemos um 
caso de injusta regulatory ação no nível federal desde 1985.  

No nível do estado, todos negócios de marketing direto são 
hostilizados pelo elemento criminoso nos escritórios de advogados do 
estado gerais tempos numerosos por ano. Desde então nossa contra-
ofensiva bem sucedida contra o procurador público sem escrúpulos, 
Ken Eikenberry, nós não tivemos um incidente de injusta regulatory 
ação de qualquer procurador público do estado.  

Isto está um trecho editado do livro 7 Passos até a Liberdade II por 
Benjamin D. Suarez. Para ler o resto da história por favor compra o 
livro contactando a Corporação de Suarez em: Www.suarez.com.  



Para o "Nenhum-Pão de Fome" digite receita, vá para 
www.naturalcures.com. 564 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não 
querem que Você saiba  
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Como achar uma Saúde-se importar Médico Que Não usa Drogas e 
Cirurgia  

A coisa mais importante você pode fazer se você quiser prevenir e 
curar enfermidade e doença sem drogas e cirurgia é para tomar 
responsabilidade pessoal para sua saúde! Verdadeiramente, o milagre 
para toda enfermidade e doença, e virtualmente todo problema você 
já experimentará em sua vida, é para tomar responsabilidade 
pessoal. Você precisa saber que o governo não vai cuidar de você. 
Seus amigos não vão cuidar de você. Sua família não tem a 
responsabilidade para cuidar de você. Seu chefe não tem a 
responsabilidade para cuidar de você. A sociedade não vai cuidar de 
você. Ninguém está vindo para o salvamento.  

Se você quiser viver uma vida feliz, bem sucedida o número uma a 
maioria de coisa importante você podia já ser para tomar 
responsabilidade pessoal para tudo que acontece em sua vida. Você 
não pode ter mentalidade de vítima. Você não pode ter "oh, pobre 
me" mentalidade. Você não pode ter "tudo ruim acontece para mim" 
mentalidade. Você precisa tomar carga de sua vida. Você precisa ser 
o líder em sua própria vida primeira. Você precisa levar 100 por cento 
responsabilidade pessoal. Quando você fizer, você verá mudanças 
absolutamente milagroso em sua vida. Eu estou no processo de 
escrever um livro chamou O Milagre De cinco minutos. Neste livro eu 
converso sobre como em só vida de cinco minutos da pessoa pode 
completamente mudar se eles simplesmente tomarem 
responsabilidade pessoal. Eu assinalar e mostrar a todo o apoio de 
fatos em cima a declaração que tudo isto está errado em sua vida 
que você é a causa.  

565 566 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você 
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Isto é duro para a maioria das pessoas entender porque eles querem 
apontar o dedo em sociedade, o governo, o tempo, a situação, suas 
condições vivas, seus pais, e tudo outros ao redor eles. Eles querem 
acreditar que eles não sejam a causa do que está acontecendo em 
sua vida. Isto é infiel. Você é a "causa" de tudo que acontece em sua 



vida. A maioria das pessoas vivem uma vida totalmente no afetar" de 
tudo que continua ao redor eles. A maioria das pessoas vivem uma 
vida gostar de um navio em alto-mar sem um leme e sem um motor, 
simplesmente indo onde quer que os sopros de vento e onde quer 
que a maré leva eles. A maioria das pessoas vivem uma vida 
acreditando em que eles não tenham nenhum controle acima de que 
acontece em sua vida; Que todas as situações ao redor eles estão em 
controle de sua vida. Isto não é verdade. Você é 100 por cento em 
controle de sua vida e seu destino. Quando você acordar e se aplicar 
"O Milagre De cinco minutos," que está tomando responsabilidade 
pessoal, tudo em suas mudanças de vida para a melhores!  

Em relação a saúde, a primeira coisa você deve ser tomar 
responsabilidade para achar curas naturais para sua doença. É sua 
responsabilidade para achar a CAUSA de sua doença. É sua 
responsabilidade para investigar e buscar fora as respostas. É sua 
responsabilidade para achar as soluções. Muitas pessoas vêem curas 
milagrosas em sua saúde quando eles simplesmente acordar uma 
manhã e fazem a decisão que eles vão bater sua doença, e eles vão 
achar a causa e a cura. Eu vi pessoas simplesmente fazem aquela 
decisão e dentro de dias sua doença é curada. Parece milagroso, mas 
o fato é uma vez que eles compuseram sua mente, uma vez que eles 
fizeram a DECISÃO que eles iriam bater a doença, sua própria mente 
e convicção curada a doença!  

Eu acredito o primeiro, a maioria de coisa importante você pode ser 
tomar responsabilidade pessoal e faz a decisão que você vai achar a 
causa e cura para sua doença. A fim de fazer isto, em minha opinião, 
a primeira coisa você deve ser buscar fora saúde licenciada-se 
importa médicos para ajudar você alcançar esta meta. Eu acredito em 
que é vital que você é tratado por saúde licenciada-se importa 
médicos e não tenta tratar você mesmo. Eu, eu mesmo, saiba 
quantias enormes de informações quando vier para a causa e 
curando de enfermidade e doença. Eu acredito em que eu saiba muito 
sobre prevenir doença. Porém, eu ainda vou e busco o conselho e 
opiniões de saúde licenciada-me importa de maneira de médicos 
REGULARES! Eu faço este para prevenir doença, ganhe mais 
conhecimento, e consiga outras perspicácias e pontos de vista das 
pessoas. Eu não acredito em que eu seja o sujeito mais esperto no 
mundo. Eu acredito que duas cabeças sejam melhores que uma. Se 
você verdadeiramente quiser Como achar Uma Saúde-se importar 
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Para prevenir doença, e se você verdadeiramente quiser curar 
doença, é vital que você busca conselho de saúde licenciada-se 
importa médicos. É igualmente importante que você não olha para 
estas pessoas como deuses ou "todo-sabendo." É importante que 
você busca várias opiniões e entende que você esteja só conseguindo 
OPINIÕES. Você deve juntar as informações você mesmo,  

Escute as várias opiniões, revise os vários pontos de vista, e você faz 
a decisão do curso de ação que VOCÊ se sente mais confortável com. 
Lembre, é seu corpo, é sua saúde, é sua vida. Você toma carga e 
toma responsabilidade.  

A fim de ajudar você achar uma saúde licenciada-se importa médico 
que você pode ir para www.naturalcures.com. Em meu Site da Web 
eu estarei listando milhares de saúde licenciada-me importa médicos 
de ao redor do mundo. É minha intenção também para ter esta saúde 
individual-se importar médicos e clínicas revisadas de forma que você 
pode ver o que outras pessoas experimentaram quando eles eram 
tratados por estes licenciaram saúde-se importar médicos ou clínicas. 
Você também pode ir para suas Páginas Amarelas locais e olha 
debaixo de naturopath, chiropractor, terapeuta de massagem, 
terapeuta de dois pontos, medicina oriental, homeopatia, acupuntura, 
holistic medicina, ou quaisquer das outras modalidades que estão no 
"saúde natural se importa" arena. Eu também estou fornecendo aqui 
uma lista de algumas referências que podiam ser úteis. Isto 
certamente não é uma lista completa, mas um bom ponto de partida. 
Ainda que você não está doente ou experimentando quaisquer 
sintomas negativos, eu  

Fortemente encorajaria que você visse várias saúde licenciada-se 
importar médicos agora! É melhor para prevenir doença que se 
preocupar sobre tentar curar isto uma vez que você tem isto.  

Acupressure Aromatherapy www.acupressure.com www.naha.org  

Www.pacificinstituteofaromatherapy.com Acupuntura 
www.acupuncture.com Asma www.medicalacupuncture.org 
www.sorvinoasthmafound.org www.aaom.org www.nccaom.org Aston 
Tamborilando www.tai.edu www.aston-patterning.com  

Técnica de Alexander Ayurvedic Medicina www.alexandertech.com 
www.ayurveda.com  



Alphabiotics Bioenergetic Bodyworkwww.alphabiotics.biz 
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Odontologia biológico www.biologicaldentistry.org 
www.holisticdental.org www.nihadc.com  

Técnica de Terapia de Bowen www.bowendirectory.com  

Www.boweninfo.com  

Técnica de Callahan www.tftrx.com  

Câncer www.centurywellness.com  

Candida Limpando www.lifeforceplan.com  

Terapia de Chelation www.abct.info www.acam.org 
www.centurywellness.com  

Quiroprática www.10ac.com www.amerchiro.org Chiropractors 
Associação Internacional www.chiropractic.org 
www.worldchiropracticalliance.org  

Terapia de dois pontos www.i-act.org  

Terapia de Craniosacral www.upledger.com  

Detoxification e Limpando www.wecarespa.com 
www.hippocratesinst.com  

Centro de reabilitação para viciados em drogas www.narcanon.net  

Rebalancing enérgico www.energeticmatrix.com 
www.energeticbalancing.us  

Feldenkrais www.feldenkrais.com  

Vento gentil Projectwww.gentlewindproject.org  

Hakomi www.hakomiinstitute.com  

Curando Toque www.healingtouch.net  

Hellerwork www.hellerwork.com  

Medicina herbário www.herbalgram.org www.ahpa.org  



Medicina homeopático www.homeopathyusa.org 
www.homeopathyhome.com www.homeopathic.com 
www.homeopathic.org www.homeopathy.org  

Iridology  

Www.iridologyassn.org  

Kinesiology www.ask-us.org www.icak.com 
www.uskinesiologyinstitute.com  

Terapia de campo magnético www.naam-heart.lle.org 
www.polarpowermagnets.com  

Terapia de massagem  

Www.abmp.com  

Www.amtamassage.org  

Www.aobta.org  

Terapia de música, Soe Terapia www.musictherapy.org 
www.soundlistening.com Como achar Uma Saúde-se importar Médico 
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Naturopathic Medica www.naturopathic.org www. Calnd.org 
www.findnd.com www.hanp.net  

Técnica de Neuro Sentimental www.NetMindBody.com  

Informações orgânico www.organic-center.org 
www.organicconsumers.org www.ota.com  

Medicina de Orthomolecular www.orthomed.org  

Www de Medicina de Osteopathic. Academyofosteopathy.org 
www.holisticmedicine.org www.cranialacademy.com  

Reflexology www.reflexology-usa.líquido www.reflexology-usa.org  

Reiki www.reiki.org  

Rolfing www.rolf.org  

Método de Rosen www.rosenmethod.org  

Terapia de luz solar www.solarhealing.com www.sungazing.com  



Terapia de integração total www.livingfreedom.net 
www.touch4health.com  

Trager Aborda www.trager.com  

A clínica médica que eu recomendo e que eu pessoalmente visita é:  

Dr. Centro de Bruce Fong Sierra Integrative Médico 380 Avenida de 
Brinkby Reno, NV 89509 775-838-5388  

Www.centurywellness.com  

Outro Sites da Web Útil  

Www.dreammoods.com/commondreams www.naturalcures.com  

Www.drrathresearch.org www.tolifeonline.com 
www.therealessentials.com www.themeatrix.com 
www.eatwellguide.org www.davidwolfe.com www.sunfood.net 
www.lifeforceplan.com www.mercola.com 
www.thetruthaboutsplenda.com www. Healthfreedom. Líquido 
www.thewhistleblower.com www.kevinfightsback.com 
www.wolfclinic.com www.whatthebleep.com www.thecorporation.com 
www.corporatewatch.org www.personsinc.org www.prwatch.org 
www.tvnewslies.org www.www.foxbghsuit.com. 570 Curas Naturais 
"Sobre as quais Eles" Não querem que Você saiba  

Sobre o Autor 

Kevin Trudeau está rapidamente tornando o consumidor dianteiro da 
nação defende. Sabendo de experiência de primeira mão o poder de 
cobiça, Kevin pled culpado para felonias em sua mocidade e gastou 
quase dois anos na prisão percebendo isto "o amor de dinheiro" é a 
raiz de todo do mal. Kevin então reprioritized sua vida. Seus novos 
negócios e declaração de missão pessoal se tornaram, "Nós 
positivamente pressionamos a pessoa inteira." Hoje Kevin é 
conhecido como um dos grandes histórias de sucesso Americano. Ele 
é considerado como um dos líderes de negócios mais prolífico na 
América construindo um $2 bilhão império de negócios globais. O que 
faz isto mais surpreendente é que Kevin não tem nenhuma educação 
formalizado; Nenhuma conexão de família; Começou sem dinheiro; 
Nunca recebido qualquer aventura capital, empréstimos, ou 
financiamento; Nenhum governo concede; E correu todos os seus 
negócios proveitosamente fora de fluxo de caixa. O Diário de Wall 
Street o chamou "um marketing guru." A Chicago domingo-Tempos o 



chamaram "o infomercial rei." Ter sido atacado e processado em três 
continentes, Kevin sabe de experiência pessoal o quão grandes 
negócios e governo tentam desiludir indivíduos que promovem 
produtos que podiam machucar os lucros das corporações 
multinacionais gigantes. Hoje Kevin gasta a maior parte de seu 
tempo spearheading www.naturalcures.com, o Site da Web que 
promove educação sobre terapias curativas naturais; E o 
www.thewhistlebl ower.com, o Site da Web que expõe corporativo e 
abuso do governo e corrupção. Kevin ativamente está procurando 
processos contra os indivíduos, corporações, e agências do governo 
que aproveitam-se do consumidor médio. Ele também é dedicado 
para a formação de várias fundações para procurar estas metas e 
doou muita de sua fortuna para aquele propósito. Kevin está 
disponível para aparências pessoais,  

571 572 Curas Naturais "Sobre as quais Eles" Não querem que Você 
saiba  

Seminários, e de maneira de firmas de livro limitado. Chame 800-
931-4721 para mais informações. Se fora dos E.U.A., por favor 
chamem 847-850-1476 se você gostaria de mais informações sobre 
aparências ou seminários pessoais por Kevin Trudeau, ou ordenar 
livros, ou subscrever para Curas Natural Comunicação Mensal do 
Kevin Trudeau.  

Kevin ama comentários de leitores. Envie correspondência para Kevin 
Trudeau em ao cuidado de: A aliança Publicando Grupo, Inc. P.O. 
Encaixote 92271, Aldeia de Alce Grove, IL 60009.  

AUTORES QUERIDOS! 

A aliança Publicando Grupo quer publicar seu livro! Isto está uma 
oportunidade sem precedente para autores que não podem ser 
publicados porque seus livros são muito controversos ou porque eles 
que cria que não estão bem conhecida. A aliança Publicando Grupo, 
fundado por Kevin Trudeau, está interessada em seu manuscrito e 
potencialmente publicando seu trabalho. Se você for um autor que 
escreveu um livro, ou tem um conceito de um livro, por favor 
contacte nós. Os assuntos incluem corporativo e corrupção do 
governo, saúde, nutrição, anti-envelhecimento, ou quaisquer 
informações sobre curas naturais. Por favor envie seu manuscrito ou 
proposta de livro para:  

A aliança Publicando Grupo  



P.O. Encaixote 92271Elk Aldeia de Grove, IL 60009  

PERCA 30 DIAS de LIBRAS IN30! 

Os Segredos de perda de Peso Eles Don 'tWant Sobre o qual Você 
Saber  

POR Kevin TRUDEAU  

MAIS NOVO LIVRO do ORDEM Kevin EM CD 

Livro de quantidade ou Preço de Título de CD (cada) Preço Total 
Perde 30 Libras em 30 dias: Os Segredos de Perda de Peso Eles Não 
querem que Você saiba Mais ou menos $20 Transporte $4.95 
Adiciona 8.75% imposto sobre vendas para Total de residentes de IL 
Principal  

Chame 847-850-1476  

Nome:  

Endereço:  

O fecho do Estado da cidade Faz cheques pagáveis: Curas naturais, 
Inc. Visa/MC #. Exp. Correio de Assinatura de data para: Curas 
naturais, Inc. P.O. Encaixote 92271 Aldeia de Alce Grove, IL 60009  

Ordem 

"Curas Naturais TheyDo Não quer Você toKnow " 

Em com 50% de desconto! 

Compre 10 destes livros de Curas Naturais para amigos e família para 
só $15 cada (mais S&H) .  

Tempo limitado offer!Call 847-850-1476 para ordenar 

Compre este inteiro booknarrated pelo author,Kevin Trudeau, ele 
mesmo em doze 80minute CDs!  

Ouça Kevin Trudeau, ele mesmo, como ele narra este livro inteiro. 
Ouça a paixão, ouça a convicção, ouça a afronta com suas próprias 
duas orelhas! Como Kevin narrou o livro, ele continuamente 
adicionou mais informações que está nos CDs que não é nem neste 
livro. Você consegue doze CDs de 80 minutos...Isto é por 14 horas de 
material. Você não acreditará no que você ouve!  



Um $200 valor agora só $39.95 

(Mais S&H)  

Tempo limitado oferece!  

Chame 847-850-1476 para ordenar do Kevin eau, 
NatuvgmNaturalCures  

Subscreva para "Natural do Comunicação de KevinTrudeau 
CuresMonthly"000r de comunicação de TrudNatural BC NaturalCures 
que FDADA ACHOU CULPADO DE ABUSO DE FOWER !  

A única comunicação de saúde imparcial no mundo! Kevin não aceita 
nenhuma publicidade e não vende nenhum produto. Consiga 
informações de saúde e descobertas de curas naturais novas não 
disponíveis em qualquer lugar outro. Sua subscrição é vital e 
necessária para a realização da missão!  

Só $5.95 por Mês!  

Chame 847-850-1476 para ordenar  

Que Pessoas Estão Dizendo Sobre Este Livro  

Eu tive problemas de coração, pressão alta, e colesterol alto. Eu 
estava em todos os tipos de pílulas que não pareceram fazer qualquer 
diferença. Depois que eu li livro do Kevin Trudeau, eu decidi ir holistic 
e achou um novo doutor. Agora eu sou fora de todas as pílulas, 
minha pressão sangüínea parece boa, e meu colesterol parece ser 
dentro alcances normais. Ontem eu fui para um doutor de coração, e 
ele deu a mim uma conta limpa de saúde. Nenhuma droga foi usadas. 
Se você estiver interessado em fazer coisas naturalmente, isto é o 
caminho para ir.  

—TK, Jackson, Mississippi  

Eu ordenei o livro o minuto que eu vi o show na televisão. Existem 
tantas coisas o livro tocado naquele que eu suspeitei minha vida 
inteira. Eu imediatamente leio as partes sobre ser gordo, por que 
americanos são gordos, e como perder peso sem já tendo que se 
preocupar sobre ele o resto de sua vida. Eu também seguido o fígado 
diferente limpando recomendações, e em dois meses eu perdi 45 
libras só das pontas no livro. Eu tenho 52 anos de idade e nada   



Sempre trabalhado antes. Eu comprei todos os produtos de dieta e 
ido para todos os clubes diferentes. Mas aquela coisa que ninguém já 
disse a mim estava neste livro. É a maior inovação sempre, e 
ninguém sabe sobre isto. É da mesma maneira que o livro disse: A 
indústria de dieta está fazendo muito dinheiro fora de nós. Os clubes 
de boa forma física e os fabricantes de suplementos nutricionais 
fazem milhões de dólares deste modo—por que eles quereriam ajudar 
nós perder peso? Eles preferem pagar que pessoas cubram as 
informações. Faz sentido. Tudo no livro faz sentido. O livro revela que 
um tipo diferente de abordagem para perda de peso—que chega 
realmente ao caroço do problema e livra-se da gordura subjacente, a 
qual é um resultado de levedura no corpo. Eu li e tentei tudo, e eu 
não cheguei nenhum lugar até que eu leia este livro. É um livro 
surpreendente.  

—BS, Seattle, Washington  

000  

Eu não posso dizer suficiente sobre este livro. Nós lemos isto último 
Ação de graças a caminho de ver alguns povos em Carolina do Sul. 
Nós conversamos sobre ele no avião a distância toda abaixo lá, e 
todo mundo estava escutando nós. Nós só não podemos deixar 
conversar sobre este livro. Mudou nosso modo de pensar e nosso 
modo de comer, e é tão simples para ler. Alguém podia ler este livro 
e benefício disto. Nós certamente temos. Nenhuma palavra pode 
descrever quanto o livro mudou meu e vidas do meu marido. Eu sofro 
de enxaquecas e alergias o tempo todo, e logo após nós conseguimos 
este livro que meu marido era diagnosticado com uma doença 
terminal. Agora nós estamos vendo resultados incríveis. Eu oro o livro 
o tempo todo—que eu dei isto para meu  

Chefe, irmã de gêmeo do meu chefe, todo mundo em meu escritório. 
Está espantando como o Americano público é mantido na escuridão. 
Eu estava lendo comunicação do Kevin Trudeau sobre os perigos de 
carne de boi, e enquanto meu marido estava na estrada que eu leio 
isto para ele acima do telefone. Nós éramos ambos tão loucos sobre 
isto. Eu nunca sonhei que eu podia já estar livre de alergias, e eu 
posso dizer a você este livro é um vitalício changer.  

—CB, La Marque, Texas 000  

O livro era grande que—realmente abriu meus olhos. Eu gostei disto 
tanto que eu comprei cópias para minhas crianças e o livro em fita 



para um de meus filhos. Eu disse muitas pessoas sobre este livro. Eu 
emprestei o livro para meus primos e amigos e recomendei que eles 
comprem isto. Vale a pena o dinheiro. Eles aprenderão como cuidar 
de seus corpos sem drogas.  

—RM, Wilmington, Delaware 000  

O livro mudou nossos estilos de vida completamente—o modo que 
nós pensamos e o modo que nós comemos. É tido um choque muito 
positivo em nossa vida. Duas semanas depois de começar a ler 
capítulo 6, a família inteira começou a parecer mais feliz e mais 
saudável. Nós não estivemos em um doutor em mais que um ano. 
Desde então eu vi o show em setembro que eu comecei a fazer 
algumas mudanças. Eu digo: Tente isto, você não tem nada para 
perder.  

—DB, Baltimore, Maryland  

Eu tenho seguido mais ou menos metadas das recomendações em 
capítulo  

6. Agora eu não sinto doo mais, e eu posso dormir de noite. Artrite 
de Ihad tremenda em um lado de meu corpo do quadril abaixo, e eu 
tenho estado em dor para mais ou menos quatro anos. Eu recusei 
tomar painkillers como Vioxx; Eu usaria ungüento tópico, mas eu não 
tomaria nada oralmente. Quando eu ler o livro, eu comecei a beber o 
"sucos mágicos," comutação para produtos orgânicos, e fez quase 
tudo mencionado. Agora eu posso sair para caminhar—até minha 
filha não acredita nisto. Eu achei que você pode se sentir melhor em 
vida. Eu sou quase 77, e eu nunca senti isto bom.  

—DA, Norwood, Massachusetts  

Este livro está espantando! Um amigo altamente recomendou isto 
para mim, e eu fui excitado com isto. O que realmente falou comigo 
era o modo que a indústria de droga faz tanta dinheiro mantendo 
pessoas em um estado insalubre. Eu também identifiquei com o 
limpar processo esboçado no livro e realmente fui por um do limpar. 
Embora eu começasse fora do limpar ser mais ou menos 70 
sobrepeso de libras, eu só com intenção de limpar totalmente meu 
corpo. Mas o peso que eu perdi, combinada com a ausência de 
enxaquecas, consegui-me realmente excitado sobre o poder de 
alternativas naturais. Levantando às 6 horas de manhã não é a tarefa 



que costumava ser, e eu não mais quero tomar um cochilo na tarde. 
Eu sou uma nova pessoa, e é realmente  

Excitante. Eu fiz algumas mudanças em meus hábitos de comer e 
assim por diante, mas eu não sou limitado para dois ou três artigos 
por dia. Este livro está refrescando, brutalmente honrado, e 
verdadeiro. Se você estiver interessado em melhorar sua saúde, este 
livro é um dever ler. Eu recomendei isto para membros de família 
porque eles são importantes mim e eu quero que eles tenham sua 
saúde de volta. Você precisa ler isto.  

—JC, Pedregulho, Colorado  

000  

Eu leio o livro e escutado ele em CD, e então meu marido e eu 
começamos seguintes suas recomendações, tentando fazer tanto 
como nós podíamos ser saudáveis. Eu tento comer coisas mais 
saudáveis e eliminar tantas toxinas de meu corpo tão possível. Minha 
pele parece mais radiante e vibrante; Eu pareço mais saudável, e eu 
tenho mais energia. Eu concordo com Kevin Trudeau completamente 
que nós precisamos sair de drogas de prescrição. Eu recomendo o 
livro para todos os meus amigos e família porque é muito importante 
conseguir a palavra: Você não precisa ser um escravo para drogas de 
prescrição, e você não precisa de cirurgia, particularmente desde a 
doença acabar voltando de qualquer maneira. Ao invés você precisa 
mudar seu estilo de vida e sua dieta. Nós precisamos educar o 
público sobre os aditivos de comida que envenenam o corpo, fazendo 
que você se sente realmente ruim e dando a você problemas que 
você caso contrário não teria.  

—TK, Wheeling, Illinois 000  

Desde ler o livro, eu troquei para comidas orgânicas, legumes, 
produtos de leiteria—tudo que eu posso conseguir minhas mãos em 
ao redor aqui que isto é orgânico. E durante os passados meses eu 
notei uma diferença: Os tipos de doenças e enfermidades eu consigo, 
como frios ou problemas artríticos, são de duração muito pequena e 
são muito menos severo que antes. Agora mesmo eu estou 
recuperando de um dano de parte de trás; Eu não usei uma única no 
balcão droga, ainda minhas costas melhorou mais depressa. Por 
muitos anos eu tinha sido enganado por uma baixa-gorda dieta que 
não abaixou meu colesterol. De fato, meus triglicerídeos saíram a 
balança enquanto eu era após aquela dieta. Então eu tentei baixas-



carb dietas, com seus adoçantes artificiais e assim por diante, não 
percebendo que eu estava envenenando eu mesmo o tempo inteiro. 
Claro, aqueles não trabalharam, qualquer um. Não só eu recomendo 
o livro para minha família e amigos, mas estando na saúde se 
importa profissão que eu também recomendei isto para meus 
colegas. Minha família e eu estamos expulsando o material em nossos 
gabinetes e armários para dar lugar para os novos tipos de comidas 
que nós estamos comendo. Nós também estamos limpando 
totalmente nosso gabinete de medicina.  

—BD, Jevierville, Tennessee  

000  

O livro me ajudou a melhor educar meus pacientes na importância do 
pH do corpo; Eu uso o pH tiras em meu escritório e dou a eles para 
pacientes levar para casa com eles. Então nós começamos a 
estabelecer um estado alcalino melhor com cálcio de coral, mais 
legumes, e outras coisas mencionadas no livro.  

Lendo isto ajudou que eu entendesse este processo muito mais 
eficazmente. É um livro excelente, e eu recomendaria isto para 
qualquer um. Eu já recomendei isto para meu filho, um chiropractor 
em prática comigo. Ele tem sido leitura ele e está excitado sobre isto, 
também. Quando você ler o livro, você entusiasma-se sobre fazer 
coisas diferentes que você não pensou sobre antes. Qualquer um que 
lê isto será saúde em melhor situação-modo.  

—Dr. JMN, Alexandria, Virgínia 000  

Quando eu ler o livro, eu aprendi muitas informações que eu não ouvi 
sobre, como o modo como companhias de droga operam e como o 
governo permite que eles caia fora com isto. Eu tenho praticado curas 
naturais para mais de trinta anos, desde então eu vi meu tio morrer 
de misdiagnosis—primeiro que ele perdeu uma perna e então a outra 
perna, e ainda ele eventualmente morreu—assim eu soube que 
existia um modo melhor. O livro mostra como eliminar toxinas e 
mantêm o corpo puro e livre de veneno, e ele também sugere 
comidas para comer ajudar o corpo ficar mais forte e encher 
propriamente. Eu recomendo o livro para todo mundo. Quando eu 
ensinar Tai Chi, eu digo a alunos sobre algumas das coisas que eu li 
no livro, como como manter seu corpo um pouco mais puro, o que 
comer, o que não comer. Eu também me refiro alunos ao livro porque 
explica muitos modos em que drogam companhias tentarem esconder 



informações que podiam nos ajudar cura nossos corpos em vez de 
prolongar enfermidade.  

—TL, Schaumburg, Illinois  

000 

Eu assisti o programa de televisão sobre o livro, e ele tocou em 
tantos assuntos que eram pessoais para mim. O número se é câncer. 
Eu perdi minha mãe para câncer quando ela era só cinqüenta anos de 
idade. Desde que eu sou agora quarenta e dois, eu teria só mais oito 
anos para viver se eu seguido em seus passos. Mas eu quero viver 
uma vida longa, saudável, e isto é basicamente por que eu comprei o 
livro. Quando eu comecei a ler que uma cura para câncer tinha sido 
conhecida por muitos anos, eu entro repentinamente em lágrimas. Eu 
soube que lá tive que ser uma cura, e eu soube também que lá tive 
que ser algum tipo de encobrimento. Por causa disto, eu perdi 
alguém que era meu melhor amigo e que era muito importante mim. 
E eu desnecessariamente a perdi. Ela podia ainda estar aqui hoje, 
compartilhando todo nosso joys e duelos, mas por causa da falta de 
informações, ela não é. E os tratamentos que estão disponíveis estão 
simplesmente sádicos. Outra motivação para comprarem o livro era 
meu diagnóstico  "síndrome de fadiga crônica." Depois de ler o livro, 
eu mudei minha dieta e comecei a ter mais energia. Eu só me sinto 
melhor agora. Eu bebo só filtrei rego—está espantando o quão 
pequenas mudanças podem fazer você se sentir tanto melhor 
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acabou de ter que contar as calorias nas comidas que você estava 
comendo. Mas isso não trabalhou, porque existiam tantas coisas que 
eu estava comendo que realmente estava me fazendo faminto. O 
livro também discute a fundo o assunto de aspartame, que eu estava 
consumindo em quantidades volumosas e que estava causando-me 
para ter enxaquecas.  

Os doutores diriam a mim que as enxaquecas foram causadas por 
tensão e isso não existia nada que eu podia fazer sobre eles. Este 
continuou por anos. Desde ler a parte do livro sobre aspartame, eu 
evitei aspartame e não tive quaisquer enxaquecas. Para mim, aquele 
nele mesmo faz o livro no valor de um milhão de corços. Eu não 
podia parar de ler isto. Assim que eu abri o registrar que—me levou 
só duas noites para ler a coisa inteira—que eu comecei a destacar 
certas áreas de importância e tomou notas. Eu comprei o livro para 
três outras pessoas quem eu soube que se beneficiaria. Este livro é 
incrível. O que estar espantando para mim é como as pessoas dão a 
mim um tempo duro sobre querer ser mais saudáveis e querendo 
comer todas comidas naturais e orgânicas, como se ele é uma grande 
fraude.  

—SZ, Búfalo, Nova Iorque  


