Föreläsningsseminariet 2017
Föreläsningarna handlar om cancermedicinen GcMAF, om riskerna med
mobilstrålning/ WiFi, om hälsa/hälsofrihet, kosttillskott, hälsosam mat,
ekologisk odling samt om riskerna med GMO (genmanipulerade grödor).
Dessutom tillkommer ytterligare en föreläsare.

David Noakes, Storbritannien

Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen

Scott Tips, President of NHF, USA

David Noakes är forskningsledare och
expert på GcMAF, som hos friska människor är ett protein som finns i kroppen,
där det har 21 kända eﬀekter inklusive sju
av de mest kraftfulla som vi känner till
när det gäller att attackera cancerceller och
tumörer. Det bästa av allt är att GcMAF
inte har några biverkningar!
Lyssna på Davids spännande resa med
undermedlet GcMAF. Man behöver väl
knappast påpeka att hans forskarteam och
deras rön länge har varit under ständig
attack från Big Pharmas håll.
Föredraget hålls på lättförståelig
engelska av privatpersonen David Noakes.

Mona Nilsson är ordförande för Strålskyddsstiftelsen och hon har under mer än
ett decennium granskat frågan om
hälsorisker med elektromagnetiska fält och
mikrovågsstrålning från trådlös teknik
samt industrins inflytande på området.
Hon har skrivit två böcker och hundratals
artiklar och betraktas i dag som en av
Sveriges ledande experter i ämnet.
Under hennes föredrag berättar hon om
vilka riskerna är med denna strålning samt
om hur industrins mörkläggningsmetoder
används i praktiken.
Du får under föreläsningen tips och råd
om hur du bäst kan skydda dig.

Scott Tips är jurist och president i the
National Health Federation i USA. NHF är
den enda konsumentorganisation som har
mandat att närvara och yttra sig vid Codex
Alimentariusmöten.
Scott talar om hälsa och hälsofrihet, om
Codex Alimentarius och hoten mot våra
livsmedel, naturlig hälsa och hälsosam mat,
om GMO, ekologisk odling, kosttillskott,
biverkningsfri behandling med mera.
Detta är ett viktigt föredrag för den hälsomedvetne som vill att det i fortsättningen
ska gå att göra egna val beträﬀande den mat
som vi äter och erbjuds.
Föreläsningen hålls på en enkel engelska.
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