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Metoda Huldy Clark
Terapia Huldy Clark to jedna z najbardziej kontrowersyjnych współczesnych metod leczenia schorzeń
układu odpornościowego, zaburzeń przemiany materii i nowotworów. Mieszkająca w Stanach
Zjednoczonych twórczyni tej metody jest dyplomowaną lekarką, prowadzącą ośrodek medyczny
Self-Health Research Center w Kalifornii. Po długich badaniach w dziedzinie fizjologii i biochemii
ludzkiego organizmu H. Clark oświadczyła, że znalazła skuteczny lek na raka i inne ciężkie choroby, z
których wiele uważa się za nieuleczalne.
Zdaniem amerykańskiej terapeutki nowotwory i inne poważne schorzenia są wywoływane przez pasożyty, toksyny i
zanieczyszczenia. Można je leczyć zabijając drobnoustroje za pomocą odpowiednich środków chemicznych i sprzętu
elektronicznego. W książce The Cure for All Cancers („Lek na wszystkie nowotwory") napisała: „Wszystkie odmiany
raka są podobne. Powoduje je pasożyt. Jedna odmiana pasożyta! Jest to robak żyjący w ludzkich jelitach. Jeśli go
się zabije, rak się cofa natychmiast. Tkanka wraca do normy. (...) Pasożyt zazwyczaj żyje w jelitach, nie
wyrządzając wielkiej szkody (tylko np. zapalenie okrężnicy, syndrom jelita drażliwego) i nie powodując żadnych
objawów. Ale jeśli dostanie się do jakiegoś innego narządu, na przykład do macicy, nerek lub wątroby, staje się
bardzo groźny. Gdy zajmie wątrobę, wtedy powoduje raka! Jednak nie u wszystkich. Najbardziej narażeni są
zazwyczaj ci, u których występuje w organizmie alkohol propylowy. 100% pacjentów z nowotworami ma w wątrobie
zarówno tę substancję, jak i robaka jelitowego. Żeby w twoim ciele rozwinął się rak, musisz mieć w organizmie
zarówno pasożyta, jak i alkohol propylowy".

H. Clark uznała pasożyty, toksyny i zanieczyszczenia za główną przyczynę większości schorzeń, w tym stwardnienia
rozsianego, nadciśnienia, alergii, nadwagi, depresji, choroby Alzheimera, bezpłodności, endometriozy, artretyzmu,
opryszczki i wszelkich dolegliwości bólowych. Do wykrycia pasożytów i trujących substancji w organizmie służy
specjalny sprzęt, tzw. Synchrometr, obecnie zastąpiony przez aparaty Volla i Vegatest - który identyfikuje
zanieczyszczenia i toksyny również w pożywieniu. Natomiast tzw. zapper pozwala niszczyć pasożyty, bakterie i
wirusy za pomocą energii elektrycznej, nie wpływając negatywnie na ludzkie tkanki. Jego działanie opiera się na
teorii, wedle której wszystkie żywe organizmy emitują charakterystyczny zakres częstotliwości radiowych.
Urządzenie to wysyła przeciwne częstotliwości, które skutecznie likwidują wszelkie czynniki chorobotwórcze.

Ponadto H. Clark wykorzystuje jeszcze inne sposoby niszczenia pasożytów, neutralizowania alkoholu propylowego
lub wypłukiwania z organizmu toksyn (na przykład metali ciężkich). Posługuje się także naturalnymi środkami
leczniczymi, takimi jak preparaty ziołowe. Metoda ta cieszy się dużą popularnością m.in. w Stanach Zjednoczonych.
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