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Bogen ”Hjælp” lægger op til debat om et kontroversielt emne og en række grundlæggende
spørgsmål, som ingen taler om, men alle lider
under eller er i berøring med.

“Af egen erfaring ved jeg, at ‘kronisk’
tungmetalforgiftning findes, og at den kan helbredes.
Githa Ben-David har skrevet en velunderbygget
og meget væsentlig bog om emnet.”
Michala Petri, musiker

““Hjælp” rummer en væsentlig gennemgang af
den industrielle, medicinske udvikling og baggrunden
herfor, som bør interessere enhver, der enten
professionelt eller privat er i berøring med
sygehusvæsenet. Meget interessant og velskrevet.”
Lone Vitus, landmand

Githa Ben-David søger i syv år efter helbredelse for
uforklarlige symptomer, der viser sig at være kronisk blyog kobberforgiftning. Efter afgiftning er hun i dag fuldkommen rask.
	Flere og flere mennesker lider som Githa af uforklarlige symptomer, som lægerne står magtesløse overfor.
	Diagnoser som autisme, ADHD, OCD, EM (træthedssyndrom), stress, sterilitet, tyktarmsbetændelse, ledsmerter, psykiske og autoimmune sygdomme er eksplosivt
stigende over hele verden.
	Det danske sundhedsvæsen lukker øjnene for eksistensen af kronisk tungmetalforgiftning, idet borgere
hverken kan blive undersøgt, diagnosticeret eller afgiftet
under den offentlige sygesikring.
I Githa Ben-Davids familie lod tre voksne sig teste for kronisk tungmetalforgiftning gennem laboratoriet Doctors
Data i England. Alle tre test viste en kronisk kobber og blyforgiftning, som i Githa BD’s tilfælde var tre gange højere
end grænseværdierne.
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Om forfatteren
Githa Ben-David er konservatorieuddannet musiker og anerkendt pionér
inden for vokal lydterapi. Hun er
sanger, komponist og leder af International Education of The Note from
Heaven. Hjælp er hendes sjette bog.

Spørgsmålet er, om der er ophobet tungmetaller i hele Danmarks befolkning?
Hvor stammer forgiftningen fra, og hvordan forholder vi os til den?
Hvis Sundhedssystemet ignorerer eksistensen af kronisk tungmetalforgiftning, og samtidig tillader behandling med medicin, som er tilsat konserveringsmidler med tungmetaller og glyphosat, sættes borgernes helbred, og i
nogle tilfælde liv, på spil.
Githa Ben-David opfordrer danske politikere til at foretage en uvildig undersøgelse af befolkningen og foranstalte, at danske læger uddannes inden for feltet.
Lars Muhl, sanger, komponist og forfatter, har været migræne-fri
siden afgiftning for to år siden.
Michala Petri, blokfløjtevirtuos var gennem mange år forgiftet af
amalgam og er i dag rask efter udtagning af sølvplomber i tænderne.
	En fremtrædende leder i dansk erhvervsliv har været livstruende
syg i årevis: “Mit immunforsvar blev forringet af kviksølvholdige vacciner, der
skabte et vindue for kroniske infektioner, der voksede sig stærke, mens jeg var svag.”
I dag er han, efter omfattende afgiftningsbehandlinger i udlandet,
næsten rask men stadig for påvirket af mén til at stå frem.
Flere læger og tandlæger støtter op om denne skrivelse, men tør
ikke stå frem af frygt for at blive frataget deres autorisation. Forfatteren
kan formidle kontakt til disse ved specifikke spørgsmål.
Henv.: contact@gilalai.com
Pressesekretær: Jeanette Walstra: tel. 4021 1504
Githa Ben-David personlig kontakt: tel. 4127 3233 eller 2176 4810
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