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1- Orice persoană normală are baza ADN-ului celulelor alterată sau pierdută
spontan la o rată de mai multe mii de celule pe zi. Aceste alterări ce au
condus la celule canceroase nu sunt depistate niciodată pană când nu ating
câteva miliarde. Când medicul spune pacientului că suferă de cancer, asta
înseamnă că celulele canceroase ating numărul ce poate fi detectat prin
testele de diagnosticare.
2- Celulele canceroase pot atinge volume detectabile în viața oricărei persoane,
de 6-10 ori

3- Atunci când sistemul natural de regenerare al ADN funcționează corect,
acele celule canceroase, sau bazele ADN vătămate, sunt corectate, astfel
cancerul și tumorile dispar iar viata își urmează cursul normal.
4- Atunci când mutațiile depășesc limita sau sistemul natural de regenerare al
ADN are vreun defect, poate apărea o vătămare permanentă. Factorii
vătămători includ mediul, hrana, substanțele chimice – de exemplu
protoxidul de azot -, radiațiile – de exemplu ultravioletele -, stilul de viață
sau o predispoziție genetică.
5- Consumul mâncărurilor adecvate și practicarea sporturilor vor ajuta
organismul să își întărească sistemul imunitar și sistemele naturale de
regenerare ale ADN-ului.
6- Deși chimioterapia distruge celulele canceroase, la fel de bine distruge și
celulele sănătoase, cauzând daune severe asupra organelor precum inima,
ficatul și rinichii.
7- La fel ca și chimioterapia, radiațiile au efecte secundare grave, deoarece
distrug o parte din celulele sănătoase în afara de cele canceroase, cauzând
cicatrici și arsuri.
8- O linie comună de tratament este operația urmată de chimioterapie și/sau
radiații, însă câteodată când tumoarea nu este chiar atât de mare, se folosește
doar chimioterapie și radiații. Totuși, folosirea oricărora dintre aceste tehnici
nu garantează remisia completă și ireversibilitatea.
9- Unul dintre sistemele grav afectate prin folosirea chimioterapiei și radiației
este sistemul imunitar, în special celulele sangvine albe, determinând o
compromitere imună a pacientului – poate lua ușor infecții.
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10- Unul dintre cele mai șocante adevăruri despre cancer este că uneori
tratamentul poate fi un inițiator al bolii în alte locuri, de exemplu radiația și
chimioterapia pot cauza mutația unor celule, făcându-le mai greu de
eliminat. Și operația poate răspândi celulele canceroase în alte zone ale
corpului.
11- Celulele canceroase consumă:
a. Zaharuri, deci este bine să ne înlocuim zaharul normal și aspartamul cu
miere sau melasă, dar în cantități mici
b. Mucusul este o hrană naturală pentru cancer. Laptele este un precursor
pentru mucus, deci este bine să il înlocuim cu laptele de soia neîndulcit.
c. Celulele canceroase sunt activate mai mult în mediul acidic, deci orice hrana
care produce mult acid ar trebui restricționată. Carnea, de exemplu, nu ar
trebui eliminată doar pentru că determină aciditate crescută, dar conține și
paraziți și antibiotici vii, care dăunează pacientului bolnav de cancer.
d. În loc de mâncărurile cauzatoare de acizi, pacienții cu cancer ar trebui sa
consume mâncăruri alcaline, precum legumele proaspete și sucurile
proaspete, semințele și boabele.
Enzimele naturale sunt necesitate de către celule pentru a putea crește și a se
multiplica eficient și rapid. Aceste enzime sunt prezente în sucurile și
legumele proaspete, și ajung repede la celule – cca. 15 minute, deci sunt
recomandate nu doar pentru pacienții cu cancer, ci și pentru cei sănătoși;
aceștia trebuie să se obișnuiască să mănânce zilnic câte 2-3 legume
neprelucrate, neprelucrate pentru că enzimele își pierd eficacitatea la 40 de
grade C.
e. Unul dintre lucrurile bizare este ca ceaiul, cafeaua și ciocolata trebuiesc
evitate, în timp ce ceaiul verde trebuie consumat datorita proprietăților sale
în tratarea cancerului. Este recomandată apa purificată în locul celei de la
robinet, care poate conține multe toxine ai metale grele.
12- Carnea din nou! Carnea nu este ușor de digerat, și dacă nu este
digerată va rămâne în stomac și intestine și va intra în putrefacție, producând
substanțe toxice care vor spori celulele canceroase.
13- Carnea poate întări celulele canceroase, adăugând mai multe proteine
membranelor.
14- Unele suplimente externe sunt cunoscute ca stimulante pentru
sistemul imunitar sau pentru alte sisteme ale organismului, lupta împotriva
cancerului – ca și antioxidanții – vitamina E, vitaminele și EFA.
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15- Râsul cauzează endomorfism – opiacee endogena – care ameliorează
durerea și regenerează celulele. Este ca și cum Dumnezeu nu ne corectează
sufletele doar pentru suflete ci și pentru trupuri. Unul dintre lucrurile ciudate
despre cancer este că iubitul, iertarea și bunul spirit au proprietăți anticancer.
Și pe de altă parte, ura, răzbunarea și furia distrug până și celulele normale.
Este ca și cum Dumnezeu recompensează oamenii buni.
16- Oxigenul înseamnă viață. Este adevarat și despre cancer. Cancerul nu
poate supravietui într-un mediu oxigenat, deci se recomandă exerciții fizice
atât pentru oamenii sănătoși cât si pentru cei cu cancer.
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