
Cancros 
Cancros: -  

- A prisão de ventre ou a saturação das matérias fecais destinadas a ser expedidas 

rapidamente do organismo - desempenha um papel no aparecimento do cancro.  

- Um cancro tirado pela operação cirúrgica, não tornará a aparecer no mesmo sítio, mas, 

algum tempo depois, formar-se-á noutro local e ainda com mais gravidade, porque o 

estado canceroso do organismo não pode ser melhorado por uma operação, mas, muito 

pelo contrário, agravado fls. 357 livro 8 

Atenção Ler: -  
- O Dr. Pauchet escreve: - A maioria das doenças vêm de fermentações 

intestinais – a prisão de ventre desempenha um papel no aparecimento do cancro – verifiquei 

que, nas mulheres sofrendo do cancro no seio, havia 9 vezes em cada 10 um atraso intestinal. 

Se as tivessem prevenido 10 ou 15 anos antes, nunca teriam tumor no seio nem cancro” 

- Eis a opinião de um eminente cirurgião, o Dr. A. Leprince: -  
“ A audácia dos cirurgiões cresce com êxito – lançaram-se sem escrúpulo a todas as afeções 

suscetíveis de serem cortadas à vontade e viram-se então ablações de seis, de apêndices, de 

ovário, de úteros, de intestinos, de rins, etc. - Por um sim ou por um não, abre-se o ventre com 

a mesma facilidade e desenvoltura com que noutros tempos se arrancava um dente” 

“Operamos juntos centenas de cancros do seio e nunca vi um único desses cancros, cujo exame 

microbiológico tínhamos feito, que não tivesse uma recidiva nos quinze ou dezoito meses que 

seguiam à operação”  

- Afirmamos com absoluta certeza, que cancerosos não tratados pelos RÁIOS X, cancerosos que 

não tenham sofrido operação e cuja doença era recente, encontraram a cura pelos MEIOS 

NATURAIS – dizemos a cura, o que significa que 15, 20 anos depois de curados, continuam de 

boa saúde – mas por onde passam o bisturi, o RÁDIO e os RAIOS X, é difícil chegar à cura real  

- O Dr. Laour declara: - “Podemos afirmar com segurança que a causa principal dos 9 

décimos das doenças de que sofre a humanidade é: - a prisão de ventre ou a saturação da 

matérias fecais destinadas a ser expedidas rapidamente do organismo” 

- O Dr. Elie Metchnikoff, no seu “ESTUDO SOBRTE A NATUREZA HUMANA” relata que em 1148 

casos de cancros intestinais, 1022, ou seja, 80%, se desenvolveram no intestino grosso 

- O Dr. Pauchet escreve: - A maioria das doenças vêm de fermentações intestinais – a prisão 

de ventre desempenha um papel no aparecimento do cancro – verifiquei que, nas mulheres 

sofrendo do cancro no seio, havia 9 vezes em cada 10 um atraso intestinal. Se as tivessem 

prevenido 10 ou 15 anos antes, nunca teriam tumor no seio nem cancro” fls. 50 livro 8 

- Em 100 mulheres em tratamento, 95 sofrem de prisão de ventre e não evacuam 

regularmente todos os dias, conforme afirmam o Dr. Platon e o Dr. Lacroix  

oOo 

- PORTANTO PARA SE CURAR E PREVENIR QUALQUER DOENÇA: - é 

necessário desintoxicar todo o organismo – cólon, parasitas, fígado e vesicula biliar, intestinos, 

renal, pâncreas e sangue, fazer banhos de assento, comer antioxidantes, alcalizantes e anti-

inflamatórios naturais, alho, açafrão da índia ou curcuma, alimentação cuidada, beber água 

de argila, água do mar (3,5 litros de água mineralizada e 1,5 litro de água do mar ou em 5 litro 



de água mineralizada pôr 2 colheres das de chá de flor de sal), magnésio natural, selénio, 

caminhar, beber no mínimo 1,5 litro de água, fora das refeições e depois da digestão, sumos 

vegetais, Alimentos ricos em Vitamina B17, damascos, frutos secos, fazer jejum intermitente, 

cenoura, beterraba vermelha, cebola, sementes de abobora, tomates, brócolos, chá verde, 

orégãos, comer uma raiz de cravo-da-índia ou uma malagueta, óleo de incenso, óleo de coco, 

próbióticos, Prebioticos, enzimas, fazer sumo com o cato aloé vera, ser positivo, etc. 
NÃO HÁ DOENÇAS INCURÁVEIS 

HÁ DOENTES INCURÁVEIS 

NÃO HÁ PRODUTOS OU MEDICAMENTOS MILAGROSOS 

HÁ PREVENÇÃO MILAGROSA 

TODAS AS DOENÇAS TEM INICIO NO INTESTINO (prisão de Ventre) 

O BANHO NATURAL (BANHO DE ASSENTO) CURA TODAS AS DOENÇAS 

Os medicamentos ARTIFICIAIS TRATAM  

A MEDICINA NATURAL CURA  
A ferramenta mais importante para a cura é a vontade, a abertura de espirito, de experimentar outro caminho – 

os piores diagnósticos curam-se 

 
 

  

 


