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O QUE ESCONDEM DE VOCÊ SOBRE O CÂNCER
LUZ SOBRE OUTRAS TERAPIAS
INICIAÇÃO À CONVERGÊNCIAS DAS TÉCNICAS E MEDICAÇÕES
O título dessa obra pode incitar ao ceticismo. O que se esconde e por quê? Em
primeiro plano, pode-se dizer que o Dr. Lagarde não tem estritamente nada de
polêmico, de fanático ou de sectário: não propõe milagres e não rejeita terpêutica
alguma. Portanto, a prática da cancerologia lhe permitiu constatar de maneira
irrefutável, entre outros, os seguintes fatos:
 Fala-se de cura. Na verdade o hemoteste mostra que nunca cura-se 100% o
estado canceroso; pode-se medicar e obter uma regressão da doença,
remissões, muitas vezes curtas, outras extremamente longas.
 Fala-se de enormes progressos. Na verdade, todas as estatísticas mostram o
insucesso quase total da medicina oficial em matéria de luta contra o câncer. A
taxa de sobrevivência de 5 anos após tratamentos clássicos, era de um doente
sobre três em 1995, e é ainda a mesma até hoje.
 Precipita-se às vezes para operar. Portanto um número importante de operações,
são prematuras, inúteis ou perigosas. A intervenção cirúrgica só consegue
poupar o doente de um sintoma. É às vezes necessária: não sempre.
 Usa-se ao máximo e freqüentemente sem discernimento medicamentos
extremamente tóxicos. Mas a quimioterapia só traz resultados satisfatórios em
certos tipos de câncer.
 Fala-se de milagre em relação à radioterapia. Sem estender-se sobre seus efeitos
secundários desastrosos. Também, só age sobre o tumor e não sobre a causa
real do câncer. Sua indicação deveria ser limitada.
 A pesquisa já custou bilhões na escala mundial. Só uma pequena parte dessas
quantias astronômicas foram gastas na prevenção que é a luta mais séria contra
o câncer.
 A cancerologia “oficial” interessa-se desde mui pouco pela imunologia. Portanto,
é também pelas defesas naturais do corpo humano, assim que pelas terapias
leves, que se obtém resultados incríveis.
As causas desses erros? Os efeitos somados: do dogmatismo, de uma fé excessiva
na técnica e na ciência, da sede de ganho da indústria e do orgulho de alguns, como
mostra essa obra.
“O que escondem de você sobre o câncer” traz também alguns esclarecimentos sobre
um diagnóstico preciso do câncer. Mostra enfim que terapias precipitadamente
rejeitadas podem permitir se obter, em certos casos, resultados notórios. Pois é
possível tratar o câncer diferentemente.
O Dr. Philippe Lagarde nasceu em 1941. Obteve um certificado de física, química e
biologia em 1960 e prosseguiu seus estudos de medicina em Paris até 1967. Obteve
um certificado de estudos especiais em estomatologia e cirurgia máxilo-facial em
Marselha em 1968. Depois de ter sido externo de hospitais, voltou-se para a
cancerologia a partir de 1973 e começou a trabalhar com o Dr. Henri Heitan,
cancerólogo reputado, pai do hemoteste e médico particular.
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HIGIENE PREVENTIVA
Agentes cancerígenos

Eliminar ou limitar
os fatores de irritação

Combater as carências

EVITAR

DESACONSELHADO

ACONSELHADO

 Hidrocarbonetos:








 poluição das usinas
 gás de escapamento
 grandes cidades
adubos e pesticidas
alimentos contendo aditivos
recipientes e cloreto de polivinil
medicamentos: soníferos
tranqüilizantes, anti-inflamatórios,
aspirina, cortisonas, sulfamidas,
antibióticos
radiações:
(radiografias, mesmo a TV)









tabaco
álcool (apertivos, vinhos)
Café, cacau, chá
Taninos (vinho)
Condimentos (sal)
Cozimento excessivo
combinações alimentares nocivas
(maionese)
 alimentos doces nocivos, em
particular açúcar refinado, doces
 alimentos perigosos de origem
animal (frutos do mar, charcutaria)
 vegetais cozidos nocivos

 oligoelementos : em particular

magnésio









proteínas: soja, cogumelos
comer alimentos crus
vitamina C
complexo B (salvo B12)
lecitinas (gema do ovo)
água
pólen e mel
sementes de linhaça moídas(reeduca
dor do trânsito intestinal)

 Pianto
 oxigenação: ar puro

