
A Falha da Medicina Convencional para Curar o Cancro 

 

 

 

 

Laura Ziskin uma das mais famosas produtoras de cinema de Holywood (tais 

como a serie de filmes Homem Aranha morreu recentemente (Junho de 2011) 

aos 61 anos de idade, vitima de cancro. 

 

Tal como a maior parte dos doentes de cancro do seu nível social, foi tratada 

no mais moderna e maior clinica oncológica com quimioterapia e radiação o 

que infelizmente foi fatal para ela. 

 

Muitas pessoas ainda estão convencidas que somente a medicina pode curar o 

cancro e ainda andam à procura do remédio mágico, no entanto os doentes de 

cancro raramente morrem da doença em si, mas sim das consequencias 

tóxicas da terapia convencional, mas maior parte dos doentes de cancro não 

estão conscientes disso. 

 

A ciência médica ainda é um bastão no seu paradigma que se situa entre 1900 

e 1940 e que parece ser cego e aberto a qualquer outra hipótese ou 

tratamento mesmo que os pacientes estejam a morrer com seu próprio 

método. 

 1



 

O público tem sido manipulado a pensar que a ciência está a fazer todo o 

possível contra o cancro. A comunidade médica é especialista em manipular 

os Media, que tem favorecido o grito de vitória médica e quaisquer notícias 

falsas para justificar também os milhões gastos, enquanto os pacientes vão 

continuando a morrer. 

 

 

O cancro é um negócio e um grande mercado com um volume de negócios 

mundial de cerca de 500 bilhões de dólares por ano. 

 

Este caso é apenas um exemplo das centenas de personalidades, estrelas de 

cinema, reis, etc ... que sofreram de cancro e tiveram à sua disposição o mais 

actualizado tratamento do cancro, na liderança de centros médicos, mas 

apesar de tudo isto, eles morreram. 

 

Como podemos dizer que a terapia convencional é eficiente, quando nos EUA 

1500 pessoas morrem de cancro por dia, ou seja, 63 americanos morrem de 

cancro a cada hora do dia, ou 1 americano morre de cancro a cada minuto. 

 

A medicina complementar alternativa baseada numa abordagem moderna e 

multi-fatorial do cancro com terapias não tóxicas conduzidas por médicos 

altamente qualificados é, sem dúvida a melhor direcção a tomar para tratar a 

doença de cancro. 

Dr. Serge Jurasunas 
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