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ABSTRACT: A TODOS ONCOLOGISTAS E FABRICANTES DE VACINAS DO MUNDO.
O câncer é iniciado geralmente no DNA de uma célula que almeja ter vida eterna. Ao
fim de sua vida natural a célula que se transformará em câncer recusa-se a morrer
naturalmente e ser substituída por uma nova igual a ela e, então, ao invés de aceitar o
processo de APOPTOSE o DNA dela obriga seu RNA a alterar algo no código genético dele e
transformar ela e todas as réplicas futuras dela em células diferentes chamadas “cancerosas”
de multiplicação rápida, desordenada, agressiva, invasoras de tecidos e com uma autodefesa
que as torna “invisíveis” e indetectáveis às células de defesa do organismo. Por isso elas têm
sucesso. Falo aqui de qualquer tipo de câncer. O câncer, então, é uma doença individualizada
nos oito bilhões de seres humanos originada no DNA particular de cada um. Não queremos
saber o motivo, nós queremos a cura. Por que ainda não testaram este método que mostro
aqui? Ele é barato, simples, fácil e muito rápido e não prejudicará nenhum paciente porque o
paciente já está com câncer e com outros tratamentos convencionais. Este aqui proposto não
prejudicará em nada. Eu proponho:
Em laboratório torne-as inativas ou atenuadas ao máximo até perderem todas as
ações de defesas que elas têm contra as células de defesas do organismo (vocês sabem como
fazer isso, se por química ou outro método). Devem ser atenuadas ao máximo ou inativadas
totalmente. A seguir devem ser inoculadas novamente no paciente. Como acontece em reação
a qualquer vacina as células de defesa do organismo produzirão anticorpos de defesa que
atacarão estas células cancerosas inativadas (por serem inativadas não enganarão as defesas
do organismo com invisibilidade) e as células de defesa por terem formado um grande exército
atacarão também por semelhança as células entrincheiradas no tumor verdadeiro. Este é o
princípio universal e simples das vacinas. Lembrem-se da varíola, das moças e das vacas de Dr.
Jenner no século XVIII. Aqui neste método será um tratamento AUTÓLOGO.
MUITO IMPORTANTE - Preste muita atenção no que descrevi. Este tratamento é
AUTÓLOGO e individualizado do paciente para o mesmo paciente já doente, jamais podem ser
utilizadas células cancerosas de uma pessoa em outra diferente, por que cada ser humano no
planeta tem um DNA diferente. O princípio de ação e reação das defesas do organismo é o
mesmo, porém, o método é diferente. No método do Dr. Jenner no século XVIII as células de
uma vaca serviam para todas as moças, mas neste tratamento autólogo só se pode utilizar as
células inativadas de uma pessoa para ela própria nunca para outra. Entendido?
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