Estima-se que este médico curou mais de 35.000 pessoas com câncer, com métodos naturais.
Em uma entrevista recente, o Dr. Leonard Coldwell afirmou que todo câncer, juntamente com
todas as outras doenças imunes são baseados em estresse emocional e mental e pode ser
curada em menos de 12 semanas através de remédios holísticos. Além disso, Dr. Coldwell diz
que tem vários tratamentos de cura de câncer que estão sendo reprimidos pela indústria
médica e farmacêutica, incluindo bicarbonato de sódio, sementes de damasco, máquinas
Rifecer oficial, e prata coloidal.
PORQUE não há cura para o câncer
Se você está se perguntando por que não há cura oficial para o câncer, em seguida, procure
analisar a receita gasta em tratamentos para o câncer em cada ano. A indústria do câncer
fatura US $ 60 bilhões por ano, enquanto proteção contra o câncer ea intervenção precoce do
câncer traz um adicional de $ 162.000.000.000 a cada ano.
Quando você investigar as raízes das indústrias médica e farmacêutica, você vai encontrar o
nome de John D. Rockefeller.

Dr. Codwell declarou: O currículo médico foi criado por John D. Rockefeller mais de 100 anos
atrás, quando ele produziu produtos químicos e não sabia como vender esses produtos
químicos. Ele produziu as pessoas de vendas e os chamou de MD. Ele produziu todo o currículo
para a educação dos médicos. Rockefeller a certeza que o médico nunca aprendeu a curar. Um

médico tem cerca de 1 hora da educação na dieta e saúde nutricional e nenhum conhecimento
sobre a cura.
Eles estudam patologia que é o estudo de decadência e morte. Eles estudam a intervenção
química com sintomas; eles não estudam cura, nem procuram a causa da doença. A única
causa para qualquer tipo de doença é a falta de energia e que é causada principalmente por
estresse físico ou emocional. "
Dr. Coldwell acrescentou que a indústria médica é proprietária dos meios de comunicação
social e detém parcialmente a indústria de seguros de saúde, uma vez que ambos trabalham
juntos, lado a lado.
No início dos anos 1900, os vencedores do prêmio Nobel Otto Warburg e Max Planck mostrou
que o câncer só pode existir em, um ambiente ácido-falta de oxigênio.
Curiosidades: Max Planck é considerado por muitos como o pai fundador da teoria quântica.
“ Quando a natureza cria um problema, a natureza cria uma solução". Dr. Leonard Coldwell

Câncer e Acidez
Tipicamente, um valor de pH normal é de 7.4 para a maioria das pessoas. Se o seu pH é inferior
a 7, isso significa que há muitas toxinas em seu corpo, que não permite que o seu corpo esteja
em um estado alcalino ideal. Quando você está em um estado de acidez, no seu corpo está
faltando oxigênio.
Relacionados: Por que você deve beber água de ozônio e 100 Benefícios da terapia de ozônio

Dr. TULIO SIMONCINI ( médico oncologista ), excluído da medicina por curar
pessoas com câncer de forma simples e eficiente, contrario às regras da indústria mais
bilionária e assassina de todos os tempos.
Dr. Coldwell declarou um caso em que um médico oncologista na Itália, o Dr. Tullio
Simoncini (foto à esquerda) curou todos os tipos de câncer com bicarbonato de sódio de grau
farmacêutico (bicarbonato de sódio). Dr Simoncini é o autor de "O cancro é um fungo" e a
sua investigação concluiu que as células anormais são mantidos juntos por um fungo, e o
fungo não pode existir num ambiente alcalino. Através de seu tratamento de bicarbonato de
sódio, os fungos são atacados e o câncer é eliminado.
A pesquisa do Dr. Simoncini concluiu que a profissão médica só tem uma taxa de cura do
câncer de 2%.
Dr. Coldwell diz que a radiação ea quimioterapia causa câncer, enquanto a cirurgia espalha o
câncer,Dr. Coldwell acrescentou: "O câncer é seu amigo" como uma explosão por todo o
corpo. “Câncer está lá para salvar a sua vida”.
“Quando você vive em um ambiente que você sabe que é tóxico e está matando você, você
precisa sair dele ou ele vai literalmente matá-lo." Dr. Leonard Coldwell
As causas de câncer, de acordo com pesquisa do Dr. Coldwell incluem, vivendo em
preocupações constantes, dúvidas e medos, falta de amor-próprio, a falta de autoestima, falta
de esperança, falta de esperança para o futuro e a maior razão, que fazem um compromisso
constante contra si mesmo.
"É por isso que quando você vive em um ambiente que você sabe que é tóxico e está matando
você, você precisa sair dele ou ele vai literalmente matá-lo", declarou o Dr. Coldwell. "Se você
vai para um trabalho que você não pode suportar mais, este trabalho vai te matar. É por isso
que ataques cardíacos mais mortais ocorrem na segunda-feira de manhã entre 8 e 9:00. "A
mensagem, de acordo com Dr. Coldwell, é que eles preferem morrer do que ir para o trabalho
mais uma vez.
CHOCANTE Cancer Statistics
A seguir estão algumas estatísticas de câncer e curiosidades fornecidos pelo Dr. Coldwell:


86% de todas as consultas médicas e doenças, estatisticamente, são todos baseados
em estresse ou são devido ao estresse.



Stanford University estudo: 95% de todas as doenças é o stress relacionado.



A profissão médica é a causa número 1 de mortes no chamado mundo civilizado
ocidental.



Nos últimos 20 anos, ninguém morreu de cancro, todos eles têm morrido devido aos
efeitos secundários do tratamento.



O câncer é o maior fabricante de dinheiro na história para a indústria farmacêutica.



Existem mais de 300 a 400 curas de câncer conhecidas, e praticamente, sem efeitos
colaterais e quase uma taxa de cura de 100%.



A profissão médica tem uma taxa de cura do câncer de 2%. Se você não fizer nada,
você tem uma chance de 27% de recuperação.



Todos nós nascemos com câncer e células cancerosas, e nosso sistema imunológico se
livra dele a partir do dia 1º.



O único motivo de doença é a falta de energia.



A principal causa para a falta de energia é o estresse físico e emocional.



Maus relacionamentos são a principal causa de câncer.

Com quem você deve conversar?
Nos Estados Unidos, um médico pode perder sua licença e / ou ir para a cadeia se ele ou ela
não se aplica a quimioterapia, radioterapia ou cirurgia para seus pacientes com câncer. Isso faz
parte da farsa que foi colocado em cima de nós pelas indústrias farmacêuticas e médicas.
Dr. Coldwell sugeriu falar com um médico naturopata antes de ir a um médico para qualquer
problema médico.
Sugestões holísticas: - Uma das sugestões do Dr. Coldwell era combinar 5 colheres de sopa
de xarope de bordo orgânico com 1 colher de chá de bicarbonato de sódio

Outra recomendação saudável pelo Dr. Coldwell é adicionar ½ colher de chá de sal
marinho para cada galão de água que você consome, acrescentando que a água deve estar
em um recipiente de vidro e não em garrafa de plástico que causa câncer através do bisfenol.
Apricot Kernals Na Califórnia, um homem foi preso por "curar câncer" com sementes de
damasco:
MMS - Outro produto para o câncer de forma holística que você pode pesquisar é MMS. Jim
Humble, fundador do tratamento MMS afirmou: "Se você tomar S gotas de MMS ativado, a
cada hora durante 8 horas para 3 dias, o HIV ou AIDS terá ido." Humble acrescentou: "Todo
mundo que tinha câncer, tinha ido embora dentro de três semanas. Se você tem câncer de
qualquer tipo, eu recomendo dar-lhe MMS2 . Então você tem o mesmo protocolo, mas eu
sempre irei adicionar MMS2 para o processo. "
O que é MMS2?
De acordo com Humble, "MMS2 é este químico, quando você colocá-lo na água, ele se
transforma em ácido hipocloroso. ácido hipocloroso antiácido é que o sistema imunológico
tem usado por centenas de milhares de anos para matar todas as coisas que o sistema
imunológico precisa ser morto. Ácido hipocloroso é produzida naturalmente no seu corpo e
um monte de pessoas são deficientes em ácido hipocloroso. Ninguém, mesmo que este tem
sido conhecido há anos, ninguém nunca pensou em dar um ácido hipocloroso à pessoa. Eu sou
a primeira pessoa a fazê-lo”.
As taxas de sobrevivência de câncer têm sido manipuladas para o ponto onde a indústria

médica redefiniu a palavra "sobreviver" a ser de apenas 5 anos após o tratamento
inicial. Assim, hipoteticamente, você pode "sobreviver a câncer por 5 anos, e morrem no
próximo mês e você seria considerado" curado ", mas morto.
Juicing e outras considerações: - Dr. Coldwell é um grande fã de sumo e recomenda uma
mistura igual de maçã, aipo e suco de cenoura, acrescentando que pode inicialmente dar
diarréia. Muitos sites na internet classificam o Breville BJE510XL como os mais votados
espremedor.
Ele também afirmou que as pessoas devem pesquisar os seus problemas, tanto quanto
possível, e estudar opções alternativas, como a prata coloidal, dieta de alimentos crus,
sementes de damasco, máquinas Rife, e bicarbonato de sódio, acrescentando que deve-se
tentar os produtos naturais.
Limpeza : - Uma das recomendações do Dr. Coldwell para limpeza de metal do seu sistema é
uma limpeza natural de 100% de helpingamericanow.com, que ajuda a eliminar as toxinas do
metais encontrados na água, alimentação, vacinas e tratamento dentário. Ele também
enfatizou a importância de uma limpeza de 21 dias, afirmando que "Toda mudança no sistema
precisa de 21 dias para acontecer e ser condicionados".
Na opinião deste escritor, deve-se fazer uma decisão educada por pesquisar todas as opções
disponíveis. Enquanto eu não posso fazer quaisquer recomendações pessoais, espero que este
artigo ajude na liderança em seu caminho de pesquisa. Em última análise, a decisão é sua a
fazer.
Biografia: Dr. Leonard Coldwell
Leonard Coldwell é considerado uma das maiores autoridades da educação de autoajuda para
pacientes com câncer e é chamado por muitas autoridades dos principais especialistas em
câncer. Depois de dezesseis anos como clínico geral na Europa, Dr. Coldwell deixou prática
geral para se concentrar em sua pesquisa aplicada em estresse e doenças relacionadas com o
stress, com particular ênfase para o câncer e outras doenças "incuráveis".
Enquanto na Europa, Dr. Coldwell foi o autor de oito livros mais vendidos, inúmeros artigos, e
centenas de programas de áudio de autoajuda. Ele continua a ser um colunista com mais de
sete milhões de leitores e continua sendo autor de um dos boletins de autoajuda mais bem
sucedidos e amplamente distribuídos na Europa. Mais de dois milhões de pessoas já tiveram
suas vidas mudadas através de seus seminários. Um instituto de estatística independente
estimou que Dr. Coldwell trabalhou com mais de 35.000 pacientes.
Ele hospeda um programa de rádio muito popular, O Dr. Coldwell Relatório. Com uma base de
ouvintes na casa das dezenas de milhares de pessoas a cada semana, Dr. Coldwell é uma das
principais vozes quando se trata de ficar bem e manter-se bem naturalmente.

“A condenação sem a investigação é o cumulo da ignorância” (Albert Einstein).

